Initiatieven
Vier initiatieven zijn helaas om verschillende redenen niet tot bloei gekomen in een concreet plan. U
kunt de bevindingen van de initiatiefnemers en hun overwegingen voor voortijdige afronding lezen op
www.mijnvogelbuurt.nl. Deze initiatieven worden niet meegenomen in de bewonerspeiling en de verdere
besluitvorming. De andere 6 initiatieven zijn uitgewerkt in concrete plannen. Meer informatie daarover
vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Automatische brandgangen verlichting
‘Intelligente’ verlichting in de donkere brandgangen in de wijk; verlichting die in het donker een zwak
schijnsel geeft en feller gaat branden als iemand voorbij loopt. De groep bewoners is bij elkaar gekomen
en heeft een lichtplan en offerte opgevraagd voor 105 wandlampen en 4 palen. Het ging om een
substantieel bedrag, waardoor de groep de haalbaarheid van het plan laag inschat. Dit initiatief is niet
verder uitgewerkt vanwege drukte en andere werkzaamheden van de initiatiefnemers.

Energiecoaches
Bewoners opleiden tot energiecoach in de buurt. Dit initiatief is niet opgepakt en uitgewerkt. Bewoners
die geïnteresseerd zijn om energiecoach te worden (medewijkbewoners adviseren over energiebesparing)
kunnen zich aanmelden bij Nieuwe Lansinger Stroom via info@nieuwelansingerstroom.nl.

Voorfinancieren duurzame oplossingen woningen
Voorfinanciering door gemeente van zonnepanelen, een warmtepomp, etc. Aflossing afhankelijk van de
energie die je bespaart. Voorfinanciering kan als lening gekoppeld worden aan een persoon, niet aan een
woning. De initiatiefnemers hebben de voorkeur voor koppeling van de lening aan de woning. Dit is nu
niet mogelijk en daarmee is het initiatief afgerond.

Hergebruik regenwater
Een systeem waarbij regenwater wordt opgevangen voor duurzaam (her)gebruik in de wijk, bijvoorbeeld
voor het sproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Voor het realiseren van het project dat
de initiatiefnemers in gedachten hadden, is overduidelijk veel meer tijd nodig. Dat is helaas niet
mogelijk en daarom heeft de groep het afgerond.

Uitgewerkte plannen
De overige zes initiatieven zijn uitgewerkt. U vindt de uitgewerkte plannen met bijbehorende filmpjes
waarin de bewoners hun initiatief aan u pitchen op www.mijnvogelbuurt.nl onder het kopje Duurzame
initiatieven. We geven u hier alvast een korte omschrijving.

z.o.z.

Aansprekende speelplekken in de wijk
Een gevarieerd speelgebied voor 0 – 12 jaar bij het speelveld Condorweg/Arendshof met natuurlijke
uitstraling en natuurlijke materialen. Verder een speelse speurroute door de wijk maken.

AED/EHBO in de Vogelbuurt
Een AED plaatsen op een centrale plek in de wijk en EHBO-trainingen organiseren voor buurtbewoners.

Burendag
Dit jaar willen bewoners in de Vogelbuurt een Burendag organiseren met allerlei activiteiten en een
afsluitende barbecue. Zo kunnen buren nog een leuke dag met elkaar hebben voordat de wijk op de
schop gaat. En wie weet wat voor leuke contacten er ontstaan!

Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt
Een ontmoetingsplek voor en door de bewoners van alle leeftijden. Voor een praatje of aansprekende
activiteiten. Goed voor de onderlinge samenhang en de sociale cohesie en voor het tegengaan van
eenzaamheid.

Tiny Forest
Van de ruimte aan het water bij de Uilenhof een leuke speel- en ontmoetingsplek maken; een
picknickplek onder de grote wilg en een zitplek met speeltoestel. Plekken in de wijk met een natuurlijke,
wilde bloemengroei en een ‘blotevoetenpad’ met trekbrug bij de Grutto.

Vogelparadijs: trots op de vogels in de buurt
Van de Vogelbuurt een echte vogelvriendelijke wijk maken door onder andere de groene ‘kraag’ om de
wijk vergroten, waterpartijen met natuurvriendelijke oevers en een vlonder aan te leggen, duurzamer
maaibeleid, groene parkeerplaatsen, sedum daken, vogelvriendelijke tuinen en het organiseren van
‘groene activiteiten’. Zo wordt de wijk nog vogelvriendelijker. En een wijk waar vogels graag komen, is
een wijk waar mensen fijn wonen!

Vlonder aan het water  ondergebracht bij het initiatief Vogelparardijs, zie
hierboven.
Door een vlonder aan te leggen bij de vijver aan de Vogelweg kunnen daar meer activiteiten worden
georganiseerd en wordt het een ontmoetingsplek voor de wijk. Je kunt in de zomer makkelijk in je
bootje stappen om te varen en in de winter het ijs op stappen. Naast de bloemenperken bij de entree
van de wijk ook andere fleurige struiken plaatsen, zodat de plek het hele jaar aantrekkelijk is.

Uitnodiging voor presentatie plannen
De initiatiefnemers presenteren hun plannen op woensdagavond 4 juli aan de raadsleden van de
Commissie Ruimte, het College van B&W en geïnteresseerde bewoners. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd. De presentatieavond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.45 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Lansingerland. Noteer de datum alvast in uw agenda! Het zou heel leuk zijn als er
een grote opkomst is vanuit de wijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via de digitale vragenlijst of door
een mail te sturen naar vogelbuurt@lansingerland.nl.

