Het is een hartstikke mooie plek, maar er zijn wel wat verbeteringen mogelijk
Al vanaf ’85 woont Sybe samen met zijn vrouw in de Vogelwijk. Ze hebben vier kinderen die
ondertussen uit huis zijn. “We wonen hier prima, het is een harstikke mooie plek. We hebben een
tuin op het zuidwesten en er ligt een prachtig speelveldje voor de deur. Je hebt dus niet direct
andere huizen voor je neus.”
Speelveld
Het speelveldje voor het huis van Sybe ziet er leeg uit, er staan maar een paar speeltoestellen op.
Sybe is blij met het speelveldje, maar er zijn wel wat verbeteringen mogelijk vertelt hij. “Het is
een mooi speelveldje. Ze hebben er alleen een aantal speeltoestellen weggehaald. Er was ook een
schommel en dat trekt altijd veel publiek. Het was er altijd een drukte van belang. Je merkt wel
dat er minder aanloop is nu. Wij dachten dat de speeltoestellen weggehaald waren voor onderhoud,
maar het blijft nu al zo lang weg. Geen idee wat de bedoeling is, maar zet het gewoon lekker terug
voor de kinderen.”
Het speelveld heeft ook veel groen dat blijkbaar hangjongeren aantrekt. “Het is hiervoor niet
alleen een speelplaats, er komen ook wel eens hangjongeren. Zolang je er geen last van hebt,
prima. Ze brengen toch weer een stukje leven in de buurt. Het lage groen mag alleen wel ingeknipt
worden. Je ziet nu allemaal blikjes liggen op het veld, dat hebben wat jochies van een jaar of tien
gedaan. Ze zitten in die struiken waar ze zich in kunnen verstoppen. Vanuit daar gooien ze steeds
de blikjes op het veld. Dus dat is ook een soort hangplek geworden. Waar dingen gebeuren die je
hoogstwaarschijnlijk niet mag zien. Ze laten dan het afval liggen terwijl er gewoon een prullenbak
naast staat. Kortom, maak het groen niet te dicht want dat nodigt uit tot dingen die je niet wilt
hebben.”
Scheiding hemelwater en rioolwater
Sybe heeft een aantal ideeën over het waterbeheer in de wijk. “Misschien dat er met het
hemelwater wat gedaan kan worden. In die nieuwere wijken hierachter scheiden ze hemelwater
van rioolwater. Dat vind ik een goed idee. Zeker als je het binnen je wijk houdt door er
bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen. Maar goed, ik denk dat je dan aan drie ton te weinig
hebt. Water moet in ieder geval niet zomaar weg kunnen vloeien. We doen moeite om het weg te
pompen. Dan heb je daarna een gemaal en nog een gemaal en uiteindelijk lozen we het, bij wijze
van spreken, in zee. Dat is gewoon water waar je nog wat mee kan doen.”
“Daarnaast kunnen ze misschien regentonnen subsidiëren voor bewoners. Van onszelf hebben we
een regentonnetje van een liter of dertig. Dat is dan geen regenton zoals je hem kent, maar een
grote oude zinken bak waar mensen vroeger de was in kookten. Dat was nog een erfenis en we
hadden hem ergens op zolder gevonden. Dat regenwater gaat dan niet de grond in. In maart en
april kan het zomaar drie of vier weken droog zijn en dan heb je net je nieuwe plantjes in de grond
gezet. Dan is een regenton erg handig en duurzaam. En dat is wel haalbaar voor drie ton, het woord
‘ton’ zit er al in!”
Hulpdiensten
Een andere tip die Sybe heeft komt van de brandweer. “Ik heb wel eens van de brandweer
begrepen dat ze dit oudste deel van de Westpolder het moeilijkste deel van het hele dorp vinden
om te manoeuvreren en bij de bestemming te komen. Misschien dat het wel een goede tip is om de
brandweer een keer te interviewen. Wat die van deze wijk denken. Veiligheid is een belangrijk
aspect en dit geldt voor alle hulpdiensten.”

Straatvegers
Het laatste punt dat Sybe wil meegeven met betrekking tot duurzaamheid is de schoonmaak van de
straten. “De straten worden hier regelmatig geveegd. Wat ik alleen jammer vind is dat ik niet weet
wanneer hij komt. Er zijn mensen zoals wij die eigenlijk niet veel met de auto doen en hem ook
niet nodig hebben voor het werk. Dan staat de auto gewoon voor de deur. Ook als de straat
geveegd wordt. Zoals je ziet ligt er dan allemaal vuil tussen de auto en de stoep. Het is misschien
handig om een soort waarschuwingssysteem, zoals de afvalkalender, te maken. Zodat je weet op
welke dag de straat geveegd wordt. Dan kun je de auto ergens anders neerzetten. Dat is voor de
waterafvoer ook goed. Er zit namelijk een put vlakbij de auto en al het afval kan anders zo de put
in spoelen in plaats van dat het opgeveegd wordt.”

