Tips om de wijk te verbeteren en te verduurzamen
Al negenentwintig jaar woont John samen met zijn vrouw in de Vogelwijk. De kinderen zijn
ondertussen het huis uit. Hij woont met plezier in de wijk. “Het is een prettige buurt en een handige
locatie om te wonen.” Alleen hij heeft wel nog wat tips om de wijk te verbeteren en te verduurzamen.
Energie
John vindt dat er in de wijk wel het één en ander verbeterd kan worden. “In de achtergangen hier
achter de Kemphaan mis ik verlichting. Het is er hartstikke donker en er zijn ook weleens mensen die
wat in de poort zetten en dat is best gevaarlijk. Dat mag dan ook wel veranderd worden. Ik zie het
door de hele wijk heen.” Hier ziet hij dan ook mogelijkheden voor het verduurzamen van de wijk. “Je
kan zonnepanelen plaatsen op de lantaarnpalen. En in Zoetermeer heb ik van die windvanen gezien.
Die zijn klein en rond en wekken elektriciteit op. Die zou je natuurlijk ook voor de verlichting kunnen
gebruiken.”
Vuilnis
Een anders aandachtspunt is het vuilnis in de wijk, vindt John. “Ik heb geen hekel aan een container in
de wijk maar ik zie tegenwoordig overal ondergrondse containers. Dat vind ik toch wel netter dan de
containers die worden neergezet op vuildagen. Dat is soms een zooitje. Zeker de zakken voor plastic
waar katten en vogels aan eten, want dat ligt zo door de hele straat.”
Waterberging
Het goed omgaan met regenwater vindt John ook een belangrijk punt. “Een tijd geleden was er een
projectontwikkelaar hier in de wijk. Hij had het over een bassin in de grond waardoor het regenwater
opgevangen en gescheiden wordt van het overige water. Dit is nog niet aan de orde in de wijk. Dus ik
zou zeggen, als je dan bezig bent met het milieu scheidt dan ook het regenwater van het rioolwater.
Als het dan opgevangen wordt kan het druppelsgewijs in de grond worden weggeleid zodat niet alles
blank komt te staan. Ik vind het belangrijk dat er nu over nagedacht wordt. Zeker gezien het feit hoe
het met de natuur gaat op dit moment qua weerextremen. We zitten er geen van allen op te wachten
dat we met een halve meter water in de tuin zitten. Ik zat toevallig een tijdje terug in de kruipruimte
en die was altijd aardig droog, maar nu is die behoorlijk nat.”
Onderhoud van het groen
John ziet ook mogelijkheden om samen te werken met de buren om de wijk er leuker uit te laten zien.
“Kijk, over het groen moet sowieso worden nagedacht. Ik vind het gewoon niet mooi hier. Hier op de
hoek lijkt het net een bos onkruid. Het wordt slecht bijgehouden. Er staan hier ook drie grote
bloempotten in de straat. Maar die moesten uiteindelijk weg want ze gingen te veel kosten voor de
gemeente. Toen hebben mensen hier in de buurt toegezegd ze bij te houden. Dat gebeurt nu ook nog
steeds. Dan zou ik als gemeente aan bewoners vragen of ze bereid zijn om zo een hoek ook te gaan
bijhouden. Ik vind het niet zo’n probleem om dat met een paar anderen te doen. Nu komen ze het
steeds afzagen en dat ziet er niet uit. Het staat gewoon goed als je een goed ingerichte wijk met groen
hebt, dat nodigt uit.”

