We wonen hier met veel plezier.
Paul1 woont al in de Blauwborst sinds het begin van de wijk. “Vanaf ’82 geloof ik. Momenteel zit ik
alweer zes jaar thuis. Met drieënzestig jaar ben ik namelijk met pensioen gegaan. Ik zit hier erg naar
mijn zin en ik wil niet meer weg. We hebben een heerlijke tuin en mijn vrouw en ik wonen hier met
veel plezier.”
Parkeerperikelen
Hoewel hij aangeeft niet helemaal thuis te zijn in ‘duurzaamheid’ heeft Paul wel een aantal
belangrijke punten die hij de gemeente mee wil geven. Op het gebied van sociale duurzaamheid en
wooncomfort benoemt hij de parkeerperikelen in de wijk. “Wat een beetje een probleem is hier in de
wijk, is de parkeerruimte. Zelf heb ik er eigenlijk geen last van. Wij kunnen op eigen erf parkeren.
Maar je ziet hier zo vaak s ’avonds mensen lopen zoeken voor een plek. Ik had pas een verjaardag en
het bezoek kon in de hele wijk nergens staan. Het zou mooi zijn als ze hier en daar nog parkeerplekken
erbij kunnen maken.”
“Hier in de straat mag je niet parkeren. Maar op een gegeven moment gaan mensen toch de auto daar
neerzetten. Als er dan een vuilniswagen langs moet lukt dat af en toe met pijn en moeite. Maar vaak
ook niet. En als zoiets ‘s nachts gebeurt en er is een calamiteit waarbij de brandweer nodig is heb je
een probleem. Die kan er dan niet goed door. Nou dat wil je toch echt niet hebben. Ik denk dat het
heel belangrijk is dat we allemaal op een goede manier onze auto kwijt kunnen.”
Bloembakken
Op het gebied van veiligheid heeft Paul nog een ander punt. “Hier achter, op de Zomertaling denk ik,
staat een hele grote bloembak waar struiken in staan. Normaal gesproken mag je geen auto parkeren
binnen vijf meter van de bocht. Maar wat doet men hier? Men zet een hele grote bloembak neer,
precies in de bocht. Dat betekent eigenlijk dat de auto’s een hele wijde bocht moeten maken, wat niet
handig is. Daar gebeuren dan ook heel veel ongelukken. Soms hoor ik hier ineens weer een grote klap.
Dus als de wijk heringericht wordt, kijk dan ook even daarnaar.”
Water
De tuin van Paul ziet er goed onderhouden uit en er staat veel groen in, maar toch heeft hij er af en
toe wateroverlast. “Als het echt behoorlijk regent dan staat het hier in de tuin helemaal blank. Het
gras is dan nog net droog, maar het terras staat helemaal onder. Ik heb er wel een afvoerputje zitten
en met een goede dag is het wel weer weg hoor. Maar misschien moet de drainage gecontroleerd
worden, die zit er nu al lang. Ook kan er verder gekeken worden naar de afvoer van het water. Dat
lijkt mij heel belangrijk. Zeker in deze wijk, want we liggen erg laag.”

1 ’Paul’

is een gefingeerde naam.

