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Bewoners Bloemenbuurt praten mee in aanbestedingscommissie

Er is echt naar ons geluisterd�

De eerste fase van de renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden
in De Bloemenbuurt is in volle gang. Voor Fase 2 en Fase 4 is de

definitieve keuze van de aannemer op een haar na gemaakt. Met dank
aan de aanbestedingscommissie, waarin ook drie buren hun stem
lieten horen.
Plavei deed een oproep, waarna Bennie Dijkman, Aart van Ginkel en
Peter Sanders zich aanmeldden voor de commissie, die uit twaalf
personen bestond. Ronald van Kleef (Plavei): “Specialisten op het
gebied van financiën, duurzaamheid, bewonerszaken, techniek en
beeldkwaliteit bogen zich in de aanbestedingscommissie samen met
buurtvertegenwoordigers over de vier inschrijvende aannemers. Een
mooi proces waar iedereen zijn stem liet gelden.”
‘ERG ENTHOUSIAST’
Bennie Dijkman en Aart van Ginkel schuiven vanmorgen aan om
terug te kijken op hun rol in het aanbestedingstraject. “Ik kijk erg
enthousiast terug”, zo trapt Bennie Dijkman af. “Er is echt naar ons
geluisterd. We konden onze mening geven en alle informatie was
voor iedereen toegankelijk. Plavei stuurde daar niet in. We waren vrij
om onze punten naar voren te brengen.”
Aart van Ginkel knikt bevestigend. “Ik heb me van tevoren echt wel
eens afgevraagd of onze inbreng serieus genomen zou worden.
Als dat niet het geval zou zijn, was ik er nooit aan begonnen. Maar

we deden volwaardig mee in de commissie. Alle rapporten kregen
we mee naar huis, heel transparant en open. Vervolgens gaven wij
natuurlijk vooral onze visie als bewoners, maar we mochten wel
overal wat van vinden. Uiteindelijk moesten we punten geven voor
de verschillende onderdelen, waardoor er een eerlijke ‘winnaar’ uit
de bus kwam. Deze hebben we nu voorgedragen en dat afrondende
proces loopt.”
Waar de buren vooral naar keken? Bennie Dijkman: “De buitenkant
en uitstraling van de woningen had onze extra aandacht. Daar
hebben we wat over gezegd en daar is naar geluisterd.”
Zowel Bennie Dijkman als Aart van Ginkel kan het andere buren
aanraden om zich in een volgend traject ook aan te melden. Aart van
Ginkel: “Je praat mee over je eigen buurt en hebt dus invloed op je
omgeving. Dat recht moet je niet voorbij laten gaan.” “Daarbij”, vult
Bennie Dijkman aan, “wordt er naderhand vaak gemopperd over
zaken waar je in zo’n aanbestedingscommissie gewoon invloed op
hebt. Praat dus gewoon mee als je de kans krijgt. Doen! Interessant
en leuk! Het is zeker geen schijninspraak!”

3 gierzwaluwtillen
in de wijk
Janine

yvonne

Activiteiten voor
en door bewoners

Plavei heeft de vergunning binnen voor het plaatsen van drie
gierzwaluwtillen. De tillen blijven zo’n zeven jaar staan. Om
te kunnen starten met de renovatie en sloop moeten in het
voorjaar op drie plekken in de wijk de gierzwaluwtillen staan.
Lukt dat niet, dan mogen we niet starten met renovatie en
sloop van de volgende fasen.
PLEKKEN
In de vorige Bloemenbuurtkrant heeft u kunnen lezen welke
eisen de provincie stelt aan het ontwerp en de plek van
een til. De grootte en de hoogte zijn van tevoren bepaald.
We kunnen de tillen niet zo maar ergens plaatsen. De
aangewezen plekken zijn:
1. Lockhorstpark;
2. Speeltuintje Muurbloem-, Lobelia- en Goudsbloemstraat;
3. Groenstrook Begoniastraat.

Bloemenbuurt
Plavei en de gemeente Montferland hebben de handen
ineengeslagen om de leefbaarheid in de Bloemenbuurt
te vergroten. Dit gebeurt op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door het renoveren en nieuwbouwen
van woningen. En door het groener en mooier maken
van de openbare ruimte. We doen het ook door extra
inzet op sociale betrokkenheid van de bewoners. Er zijn
namelijk signalen uit de buurt dat er weinig activiteiten en
ontmoetingen plaatsvinden.
Yvonne Ebbers en Janine Lenting van Spectrum zijn gevraagd
om hiermee aan de slag te gaan. Zij gaan op zoek naar
ideeën van bewoners over activiteiten en ontmoeting in
de Bloemenbuurt. Ook kijken zij hoe zij bewoners kunnen
ondersteunen om deze plannen verder te brengen, zodat er
meer onderling contact ontstaat. Yvonne: “We kijken welke
activiteiten er al in de buurt zijn. En we halen ideeën en
wensen op bij bewoners over hoe zij elkaar meer kunnen
ontmoeten. We hopen dat dit gaat opleveren dat mensen
meer naar elkaar gaan omzien. Het is aan de bewoners zelf
om dit op te pakken”.
Yvonne en Janine hebben nu zo’n 60 bewoners gesproken.
Daarbij zijn veel leuke ideeën genoemd. Voorbeelden hiervan
zijn: een openbare boekenkast waaruit bewoners boeken
kunnen lenen, een pluktuin rondom de nieuwbouw, een
maatjesproject en buurtfunctie voor het Comforthuis, een
wandelgroep, creatieve workshops en kinderactiviteiten.
Vindt u het leuk om bovenstaande activiteiten mee te
organiseren? Heeft u andere ideeën voor de buurt? Wilt u
andere mensen in de buurt beter leren kennen? Leuk, laat
het ons weten! Neem dan contact op met Yvonne of Janine.
Dat kan per email: y.ebbers@spectrumelan.nl of
j.lenting@spectrumelan.nl
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ANDERE GEVLEUGELDE BEWONERS
We moeten ook zorgen voor de herhuisvesting van de
huismus en de vleermuis. U ziet ons de komende periode in
de wijk om nestkasten en huismustillen te plaatsen.

Herhuisvesting

11 huurders zijn nog op zoek naar een nieuwe woning.
Op dit moment hebben 45 woningen tijdelijke bewoners.

BESTEMMINGSPLAN BLOEMENBUURT,
DIDAM VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD
Om alle ontwikkelingen in de Bloemenbuurt mogelijk te
maken moesten we het bestemmingsplan aanpassen. In
2019 lag het ontwerp bestemmingsplan voor iedereen ter
inzage. U kon het bekijken en erop reageren. Op donderdag
6 februari heeft de raad van de gemeente Montferland het
bestemmingsplan ‘Bloemenbuurt, Didam’ vastgesteld. Ook
hebben zij het geld beschikbaar gesteld om het openbare
gebied te herinrichten.
WAT IS ER VERVOLGENS ALLEMAAL GEBEURD?
De laatste onderzoeken zijn uitgevoerd. Zo is er een
aanvullend stikstofonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat
het project niet voor een toename zorgt en het werk door
kan gaan. Ook is de laatste versie van het inrichtingsplan van
het openbare gebied (de straten, stoepen, park) afgestemd
op het bestemmingsplan en heeft de gemeente in de vorm
van een zienswijzennota gereageerd op de ingekomen
reacties. De mensen die hierop hebben gereageerd zijn
hierover persoonlijk geïnformeerd.
TWEE WIJZIGINGEN BESTEMMINGSPLAN
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan
‘Bloemenbuurt, Didam’ zijn er twee wijzigingen:
1. Een gedeelte van de bestemming ‘verkeer’ nabij het
toekomstige appartementencomplex - ter hoogte van
de Muurbloemstraat 1, 3 - is gewijzigd in de bestemming
groen. Dat betekent dat de nieuwe parkeerplaatsen nabij
het toekomstige appartementencomplex alleen voor auto’s

Tijdlijn

Februari
Vaststelling
bestemmingsplan in
gemeenteraad.

Februari
Start aanbesteding
Fase 3. We gaan met
bewoners op zoek naar
het beste voorstel voor
de renovatie.

bereikbaar zal zijn vanaf de oostzijde (Irisstraat) en niet
vanaf de Muurbloemstraat.
2. Om de Rozenstraat (ter hoogte van Rozenstraat nummers
46 t/m 52) gedeeltelijk te kunnen verleggen is de huidige
bestemming ‘groen’ omgezet naar ‘verkeer-verblijfsgebied’.
Dit om het verkeer langzamer te laten rijden (snelheid
verlagende maatregel).
HOE NU VERDER?
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nog voor
beroep ter inzage gelegd. U kunt alleen beroep instellen
als u al uw zienswijze heeft gegeven tegen het ontwerp
bestemmingsplan. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt
u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de
gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan. Als de beroepstermijn is
afgelopen en het bestemmingsplan in werking is getreden,
kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de
nieuwbouwwoningen.

HET BESTEMMIN
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Eind februari
Renovatie Fase 1
Crocusstraat klaar!

5 maart
Presentatie ontwerp
Inrichtingsplan.

Maart
Bekendmaking welke
aannemer Fase 2 en 4
gaat renoveren.

De renovatie van de Crocusstraat
is volop gaande. Eind december
was het eerste blok huizen
bijna klaar. Je treft er volop
bedrijvigheid aan.
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Maart – april
Start herinrichting
plantsoen bij
huurwoningen
Crocusstraat

Maart - april
Start aanbesteding
nieuwbouw Fase A/B/C.
We gaan mét bewoners
op zoek naar het beste
voorstel voor de nieuwe
levensloopbestendige en
eengezinswoningen.

Mei
Bekendmaking welke
aannemer Fase 3 gaat
renoveren.

Voorjaar tot de zomer
We komen bij u op
bezoek om het renovatievoorstel van Fase 2 én 3
uit te leggen. U hoort wat
er precies aan uw woning
gebeurt.

Najaar 2020
•
Start renovatie
Fase 2 en 3
•
Start sloop Fase
A en B
De planning kan veranderen!
Wij zijn namelijk van veel
dingen afhankelijk.

�Vernieuwing in fasen�
Hoe zat het ook alweer?
Fase 3: Renoveren
26 woningen in 2020
Fase C: 42 sloop
en 43 nieuwbouw in
2021/2022
Fase 2: Renoveren 38
woningen in 2020

Fase A: 18 sloop
en 16 nieuwbouw
in 2020/2021
Fase B: 13 sloop
en 14 nieuwbouw
in 2020/2021

Fase 4:
Renoveren
57 woningen
in 2021
Fase 1: Renoveren
15 woningen
in februari 2020
klaar

AARDGASVRIJE BLOEMENBUURT:
STAND VAN ZAKEN
In een vorige Bloemenbuurtkrant kon u lezen dat de
gemeente Montferland en Plavei onderzoek doen naar hoe
we de hele Bloemenbuurt van het aardgas af kunnen halen.
Er is gekeken naar:
1. het verwarmen van de woningen met warmtepompen;
2. een warmtenet (buizen onder de grond waardoor warm
water stroomt) op verschillende temperaturen;
3. ontwikkelingen als waterstof en groen gas.
EEN GOEDE ANDERE KEUZE
De eerste resultaten zijn bekend. Als we kijken naar
betaalbaarheid én duurzaamheid, dan past een
warmtenet op een temperatuur van circa 70°C goed bij de

koopwoningen én de huurwoningen van Plavei in de wijk. Dit
is een goed en betaalbaar alternatief voor verwarming met
warmtepompen.
STAP VOOR STAP
We gaan nu samen met experts de plannen nog verder
doorrekenen zodat we écht zeker weten dat dit een goede
keuze is. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten over
energie besparen en warmte in de Bloemenbuurt, en
wat dit voor u betekent. Zo krijgt u de informatie op basis
waarvan u de keuze kunt maken hoe uw koopwoning op
termijn van het aardgas af gaat.

Savthee Date!

5 maart

19.00 - 21.00 uur
meulenvelden

PRESENTATIE INRICHTINGSPLAN
Het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan van de
Bloemenbuurt is bijna klaar! In het inrichtingsplan staat
onder andere de breedte van de straten, de grootte van de
voortuinen en waar groen komt.
IDEEËN VAN BEWONERS WAREN DE BASIS
In april 2019 was er een schetsatelier. Bewoners hebben toen
samen met landschapsarchitect Guido Baten mee kunnen
tekenen aan het inrichtingsplan. Het resultaat hiervan heeft
u in juli 2019 tijdens een druk bezochte inloopavond kunnen
zien. Ook daar heeft u uw reactie kunnen geven. Guido is
daarmee aan het werk gegaan. Hij heeft uw ideeën zo veel
mogelijk in het plan verwerkt. Op 7 en 10 december troffen
de bewoners ons in de wijk. We zijn de straten langsgegaan
waar we de voor- en zijtuinen van de huurwoningen willen
verkleinen. We hebben aangebeld en gevraagd om te komen
kijken naar het uitgewerkte plan voor hun straat. Ook
deze reacties en wensen zijn weer (voor zover mogelijk en
haalbaar) ingepast in het plan.
VOLGENDE STAP: PRESENTATIE VAN INRICHTINGSPLAN
Projectleider Herman Meurkes van Openbare Ruimte van
gemeente Montferland legt uit: “Nu alle wensen en ideeën
zoveel mogelijk zijn verwerkt, presenteren we 5 maart het
inrichtingsplan. In deze presentatie hoort u hoe wij uw
reacties hebben meegenomen. U kunt vragen stellen. Alle
bewoners van de Bloemenbuurt ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging. Daarna wordt het inrichtingsplan
vastgesteld door het college en verwerkt tot een definitief
ontwerp. Vervolgens zoeken we een aannemer die het plan
gaat uitvoeren.

HERINRICHTING GAAT IN FASES
Herman kijkt alvast vooruit: “De herinrichting van de
openbare ruimte gebeurt in fases. Deze fases koppelen we
aan de voortgang van de renovatie, sloop en nieuwbouw van
de woningen van Plavei. Werken in fases betekent dat we
stap voor stap te werk gaan. Het doel is om zo snel mogelijk
na afronding van de (ver)bouw van de woningen met het
werk in de straten te beginnen”.
“Het werk dat geen relatie heeft met renovatie, sloop of
nieuwbouw pakken we zo snel mogelijk op”, besluit Herman.

Herman samen met bewoners
uit de Begoniastraat

guido in gesprek met bewoners
uit de Geraniumstraat

ENERGIEMARKT
VOOR
WONINGEIGENAREN
BLOEMENBUURT
We maken de Bloemenbuurt klaar voor de
toekomst. Dat doen Plavei en de gemeente
niet zomaar. De Regering vraagt van ons
allemaal aandacht voor energiezuinig
en toekomstbestendig wonen. Daar
krijgen niet alleen bewoners die huren
mee te maken, maar ook de bewoners
met een koopwoning. De gemeente
beseft dat het geen eenvoudige vraag
is aan woningeigenaren. Daarom was
er 28 januari voor alle woningeigenaren
uit de Bloemenbuurt een Energiemarkt.
Zo proberen de gemeente Montferland,
Plavei, Charlotte Post van Spectrum en de
klankbordgroep ‘Wijk van de Toekomst’
woningeigenaren te ondersteunen bij hun
zoektocht en/of bedenkingen over het
energiezuinig en toekomstbestendig maken
van hun koopwoning.
INFORMATIE HALEN OVER KLEINE EN
GROTE MOGELIJKHEDEN
In de hal van Meulenvelden stonden diverse
kraampjes waar informatie te krijgen
was over het energiezuinig maken van
woningen. Diverse standhouders vertelden
over hun producten en diensten zoals:
isolatiemogelijkheden, groen in de wijk,
energieloket, warmtefoto’s en nog veel
meer. Tientallen belangstellenden brachten
een bezoekje aan de Energiemarkt.
LAAT U INSPIREREN: BEZOEK HET HUISJE
VAN DE TOEKOMST!
Tot 18 februari staat in de hal van
Meulenvelden nog “Het huisje van de
Toekomst”. Hier vertellen huurders,
woningeigenaren en organisaties over
hun mooie voorbeelden van energiezuinig
wonen op andere plekken in Nederland en
hoe ze dat samen voor elkaar krijgen.

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.

