Sociaal plan
naar De Schakel

Twee huurwoningen van binnen
en buiten geïnspecteerd.

Bloemenbuurt

Ronald van Kleef
U heeft ons eerder horen zeggen dat
sloop niet niks is. Daarom biedt Plavei
bewoners wiens woning wordt gesloopt
goede begeleiding. In het sociaal plan
staat hoe. Het is een document waarin
de rechten en plichten staan bij sloop
van woningen. Hoe staat het met het
sociaal plan? Ronald van Kleef van Plavei
legt uit: “Plavei heeft een standaard
sociaal plan. Dat is al goedgekeurd door
de huurdersvereniging. We zijn nu bezig
om dat standaard sociaal plan passend
te maken voor de Bloemenbuurt. Huurdersvereniging De Schakel en Plavei
bespreken het in oktober. Dan mag de
huurdersvereniging maximaal zes weken de tijd nemen om over ons voorstel
na te denken. Dan laten zij Plavei weten
wat ze ervan vinden”, zegt Ronald.
Bewoners wiens woning gesloopt wordt,
ontvangen het oﬃcieel op papier. “Daarna gaan wij weer bij hen op bezoek”,
besluit Ronald.

Er is nog geen besluit over het plan.
Toch wil Plavei al weten wat mensen
belangrijk vinden bij de renovatie van
hun woning. De klantcoaches starten
daarom dit najaar met de eerste individuele huisbezoeken. Plavei gaat als
eerste de huurders van de woningen
aan de Crocusstraat bezoeken. Daarna

benadert Plavei bewoners rond de
Geraniumstraat, Strobloemstraat en
Goudsbloemstraat voor het inplannen
van een gesprek. Daarna volgen de bewoners van de andere huurwoningen.
Het duurt écht meerdere maanden
om alle huisbezoeken te plannen en te
houden.

Krant ook op
www.bloemenbuurtdidam.nl
Heeft u een huurwoning dan ontvangt
u sowieso de papieren Bloemenbuurtkrant.
Wij versturen de krant naar alle huurders van de Bloemenbuurt.
Bewoners met een koopwoning die ons lieten weten
de papieren krant te willen blijven lezen, vinden ‘m ook in de brievenbus.
Heeft u een koopwoning, lag de krant deze keer niet op uw deurmat en
vindt u dat jammer: meld u aan via www.bloemenbuurtdidam.nl/contact.

Deze nieuwsbrief 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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DE BLOEMENBUURTKRANT IS EEN UITGAVE VAN PLAVEI EN GEMEENTE MONTFERLAND

Op dit moment staan twee huurwoningen die we
willen renoveren leeg. Het had een reden om deze
woningen niet meteen te verhuren: we hebben ze
van binnen en buiten grondig geïnspecteerd. Door
de inspecties hebben we een indruk gekregen van
wat we tijdens de renovatie misschien tegenkomen
bij de andere woningen.

Huisbezoeken
renovatiewoningen
gaan van start

KRANT
Wat gebeurt er achter de schermen van de vernieuwing van de
Bloemenbuurt? Voor de zomervakantie konden bewoners het
voorlopig plan voor een nieuwe
Bloemenbuurt bekijken, bespreken en hun mening erover geven.
Gemeente en Plavei hebben veel
reacties op het plan ontvangen,
waarvoor dank! Die bekijken we
met zorg. We bespreken op dit
moment hoe de reacties het plan
beter maken.

Achter de schermen
Van de bloemenbuurt

Ook al is het plan nog niet deﬁnitief, toch zijn er dingen die we
nu al moeten doen met het oog
op de toekomst. In deze krant
leest u wat er gebeurt en hoe ver
we zijn.

De volgende stap
“Een belangrijke beslissing” noemt
Peter Sluijs, de procesregisseur van de
Bloemenbuurt, het besluit dat de bestuurders eind van dit jaar nemen over
de vernieuwing van uw wijk. “Die beslissing is de eerstvolgende mijlpaal voor
de toekomst van de Bloemenbuurt. Bij
de bestuurders van Plavei en de gemeente gaat dit niet over een nacht ijs.
Er gebeurt daarom op dit moment van
alles achter de schermen van Plavei en
de gemeente”, vervolgt Peter zijn verhaal. “Wij nemen de bestuurders mee
in ons denkproces, we delen de reacties
van de bewoners met ze en we bespreken wat we willen aanpassen aan het
plan en waarom. Ook leggen we aan de
huurdersvereniging uit wat we doen.
We krijgen ook tips, bijvoorbeeld om
de bewoners te blijven betrekken in de
vernieuwing.
GEEN OPTELSOM
Het plan waarover de bestuurders
besluiten is geen optelsom van wat

enkel bewoners vinden. “We houden
de reacties ook aan tegen de ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals
de vergrijzing, de toename van kleine huishoudens en de klimaatverandering. En het maximale bedrag
in de portemonnee van Plavei en
gemeente telt ook mee”, verduidelijkt Peter.
MOEILIJKE KEUZES
“Het zijn geen makkelijke keuzes”,
beaamt Peter. “Om een voorbeeld te
geven: de keuze voor minder bouwlagen betekent minder appartementen
en dus minder woningen in Didam.
Terwijl wij juist meer appartementen
nodig hebben voor de groter wordende
groep kleine huishoudens en ouderen.
Maar ook, als we minder de hoogte
ingaan, kan het zijn dat niet iedereen
kan terugkeren”. Het is een puzzel.
Voorop staat dat Plavei en gemeente
een wijk willen maken die klaar is voor
de toekomst.

word
Peter Sluijs
BESLISSING VALT EIND DIT JAAR
Het bestuur van Plavei en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland besluiten eind van
dit jaar of we aan de slag mogen. Zodra
het plan deﬁnitief is, hoort u dat meteen.

Reacties op het voorlopig plan na #PLANDAG

Stedenbouwkundig plan

Tijdens de #PLANDAG zijn allerlei
vragen en reacties op de reactiekaarten binnengekomen. De
reacties zijn zeer verschillend: van
“Alles is goed”, tot “Niks deugt” en
alles wat er tussen zit. Een korte
opsomming van de meest geuite
meningen en vragen leest u hier.
BENT U NIEUWSGIERIG
NAAR ÁLLE REACTIES OP DE
INGELEVERDE KAARTEN,
KIJKT U DAN OP
WWW.BLOEMENBUURTDIDAM.NL.

We merken dat sommige bewoners
nog vragen hebben over wat er wél
en níét in het plan voor de Bloemenbuurt staat. Het plan dat we samen
maken is een zogenaamd stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan geeft op hoofdlijnen
weer wat er verandert, en wat niet.
Er staat in welke woningen we willen
renoveren, welke we willen slopen,
welk type woningen terugkomt en
op welke plek. Daarnaast staat in het
plan waar het toekomstige Bloemenpark en de parkpleintjes komen. Ook
de wegenstructuur is duidelijk.

RENOVATIE EN SLOOP

Bewoners zijn blij dat hun woning
wordt gerenoveerd. De aanstaande
renovatie levert vooral vragen op
zoals: ontvangen wij een vergoeding,
pakken jullie de binnenkant van de
woningen aan, wat gebeurt er met
de schuren, met rolluiken en zonneschermen en hoor je het geluid van
de warmtepomp? Men is tegen of
ziet op tegen sloop van hun huis. En
er is blijdschap dat er levensloopbestendige woningen komen.

WAT STAAT ER NIET IN HET STEDENBOUWKUNDIG PLAN?

In het stedenbouwkundig plan staan
ook ideeën en ambities die we nog
moeten uitwerken. We willen bijvoorbeeld meer ruimte voor waterberging maken. En we willen aandacht
voor veilig oversteken en het type
groen. Ook de precieze plaats van de
parkeerplekken staan niet in het ste-

PARK, HET GROEN EN HET
ONDERHOUD ERVAN

De vragen en opmerkingen lopen
uiteen. Van “Waarom zo’n groot
park terwijl van de andere parken
geen gebruik wordt gemaakt”, tot
“denk aan speeltoestellen voor
kinderen en een terrasje”.
Bewoners pleiten voor goed onderhoud van het park. Ze wijzen ons
op mogelijke overlast en verloedering van het park.
PARKEREN EN VEILIG VERKEER

Bewoners vragen aandacht voor
meer parkeerplekken en voor veilige verkeersstromen in de wijk.

denbouwkundig plan uitgewerkt. De
uitwerkingen komen in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan moeten
we nog maken.

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.

INRICHTINGSPLAN

Wanneer er is besloten over het
stedenbouwkundig plan, kunnen we
verder met het inrichtingsplan voor
de Bloemenbuurt. Hierin werken we
samen met bewoners de ideeën en
ambities in het stedenbouwkundigplan verder uit. Ook parkeren, de

BESTEMMINGSPLAN

In een bestemmingsplan legt de
gemeente vast wat er met de ruimte
mag gebeuren. Het stedenbouwkundig plan gebruiken we als basis voor
het opstellen van een bestemmingsplan.

AONDERZOEK

START FLORA- EN FAUN

Vleermuizen?

DE HOOGTE IN

Er is een aantal bewoners dat vier
lagen te hoog vindt.
WAT DOEN WE MET ALLE REACTIES?

Alle reacties hebben we in beeld.

We kijken op dit moment hoe deze
het voorlopig plan beter maken.
Dat doen we zorgvuldig. We wikken
en wegen met de stedenbouwkundigen wat we aanpassen en waarom.
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Tijdlijn
9 december
Start project Bloemenbuurt
met de Ideeëndag voor alle
bewoners.

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

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

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

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

Najaar 2018
Start huisbezoeken
voor bewoners in
renovatiewoning.

2e helft 2018
Aanpassen plan na aanleiding
van de reacties van
bewoners. We overleggen
het plan met bestuurders en
huurdersverenigingen.

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

