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Onderwerp

Wijkaanpak Vogelbuurt

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen zomer hebben wij u geïnformeerd over hoe we samen met u de inrichting in de Vogelbuurt
kunnen verbeteren. Dit naar aanleiding van de noodzaak om het riool te vervangen, wat we aangrijpen
om ook de openbare ruimte opnieuw in te richten.
Kans
De afgelopen maanden hebben wij het Raadsbesluit uitgewerkt om in de Vogelbuurt een speciale proef
op te zetten. De vervanging van het riool gebeurt slechts één keer per 40 tot 60 jaar. Daarom biedt dit
nu een enorme kans om de buurt voor de bewoners meteen wat meer duurzaam en klimaatbestendig te
maken. Het levert plezier op (en je bespaart geld) door te investeren in bijvoorbeeld een
wijkvoedseltuin, zonnepanelen, groenere tuinen, hergebruik van regen- en afvalwater, duurzaam
vervoer en hergebruik van afval als tuingrondstof. En zo zijn er vast nog wel andere leuke dingen te
verzinnen.
Wijkaanpak Vogelbuurt
De proef in de Vogelbuurt is speciaal, omdat we extra geld hebben gekregen om samen met u uw
initiatieven en ideeën voor een duurzame wijk mogelijk te maken. De Raad heeft maximaal
€ 300.000,- beschikbaar gesteld om de Vogelbuurt meer klimaatbestendig, levensloopbestendig en
duurzaam te maken. Dit is dus een ‘plus’ bovenop het vervangen van de riolering en het weer in orde
maken van de straten en het groen. De Raad wil daarvoor graag, voordat het geld definitief toegewezen
wordt, in de Commissie Ruimte zien welke ideeën u als bewoner(s) heeft.
Wat houdt die ‘plus’ voor de wijk in? Dat horen we graag van u! Welke ideeën heeft u voor een
duurzame wijk? Wat spreekt u aan, waar heeft u wat aan? Dat kunnen ideeën zijn voor maatregelen en
voorzieningen in de openbare ruimte en ook voor sociale samenhang, gezondheid, samenleven en
leefbaarheid. Het komende half jaar gaan we dit verder met u uitwerken. We gebruiken daarbij
natuurlijk ook de ideeën die u al in de bijeenkomst in de zomer van 2016 hebt gegeven.
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In februari organiseren we een bijenkomst voor inspiratie, denken en doen. U ontvangt daarvoor een
uitnodiging. We betrekken daar ook allerlei partijen bij die in uw wijk werken, zoals 3B Wonen, het
Hoogheemraadschap van Delfland, de wijkagent, wijkbeheerder Sylvia Lassooy en de toezichthouders.
Verder nodigen we ook verschillende specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en
leefbaarheid, uit. Zij kunnen u inspireren om op duurzame ideeën voor uw buurt te komen.
Groot onderhoud en herinrichting
Voor de zomervakantie willen we samen met u een plan hebben waar we het extra geld aan gaan
besteden. De initiatieven die invloed hebben op de herinrichting worden de tweede helft van 2018
ingevoegd in het ontwerpproces openbare ruimte. Andere initiatieven (bijvoorbeeld om het samenleven
in de buurt fijner te maken) pakken we zo snel mogelijk samen met u op. In 2019 starten we, zoals nu
staat gepland, met de vervanging van de riolering en de herinrichting.
Meer informatie
Uw aanspreekpunt bij de gemeente is Maarten Soeteman van de Afdeling Beheer & Onderhoud. Als u
vragen heeft over deze brief kunt hem bereiken via 14 010 of per email vogelbuurt@lansingerland.nl.
Heeft u nu al ideeën voor een duurzame Vogelbuurt? Stuur dan een mail, dan nemen we contact met u
op en gaan we alvast in gesprek.
Graag werken we met u samen aan een duurzame Vogelbuurt. Want een duurzame buurt geeft energie!
Met vriendelijke groeten,
Gemeente Lansingerland

Simon Fortuyn
Wethouder Openbare ruimte, Wijkgericht werken en Burgerparticipatie
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