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DE BLOEMENBUURT In de Bloemenbuurt staan ongeveer 
750 woningen. Hiervan zijn er 222 van Plavei. Deze huurwoningen zijn 
gebouwd in de jaren 60 en 70, toen er snel veel gebouwd moest worden 
vanwege de woningnood. Nu, 50 jaar later, zijn de woningen verouderd, 
daardoor niet energiezuinig en aan onderhoud toe. Op een aantal 
plekken in de buurtis  weinig groen. Daarnaast groeit de groep ouderen 
en kleine huishoudens. Dit leidt tot een veranderende woningbehoefte. 
Daarom is een plan nodig om de wijk te vernieuwen.  We willen dan 
meteen ook de openbare ruimte versterken. De plannen voor de 
Bloemenbuurt geven Plavei en de gemeente samen met bewoners vorm.  
We vinden het belangrijk dat betrokkenen goed geïnformeerd worden 
en blijven over de voortgang. Buurtbewoners en andere betrokkenen 
houden we op de hoogte via onder andere deze krant. Bent u geen 
huurder van Plavei, en wilt u deze krant blijven ontvangen? Meld u dan 
aan via www.plavei.nl/bloemenbuurt.

DE IDEEËNDAG OP 9 DECEMBER

Als aftrap van het project or-
ganiseerden we een Ideeën-
dag voor de Bloemenbuurt. 
We verstuurden alle huishou-
dens in de Bloemenbuurt 
een uitnodiging. Op de dag 
konden de bewoners hun 
ideeën en wensen kwijt, zich 
inschrijven voor het buurtpa-
nel en speeddaten met Pla-
vei-directeur Arjan ter Bogt 
en de wethouders Walter 
Gerritsen en Ingrid Wolsing .

IDEEËN EN WENSEN VOOR 
DIVERSE THEMA’S
Bezoekers konden hun in-
put in diverse hoeken kwijt. 
Zo was er een hoek speciaal 
voor de sociale kant van de 
buurt. Hier konden mensen 
aangeven hoe ze zich in de 
buurt voelden. En hoe bij-
voorbeeld het contact is met 
de buren. Ook dit willen we 
meenemen in de plannen. 
In de hoek ‘Ruimte’ konden 
mensen aangeven welke 
plekken ze mooi en minder 
mooi vonden. Ook stond er 
een wensboom waar bewo-
ners hun diepste wens voor 
de buurt in konden hangen. 
Een greep uit de wensen: 
‘Een goed onderhouden vei-
lige sport- en speelplek voor 
onze kinderen’, Wat meer 
groen en een speeltuin’ en 

‘Een bankje om gezellig sa-
men te kletsen’. Kinderen 
konden hun wensen teke-
nen op een groot vel teken-
papier. 

INPUT VOOR AANPAK 
WONINGEN EN WOON-
OMGEVING
De opbrengst van de dag 
liet zien dat de buurt inder-
daad � ink verbeterd kan 
worden, ook volgens de 
mensen die er wonen.  Zo 
werden tuinen en achter-
paden, het gebruik van de 
parkeerplaatsen bij de ga-
rageboxen en op sommige 
plekken het onderhoud 
van het openbare groen als 
aandachtspunt genoemd. 
Ook wensen bewoners 
meer en verschillende soor-
ten speelmogelijkheden 
en plekken waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten.  
Ook de verkeersveiligheid 
is op sommige plekken een 
belangrijk verbeterpunt vol-
gens de bewoners en er zijn 
plekken waar mensen zich ’s 
avonds minder veilig voelen. 
Huurders geven aan dat de 
woningen slecht geïsoleerd 

zijn.  Tocht en vochtklachten 
zijn voor de bewoners be-
langrijke aandachtspunten. 

OOK MOOIE PLEKKEN
Ondanks dat er verbeterpun-
ten zijn en dat er locaties in 
de buurt zijn die ook volgens 
bewoners een opknapper 
kunnen gebruiken, noemden 
de bezoekers tijdens de Idee-
endag ook positieve punten. 
Een deel van de huurders 
waardeert de ruime opzet van 

de woningen en de grote tui-
nen. De populairste plek in de 
buurt is het Lockhorstpark en 
de kinderboerderij. Dit gebied 
wordt gewaardeerd om het 
groen en de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten.  Bewo-
ners vonden het ook leuk om 
elkaar tijdens de Ideeëndag 
te ontmoeten.  Met behoud 
van het mooie gaan we een 
plan maken om de buurt te 
versterken en klaar te maken 
voor de toekomst. 

Lees meer op  www.plavei.nl/bloemenbuurt. 
Hier staat ook een � lmpje van de Ideeëndag.
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 Wil je ook meedenken 

en meewerken aan het plan 

voor de Bloemenbuurt? 

AANMELDEN KAN TOT 5 MAART BIJ HERMAN TERBEEK, 

VIA H.TERBEEK@PLAVEI.NL OF 0316 29 66 00
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HOE KOMT HET PLAN TOT STAND
Plavei en de gemeente wil-
len de Bloemenbuurt ver-
nieuwen, samen met de 
bewoners. Er is veel ruimte 
voor inbreng van bewoners, 
zowel kopers als huurders. 
Maar niet alles is mogelijk. 
Plavei heeft ook beleidsuit-
gangspunten voor de buurt. 
Daarnaast zijn er regels, af-
spraken en wetten waar we 
ons aan moeten houden. 

WE KIJKEN NAAR 
DE TOEKOMST EN 
HOUDEN REKENING MET 
BESTAANDE AFSPRAKEN 
EN REGELS
Er is beleid en we maakten 
afspraken op het gebied van 
duurzaamheid. Daarnaast 
zijn er � nanciële kaders 
en regels, beleid en weten 
voor ruimtelijke ordening 

Ontmoeten we elkaar in april?

en milieu. Daarnaast moe-
ten we kijken naar waar in 
de toekomst behoefte aan 
is. Omdat het aantal ou-
deren en het aantal kleine 
huishoudens toeneemt, is 
er behoefte aan betaalbare 
levensloopbestendige wo-
ningen waarin het mogelijk 
is om langer te blijven wo-
nen. Ook als je lichamelijk 
beperkingen hebt. Tot slot 
zijn er regels voor verkeer en 
parkeren.

WE NEMEN ALLE 
ONDERWERPEN MEE 
IN EEN PLAN VOOR DE 
BUURT
En dan zijn er ook nog de 
wensen en behoeften van de 
mensen die er nu wonen. Al 
deze zaken nemen we mee 
in een plan voor de buurt, 

dat we nu samen met het 
buurtpanel maken. Daar-
naast praten we bijvoor-
beeld met ondernemers, de 
scholen en welzijnsorganisa-
tie Welcom. We willen graag 
dat meer mensen trots zijn 
op de Bloemenbuurt.

HET BUURTPANEL GEEFT 
ADVIES
Het doel is uiteindelijk een 
verbeterde opzet van de 
buurt door de woningen 
en de openbare ruimte aan 
te pakken. Met behoud van 
het goede gaan we mindere 
plekken in de buurt verbete-
ren en de woningen aanpak-
ken. Het buurtpanel werkt 
mee aan het plan en geeft 
advies aan de bestuurders 
die de besluiten nemen. Dit 
zijn het college van burge-

meester en wethouders van 
de gemeente en de direc-
teur-bestuurder van Plavei.

WE INFORMEREN 
BEWONERS ALS HET 
PLAN AF IS 
Nadat het plan klaar is, is het 
ook de bedoeling om alle 
bewoners van de Bloemen-
buurt weer uit te nodigen 

om het plan te presenteren. 
Net als de Ideeëndag willen 
we daar een leuke bijeen-
komst van maken. Als het 
bestuur van de gemeente 
en van Plavei daarna instem-
men met het plan, kunnen 
we verder met de voorberei-
dingen voor de verschillen-
de delen van de buurt. De 
hele aanpak van de buurt zal 
meerdere jaren duren.

Tijdens de Ideeëndag op 9 december werd vaak genoemd dat mensen elkaar graag (willen) ontmoeten in de Bloemenbuurt. Ook op de dag zelf merkten we dat buren het prettig vonden om elkaar te zien en te spreken. Daarom willen we in april een event organiseren waarbij ontmoeten centraal staat. Voor iedereen in de Bloemenbuurt, jong en oud. Heb je hierover ideeën? Stuur dan voor vrijdag 9 maart een mail naar: communicatie@plavei.nl.

VERSLAG 

BEWONERS DENKEN MEE
Tijdens de Ideeëndag kon-
den bewoners zich aanmel-
den voor het Buurtpanel. 
Op 6 februari vond de eerste 
bijeenkomst plaats waarin 
gewerkt werd aan het plan. 

buurtpanel plaats en in april 
is de derde en mogelijk ook 
de laatste bijeenkomst. Op 
dit moment bestaat het pa-
nel uit 10 kopers en 8 huur-
ders. We zijn nog op zoek 

HOE GAAN WE 
VERDER?
Het buurtpanel komt nog 
een paar keer bij elkaar om 
samen met de gemeente 
en Plavei te werken aan het 
plan. Vervolgens presen-
teren we dit plan aan de 
directeur-bestuurder van 
Plavei en het college van de 
gemeente Montferland. Zij 
moeten dan een besluit ne-
men. We verwachten dat we 
rond de zomer meer kunnen 
vertellen over wat er gaat ge-
beuren in de Bloemenbuurt. 

Bewoners waren enthousiast 
en praatten graag mee over 
de toekomstplannen. Ze ga-
ven aan dat ze niet aan de 
zijlijn wilden blijven staan, 
maar een positieve bijdrage 

willen leveren om Plavei en 
de gemeente te ondersteu-
nen bij dit complexe project.
In de bijeenkomst zijn we 
met plattegronden van de 
buurt aan de slag gegaan. We 
onderzoeken met elkaar of 
we straten anders moeten la-
ten lopen, of we meer groen 
of water in de buurt kunnen 
krijgen. De inbreng wordt 
door de stedenbouwers uit-
gewerkt in tekeningen waar 
we de volgende bijeenkomst 
mee verder kunnen. 
Het was een geslaagde 
avond en er werd hard ge-
werkt door de bewoners. Op 
6 maart vindt het tweede 

We vinden het belangrijk dat betrokkenen goed 

geïnformeerd zijn en blijven over de voortgang van 

de aanpak van de Bloemenbuurt. Buurtbewoners 

en andere betrokkenen houden we op de hoogte via 

onder andere deze krant. Deze eerste uitgave hebben 

we bij alle bewoners huis-aan-huis bezorgd. Bent u 

geen huurder van Plavei, en wilt u deze krant blijven 

ontvangen? Meld u dan aan via www.plavei.nl/

bloemenbuurt.

Wilt u deze krant 
blijven ontvangen? TEKENEN  INTENTIEOVEREENKOMST

Gemeente en Plavei hebben 
met elkaar afgesproken  
om gezamenlijk de buurt 
aan te pakken en hebben 
deze afspraak in een 
overeenkomst vastgelegd. 
Eind februari tekenden 
wethouder Walter Gerritsen 
en directeur-bestuurder 
van Plavei Arjan ter Bogt de 
overeenkomst.

Gemeente en Plavei hebben 

wethouder Walter Gerritsen 

van Plavei Arjan ter Bogt de 

naar meer huurders die aan 
het buurtpanel willen deel-
nemen. Geïnteresseerde 
huurders kunnen hiervoor 
contact opnemen met Pla-
vei. 

Deze krant is met veel aandacht en zorg samengesteld. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat 
er (type)fouten in staan. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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