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Irisstraat 12
in Didam gesloopt
worden. “Ik woon
al 33 jaar in de
Het nieuws knalde er flink in. Vooral Mary Conception uit Didam was

er helemaal kapot van toen ze te horen kreeg dat haar woning aan de
Bloemenbuurt. Ik was er kapot van”, herinnert ze zich.
Inmiddels is het nieuws geland en kunnen Mary (58) en haar man
Edmond (59) beter met het nieuws omgaan. We ontmoeten het stel
in hun ruime hoekwoning die volgens planning in oktober 2021 moet
zijn verlaten. Alles heeft te maken met de renovatie en vernieuwing
van de Bloemenbuurt. Een deel van de woningen in de Irisstraat
wordt gerenoveerd, een ander deel gesloopt. Mary: “Ik heb lange
tijd gehoopt dat onze woning ook gerenoveerd zou worden. Helaas
verdwijnt dit hele rijtje. We kunnen ook niet terugkeren omdat op
deze plek een ander type woning wordt teruggebouwd. Dat deed in
het begin best zeer. Ik woon hier al 33 jaar en samen met mijn man
nu alweer tien jaar. We hebben het hier naar de zin.”
BUURT VERANDERD
De buurt is wel veranderd geeft ze toe. Mary: “In het begin was het
hier gezelliger. Er was een buurtvereniging en we deden veel dingen
samen. Maar inmiddels zijn er veel oude bekenden verdwenen en
nieuwe mensen gekomen. Het is minder leuk, maar toch hebben
we het prima naar de zin.” Ook Edmond is gehecht aan zijn plek in
Didam. Hij is geboren op Curaçao, woonde in Dordrecht, Arnhem
en Elden voordat hij tien jaar geleden naar Didam kwam. De
ontmoeting tussen het stel was bijzonder. Mary probeerde na haar
scheiding het hoofd boven water te houden, pakte alle kansen aan
om een zakcentje bij te verdienen en maakte onder meer bouwketen
schoon op de bouwput waar Edmond werkte. Twee jaar draaide het
stel om elkaar heen om vervolgens in 2009 te trouwen. “Sindsdien
woon ik hier met veel plezier”, zegt Edmond. “Ook ik vind het erg
jammer dat we weg moeten en het is niet leuk als ik Mary verdrietig
zie. Dat doet ook mij zeer.” Dankzij steun van de kinderen, familie en

Plavei kijken Edmond en Mary weer wat positiever naar de toekomst.
“Ik heb twee dochters Kiany en Thalita. Kiany gaf ons aan dat het
juist heel mooi is dat we mogen verhuizen omdat je dan samen een
nieuwe start maakt in een huis dat echt van ons tweeën is. Daar
heeft ze wel gelijk in.”

Arianne

Welcom en Sociaal Team

trekken de Bloemenbuurt in�

De stichting Welcom en het Sociaal Team van de gemeente
Montferland trekken de Bloemenbuurt in. Wijkbewoners
worden van harte uitgenodigd langs te komen in de infowoning van Plavei aan de Irisstraat.

Patrick: “Wij begeleiden mensen en helpen ze met hun vraag
of probleem. Een voorbeeld? Als er problemen ontstaan door
beperkingen, kijken wij samen hoe deze opgelost kunnen
worden.”

STADSVERNIEUWINGSURGENT
Edmond en Mary hebben besloten het beste er van te maken en
kijken nu uit naar een andere woning. Wel in Didam, want Mary wil
haar geboortedorp niet uit. Het stel is inmiddels net als bewoners die
in hetzelfde schuitje zitten aangemerkt als ‘stadsvernieuwingsurgent’,
wat betekent dat ze voorrang hebben als er een woning elders
vrijkomt. Omdat deze woningen niet als eerste gesloopt worden,
staan ze nog niet helemaal bovenaan de lijst. “En dus komt het voor
dat we reageren op een woning, die vervolgens naar een ander
toegaat. Heel frustrerend. Maar we zijn er van overtuigd dat het
binnenkort goed komt. Dat er een woning op ons pad komt die echt
voor ons is gemaakt. Plavei helpt ons daarbij. Natuurlijk waren we
boos op Plavei, maar ze doen er nu alles aan om ons te helpen. We
kijken uit naar een nieuw plekje, waar ook onze twee kleinkinderen
Rody (5) en Joy (3) kunnen blijven slapen als we op moeten passen.
Dat vinden we wel belangrijk.”

“Iedereen is welkom. Echt niet alleen voor problemen
of vragen”, zegt Kelly Nederhof van welzijns- en
cultuurorganisatie Welcom. “Ook voor alleen een gezellig
praatje en een kop koffie zetten we de deur open. Wij willen
de buurt leren kennen.” Kelly Nederhof schuift vanmiddag
aan, net als Patrick Lomans en Arianne Klein Bleumink van
het Sociaal Team van de gemeente Montferland. Beiden
houden ze een dagdeel inloop in de info-woning. Het
Sociaal Team is iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
aanwezig, terwijl Welcom elke woensdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur voor de koffie zorgt. Welcom is volgens Kelly
Nederhof een brede welzijnsorganisatie. “Wij bieden hulp
en ondersteuning, en organiseren activiteiten dicht bij
de mensen. Om iedereen mee te laten doen, talenten te
laten ontwikkelen maar ook te helpen waar dat mogelijk is.
Schuldhulpmaatje is een mooi voorbeeld waarin wij mensen
aan de hand nemen die in de schulden zijn gekomen.”

Arianne Klein Bleumink is blij met de mogelijkheid om in de
Bloemenbuurt wijkbewoners te ontvangen. “De drempel
is daar veel lager dan in het gemeentehuis, waar het voor
velen toch wat moeilijker is om naar binnen te stappen.
Voortaan zijn we dichterbij en kunnen we wellicht nog meer
mensen helpen. Daar is het ons om te doen.” Hoewel het
Sociaal Team en Welcom verschillende organisaties zijn,
vullen ze elkaar aan. Ook in de Bloemenbuurt. Er wordt waar
mogelijk samengewerkt en regelmatig is er in het kader van
het project Bloemenbuurt overleg. Patrick: “Soms lopen wij
tegen zaken aan die prima bij de dienstverlening van Welcom
passen. Het is belangrijk dat we in gezamenlijkheid de juiste
oplossing bieden.”

HET GING OPEENS SNEL. INMIDDELS WETEN MARY EN EDMOND
WAAR HUN TOEKOMST LIGT. ZIJ HEBBEN MET SUCCES OP EEN
WONING AAN DE MERELSTRAAT IN DIDAM GEREAGEERD!
HUN VERHUIZING KOMT ERAAN.

WE HELPEN MENSEN
Richt Welcom zich vooral op welzijn, het Sociaal Team
houdt zich vooral met hulpverlening bezig. Namens de
gemeente Montferland wordt de wet Jeugdzorg en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgevoerd.
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RENOVATIE
CROCUSSTRAAT
Aan de Crocusstraat in de Bloemenbuurt in Didam is in
oktober de renovatie van 15 seniorenwoningen gestart. Dit
wordt gedaan door consortium ComfortElkaar onder leiding
van Klomps Bouwbedrijf. Hiermee start officieel Fase 1 van
de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt.

De woningen aan de Crocusstraat krijgen meer comfort en
worden zeer energiezuinig. De woningen staan er in 2020
weer piekfijn bij.
100% INSTEMMING
Om aan de slag te gaan moest Plavei eerst het akkoord
van bewoners krijgen op het voorstel voor de renovatie.
Maar liefst álle bewoners hebben met het renovatievoorstel
ingestemd.
DE PRIMEUR
De Crocusstraat trapt de vernieuwing van de hele
Bloemenbuurt af. De 15 woningen krijgen onder andere
nieuwe geïsoleerde daken en nieuwe goten en er komen
zonnepanelen. We isoleren de begane grondvloer aan de
onderzijde, we vervangen de houten kozijnen voor kunststof
kozijnen met tripleglas (3 lagen glas) en we herstellen
het voegwerk. Als de badkamer, keuken en toilet aan
vernieuwing toe zijn, mogen bewoners uit het assortiment
kosteloos nieuwe uitzoeken. En dit is nog maar een kleine
greep uit alle verbeteringen.

ONAANGENAME VERRASSING
Eind oktober hoorden de bewoners dat we de
werkzaamheden in en aan hun woning tijdelijk moesten
stilleggen. Wat was er aan de hand? Bij de start van de
renovatie is in het eerste huizenblok asbest aangetroffen
in de schoorsteen. We kwamen hier tijdens het weghalen
van de asbesthoudende afvoerpijpen op zolder achter. Van
tevoren konden we dit niet zien. Om dit weg te halen heb
je toestemming nodig. We hadden al toestemming voor de
afvoerpijpen, maar niet voor de schoorsteen. In afwachting
van deze toestemming, moesten we de renovatie tijdelijk
stilleggen.
HOE IS HET NU?
De gemeente heeft toestemming gegeven om het extra
asbest te verwijderen. We kunnen weer verder met de
renovatie. Als eerste gaan we het asbest in de schoorsteen
verwijderen. Daarvoor moeten we de hele schoorsteen
weghalen. Dit is een ingrijpende klus. We hervatten op 21
november de werkzaamheden. Alle bewoners zijn hierover
persoonlijk geïnformeerd.

Straatinrichting en verkleining van de voortuinen

INRICHTINGSPLAN

Alle bewoners van de Bloemenbuurt kunnen begin
2020 het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan
bekijken.
Onder andere parkeerplekken, de breedte van de straten, de
grootte van de voortuinen en de inrichting van het park staan
in het inrichtingsplan. Dit plan is nog niet definitief. Huurders
en woningeigenaren kunnen er hun mening over geven.
VERKLEINING VOORTUINEN HUURDERS
Zaterdag 7 december treft u ons met een bus in de wijk. We
gaan een voor een de straten langs waar we de voortuinen
van de huurwoningen willen verkleinen. Bij elk huis dat we
gaan renoveren en waar de voortuin in het plan kleiner
wordt, bellen we aan. Wij vragen u om in de bus te kijken
naar een uitgewerkt plan voor uw straat. U ziet wat het plan
betekent voor de grootte van uw voortuin.

WAT GING ERAAN VOORAF?
In juli hebben wij u tijdens #Kom-en-Bekijk-dag gevraagd wat
u van het inrichtingsplan vond. Over het algemeen vond u
dat het plan de buurt mooier maakt. Er waren ook kritische
reacties. Alle reacties kunt op bloemenbuurtdidam.nl vinden.
Wij hebben het plan aangepast.
MEER WETEN?
Huurders ontvangen binnenkort een brief waarin de datum
en de tijd staat dat wij in de straat zijn.
Wij hopen op veel mensen in de bus!

PLANNING
RENOVATIE FASE 2 EN 4
Welk voorstel van welke aannemer gaat winnen? Dat weten
we begin 2020. Eind oktober presenteerden vier aannemers
hun eerste ideeën voor de woningen van fase 2 en 4.
Namens alle bewoners doen en denken drie bewoners actief
mee in de aanbestedingscommissie.
START FASE 2 EN 4
De renovatie in fase 2 start in het najaar van 2020.
Dat is helaas later dan gepland. We mogen tijdens het
broedseizoen van de vogels en vleermuizen niet aan de
buitenkant van de woningen aan de slag. De renovatie van
fase 4 staat in het najaar van 2021 gepland.

RENOVATIE FASE 3
Half februari presenteren drie aannemers hun eerste ideeën
voor de woningen in fase 3. Ook hier denken drie bewoners
actief mee in de aanbestedingscommissie.
START FASE 3
We verwachten dat de renovatie van fase 3 eind 2020 start.

Herhuisvesting
17 huurders zijn nog op zoek naar een nieuwe woning.
Op dit moment hebben 39 woningen tijdelijke bewoners.

Tijdlijn
Oktober 2019
Start renovatie Fase 1

Oktober 2019
Start aanbesteding van de
renovatie Fase 2 en 4.
Samen met huurders beoordelen
we de plannen van aannemers.
Het beste voorstel wint.

November 2019
Hervatting renovatie in
Crocusstraat na vondst extra
asbest

Eind 2019
Start aanbesteding
renovatie Fase 3. Ook
hier doen huurders mee!

Begin 2020
Vaststelling bestemmingsplan
in gemeenteraad

Begin 2020
Inzicht in wijze van renovatie
Fase 2 en 4

Najaar 2020
Start renovatie Fase 2

De planning kan veranderen!
Wij zijn namelijk van veel
dingen afhankelijk.
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WE ZIJN GESTART MET
DE WIJKVERNIEUWING!
Zaterdagmiddag 9 november stonden we stil bij het feit
dat we na bijna twee jaar voorbereiding, samen met
bewoners plannen maken, tekenen en rekenen en na
vele gesprekken nu van start zijn gegaan.
TERUGBLIK OP DE ZATERDAGMIDDAG
Doel van de middag was elkaar ontmoeten, samen
leuke dingen doen en aandacht hebben voor deze
mijlpaal. Want na bijna twee jaar van intensieve
voorbereiding met bewoners met emotionele én mooie,
leuke momenten is het nu zover. De wijkvernieuwing is
gestart. De komende jaren gaat de Bloemenbuurt op
de schop en ontstaat er stap voor stap een prachtige
plek met duurzame woningen, mooie straten en een
groen park. Na een korte opening van de middag door
Arjan ter Bogt (Plavei) en Walter Gerritsen (gemeente
Montferland) waren er diverse activiteiten voor
jong en oud. Zoals een workshop darten, workshop
bloemschikken, een springkussen, cupcakes versieren,
gamen en een airhockeytafel.

de loterij!

Zie filmpje op
www.bloemenbuurtdidam.nl!

DE BLOEMENBUURT
KRIJGT GIERZWALUWTILLEN
De Bloemenbuurt heeft veel
gevleugelde bewoners. Vooral
veel gierzwaluwen. De dieren
zijn in ons land beschermd.
En dan gelden er regels. Als
we woningen renoveren en
slopen, verstoren we hun
verblijfplaatsen. Dat mag alleen
als we hiervoor toestemming
hebben van de provincie.
Ecoloog Edwin Witter van bureau Econsultancy legt het uit. Edwin
was de afgelopen tijd vaak in de Bloemenbuurt. Hij heeft de flora
en fauna in de wijk onderzocht.
WAT KWAM UIT JOUW ONDERZOEK?
Edwin: “De Bloemenbuurt heeft veel gevleugelde bewoners.
Allerlei soorten vleermuizen en huismussen. Wat opvalt is het
grote aantal gierzwaluwen. Dit is uitzonderlijk”, zegt Edwin. Volgens
de provincie is de Diemse kolonie dusdanig groot dat hij een
belangrijke functie in de regio heeft. “De stenen huurwoningen
in de Bloemenbuurt zijn ideaal voor gierzwaluwen. Ze kunnen
overal op en onder. Bij elk woonblok zitten wel een tot vier
gierzwaluwen”.
EN NU?
“Het is dus verboden om verblijfplaatsen te verstoren. Daarom
moeten we bij de provincie ontheffing aanvragen. Dat houdt in
dat Plavei een plan bij de provincie moet indienen. In dat plan
staat waar en hoeveel opvang voor de vogels en vleermuizen er
komt. De provincie is pas tevreden als we zorgen voor genoeg
tijdelijke huisvesting tijdens de werkzaamheden. En als we in de
gerenoveerde woningen en in de nieuwbouw zorgen voor genoeg
nieuwe permanente plekken. De provincie Gelderland heeft het
laatste woord”, zegt Edwin.
WAT BETEKENT DIT VOOR DE VERNIEUWING VAN DE
BLOEMENBUURT?
“Ten eerste moet Plavei de planning aanpassen. Je mag in
het broedseizoen tussen half maart en half augustus aan de

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.

edwin witter
buitenkant van de woningen niet aan het werk zijn. Er broeden
dan vogels”, antwoordt Edwin.
“Ten tweede” vervolgt Edwin, “moet Plavei voor tijdelijke
opvang voor de vogels en vleermuizen zorgen. Vooral voor de
gierzwaluwen betekent dit dat er flink wat geregeld moet worden.
De provincie zegt dat voor ieder nest dat er nu is, Plavei er vijf
terug moet laten komen. Met de aantallen nesten die er in de wijk
zijn gevonden betekent dit nogal wat!”
“Ten slotte”, zegt Edwin “moeten na de wijkvernieuwing de
gierwaluwen, vleermuizen en huismussen weer op hun oude stek
terug kunnen”.
WAT MOETEN WE DOEN?
“We hebben al met de provincie gesproken”, legt Edwin uit.
“De provincie vindt dat er verspreid door de wijk een aantal
gierzwaluwtillen vóór het broedseizoen moet staan. De tillen
blijven zo’n zeven jaar staan”. Het broedseizoen begint half maart.
De provincie stelt eisen aan het ontwerp en de plek van een til.
De tillen kunnen we dus niet zo maar ergens plaatsen. Edwin:
“Er moet ruimte zijn. Er mogen niet veel bomen in de weg staan.
En de tillen moeten dicht in de buurt van de huidige nesten
komen. Ze zijn minstens zes meter hoog. Er komen tijdens het
broedseizoen van de gierzwaluw lokgeluiden uit. Dit is hetzelfde
geluid als gierzwaluwen maken. Bewoners kennen het geluid
vast goed, want in juni en juli is het een komen en gaan van de
gierzwaluwen”, besluit Edwin.
We mogen de til niet zonder vergunning plaatsen. We houden u
op de hoogte.

