Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt
Korte terugblik bijeenkomst + vervolg
Wat een ontzettend grote opkomst afgelopen
zaterdag bij het Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt
in ’t Manneke! Mooi om te zien dat zo’n 120 bewoners
de moeite hadden genomen om op zaterdagmiddag
met elkaar ideeën te bedenken voor een duurzame en
toekomstbestendige wijk. Via inspiratietafels met
aansprekende voorbeelden rond de thema’s Energie,
Water, Groen en Spelen, Samenleven en Ontmoeten,
kwamen bewoners van prille ideeën tot duurzame
initiatieven die nu verder in groepjes worden
uitgewerkt. Een overzicht van de ontstane ideeën
vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Welkom door wethouder Fortuyn
Om 13.00 uur heette Wethouder Simon Fortuyn
iedereen welkom. Allereerst sprak hij zijn waardering
uit voor de grote betrokkenheid van de
Vogelbuurtbewoners die in groten getale naar ’t
Manneke waren gekomen.
Hij benadrukte het belang van het gezamenlijk
duurzame ideeën bedenken voor de Vogelbuurt. “Zie
dit als een kans! Bovenop het vervangen van de
riolering en het weer in orde maken van de straten en
het groen, heeft de gemeenteraad maximaal
€ 300.000,- beschikbaar gesteld voor duurzame
initiatieven. Die kunnen we tijdens de herinrichting in
2019/2020 meenemen. Ideeën om duurzaam met
elkaar samen te leven in de wijk, kunnen we
misschien al eerder uitwerken.
Wat we in ieder geval willen is de wijk
aantrekkelijker en meer toekomstbestendig maken.
Dat doen we graag samen met u!”

De wethouder gaf aan dat de ideeën in ieder geval
‘van de wijk, voor de wijk en door de wijk’ moeten
zijn en een positieve bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de wijk. “De gemeente kan deze ‘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 ideeën en wij helpen u daarbij!”

Inspiratie & informatie
Vervolgens verdeelden de bewoners zich over de
inspiratietafels met de thema’s Water, Groen en
Spelen, Energie en Samenleven en Ontmoeten. De
tafels werden geleid door inspiratoren van de
gemeente, woningcorporatie 3B Wonen, het
hoogheemraadschap van Delfland, Huurdersvereniging
Lansingerland, het bewonersplatform Lansingerland
Samen Duurzaam, de energiecoöperatie Nieuw
Lansinger Stroom, een adviseur duurzaamheid van de
buurgemeente Zuidplas en de wijkagente Annemieke
Roos.
Bewoners die liever eerst nog iets meer over de
vervanging van de riolering en de herinrichting van de
wijk wilden weten, konden in gesprek met mensen
van de gemeentelijke afdeling Beheer & Onderhoud
die met uitleg en tekeningen in de hal stonden. U
vindt de informatieborden en veel gestelde vragen op
mijnvogelbuurt.nl/herinrichting.

Oogstposters
10 initiatieven die verder uitgewerkt
worden
Tiny forest

Inloophuis
Plek voor koffie en praatje, voor ophalen postpakketjes, uitlenen materiaal, AED, maaltijden. Het
gaat om een binnenlocatie, afsluitbaar, gerund door
vrijwilligers, groen/duurzaam, tiny house.

Een buurt(pluk/moes)tuin in de buurt, met
fruitbomen, notenbomen, klimbomen, een
insectenhotel, houtrillen van snoeihout, compostbak,
snelheidsbeperkend groen en een tegelbank.

Automatische brandgangen verlichting
Verlichting die zwak brandt en bij beweging
vol/feller gaat branden. Zonnecellen ivm energie,
niet aan/uit maar geleidelijk.

Speelplekken voor alle leeftijden
0 - 8 jaar
bossage, wilgenhut, klimbomen
7 - 12 jaar
voetbalveld, touwklimrek
12+
tafeltennis, basketbalveld
Bij de vijver Vogelweg: steigertjes voor schaatsen

Energiecoaches

AED/EHBO in de Vogelbuurt
Op een centrale locatie een AED plaatsen, EHBOopleiding/opfrissen, financiering, coördinatoren,
voorlichting in de buurt.

Bewoners opleiden tot energiecoach in de buurt.
Vraag aan Eneco en andere partijen voor
sponsoring/subsidie, opleiding. Inventarisatie
ervaringen bewoners, medewerking warmtescans
(probleeminventarisatie).

Voorfinancieren duurzame oplossingen

Regenwater toilet

Zonnepanelen, warmtepomp, etc. zelf aanbrengen of
laten doen. Voorfinanciering door gemeente met
aflossing. Aflossing afhankelijk van energie die je
bespaart.

Berging van regenwater op groenstroken,
parkeerplaatsen en speelvelden. Aanduiding van
locaties op woningen. Voor sproeien, spelen, gebruik
in huis.

Platte daken met sedum

Goede oogst!

Alle bewoners uitnodigen en voorlichten. Ook
voorlichting over regentonnen en andere
maatregelen. En offertes aanvragen.

We kunnen dus spreken van een zeer goede oogst!
Mooi om te zien wat een energie en creativiteit zo’n
bijeenkomst oplevert. Groepjes bewoners werken de
ideeën nu verder uit tot een plan. Hier hebben zij tot
1 juni de tijd voor. Daarna presenteren de groepjes
de plannen aan zowel bewoners als de raadsleden van
de gemeente. De gemeenteraad besluit hoe het
budget verdeeld wordt. Sommige ideeën kunnen dan
worden ingepast in de herinrichting en andere ideeën
kunnen wellicht al eerder worden uitgewerkt.
Wilt u zich nog bij een idee aansluiten? Dat kan
natuurlijk! Stuurt u dan een mail naar
vogelbuurt@lansingerland.nl en geef aan waar u over
mee wilt denken. Wij brengen u dan in contact met
het aanspreekpunt van het idee.

Wijkwandeling
Het Vogelparadijs; trots op vogels in de
buurt
Vegetatie gericht op type vogel/straatnaam. Samen
vogelhuisjes timmeren. Vogeleilandjes in de vijvers.
Informatie over verschillende vogels door de wijk.
Biodiversiteit stimuleren. Muurschilderingen van
vogels. Leerzame activiteiten (samen met
roofvogelopvang, Rotta, vogelbescherming).

Op woensdag 14 maart organiseren we in de
Vogelbuurt een ‘Plus voor de wijk’ wandeling. U bent
daarvoor van harte uitgenodigd. Er zijn twee
mogelijkheden om mee te lopen:
 van 15.30 – 17.00 of
 van 18.30 – 20.00 uur.
Tijdens deze wandeling krijgt u onder andere een
toelichting op de ideeën die tijdens het inspiratiecafé
zijn ontstaan. De initiatiefnemers laten zien voor
welke locatie zij een plan maken. En wandelaars
kunnen op nieuwe ideeën komen.
Wellicht wilt u zich nog aansluiten bij een initiatief of
heeft u inmiddels een nieuw idee die u met
wijkbewoners wilt delen? Ook daar biedt de
wijkwandeling u de kans voor. U kunt zich voor de
wandeling opgeven via een aanmeldformulier op de
website: www.mijnvogelbuurt.nl.
Het verzamelpunt voor de wandeling is onder het
projectbord Duurzame Vogelbuurt dat onlangs aan de
Vogelweg is geplaatst.

Initiatief zoekt nemer!
U heeft in deze nieuwsbrief de 10 initiatieven van de
Oogstposters met een toelichting kunnen lezen.
Tijdens het inspiratiecafé is op de ‘prille ideeën’
posters ook veel opgeschreven waar geen groepjes
bewoners voor zijn ontstaan.
Wellicht heeft u na het lezen van deze ‘prille,
duurzame ideeën’ toch het gevoel dat dit een
gemiste kans is en vindt u dat hier toch nog iets mee
moet gebeuren? Geeft u dat dan aan via
vogelbuurt@lansingerland.nl. Het zou heel fijn zijn
als u ook al medebewoners kent die deze mening met
u delen.
Staat uw idee er niet bij? Voeg het toe, neem een
initiatief en deel het met uw buurtgenoten tijdens de
wijkwandeling.

Energie





Warmtepomp
Buurtbatterij voor energieopslag
Openbare verlichting op zonne-energie
Isolatie (collectief)

“Ik heb in een andere gemeente
windvanen gezien. Die zijn klein en
rond en wekken elektriciteit op. Dit
zou je ook voor de verlichting kunnen
gebruiken.”
Energie en mobiliteit






Oplaadpunten elektrische auto’s
Elektrisch laden auto’s dmv eigen groene
stroom mogelijk maken
Elektrische (deel)auto’s, scootmobielen
Buurtbussen
Centrale punten voor pakketdiensten, bijv.
bewaakte fietsenstalling

Water











Regentonnen in tuinen
Parkeerplaatsen voorzien van
infiltratiekratten
Groenere parkeerplaatsen
Regenwateropvangvoorzieningen in de wijk voor hergebruik
Kruipruimtes droger maken (collectief) en/of
ophogen
Doorspuiten (bouwblok)drainage
Vissteiger
Oevers vogelvriendelijker maken
Natuurvriendelijke oevers, grotere diversiteit
waterplanten
Waterspeeltuin

“Als alle huishoudens in de hele wijk
in één keer regentonnen krijgen,
scheelt dat behoorlijk.”
Groen/Spelen













Nesteilandje voor de watervogels
Bewoners helpen bij onderhoud
plantenbakken in de wijk
Klimbomen en struikgewas om te
struinen/hutten te bouwen
Tuinafval centraal verzamelen voor compost
Uitdagende speelplek voor groot en klein
Buurttuin
Duurzaam groen met wilgen afscheiding ipv
beton
Natuurlijk spelen
Vlinderidylle
Gezamenlijk tuinonderhoud
Gezamenlijk ophogen particuliere tuinen
Fleurige entrees van den wijk, hele seizoen,
meer bijen/vlinders

“Zet groenstroken vol met wilde
bloemen. Dat ziet er vrolijk uit en
trekt insecten en vogels aan.”
Samenleven









Rustplekken (geen
hangplekken) creëren
Depot voor leenspullen voor de buurt
Ontmoetingsplek realiseren (in het groen)
Sociale app
Facebook-pagina voor en door bewoners
Opzetten buurtvereniging
Activiteiten organiseren
Tafeltennistafel jeugd

“Als je een woonwijk
toekomstbestendig wilt maken, gaat
het ook over sociale duurzaamheid,
zoals speeltuintjes en bankjes.”
Veiligheid



Bij brandgang verlichting op zonnepanelen
Verlichtingsplan fietspaden/donkere plekken
in wijk

“In de achtergangen mis ik
verlichting. Je kan zonnepanelen
plaatsen op de lantaarnpalen. Dat
voelt veiliger.”

www.mijnvogelbuurt.nl

Agenda

Wilt u alles nog eens rustig teruglezen? Op de website
www.mijnvogelbuurt.nl staat veel relevante
informatie over de ‘Plus voor de Vogelbuurt’. U vindt
er de bewonersinitiatieven terug, volop inspiratie
met alle moodboards en foto’s van het inspiratiecafé,
een filmpje van de wijk en een agenda met de
komende activiteiten in de wijk. Ook vindt u er
informatie over de vervanging van de riolering en de
herinrichting.

Maart t/m mei Initiatiefnemers aan de slag
met uitwerking van de ideeën
14 maart
‘Plus voor de wijk’ wandeling
April
Wijkwerkplaats: ideeën verder
vormgeven en elkaar informeren
(datum volgt)
1 juni
De plannen ingeleverd bij de
gemeente
5 juli
Presentatie plannen aan medebewoners en gemeenteraad

Facebook
Is het een idee om voor dit Plus-project in de
Vogelbuurt een Facebook-pagina te starten? Wie is
daar handig in? Laat het weten via
vogelbuurt@lansingerland.nl als u hier initiatief voor
wilt nemen. Zo’n pagina kan bijvoorbeeld handig zijn
om de uitwerking van de ideeën aan elkaar te laten
zien. Andere bewoners kunnen hierop reageren of er
vragen over stellen. Iedereen blijft zo goed
aangehaakt. Maar ook nieuws vanuit de wijk kan hier
een plek krijgen. Dus, wie meldt zich aan?

Digitale nieuwsbrief Vogelbuurt
Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van
het laatste nieuws over de Plus voor de wijk, geeft u
zich dan op via vogelbuurt@lansingerland.nl.

Mooie start
We kunnen met elkaar terugkijken op een mooie start
van dit duurzame traject voor de Vogelbuurt. Als we
met elkaar de positieve energie en inzet van
afgelopen zaterdag het komend half jaar weten vast
te houden, gaat dit pilotproject zeker succesvol
verlopen!
Nogmaals dank voor uw inzet en creatieve bijdragen
en graag tot ziens tijdens de ‘Plus voor de wijk’
wandeling op 14 maart!

