Qua duurzaamheid en verbetering van de wijk nog wel wat tips voor de gemeente
Ondertussen woont Kees al twintig jaar met zijn vrouw in de Vogelwijk. Ze hebben twee kinderen
waarvan er één uit huis is. “We wonen aan een niet doorgaande weg en dat vind ik heel prettig. Je kan
gewoon de deur uitstappen en de straat oplopen zonder van je sokken gereden te worden.”
Parkeerplekken
Als de wijk heringericht gaat worden dan vindt Kees het belangrijk dat er gekeken wordt naar de
parkeerplekken in de wijk. “Je loopt gewoon tegen het probleem aan dat als je niet om zes uur thuis
bent je de auto niet vlakbij kan parkeren. Dan ben je genoodzaakt een stuk te lopen. De algemene
norm is verschoven. Mensen hebben meer auto’s. In onze straat is er iemand met vier auto’s. Dat zijn
dan gewoon twee ouders en twee kinderen die allen een auto hebben. Dat is dan één voorbeeld,
verderop in de straat is nog een gezin met vier auto’s, waarvan er maar één op hun oprit past.”
Waterafvoer
Als het over duurzaamheid gaat dan vindt Kees dat er iets gedaan moet worden met het hemelwater.
“Wij denken dat alles dat uit de hemel valt hemelwater is. Maar dan hoor je later dat alles dat op
straat valt daardoor vervuild is en apart moet worden afgevoerd. Je kan ook te ver in dingen doorslaan.
Voer het dan af naar de sloot of naar een ondergronds bassin waar het dan verzameld wordt en
langzaam wegzakt.”
Groen in de wijk
Ook over groen in de wijk heeft Kees ideeën. “Bij de groenstrook aan de Vogelweg zie je nu al
narcissen omhoog komen en dat ziet er heel vrolijk uit. Als de narcissen bijna weg zijn komt er weer
een andere bloem omhoog, maar daarna wordt het gemaaid. Zet het dan vol met wilde bloemen en
zorg dat die strook van het voorjaar tot het najaar een bron is van bloemen. Dat trekt weer insecten en
vogels aan.”
Sociale duurzaamheid
Op het gebied van sociale duurzaamheid is er ook nog wel wat mogelijk met het groen in de wijk. “Als
je kijkt naar de ingang van de wijk dan heb je daar een grasveld liggen. Dat wordt dus door niemand
gebruikt. Ja, er loopt weleens een hond los. Maar daar kun je wel een voorziening neerzetten. Een
moestuin, een hangplek of een jeu de boules baan. Waar er maar vraag naar is.”
Warmtepomp
Als de wijk toch open gaat vanwege de vervanging van het riool, dan ziet Kees nog wel een kans liggen
op het gebied van energie. “Een warmtepomp. Ik weet niet goed hoe die techniek in elkaar zit, maar
misschien kan je er wel een hele straat of een blok op aan sluiten. De kosten zijn natuurlijk best hoog,
maar je kan het als gemeente organiseren. Bijvoorbeeld via een inschrijving voor bewoners die mee
willen doen. Uiteindelijk moeten we toch van het gas af en misschien is dit wel een idee. Als de straten
straks open liggen kan je er al rekening mee houden.”
Tuinen opknappen
Een gezamenlijke actie op het gebied van duurzaamheid ziet Kees ook als een mogelijkheid. “Als de
vervanging van het riool en dergelijke straks klaar is dan bestaat er een kans dat mensen gelijk hun
tuin op gaan knappen. Ik wacht er namelijk zelf op. Zodra de wijk weer op hoogte is ga ik mijn
schutting vernieuwen. Misschien kunnen we met bepaalde leveranciers hier in de buurt afspraken
maken. Dan kunnen we kijken hoe we het met zijn allen duurzaam kunnen doen. En of er een
financiële tegemoetkoming kan zijn als je dat met zijn allen doet.”

Een laatste idee wordt genoemd door Kees zijn vrouw. “Een AED of twee in de wijk vind ik ook geen
slecht idee”, zegt ze. Beiden geven aan dat dan ook heel belangrijk te vinden.

