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�Bloemenbuurt�
Wat gebeurt er in de vernieuwing van de Bloemenbuurt? U leest u het in deze krant.

Let op! Houd www.entree.nu in de gaten!
Het aanbod van huurwoningen in Didam ontvangen de bewoners op dinsdag per mail of 
stoppen we in de brievenbus als bewoners geen mail hebben. Aanbod van Plavei uit de 
omgeving zoals Giesbeek, Nieuw-Dijk, Loil, ’s-Heerenberg, etc. staat op www.entree.nu. 
Dit moet u zelf in de gaten houden. Deze huurwoningen worden niet op één specifieke 
dag geadverteerd. Het aanbod kan per dag, per uur verschillen. Op entree.nu kunt u 
via Mijn Woonwens aangeven dat u een tipbericht per e-mail wilt als er nieuwe woningen 
zijn. De tipberichten krijgt u dagelijks als er passende woningen zijn.

Het klimaat verandert. We maken de 
Bloemenbuurt ook daarom klaar voor de 
toekomst. Duurzaamheid is een belangrijk 
thema. Plavei verduurzaamt haar wonin-
gen zo veel mogelijk. De gemeente de 
openbare ruimte. En ook de particuliere 
woningen moeten verduurzaamd worden. 
Hiervoor zijn de woningeigenaren aan zet. 
De gemeente werkt aan plannen hoe ze 
woningeigenaren kan ondersteunen in 
het verduurzamen van hun woningen. 

VAN HET GAS AF
Gemeente en Plavei onderzoeken op dit 
moment hoe de Bloemenbuurt van het 
aardgas af kan. De rijksoverheid wil dat 
álle woningen in 2050 van het gas af zijn. 
Gemeenten moeten hiervoor plannen 
maken en de bewoners hierin begeleiden. 
Door de ontwikkelingen in de Bloemen-
buurt moeten we er nu over nadenken. 
Zullen alle woningen in de toekomst ver-
warmd worden door een warmtepomp, of 
is er kans dat er een warmtenet in de wijk 
komt? Deskundigen buigen zich over de 
verschillende opties. We gaan na welke al-
ternatieven voor aardgas het meest voor 
de hand liggen. Vervolgens brengen we in 

kaart welke stappen we moeten nemen 
om hier te komen. Welke maatregelen zijn 
nodig in het elektriciteitsnet? En belang-
rijker nog, welke maatregelen zijn nodig 
voor de woningen en hoe kunnen wonin-
geigenaren hierbij worden geholpen? 

MEEDENKEN
De eerste stap is een meedenkavond van 
woningeigenaren die eerder in het Buurt-
panel zaten. We hebben het over: “Wat 
vindt u van verduurzamen? Welke kansen 
ziet u? Hoe kan de gemeente u ondersteu-
nen?”. Uiteindelijk zullen we iedereen in 
de buurt betrekken.  

ENERGIEADVIES
Voor advies en informatie kunnen wonin-
geigenaren nu al contact opnemen met 
het VerduurSaam Energieloket. Dit is een 
onafhankelijk loket, opgericht door de 
8 Achterhoekse gemeenten. Ze kunnen 
o.a. helpen bij het verkrijgen van inzicht 
in de huidige staat van de woning en 
welke maatregelen mogelijk zijn om dit te 
verbeteren. VerduurSaam Energieloket, 
0314-820360 of 
www.verduursaamenergieloket.nl

Buurtpanel Duurzaamheid Doet u mee? 
De Bloemenbuurt verduurzamen gaat niet zo maar. Er is inzicht, inzet en betrokkenheid van idereen nodig. Wilt u hier-
over meedenken? Geeft u zich dan op voor het Buurtpanel Duurzaamheid bij Marije Schulten, duurzaamheidsadviseur 
van de gemeente Montferland, via email m.schulten@montferland.info. Vragen over dit artikel, dan kunt u Marije ook 
bellen: (0316) 291 391.

6 april
Bloemenbuurt�

atelier

Verduurzamen particuliere woningen

Tip
Op www.bloemenbuurtdidam.nl 

vindt u deze krant. 

Liever door de brievenbus? 
Dat kan. Meldt u aan via 

bloemenbuurtdidam.nl/contact.

‘Dolblij met 
mijn nieuwe 

woning’

Riet Teeuwen (71) verlaat de Bloemenbuurt zonder pijn in haar hart

Er staan twee verhuisdozen achter de 
bank. En de gordijnen moeten nog wor-
den opgehangen. Riet Teeuwen (71) uit 
Didam maakt zich er niet druk om. Ze is 
dolgelukkig met haar nieuwe woning aan 
de Odahof. De laatste klusjes worden de 
komende weken gedaan. Het humeur van 
Riet Teeuwen zag er ruim een jaar geleden 
heel anders uit. Na negentien jaar in de 
Bloemenbuurt te hebben gewoond, kreeg 
ze van Plavei het bericht dat haar woning 
op de nominatie stond om gesloopt te 
worden. “Dat was wel even schrikken”, 
vertelt ze aan de keukentafel in haar 
nieuwe woning. “Ik heb altijd met plezier 
aan de Goudsbloemstraat gewoond. We 
kwamen destijds uit een klein flatje in de 
Haarlemmermeer. Mijn zwager opperde 
om naar de Liemers te komen. Ik zag in de 
Goudsbloemstraat in Didam een prachtige 
bloembak met Petunia’s. Van mijn latere 
buurvrouw. Daar wilde ik naar toe! De 
eerste tien jaar woonde ik hier samen met 
mijn echtgenoot Bert. Tot hij plotseling 
overleed. We voelden ons hier thuis. Ik 
hoefde ook niet per se weg. Al werd de 
woning de laatste jaren wel wat groot en 
viel dat traplopen niet altijd mee.”

POSITIEF
De schrik van het naderende vertrek liet 
ze achter zich. “Ik kijk liever naar de toe-
komst. Plavei vroeg me wat ik graag zou 
willen. Ik was al eens bij kennissen in het 
appartementencomplex aan de Odahof 
geweest. ‘Dat lijkt me wel wat’, zei ik tegen 
Sandra Schouten van Plavei. Ik moest 
me wel bij Entree inschrijven. Omdat ik 
urgentie kreeg, had ik snel een andere 
woning. In februari ben ik verhuisd. Ik 
ben een van de eerste bewoners van de 
te slopen woningen in de Bloemenbuurt 
die is vertrokken. Ik heb een appartement 

aan de Odahof gekregen en ook nog eens 
het appartement dat ik kende. Van ken-
nissen waar ik wel eens op bezoek ging, 
maar die helaas niet meer leven. Ik ben er 
dolblij mee.”

MOOI BALKON
Riet Teeuwen staat op voor een korte 
rondleiding. De ruime hal, een groot 
toilet, twee slaapkamers, een woonkamer 
annex keuken en een prachtig balkon. “Ik 
ben er gigantisch blij mee. Het is allemaal 
snel gegaan. Met mijn oude buurtjes 
ben ik naar winkels geweest om vloeren 

en gordijnen te kopen. Enkele weken 
geleden verliet ze de woning waar ze 
zich een groot deel van haar leven thuis 
voelde. Maar ze houdt er geen vervelend 
gevoel aan over. “Ik ben al een keer langs 
mijn oude woning gewandeld, maar het 
doet me niets meer. De woning was ook 
al iets te groot geworden en de tuin kon 
ik niet meer bijhouden. Ik heb de sleutel 
omgedraaid en het is goed zo. Daarbij 
woon ik nu nog dichter bij het centrum. Ik 
kan makkelijk naar de bingo in Meulenvel-
den en wandel zo naar een vriendin om 
te breien.” 

HOE GAAT DE HERHUISVESTING?
19 huishoudens hebben een andere woning geaccepteerd. De meeste blijven in 
Didam of in de omgeving, zoals Zevenaar en Loil of ze verhuizen naar Arnhem of 
Huissen.
LEEGGEKOMEN HUURWONINGEN
Inmiddels zijn er 3 woningen bij HOD (Huisoppasdienst) ondergebracht voor 
tijdelijke verhuur. Een woning daarvan is ook al direct verhuurd.

Tekent u mee aan 
uw eigen buurt?

We gaan het inrichtingsplan maken. 
Parkeerplekken, de breedte van de 
straten, de grootte van de voortuinen, 
de beeldkwaliteit (past het bij de wijk) en 
de inrichting van het park staan in het 
inrichtingsplan.

SAVE THE DATE 6 APRIL
Tijdens de ideeëndag in december 2017 
heeft u allerlei ideeën voor de inrichting 
van de wijk aangegeven. Deze ideeën be-
kijken we uiteraard opnieuw. Daarnaast 
kunt u ook zelf uw ideeën voor de inrich-
ting van uw buurt gaan tékenen. Tijdens 
een  ‘Bloemenbuurt atelier’ op zaterdag 
6 april aanstaande kunt u samen met 
ons en tuin- en landschapsarchitecten 
aan de slag. De uitnodiging volgt!



Januari en februari
Huisbezoeken sloop afgerond
De bewoners van wie de woning 
wordt gesloopt, hebben we voor 
de 2e keer bezocht. 

Voorjaar 2019 
Huisbezoeken renovatie
We bezoeken de bewo-
ners van wie de woning 
wordt gerenoveerd: fase 
3 en 4.

6 April 
Bloemenbuurt atelier!
Hoe gaat uw wijk eruit zien? U 
kunt samen met tuin- en land-
schapsarchitecten mee-ont-
werpen. 

Eerste helft 2019
Duurzaamheid en energie
We stellen een ‘warmtevisie’ voor de 
Bloemenbuurt op. We onderzoeken 
hoe we de woningen op de beste 
manier (voor het milieu en de porte-
monnee) kunnen verwarmen. 

Najaar 2019
Aanpak renovatie Crocusstraat
We werken vanaf start 2019 de re-
novatie van de Crocusstraat uit. We 
zoeken een aannemer en betrek-
ken de bewoners erbij. 

Eerste helft 2019
Inrichtingsplan
Parkeerplekken, de breedte van de straten, de 
grootte van de voortuinen, de beeldkwaliteit (past 
het bij de wijk) en de inrichting van het park staan 
in het inrichtingsplan. U kunt vanaf 6 april tijdens 
het Bloemenbuurt atelier mee-ontwerpen. 

2019  - Bestemmingsplan
Vanaf de zomer ligt er een voorlopig bestem-
mingsplan. Hier kunt u iets van vinden. Wij 
houden u over het maken van het bestem-
mingsplan op de hoogte. Waarschijnlijk is er 
begin 2020 een definitief bestemmingsplan.

Tijdlijn

Renovatie
Plavei gaat de komende drie jaar 136 
woningen renoveren. Peter Lassche van 
Plavei stuurt de aanpak van de wonin-
gen van a tot z aan: renovatie en sloop. 
Hij zorgt er onder andere voor dat het 
werk wordt voorbereid, dat als het 
zover is de aannemer weet wanneer hij 
wat moet doen en dat alles past in de 
portemonnee van Plavei. Hoe verloopt 
de uitwerking van de renovaties? Peter 
vertelt.

WAT DOEN WE NU?
“Er komt heel wat kijken bij een reno-
vatie”, verklaart Peter de lange voor-
bereidingstijd. “We laten onderzoeken 
welke planten en dieren in de wijk leven 
en wat we moeten doen als we hun 
verblijf verstoren. Alleen dan krijgen 
we toestemming van de Provincie om 
te renoveren. En we laten onderzoeken 
hoe we in de toekomst de woningen 
duurzaam kunnen verwarmen. De 
rijksoverheid wil immers dat woningen 
van het gas af gaan”, zegt Peter. En 
we gaan naar de buurt toe. Vorig jaar 

zijn we bij de bewoners van fase 1 en 
2 langs geweest. Vanaf april bezoeken 
Ronald en Sandra de bewoners van fase 
3 en 4. “En we inspecteren van elke fase 
de binnenkant van een, twee of drie 
woningen van top tot teen”, vervolgt Pe-
ter. “We beoordelen de kwaliteit van de 
gevels, de kozijnen en de installatie(s). 
We willen weten of we de kruipruimte 
kunnen isoleren. En we gaan na hoe we 
de zolder kunnen isoleren. Ook willen 
we precies weten waar er in de woning 
asbest zit”.
Op een later moment gaan medewer-
kers van Plavei bij alle renovatiewonin-
gen langs om de keuken, badkamer en 
toilet(ten) te bekijken. Zij beoordelen of 
ze aan vervanging toe zijn.

CROCUSSTRAAT
Peter vertelt verder: “We werken nu 
de renovatie van de 15 woningen in 
de Crocusstraat uit. We hinken nog op 
twee gedachten: renoveren we naar een 
energiezuinige woning met label A of 
wordt de woning nog energiezui

niger dan A? Vervangen we het dak of 
niet? Met zonnepanelen of zonder? We 
kunnen pas besluiten als een aannemer 
met zijn voorstellen en zijn prijs komt”. 
Dan zien we of het past in de portemon-
nee van Plavei. In het najaar starten de 
werkzaamheden in de Crocusstraat.

MEEDOEN
U kunt met ons meepraten over de 
voorstellen van de aannemers. Wij ver-
wachten dat dit rond de zomer begint. 
Als het zover is, hoort u weer van ons.

We werden met een lieve kaart welkom 
geheten in de buurt! Sinds 8 januari 
zijn we een beetje buren. Want u kunt 
ons vinden in de info-woning aan de 
Irisstraat 1. Een plek voor vragen over 
de vernieuwing van de Bloemenbuurt 
en hulp bij het vinden van een andere 
woning.

U WEET ONS PRIMA TE VINDEN
In de info-woning lopen wijkbewoners 
regelmatig even binnen. ‘Hoe moet 
ik op huurwoningen reageren’, ‘Wat 
gebeurt er nou met de renovatie’,  ‘Ik 
sta nummer 2, en nu?’, ‘Hoe kan ik de 
klushulp inschakelen’?’ Of bewoners ko-
men hun terugkeergarantie of WMO-in-
dicatie afgeven. Kop koffie erbij en een 
goed gesprek volgt vanzelf. 
 FOTOGRAFIE MAAIKE HAGEMAN 

Loop eens binnen!
Info-woning Irisstraat 1

OPENINGSTIJDEN

Dinsdagmorgen  09.00 tot 12.00 uur

Woensdagmorgen   09.00 tot 12.00 uur

Donderdagmiddag  14.00 tot 17.00 uur

Mussen spotten
Flora- en Faunaonderzoek gaat verder

Voordat we starten met renoveren en slopen moeten we al-
lerlei onderzoeken doen. Ook naar de dieren die in en om de 
woningen verblijven en naar beschermde planten. Afgelopen 
najaar hebben we onderzoek laten doen naar vleermuizen. 
In april en mei gaan medewerkers van Econsultancy in de 
vroege ochtend twee keer op zoek naar huismussen. 

WAT GEBEURT ER?
Edwin Witter van Econsultancy is een van de onderzoekers 
die u vanaf april in de wijk kunt zien rondlopen. “Huismus-
sen broeden vaak onder de dakpannen of in ruimtes achter 
de dakgoot. Als de mussen op het nest zitten zijn ze voor ons 
onzichtbaar. Daarom gaan we in het voorjaar op zoek naar 
de mannetjes huismussen, die vaak in de buurt van het nest 
tsjilpen”, vertelt Edwin. “Door een tijdje te posten hopen we 
te zien of er ergens een musje onder de pannen kruipt. Het 
kan dus zijn dat we per woning een tijdje blijven staan en 
naar de daken kijken. We hebben verrekijkers bij ons voor 
het geval dat we de invliegplek niet goed kunnen zien, maar 
meestal hebben we die niet nodig”, zegt Edwin.
 De onderzoekers proberen zoveel mogelijk overlast voor u 
te voorkomen. “Vanaf de achterpaden en de openbare weg 
hebben we voldoende zicht op de woningen. En mocht u 
vragen hebben, dan kunt u het ons gerust vragen!” besluit 
Edwin.

Wroeten in de bodem
14 en 15 maart

De Nederlandse bodem is wettelijk beschermd. Als je de 
bodem door graafwerkzaamheden verstoort ben je verplicht 
archeologisch onderzoek te doen. Dit betekent dat je moet 
onderzoeken of er waardevolle resten in de grond zitten, die 
ons iets vertellen over het verleden. Plavei en de gemeente 
moeten dit onderzoek in de Bloemenbuurt doen. Ook moeten 
we vaststellen wat de kwaliteit van de bodem is. Is de bodem 
schoon genoeg om op te wonen en in te werken? Vandaar dat 
we, voordat we gaan graven en nieuwe huizen bouwen, de 
bodem verplicht moeten onderzoeken.

START SPEURWERK
Op 14 en 15 maart kunt u medewerkers van Econsultancy 
aan het werk zien. Zij boren in de grond, nemen bodemmon-
sters en plaatsen kleine peilbuizen. Deze staan een week 
in de grond en vangen het grondwater op. Alle grondmon-
sters en grondwatermonsters worden in een laboratorium 
onderzocht. Marieke Ellenkamp van Econsultancy voert het 
onderzoek samen met collega’s uit: “Het kan zijn dat we ook 
in uw voor- of achtertuin een klein gat willen boren. Dat gaat 
uiteraard in overleg met u. Het gat is zo’n 10 cm groot. Hier 
zijn we maximaal een half uur mee bezig. Daarna maken we 
alles weer netjes dicht zodat u er (bijna) niets van terugziet”. 
U herkent Marieke aan groene veldwerkkleding met logo. 
Wilt u meer over hun werk weten, vraag het ze dan gerust.

Edwin
Marieke


