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Drukbezocht ontwerpatelier op
25 september
Nu het college de duurzame bewonersinitiatieven
voor de Vogelbuurt heeft goedgekeurd, is gestart met
de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering
en voor de herinrichting.
Dinsdag 25 september vond een ontwerpatelier met
bewoners van de Vogelbuurt plaats in ’t Manneke.
Tijdens deze avond konden bewoners meedenken over
de herinrichting van hun eigen buurt.
Opening door wethouder Fortuyn
Verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn opende de
avond. Hij sprak zijn waardering uit voor het eerder
doorlopen proces en vond het heel mooi om te zien
dat er ongeveer 80 bewoners aanwezig waren. “Fijn
om de betrokkenheid te zien bij het meedenken over
het ontwerp voor de herinrichting. Inbreng van
bewoners is bij de herinrichting zeer welkom”,
benadrukte hij. Want wie weet nou beter wat er
speelt in een wijk en waar zaken verbeterd kunnen
worden dan de bewoners zelf?
Daarna nam procesbegeleider Annemarie Reintjes het
van hem over. Aan de hand van een korte presentatie
blikte ze terug op het eerder doorlopen proces,
vertelde ze over de opzet van de avond en de
vervolgstappen.
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30 oktober 2018
17.00 – 20.00 uur
Gemeentehuis Lansingerland
Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek

U bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom in
de raadsfoyer van het gemeentehuis. Kies het moment
dat u het beste uitkomt en loop binnen om het
ontwerp voor de wijk te bekijken en een toelichting
op het plan te krijgen.
Op verschillende panelen vindt u tekeningen en ziet
u hoe de landschapsarchitect de opmerkingen van
bewoners in het ontwerp heeft verwerkt.
Komt u 30 oktober even langs? U bent vanaf 17.00 uur
van harte welkom. Graag ontvangen wij uw
aanmelding via het inschrijfformulier op
www.mijnvogelbuurt.nl

Nieuws uit de buurt
AED/EHBO
Inmiddels hebben ruim 25 bewoners zich aangemeld
voor de EHBO/reanimatiecursus. De spreiding binnen
de wijk is goed verdeeld. Daar is de werkgroep heel
blij mee!
Ook hebben we berichten gekregen van mensen die
al een EHBO- of reanimatiecertificaat hebben en zich
hebben aangemeld bij www.hartveiligwonen.nl.
Kent u nog mensen in wijk die ook graag mee willen
doen, aanmelden kan nog! Zij kunnen zich tot 25
oktober inschrijven via vogelbuurt@lansingerland.nl!
Graag met vermelding van naam en adres.
Landschapsarchitect Peter Verkade presenteerde
vervolgens zijn eerste globale ideeën voor de nieuwe
inrichting van de Vogelbuurt. Ook een eerste
uitwerking van de duurzame initiatieven Tiny Forest,
Speelplekken en Vogelparadijs hadden hierin al een
plek gekregen. Hij ging tijdens de presentatie van
het schetsontwerp in op de hoofdstructuur, zijn visie
op een moderne woonerfinrichting en de verschillende
speelplekken.
Bewoners aan de slag
Vervolgens gingen de bewoners in vier groepen
uiteen om deze eerste verkenning te bespreken en
met elkaar verder uit te werken. Ze spraken over de
thema’s groen, parkeren, speelplekken, verlichting en
verkeer.
Resultaten
Na drie kwartier en veel enthousiasme, werden de
belangrijkste conclusies met elkaar gedeeld. Over het
algemeen waren de bewoners heel positief over het
eerste schetsontwerp.
Vanuit de praktijk hadden ze nog wat aanvullende
opmerkingen en hier en daar een kritische
kanttekening. Extra aandacht werd gevraagd voor een
goede zichtbaarheid van de speelplekken, veiligheid
rondom de speelplekken, groene en niet te smalle
parkeerplekken, extra snelheidsremmende
maatregelen op diverse plekken in de wijk en het
plaatsen van ondergrondse containers, led-verlichting
en vast meubilair.

Ontmoetingshuis
Als werkgroep zijn we tot de conclusie gekomen
dat het draagvlak in de wijk te laag is. We hoopten
dat het Ontmoetingshuis na toekenning van de
benodigde financiën op meer belangstelling vanuit
de wijk zou kunnen rekenen. Maar op onze oproep in
de Vogelbuurt nieuwsbrief van september hebben
we geen enkele reactie ontvangen.
Dit stemt ons dusdanig treurig dat we besloten
hebben een punt achter onze activiteiten te zetten.
Dit is des te meer jammer, omdat we als werkgroep
nog steeds achter het idee staan dat sociale cohesie
een belangrijk aspect van de woonomgeving is. Maar
om een bedrag van € 40.000,- aan gemeenschapsgeld
uit te geven aan een initiatief dat onvoldoende
draagvlak heeft, vinden wij onverantwoord. Zonder
draagvlak géén Inloophuis, is steeds onze stelregel
geweest.
Wij beraden ons nog wel op het organiseren van
ad hoc avonden (bijv. eenmalig een filmavond en
bij gebleken belangstelling misschien twee maanden
later nóg eens).
Als gemeente betreuren wij het dat het initiatief
voor het Ontmoetingshuis is gestrand. We bedanken
de werkgroep voor al hun werk. En we hopen dat de
ad hoc activiteiten op meer belangstelling vanuit
de wijk kunnen rekenen.

