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KRANT

In de Bloemenbuurt staan in totaal 750 woningen, waarvan 222 huurwoningen van 
Plavei. De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd, hebben vocht- 
en tochtproblemen en verbruiken veel energie. Ook is er behoefte aan meer typen 
woningen. En de inrichting van de wijk, die op sommige plekken weinig groen kent, 
verdient aandacht. Daarom is een plan in de maak om de woningen klaar te  maken 
voor nu én de toekomst en de openbare ruimte mooier te maken. Dit plan maken 
Plavei en de gemeente Montferland samen met bewoners.

Presentatie 
Bloemenbuurtplan

De Bloemenbuurt in Didam 
is écht toe aan vernieuwing 

De afgelopen periode heeft een buurt
panel aan het Bloemenbuurtplan 
gewerkt. Het panel vraagt op 30 juni uw 
mening. U kunt het plan zien en vertel
len hoe u erover denkt. Wat vindt u goed 
en wat mist u? Net als de Ideeëndag in 

december willen we daar een leuke en 
informatieve bijeenkomst van maken, 
voor jong en oud. Kortom, we hopen 
u te zien op de #PLANDAG 30 juni van 
10.00 tot 14.00 uur in Meulenvelden. 
U ontvangt nog een uitnodiging. 

Handtekeningenactie

Een plan met daarin sloop van 
 woningen is voor bewoners in
grijpend. Terwijl het plan nog 
werd uitgewerkt, werd een aantal 
 bewoners bezorgd. 
Via een handtekeningenactie lieten 
zij weten voor het opknappen van 
de buurt te zijn, maar tegen groot
schalige sloop. 

Save the date! 
30 juni 

10.00 - 14.00 UUR 
#PLANDAG

Kijk ook opbloemenbuurtdidam.nl



9 december
Start project Bloemenbuurt 
met de Ideeëndag voor alle 
bewoners.

30 juni 
#PLANDAG: presentatie van 
het plan aan alle bewoners 
van de Bloemenbuurt met de 
vraag: “Wat vindt u ervan?”

Februari - mei 
Buurtpanel clustert ideeën 
van alle bewoners, verkent 
de mogelijkheden, kiest een 
richting en maakt een plan 
voor de buurt. 

Na de zomer 2018 
Aanbieden plan vergezeld 
van meningen bewoners aan 
het bestuur van Plavei en de 
gemeente Montferland

28 en 29 mei 
Informatieavonden voor 
bewoners wiens woning 
 mogelijk gesloopt wordt.

2e helft 2018 
Opstellen definitief plan 

Hele maand juni 
Huisbezoeken van Plavei aan 
de bewoners wiens woning 
mogelijk gesloopt wordt.

Eind 2018 
Besluitvorming door het 
bestuur van Plavei en de 
gemeente Montferland 

Tijdlijn 

Informatieavonden sloop 
en vervangende nieuwbouw
Het plan is nog niet definitief, maar 
in het plan staat wél dat woningen 
 gesloopt worden. Dit kan ingrijpend 
zijn en roept vaak veel vragen op. 
Voor de bewoners wiens woning 
 mogelijk  gesloopt wordt, zijn er speciale 
informatie avonden op 28 en 29 mei. Zij 
krijgen  meteen samen met deze krant 
op 23 mei een persoonlijke  uitnodiging 
voor deze avonden. De bewoners van 
de woningen die we willen renoveren, 
ontvangen hiervoor géén uitnodiging. 
Met hen gaan we later in gesprek. 

Een-op-een gesprekken 
tijdens huisbezoeken
Naast de informatieavonden bezoekt 
Plavei de bewoners wiens woning 
 mogelijk gesloopt wordt ook thuis om 
hen eenopeen te begeleiden en te 
ondersteunen op weg naar 
een goede oplossing. Plavei 
bespreekt wat het plan voor 
hen betekent en waar Plavei 
 rekening mee moet houden.

Elkaar ontmoeten, dat was het doel van het evenement ‘Proef de Bloemenbuurt’. 
Bewoners ge noten op deze zonnige dag van de bijzondere smaak van bloemen. 
Daarnaast was er belangstelling voor de foto’s en kaarten van de Bloemenbuurt 
door de jaren heen. Maar bovenal werden er veel vragen gesteld en met elkaar 
gesprekken gevoerd over de toekomstplannen voor de buurt. Kijk op 
www.bloemenbuurtdidam.nl voor een filmverslag van Proef de Bloemenbuurt.

Proef de Bloemenbuurt 21 april

Noteer in de agenda 28 of 29 mei
Na de zomer ligt er een plan, vergezeld van meningen van de bewoners. De 
 bestuurders van Plavei en de gemeente Montferland beoordelen het plan. De 
 bestuurders kijken met een brede blik. Wat heeft de wijk niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst nodig? Plavei bouwt namelijk voor de komende 50 jaar.

Er zijn veel ontwikkelingen waar de 
bestuurders rekening mee moeten 
houden, zoals de vergrijzing. Maar ook 
de overheid en de politiek dwingen om 
keuzes te maken, bijvoorbeeld als het 
gaat om mensen steeds langer zelf
standig te laten wonen en de regels om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
We zien dat het aantal ouderen en 
kleinere huishoudens in Montferland 
toeneemt. Nu staan er bijna alleen 

ruime eengezinswoningen. Plavei heeft 
daarom allereerst meer typen woningen 
nodig: levensloopbestendige wonin
gen voor een en tweepersoonshuis
houdens. Ten tweede moeten de 
 woningen veel duurzamer worden. 
Waar bestuurders ook op letten is hun 
portemonnee. Er is een maximaal in ves
teringspotje. En zeker niet in de laatste 
plaats ‘wegen’ de bestuurders het plan 
op uw mening. 

“Hoe wordt mijn woning gerenoveerd?”, vraagt u zich misschien af. We bepalen nu 
vooral welke woningen we willen renoveren. Hoe we precies gaan renoveren, komt 
zodra de bestuurders over de plannen hebben besloten. Als alles volgens plan gaat, 
is dit eind 2018.

Wat weten we nu al wel? Dat de exacte renovatie verschilt per woningtype. Aan de 
‘schil’ (vloer, muren en dak) van het ene woningtype moet meer gedaan worden dan 
aan het andere. Álle woningen die we renoveren gaan we energiezuiniger maken, 
naar minimaal energielabel A. Wat mag u zeker van ons verwachten? Dat we ruim 
van tevoren met u in overleg gaan over de precieze renovatie van uw woning.

Optimale 
begeleiding 
bij sloop van 
uw woning
Sloop is niet niks. U moet ver
huizen. Waarnaartoe? Is die 
plek net zo prettig als nu? Wat 
gaat dat kosten? Waar gaan de 
kinderen naar school? Onze
kerheid waar u niet op zit te 
wachten. Of misschien een 
vooruitzicht dat u kansen biedt. 
Let op: u staat niet zomaar op 
straat! Zelfs als het plan door
gaat, duurt het zeker tot najaar 
2020 voordat het zover is.

Wat biedt Plavei bij sloop?
• Recht op urgentie om 

een  andere woning in de 
gemeente Montferland 
of elders in omgeving 
 Arnhem/Nijmegen te vinden 
 (Entreegebied)

• Voorrang op andere woning
zoekenden

• Een verhuiskostenvergoeding
• De mogelijkheid om naar de 

buurt terug te  keren
• Persoonlijke begeleiding en 

ondersteuning
• De mogelijkheid om samen 

naar een woning te zoeken
• En nog meer

Brede blik

Renovatie… Hoe dan?
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De Bloemenbuurt in Didam is écht toe aan vernieuwing 

De afgelopen periode heeft een buurt-
panel aan het Bloemenbuurtplan gewerkt. Het panel vraagt op 30 juni uw 

mening. U kunt het plan zien en vertel-
len hoe u erover denkt. Wat vindt u goed 
en wat mist u? Net als de Ideeëndag in 

december willen we daar een leuke en 
informatieve bijeenkomst van maken, 
voor jong en oud. Kortom, we hopen u te zien op de #PLANDAG 30 juni van 
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Handtekeningenactie
Een plan met daarin sloop van  woningen is voor bewoners in-grijpend. Terwijl het plan nog werd uitgewerkt, werd een aantal  bewoners bezorgd. Via een handtekeningenactie lieten zij weten voor het opknappen van de buurt te zijn, maar tegen groot-schalige sloop. Plavei en gemeente kregen via deze actie al een eerste signaal wat een aantal huurders van het plan vindt. 

Save the date! 30 juni 10.00 - 14.00 UUR #PLANDAG

schalige sloop. Plavei en gemeente kregen via deze actie al een eerste signaal wat een aantal huurders van het plan vindt. 

Kijk ook op
bloemenbuurtdidam.nl
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Een plan met daarin sloop van 
 woningen is voor bewoners in
grijpend. Terwijl het plan nog 
werd uitgewerkt, werd een aantal 
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Via een handtekeningenactie lieten 
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Buurtpanel denkt mee over vernieuwingen 

MENEER HAFKENSCHEID HEEFT EEN 
KOOPHUIS IN DE BLOEMENBUURT.

Waarom heeft u zich opgegeven voor het buurtpanel?
“Ik woon al bijna 50 jaar heel prettig in deze buurt. Ik heb me 
aangesloten omdat ik wonen belangrijk vind. Daarnaast ben 
ik geïnteresseerd in de ontwikkelingen in mijn buurt en vind ik 
het fijn dat ik op deze manier kan meepraten.” 

Wat vindt u ervan dat de gemeente en  Plavei een buurtpanel 
hebben opgezet?
“Ik vind het een goede zaak. Bij grote wijzigingen in een buurt, 
is het tegenwoordig ook bijna een must om bewoners mee 
te laten praten. Voor mij als koper zal er aan mijn huis niets 
veranderen. De veranderingen in deze buurt hebben vooral 
voor een aantal huurders een grote impact. De vernieuwingen 
hebben niet alleen invloed op hun woonomgeving, maar ook 
op hun huis. Door deel te nemen aan zo’n buurtpanel blijf je 
op de hoogte van de wijzigingen en en probeer je te voor
komen dat er aanpassingen worden doorgevoerd die je liever 
niet ziet gebeuren.”

Wat zijn uw ervaringen met het buurtpanel tot nu toe?
“Tot nu toe loopt het goed. We praten 
constructief met elkaar en mensen 
durven ook kritisch en eerlijk 
naar elkaar te zijn. Er ontstaan 
gezonde discussies. Iedereen 
krijgt de mogelijkheid om zijn of 
haar input te geven en daar wordt 
door Plavei en de gemeente serieus 
naar geluisterd. Stedenbouw
kundig buro SRO heeft onze 
ideeën en adviezen in een 
ontwerp verwerkt en we 
zien onze input daar ook 
echt in terug. Ik ben blij 
dat ik me bij het buurt
panel heb aangesloten. 
Ik heb echt het idee 
dat ik meetel”.

MENEER DE VETTE IS BEWONER VAN 
DE BLOEMENBUURT EN HUURDER BIJ PLAVEI.

Wat was voor u de reden om u aan te sluiten bij het buurtpanel?
“Onze buurt wordt opgeknapt. Ik vind het belangrijk dat wij als 
buurt hier inspraak in kunnen hebben. Ook is het fijn om snel 
te weten wat er allemaal speelt en gaat spelen in de buurt. 
Voor mij en voor een aantal andere bewoners van huurhuizen 
zal er waarschijnlijk veel veranderen. Onze huizen worden 
gesloopt of gerenoveerd. Op welke manier dat gaat gebeuren, 
moet nog duidelijk worden.”

Had u bepaalde verwachtingen voordat u aan het panel deelnam?
“Ik hoopte als buurtbewoner inspraak te kunnen hebben bij 
de toekomstige inrichting van de buurt en dat we als be
woners meer helderheid krijgen over de renovatieplannen.”

Hoe kijkt u er tot nu toe op terug?
“Er is door de gemeente en Plavei zeker geluisterd naar 
wat we als buurt aangaven. Plavei heeft ons ook om advies 
gevraagd over bepaalde zaken. We hebben in groepsverband 
naar een maquette van de buurt gekeken en konden sparren 
over de inrichting. Dat vond ik erg leuk om te doen. Als ik tot 
nu toe terugkijk, hebben we over de aankleding van de buurt 
echt inspraak gehad. Onze ideeën zijn goed verwerkt in ont
werpen door buro SRO. De sfeer binnen het panel was prettig 
en iedereen kon zijn zegje doen. Zelf vind ik dat de renovatie
plannen wel wat meer ruimte hadden mogen krijgen. Hier 
hebben we het nog niet zoveel over gehad. Hopelijk komt dat 
op een later moment nog.”

De gemeente Montferland, een groep bewoners en Plavei trek-
ken samen op in een buurtpanel. Zij praten over de woningen, 
parkeren, groen en water in de wijk. Het panel krijgt hulp van 
een stedenbouwkundig bureau. Hoe waren de eerste ervaringen 
van het panel? We vroegen het twee betrokken panelleden.

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

Save the date! 
30 juni 

10.00 - 14.00 UUR 
#PLANDAG

Meneer Hafkenscheid

Kijk ook opbloemenbuurtdidam.nl

Meld u aan via 
www.plavei.nl/bloemenbuurt. 

Tip: de krant staat ook op 
www.bloemenbuurtdidam.nl

Geen huurder 
en toch de krant 

blijven ontvangen? 

Laatste oproep!



ZIE VOOR DE RENOVATIE EN 
SLOOPVOORSTELLEN DE ACHTERZIJDE



Voorstel tot renovatie Voorstel tot sloop

• Anemonenstraat  2 t/m 12 even 

• Irisstraat  1 t/m 19 oneven 
   14 t/m 20 even 

• Zonnebloemstraat  79 t/m 89 oneven 
  23 t/m 53 oneven 

• Strobloemstraat  2 t/m 6 even 
  1 t/m 15 oneven 

• Geraniumstraat  1 t/m 35 oneven 
  2 t/m 16 even 

• Goudsbloemstraat  10 t/m 14 even 
  26 t/m 40 even 
  62 t/m 72 even 

• Rozenstraat  33 t/m 37 oneven 

• Tulpenstraat  13 t/m 23 oneven 

• Begoniastraat  2 t/m 32 even 

• Crocusstraat  1 t/m 29 oneven 

• Rozenstraat  39 t/m 43 oneven

• Goudsbloemstraat  16 t/m 24 even
  23 t/m 37 oneven
  42 t/m 60 even

• Muurbloemstraat  2 t/m 12 even

• Petuniastraat  1 t/m 11 oneven
  2 t/m 8 even

• Irisstraat  2 t/m 12 even

• Zonnebloemstraat  55 t/m 77 oneven

• Dahliastraat  17 en 19

• Salviastraat  1 t/m 7 oneven

• Strobloemstraat  8 t/m 12 even
  22 t/m 28 even


