�Bloemenbuurt�

DE BLOEMENBUURTKRANT IS EEN UITGAVE VAN PLAVEI EN GEMEENTE MONTFERLAND

KRANT
NUMMER 14, JULI 2021

Terugblik online bewonersavond warmtenet
Op 9 juni organiseerde de gemeente een online bijeenkomst over het warmtenet in de Bloemenbuurt. We
wilden bewoners van de Bloemenbuurt informeren over de aanleg van het warmtenet. In april ontvingen
alle huishoudens in de buurt al een Bloemenbuurtkrant over het warmtenet. Zo’n 35 huishoudens namen
deel. Na een presentatie was er alle ruimte voor vragen.
WAAROM EEN WARMTENET?
Zoals u wellicht al heeft gemerkt wordt er volop gewerkt aan
de aanleg van het warmtenet. Maar waarom een warmtenet?
En hoe werkt het warmtenet? En wat houdt dit voor
particuliere woningeigenaren in?
Aanleiding voor het warmtenet is de renovatie en sloop
en nieuwbouw van woningen van Plavei. Plavei wilde de
woningen aardgasvrij maken. Plavei dacht eerst dat alle
huurwoningen een individuele warmtepomp kregen. Dit
betekende echter een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.
Dat is erg kostbaar. Ook vreesden we voor geluidsoverlast
als iedere woning een individuele warmtepomp zou krijgen.
Daarom hebben gemeente en Plavei laten onderzoeken of er
ook andere mogelijkheden waren om aardgasvrij te worden.
Uit deze studies kwam een warmtenet als gunstige optie naar
voren.
AARDGASVRIJ OVER 30 JAAR
In 2050 zullen alle woningen in Nederland aardgasvrij moeten
zijn. Daarvoor zijn op nationaal niveau afspraken gemaakt.
Hiervoor zijn meerdere redenen: de aardgasproblemen in
Groningen, de klimaatdoelstellingen en de afhankelijkheid van
het gas van landen zoals Rusland.
Omdat uiteindelijk álle woningen in de Bloemenbuurt van het
aardgas af moeten, is bekeken of het warmtenet geschikt kan
worden gemaakt voor aansluiting van particuliere woningen.
Dit is gelukt. Het warmtenet wordt nu aangelegd voor de ruim
200 huurwoningen van Plavei. Maar in de toekomst kunnen
ook andere woningen hierop worden aangesloten. Gemeente
heeft hiervoor subsidie aangevraagd! Hiermee willen we
de aansluitkosten voor mensen met een koopwoning
vergelijkbaar maken met de aanschaf van een nieuwe cv-ketel.
We verwachten dat we binnen een paar jaar de particuliere
woningen kunnen aansluiten op het warmtenet.
WAT IS EEN WARMTENET?
Bij een warmtenet hebben woningen geen eigen cv-installatie
meer. Warm water van zo’n 70 graden komt vanuit een
centraal punt in de wijk naar de woning. De gewone radiatoren
verwarmen de woning. Ook het tapwater voor de douche
en de afwas komt via het warmtenet. Aansluiting op een
warmtenet kan dus relatief eenvoudig. Er zijn geen ingrijpende
isolatiemaatregelen nodig. Het enige dat echt verandert is het
elektrisch koken.

WIJKWARMTEPOMP
De warmte die nodig is voor het warmtenet komt uit een
wijkwarmtepomp. Deze pomp verwarmt het water met
buitenlucht en elektriciteit. In de wijkwarmtepomp is voor
hele koude dagen nog wel een gasgestookte ketel nodig. Dus
helemaal aardgasvrij wordt het warmtenet nog niet. Wel zorgt
de wijkwarmtepomp voor een behoorlijke vermindering van
het aardgas. Er is ook gekeken of deze ketel op waterstof zou
kunnen. Dit is helaas nu nog erg kostbaar. We verwachten
dat dit soort technieken in de toekomst beter en goedkoper
worden. Over zo’n 10 jaar moet de gasgestookte ketel van de
wijkwarmtepomp vervangen worden. We hopen dat we dan
deze nieuwe techniek kunnen toepassen.
HET TOEKOMSTIGE PARK
De wijkwarmtepomp komt in het nieuwe park. Hoewel de
wijkwarmtepomp er al dit jaar komt, wordt het park pas
na maart 2022 afgemaakt. Dit komt omdat dan pas alle
werkzaamheden aan de woningen en straten rondom
het park klaar zijn. Hoe het park en de buitenkant van de
wijkwarmtepomp eruit gaan zien, bepaalt de gemeente samen
met u. Bewoners van de Bloemenbuurt ontvangen in de eerste
helft van 2022 een uitnodiging hiervoor. Als de particuliere
woningen worden aangesloten op het warmtenet, komt er een
tweede wijkwarmtepomp in het park.
VERPLICHTING OF NIET?
Aansluiting op het warmtenet is altijd een vrije keuze van een
woningeigenaar. In 2050 hebben alle woningen geen aardgas
meer. De eigenaar bepaalt zelf hoe hij zijn woning verwarmt.
Met het aanleggen van het warmtenet in de Bloemenbuurt
is er meer keuze. De gemeente denkt dat het warmtenet een
betaalbaar en betrouwbaar alternatief is.
PARTIJEN ACHTER HET WARMTENET
De realisatie van het warmtenet gebeurt in samenwerking met
Firan, dat onderdeel is van Alliander. Belangrijke voorwaarde
is dat afnemers zeker zijn van de levering van warmte en dat
de prijs duidelijk is en niet te hoog. De gemeente Montferland
en Firan zijn eigenaar van het warmtenet in de Bloemenbuurt.
Op dit moment is De Graeflander, de partij die zorgt voor
de levering en facturatie van de warmte, leverancier. Ook
in andere wijken in Didam gaan we onderzoeken of een
warmtenet haalbaar is. Ook wordt onderzocht of een
warmteleiding met restwarmte van de AVR in Duiven naar
Didam en Zevenaar kan worden aangelegd.

DE VRAGEN VAN BEWONERS OVER HET WARMTENET EN DE ANTWOORDEN STAAN OP DE WEBSITE VAN DE BLOEMENBUURT:
WWW.BLOEMENBUURTDIDAM.NL/WAT-WE-DOEN/DUURZAAMHEID/WARMTENET-DIDAM/
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Cisca Luites en Kitty te Braak kijken terug op renovatie fase 3

Cisca

‘Oma, je hebt een nieuwe woning gekregen’

Cisca kan er wel om lachen. Haar kleinkind keek tijdens een recent bezoekje verbaasd om zich heen. ‘Oma, je
hebt een nieuwe woning gekregen’, klonk het vervolgens spontaan. “Dat was natuurlijk niet het geval”, lacht
Cisca, “Maar het ziet er na de renovatie wel compleet anders uit. Van buiten en van binnen.”

We ontmoeten vandaag Cisca Luites en Kitty te Braak, respectievelijk
woonachtig aan de Irisstraat en de Anemonenstraat in Didam. Daar
waar de aannemer begin dit jaar 26 woningen renoveerde in fase 3
van de grote ‘Bloemenbuurt-operatie’. Waaronder die van de dames.
“Bijna vijf maanden waren onze woningen een bouwput”, kijkt
Kitty terug. “Dat was echt geen pretje. Zeker niet omdat het weer
aanvankelijk ook niet mee zat. De gevel ging er bij ons uit terwijl
het stervenskoud was. We hadden zoveel sneeuw dat er bijna twee
weken niet gewerkt kon worden, terwijl er alleen een zeil op het dak
lag. Het heeft in mijn ogen veel te lang geduurd.”
Maar wie mooi wil wezen, moet pijn lijden, zo luidt een bekend
spreekwoord en dat was hier zeker het geval. Beide dames zijn
tevreden met het eindresultaat. Al stellen ze vraagtekens bij de
brede drempels of veel te hoog gehangen gevelplaten waar de
zonwering aan moet worden gehangen, waardoor de zon vrij
spel krijgt. “Niet alles liep goed en er viel ook wat te verbeteren
in de werkwijze”, vindt Kitty. “De aannemer kwam een schroefje
indraaien en ging vervolgens elders aan de slag. Daardoor hebben
wij maanden in de rommel gezeten. Dat had veel sneller gekund.
Iemand die aanvankelijk niet mee wilde werken was in een paar
weken klaar. Dat voelde niet fijn. Er zijn dus wat punten die beter
hadden gekund.”
BEST HEFTIG
Cisca, die al 47 jaar op dezelfde plek woont, noemt het
renovatietraject ‘best heftig’. “Vijf maanden in de rommel leven
met allemaal bouwvakkers om je heen is zwaar. Daarbij heb ik
drie weken lang geen keuken gehad. Met een magnetron en
veel uitnodigingen en maaltijden van buren ben ik die periode
doorgekomen.”
Het puntensysteem van Plavei waarmee je gratis extra maatregelen

mocht nemen, viel bij beide dames in de smaak. Cisca besteedde alle
punten aan een mooie keuken met groot werkblad en veel kastjes.
Bij Kitty in huis werden ze gebruikt voor hangende toiletten en een
prachtige badkamer.”
Nu de rust is teruggekeerd, kunnen de dames genieten van hun
woning. Kitty is positief verrast over de screens en de geïsoleerde
muren en ramen. Kitty: “Wij deden de kachel een keer aan en het
was meteen warm. In de oude situatie duurde dat veel langer. En
toen de temperatuur een paar weken geleden boven de dertig
graden uitkwam, bleef het huis redelijk koel. Daar ben ik blij mee.”
Overigens is de pijn nog niet helemaal geleden. Nog dit jaar wordt
het warmtenet aangesloten. Dan gaat de straat open en worden er
leidingen naar de woning gelegd. Cisca: “Dan moeten ze dus het huis
in om de leiding aan te sluiten en de ketel af te koppelen. Het is dus
nog even doorbijten voor ons.”

RENOVATIE FASE 4
Fase 4 is van start. De laatste renovatie! We zijn begonnen
met het werk aan de binnenkant van de woningen. Eind
augustus start aannemer Nijhuis in dezelfde volgorde met de
werkzaamheden aan de buitenkant. Dan komen de nieuwe
gevels en daken die met grote bouwkranen de lucht in gaan.
Vanaf dat moment staan er dagelijks dus twee grote bouwkranen
in de straat. Nijhuis heeft ook de huizen in fase 2 gerenoveerd.
We hebben na die renovatie met Erna en Arjan van Nijhuis
gezocht naar verbeteringen in het proces. Daarom hopen we
dat we nu nog beter kunnen werken, met minder hinder voor de
bewoners.
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Sandra
Aanbestedingscommissie Bloemenbuurt laat stem horen

'We hebben een beetje invloed kunnen uitoefenen'
Ze waren het liefst nog nadrukkelijker betrokken bij de
totstandkoming van het stedenbouwkundig plan van de
Bloemenbuurt. Toch werden ze wel gehoord en stelden
ze het erg op prijs dat Plavei ook ‘de buren’ van het plan
een rol gaf in de aanbestedingscommissie.
We hebben vandaag afgesproken met drie van de vier leden
van de aanbestedingscommissie, die mee mocht praten over de
nieuwbouw van het wooncomplex met 25 appartementen en negen
beneden-boven-woningen, zogenaamde bebo’s. Gijs Blom, Frans
Otten en Sandra Kobesen doen het woord, alleen Ger van Uum
moet verstek laten gaan. Het eerste onderwerp is de rol die ze
toebedeeld kregen.
Sandra: “Wij zijn woningeigenaren, maar als direct omwonenden
wel belanghebbenden bij eerst de sloop en daarna de nieuwbouw.
Daarom was het goed dat wij onze stem konden laten horen. We
zijn er blij mee.”
LEERZAME ERVARING
Frans Otten noemt het een leerzame ervaring. “Ik heb er veel van
opgestoken. Zo leerde ik hoe alle procedures werken. Ik had niet in
de gaten dat het plan tot in detail besproken zou worden. Op het
gebied van een compleet beeldkwaliteitsplan tot de hoogte van de
deurbel voor mensen in een scootmobiel.”
De buren uit de aanbestedingscommissie trokken samen op en
sloten digitaal regelmatig aan bij de gesprekken. Ze mochten

stukken inzien en hun mening geven. Gijs Blom: “Natuurlijk is onze
bijdrage beperkt. We zijn slechts een klein radertje. En toch hebben
we een beetje invloed kunnen uitoefenen.”
Sandra knikt bevestigend. “Zo hebben we in de fase van het
stedenbouwkundige plan de ingang van de parkeerplaats laten
aanpassen, zodat de autolampen niet bij ons naar binnen schijnen.”
De keuze voor de aannemer werd uiteindelijk op objectieve
gegevens in een transparante matrix gemaakt. Sandra: “Misschien
niet onze eerste keuze, maar de procedure verliep helder en eerlijk.”
Of er nog wensen over zijn gebleven? Gijs: “Als aandachtspunt
hebben we de gevraagd om duidelijk rekening te houden
met de privacy. Van zowel de nieuwe bewoners, maar ook de
omwonenden. Er ontstaat met een appartementencomplex nu
eenmaal meer inkijk in de woningen en tuinen daar meteen
omheen. Ook dit is op te lossen met hoge begroeiing en bomen.”
Frans Otten kijkt met een tevreden gevoel terug. “Wij zijn als
aanbestedingscommissie serieus genomen door Plavei. Op alle
vragen die we stelden, kwam een antwoord. Het ging er verder
gemoedelijk aan toe.”
De komende jaren moeten de buren nog wel even pijn lijden
voordat de nieuwe situatie een feit is. Van asbestsanering, tot
sloop en de uiteindelijke nieuwbouw. Gijs: “Maar de buurt knapt
er uiteindelijk wel van op. Die krijgt met de nieuwbouw een
positieve boost. We zijn benieuwd naar het eindresultaat. We
hebben inmiddels aan Plavei gevraagd of we na de oplevering een
rondleiding kunnen krijgen…”

Tijdlijn
zomer 		
Start bouw
16 woningen

half juli
2e Operatie
Struikroof

half augustus
Start sloop
42 woningen fase C

eind augustus
Start bouw (MES/
wijkwarmtepomp
Start buitenkant
woningen renovatie
fase 4

eind september 		
Start archeologisch
onderzoek sleuven
1 t/m 4

2e helft oktober		
Start archeologisch
onderzoek sleuven
5 t/m 7
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DE VOORLOPIGE ONTWERPEN
GEVEN EEN INDRUK.
WE WERKEN DE KOMENDE
PERIODE DEZE ONTWERPEN
UIT. HET KAN ZIJN DAT
DETAILS VERANDEREN

Onthulling appartementengebouw
en beneden- en bovenwoningen

Aannemer Klaassen gaat het appartementengebouw (25
appartementen) en 9 beneden- en bovenwoningen in de
Bloemenbuurt bouwen. De selectiecommissie vond dat Klaassen,
van in totaal drie aannemers, het beste voorstel voor de
nieuwbouw had. De directie van Plavei is het met dit oordeel eens.
Volgend voorjaar start de bouw.

ZICHT OP PARK
Er komen 34 nieuwe woningen in totaal bij: 25 appartementen,
5 benedenwoningen en 4 bovenwoningen. Het
appartementengebouw komt met zijn voeten in het park te staan.
De beneden- en bovenwoningen staan aan de Irisstraat, die we
gaan verlengen. Ook deze huizen kijken uit op het park.

VERGUNNINGEN VRAGEN WE EIND 2021 AAN, START BOUW VANAF
VOORJAAR 2022. DE BOUW DUURT ONGEVEER EEN JAAR.
november 		
Einde sloop fase C

najaar
eind 2021
Oplevering
Aanvraag
16 woningen		 vergunningen

eind 2021
Einde renovatie
fase 4

1e helft 2022
Uitnodiging voor
inrichting park
en aankleding
wijkwarmtepomp

voorjaar 2022
Start bouw
appartementengebouw en benedenen bovenwoningen

17 juli
2e Operatie
Struikroof!
Kom je ook naar de 2e Operatie Struikroof? 17 juli om 10.00
verzamelen we aan de Muurbloem-Petuniastraat. En we
verplaatsen ons daarna met schop en schoffel naar de Iris- en
Zonnebloemstraat. Voordat Enzerink aan de slag gaat, mogen
bewoners van de Bloemenbuurt op zaterdag 17 juli uit de tuinen
van de te slopen huurwoningen van Plavei planten, struiken en
groen ‘roven’. Het is zo jammer als het groen in de afvalcontainer
verdwijnt. We geven het liever een tweede leven! We verwachten
dat we om 12.30 klaar zijn.

WIJZIGING PLANNING
HERINRICHTING OPENBAAR GEBIED
De aanleg van de ondergrondse infra gaat goed: kabels en
leidingen worden vervangen en opnieuw gelegd. Als alles
goed blijft gaan, sluiten we in oktober de eerste woningen
op het warmtenet aan. Het volgende op het programma
is de herinrichting van het openbaar gebied, zeg maar
de vernieuwing van de straten, de parkeerplekken en
het groen. Maar voordat we hiermee beginnen, moeten
eerst de oude gasleidingen nog uit de bodem. Dit heeft
gevolgen voor de planning van de eerste fase. De start
van de herinrichting van het eerste deel van de
Geraniumstraat schuift door naar november. Zodra we
een nieuwe planning hebben, delen we die met u via deze
krant en de website van de Bloemenbuurt.

Start bouw 16 nieuwe woningen
In opdracht van Plavei is Plegt-Vos gestart met de nieuwbouw van
16 huurwoningen in de Bloemenbuurt. Het betreft 10 (hof)woningen
aan de Dahliastraat, 3 woningen aan de Goudsbloemstraat en 3
woningen aan de Strobloemstraat.
ZO’N 5 MAANDEN IN DE BOUW
Je kunt het goed zien als je er loopt en helemaal als je er naast of
tegenover woont: de bouw is begonnen. Er staan bouwketen, de
grondwerkzaamheden zijn volop bezig en direct daarna wordt de
fundering gestort. Eind augustus ligt de nieuwe beganegrondvloer er
al en als alles meezit, zijn de woningen eind oktober klaar.

Goudsbloem- en Strobloemstraat 6 woningen
JA, ER IS OVERLAST
Plegt-Vos kan overlast bij een bouw niet voorkomen, wel
verminderen. De bouwer probeert zo min mogelijk met
vrachtwagens door de wijk te rijden. De vlotte bouwperiode
vermindert de overlast ook.
CONTACT MET DIRECT OMWONENDEn
Plegt-Vos houdt contact met de direct omwonenden via de
uitvoerder, zijn naam is Martin Dasselaar. Maak gerust kennis met
Martin. Hij staat open voor vragen. Ook via aparte nieuwsbrieven
blijven omwonenden op de hoogte. Van de bouwroute bijvoorbeeld,
de werktijden en uiteraard de vorderingen van de bouw.

Salvia/Dahliastraat 10 woningen
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We geven graag een goed beeld van de sloop.
Maar de planning kan veranderen!
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historische resten uit het verleden.

NIEUWE BUREN
Plavei is gestart met de verhuur van het eerste deel
van de nieuwe huizen. De Bloemenbuurt krijgt nieuwe
buurtgenoten. Nou nieuw… Een aantal oude huurders
keert terug. Zij moesten verhuizen vanwege de sloop
van hun huis. Sommigen wilden vanaf het begin graag
terugkeren, andere huurders maken gebruik van de
spijtoptantenregeling. Deze regeling houdt in dat huurders
die verhuisd zijn vanwege de sloop van hun huis de
mogelijkheid krijgen om toch nog terug te keren naar de
nieuwbouw. Inwoners uit de gemeente Montferland krijgen
eenmalig voorrang op de helft van de aangeboden woningen
van de nieuwbouw in de Bloemenbuurt.
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Vlaggetjesdag!

De renovatie van de huizen aan de Strobloem- en Geraniumstraat
is achter de rug. Aannemer Nijhuis bedankte de bewoners van
renovatiefase 2 voor hun medewerking met een vlaggenstok en vlag.
Collega’s van aannemer Nijhuis en collega’s van Plavei hingen de
vlaggen op.

