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Onderwerp

Bewonerspeiling: welke initiatieven
spreken u het meeste aan?

Geachte heer, mevrouw,
Beste Vogelbuurt-bewoner,
Een flink aantal bewoners van de Vogelbuurt heeft de afgelopen
4 maanden hard gewerkt aan de uitwerking van de initiatieven voor
een ‘duurzame plus’ voor de wijk. De start was op 17 februari met
een drukbezocht inspiratiecafé in ’t Manneke. Daar waren zo’n 120
bewoners met goede ideeën en samen sloegen zij de handen ineen.
Er ontstonden 9 groepjes die elk hun eigen initiatief uitwerkten.
Tijdens een tweetal ‘Plus voor de wijk’- wandelingen op 14 maart
vertelden de initiatiefnemers aan andere geïnteresseerde bewoners
over hun plannen. Ook voor dit moment was veel belangstelling met
zo’n 100 bewoners die mee wandelden. De afgelopen weken zijn de
groepjes bewoners, met ondersteuning van gemeente en andere
vrijwilligers, druk bezig geweest hun initiatief verder uit te werken.
Er zijn enkele initiatieven samengevoegd, gestopt en er is zelfs nog
een initiatief bijgekomen.

Kans
De vervanging van de riolering en de
herinrichting bieden een enorme kans
voor de Vogelbuurt om, voorafgaand
aan deze werkzaamheden, met
elkaar duurzame ideeën te
bedenken. Maatregelen als antwoord
op de klimaatverandering én ideeën
om duurzaam met elkaar samen te
leven. Voor deze ‘Plus’ voor de
Vogelbuurt stelt de gemeente
maximaal 300.000 euro beschikbaar.

Wat vindt u ervan?
Nu de plannen af zijn, bekijkt de gemeente deze zomer of en hoe de initiatieven uitgevoerd kunnen
worden. Insteek is dat we zo veel mogelijk goede initiatieven willen honoreren binnen het beschikbare
budget. Hierbij is het goed om te weten wat de inwoners van de Vogelbuurt van de plannen vinden.
Daarvoor heeft u van 5 tot en met 24 juni de gelegenheid om punten te verdelen over de initiatieven. Op
de achterkant van deze brief kunt u lezen hoe dat werkt.
Op bijgevoegd inlegvel staan de initiatieven nog even voor u op een rijtje. Ook leest u daar hoe het
proces verder gaat, na deze peiling.
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Laat weten wat u van de plannen vindt!
Wij hebben onderzoeksbureau I&O Research gevraagd de bewonerspeiling voor ons uit te voeren. De
peiling werkt als volgt:
1. Ga op uw PC, laptop of tablet naar internet
2. Vul in de adresbalk bovenaan uw scherm het volgende adres in www.mijnvogelbuurt.nl/peiling
3. Log in met code

<UNIEKE CODE TREBUCHET 12 PT>

4. Verdeel 100 punten over de 6 initiatieven. U mag al uw punten aan 1 initiatief geven. U mag voor 2

of meer initiatieven kiezen, of voor alle 6. U kunt maximaal 100 punten verdelen.
Uw adres wordt alleen gebruikt om u deze brief te sturen en wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden.
Uw antwoorden worden dus volledig anoniem verwerkt.

Hulp bij invullen?
Bent u niet in de gelegenheid om via de website uw punten toe te kennen, belt u dan gerust met het
algemene nummer van de gemeente via 14 010. U krijgt dan hulp bij het invullen van één van onze
callcenter-medewerkers. Zij voeren uw puntenverdeling digitaal voor u in. Houdt u daarvoor wel uw
unieke inlogcode bij de hand, die hierboven vermeld staat.

Uitkomsten peiling
De uitkomsten van deze peiling delen we met de initiatiefnemers, bewoners én de gemeente die het
uiteindelijke besluit moet nemen om de initiatieven te honoreren. Met uw reacties ontstaat een goed
beeld van hoe er in de wijk gedacht wordt over de initiatieven en welke initiatieven een breed draagvlak
kennen. Dat helpt bij het maken van afwegingen. De uitslag geeft geen garantie op de toewijzing van
geld uit de beschikbare pot van max. 300.000 euro. De gemeente kijkt hier vanuit een breder kader
naar. Maar uw mening is zeker héél belangrijk! Zonder draagvlak zijn de initiatieven niet “van de wijk,
voor de wijk, door de wijk”.
Alvast dank voor uw deelname aan de peiling. Wij, maar vooral ook de initiatiefnemers, hopen op een
grote respons!
Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Maarten Soeteman
Projectleider Wijkaanpak Vogelbuurt
Afdeling Beheer & Onderhoud
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