
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.

DE BLOEMENBUURTKRANT IS EEN UITGAVE VAN PLAVEI EN GEMEENTE MONTFERLAND

KRANT
NUMMER 6, JUNI 2019

�Bloemenbuurt�

Volgende 
krant? 

Na de vakantie ontvang je een nieuwe 
krant. Wil je op de hoogte blijven? 

De info-woning blijft ook in de zomer open. 
Kom gerust langs. Fijne zomer!

MAANDAG 1 JULI  
VAN 19.00 UUR TOT 21.00 UUR

MEULENVELDEN WAVERLO 11 DIDAM
Met om 19.15 uur en 20.15 uur een presentatie over de aanblik  

van enkele straten en de voortuinen van de huurwoningen.

Mis dit niet!

Kom en bekijk
BETROKKEN BEWONERS 
TIJDENS BLOEMENBUURT 
ATELIER
Op 6 april tekenden 16 betrokken buurtbewoners mee aan hun eigen buurt 
tijdens het Bloemenbuurt Atelier. Deze enthousiaste groep heeft ons veel input 
gegeven voor de openbare ruimte van de Bloemenbuurt. Bijvoorbeeld wensen 
voor het nieuwe park. We verwerken de reacties van het Atelier in een voorlopig 
ontwerp. Dit ontwerp zie je later dit jaar. 

ONTHULLING
Je kunt op 1 juli van 19.00 tot 21.00 uur al zien hoe een aantal straten eruit kan 
komen te zien. Jouw reactie en ideeën zijn meer dan welkom. Ook jouw mening 
telt. Mis dit moment in Meulenvelden niet!

 Landschapsarchitect 
Guido Baten



Buurtpanel 
Duurzaamheid
Op 8 mei was de eerste bijeenkomst van het Buurtpanel 
Duurzaamheid. Bewoners, gemeente en Plavei wisselden 
ideeën uit en keken naar kansen voor een duurzame 
Bloemenbuurt. Wat zijn de mogelijkheden voor de buurt? Hoe 
kunnen we bewoners met koopwoningen meer betrekken? 
Het was een zinvolle avond waar we graag gevolg aangeven.

Heb jij een koopwoning en wil je aansluiten bij Buurtpanel 
Duurzaamheid? 
Bel met Marije Schulten van de gemeente Montferland: 
0316-29139. Of mail: m.schulten@montferland.info.

Een nieuw jasje voor 
www.bloemenbuurtdidam.nl

We hebben onze website www.bloemenbuurtdidam.nl in 
een nieuw fris jasje gestoken. Mooier, beter en overzichtelijker. 
Nieuw zijn de beelden en verhalen over mensen die bij het 

project betrokken zijn, zoals bewoners en projectmedewerkers. 
Nog steeds vind je er uitgebreide info over het project en kun je 
de laatste nieuwtjes lezen. Kom vooral eens kijken!

Het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt 
hebben we samen met de buurtbewoners gemaakt. 
Om het plan uit te voeren moeten we onder andere 
het bestaande bestemmingsplan aanpassen. In een 
bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met 
de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, 
groen en wegen zijn toegestaan. Vanaf donderdag 
27 juni 2019 ligt het bestemmingsplan ‘Bloemenbuurt’ 
zes weken ter visie bij de gemeente Montferland. 

 Bestemmingsplan 
 Bloemenbuurt 

 ter visie 

De Bloemenbuurt komt stap voor stap verder. Bent u nieuwsgierig naar de eerste 
uitwerking? Loopt u dan op maandag 1 juli van 19.00 tot 21.00 uur bij Meulenvelden 

binnen.  U ziet bijvoorbeeld de nieuwe gevelkleuren van de huurwoningen, de plek van 
parkeerplekken en achterpaden en de grootte van de tuinen van de nieuwe huizen.  

En u vindt ideeën voor de nieuwe huurwoningen waarmee we de architecten en 
aannemers prikkelen tot mooie voorstellen.  

Wat vindt u van de nieuwe straten?

Kom en bekijk ook de voorstellen voor het aanzicht van de straten, 

erfafscheiding en voortuinen van de Goudsbloemstraat, Irisstraat, 

Strobloemstraat, Geraniumstraat en Begoniastraat

Wij vinden het belangrijk om te horen wat u van de voorstellen vindt. 

Mist u deze avond niet!

Tot 1 juli in 
Meulenvelden


