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Programma 17 februari
12.30 uur
13.00 uur
13.30 uur

14.30 uur

15.30 uur
16.00 uur

Zaal open, binnenlopen, 		
koffie en thee
Welkom en opening door 		
wethouder Simon Fortuyn
Inspiratietafels met de
thema’s energie, water,
samenleven/ontmoeting,
groen/spelen
Ideeëntafels om 			
ideeën voor een duurzame 		
Vogelbuurt te bedenken
Delen opbrengst ideeën-		
tafels en slotwoord
Einde, napraten met een 		
drankje

‘t Manneke, Leeweg 33
Berkel en Rodenrijs

wethouder Si

Samen ideeën bedenken en plannen maken
Op 17 februari starten we het café met ‘inspiratietafels’ voor
een duurzamere Vogelbuurt. We wisselen ideeën uit, presenteren
voorbeelden uit andere wijken in het land en deskundigen geven
inspiratie. 3B Wonen, het Hoogheemraadschap van Delfland en
de wijkagent doen ook mee. Heeft u misschien zelf al ideeën?
Wat spreekt u aan, waar heeft u behoefte aan? Laat het weten!
Aan ideeëntafels gaat u met elkaar in gesprek om aansprekende
initiatieven voor de Vogelbuurt te bedenken. Deze ideeën kunt
u na afloop van de bijeenkomst zelf oppakken en in tijdelijke
initiatiefgroepjes met buren samen verder uitwerken. Wij ondersteunen u daarbij.

Informatie vervangen riool
Als u vragen heeft over het vervangen van de riolering en de
herinrichting van de wijk, dan kunt u terecht bij één van de
collega’s aan een informatietafel.

Graag aanmelden
Doet u mee? Dan is het voor de zaalindeling en catering handig
dat u zich even aanmeldt. Dat kan via vogelbuurt@lansingerland.
nl. Ook van de jeugd horen wij graag wat hun ideeën voor een
duurzame wijk zijn. We gaan graag met hen in gesprek. Voor de
jongere kinderen organiseren wij activiteiten waaronder een
springkussen en is er begeleiding dus neemt u ze vooral mee!

Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!

‘ Plus voor
de wijk‘
Aanleiding
De gemeente start in 2019 met vervanging van de riolering in
uw wijk. In plaats van een gemengd rioolstelsel komt er een
gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat het hemelwater in
de sloten terecht komt en niet naar de rioolzuivering gaat.
Hierna richten we in overleg met bewoners de openbare
ruimte opnieuw in. U kunt hierbij denken aan parkeerplaatsen,
speelplekken, openbaar groen en achterpaden. Zo doen we dat
in alle wijken in Lansingerland.

Kans
Deze herinrichting is een enorme kans om, aanvullend op
de herinrichting, met elkaar duurzame ideeën voor de buurt
te bedenken. Duurzame maatregelen als antwoord op de
klimaatverandering én ideeën om duurzaam met elkaar samen
te leven in de wijk. Dit is goed voor de wijk en vaak ook goed
voor uw portemonnee!

“ Sedumdaken op
schuren kunnen
zorgen voor opvang
van regenwater en
verkoeling in de
zomer.”

Dit noemen wij de ‘Plus voor de wijk’, want dit
komt bovenop het vervangen van de riolering
en het weer in orde maken van de straten en
het groen. Voor deze ‘Plus’ voor de Vogelbuurt
stelt de gemeenteraad maximaal € 300.000,beschikbaar.
Laten we deze kans dus pakken! De gemeente
kan de ‘Plus voor de wijk’ niet zelf vormgeven.
Daar hebben wij u voor nodig. U kent de
wijk het beste, weet wat er nodig is en waar
behoefte aan is. U bedenkt als bewoners de
‘Plus voor de wijk’ en wij helpen u. Op die
manier doen we het echt samen.

“Van, voor en door

de wijk“

Initiatieven moe
ten in ie der
geval ‘van de wi
jk, vo or de wijk
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’ zijn en positief
bijdragen aan de
leefbaarheid
van de wijk! Sam
en werken aan
een duurzame wi
jk geeft energie!

Weetjes
Wist u dat:

• Riolering maar 1 keer in de 60 jaar wordt
vervangen? Dus laten we deze kans pakken!
• Regenwater goed is voor binnen- en 		
buitenplanten. Bloemen en planten zien er
veel mooier uit.
• Een gezonde boom levert naar schatting een
koelend vermogen van ongeveer 10 airco’s.
• Mensen voelen zich gezonder en meer 		
ontspannen in een groene omgeving.
• Kinderen spelen vaker buiten als er groen in
hun omgeving is; dat kan zorgen voor 15%
minder overgewicht en het is goed voor hun
sociale en motorische ontwikkeling.

“ Het lijkt ons verstandig om de lantaarnpalen
uit te rusten met zonnepanelen zodat die zoveel
mogelijk kunnen branden met de duurzame
energie die overdag wordt opgewekt.”

“ Het zou goed zijn als het groen in de wijk
dier- en kindvriendelijk wordt.”

Planning

“ We willen graag een
buurtmoestuin aanleggen
waar zowel jonge als
oudere buurtbewoners
terecht kunnen.”

Het streven is de plannen voor de ‘Plus’ rond de zomer klaar te hebben. De
initiatieven die invloed hebben op de herinrichting worden de tweede helft
van 2018 ingevoegd in het ontwerpproces openbare ruimte. Andere initiatieven
(bijvoorbeeld om het samenleven in de buurt fijner te maken) pakken we met
elkaar zo snel mogelijk op. In 2019 gaat, zoals nu staat gepland, de werkelijke
uitvoering van vervanging van de riolering en herinrichting van start.
17 februari
Maart
Maart
April
1 juni
Tot 1 juli
5 juli
2e helft 2018
2e helft 2018
2019

“ Voor de woningen zelf
zou het goed zijn als die
zonnepanelen krijgen en
beter geisoleerd worden.
Misschien kunnen we dit
collectief inkopen.”

Inspiratiecafé voor bewoners.
Wijkwandeling gericht op ideeën en locaties voor de
duurzame ‘plus’.
Huiskamerbijeenkomsten waarin initiatiefnemers (indien gewenst
met ondersteuning van de gemeente of wijkpartners) hun idee 		
concretiseren.
Eén of twee Wijkwerkplaatsen waar bewoners ideeën verder 		
vormgeven en elkaar informeren over plannen in wording.
Alle plannen ingeleverd.
Bewoners van de Vogelbuurt kunnen reageren op de plannen.
Presentatie duurzame plannen aan gemeenteraad en
medebewoners. 		
Plannen voor duurzame maatregelen in het ontwerpproces 		
openbare ruimte invoegen.
Starten met uitvoering plannen ‘duurzaam samenleven’ 		
in de buurt.
Start vervanging riolering, herinrichting openbare ruimte en 		
plannen voor de duurzame ‘Plus’.

Meer informatie
Uw aanspreekpunt bij de gemeente is Maarten Soeteman van de afdeling Beheer
& Onderhoud. Als u vragen heeft over deze brief kunt hem bereiken via 14 010
of per email vogelbuurt@lansingerland.nl.

Bent u 17 februari verhinderd maar wilt u wel op de hoogte blijven en/of een uitnodiging ontvangen voor een
volgende bijeenkomst? Laat het ons weten via vogelbuurt@lansingerland.nl.
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Maatregelen als antwoord op
klimaatverandering
Het klimaat verandert doordat de temperatuur
op aarde stijgt. We merken dat regelmatig door
heftige regenbuien en flinke stormen. We kunnen
nu extra maatregelen nemen die inspelen op deze
klimaatverandering. Denk aan energiebesparing,
meer gebruik van duurzame energie, waterberging op
een meer innovatieve manier en meer groen tegen
hittestress en wateroverlast. Inspirerende voorbeelden:

Energie

• Woningen energiezuiniger maken: daken, muren 		
en vloeren isoleren, zonnepanelen aanbrengen,
collectief inkopen voor korting
• Elektrisch rijden stimuleren: voldoende
oplaadpunten, accu voor energieopslag en
afgifte aan woningen, auto’s delen

Water

• Hergebruik van water stimuleren: regentonnen, 		
waterberging in kruipruimte voor spoelwater toilet
• Gezamenlijk kruipruimtes ophogen
• Wateropslag in de wijk: waterspeelplein
aanleggen, leuke oevers bij ringvaart en vijvers
creëren voor ontmoeting

Groen

• Diversiteit groen vergroten voor meer 			
biodiversiteit (planten, vogels en insecten) in
de wijk
• ‘Tegel eruit, groen erin’: groene tuinen voor
opvang van regenwater en vergroten biodiversiteit
• Collectief ophogen tuinen
• Gezamenlijk pluk- of voedseltuin in de wijk

Ideeën voor duurzaam samen leven

Samenleven

• Zorg voor elkaar: boodschappen doen,
klussendienst, elkaar helpen met vervoer van 		
kinderen/ouderen
• Ontmoeting: voedseltuin, waterplein, bankjes,
picknicktafels, zelfbeheer openbaar groen
• Spelen: (natuurlijke) speeltuin, speelplek met
water of bij vijver/ringvaart
• Delen: spullen of auto’s die we niet elke dag
nodig hebben
• Een jaarlijkse burendag

ontwerp | Manon Jamin
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Een gezellige wijk waar je veilig kunt opgroeien, maar
ook nog prettig woont als je wat ouder bent, daar gaat
het om bij duurzaam samenleven. U kunt denken aan
initiatieven die de sociale samenhang en
de leefbaarheid in de wijk bevorderen, zoals:

