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Drukbezochte inloopbijeenkomst
uitgewerkt ontwerp herinrichting
Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 oktober in het
gemeentehuis van Lansingerland konden bewoners
van de Vogelbuurt binnenlopen om het uitgewerkte
ontwerp voor de wijk te bekijken. In een filmpje gaf
landschapsarchitect Peter Verkade een toelichting op
het ontwerp. Op verschillende panelen werden
de tekeningen gepresenteerd en konden de bewoners
zien hoe de landschapsarchitect alle opmerkingen uit
het participatieproces in het ontwerp verwerkt heeft.
Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Reactieformulier
We vroegen bewoners na afloop een reactieformulier
in te vullen. Daarop was ook ruimte voor opmerkingen
en tips. Bewoners die daar iets hadden ingevuld,
hebben inmiddels een reactie per mail ontvangen van
de gemeente.

www.mijnvogelbuurt.nl
Het uitgewerkte definitieve ontwerp, het bomenplan
en het beplantingsplan vindt u op de website
www.mijnvogelbuurt.nl.

Toelichting op het Definitief Ontwerp
Belangrijk onderscheid in erfinrichting
In het ontwerp is een belangrijk onderscheid gemaakt
tussen de erftoegangswegen en de erven. De
erftoegangswegen zijn formeler qua inrichting omdat
onderscheid is tussen rijbanen, parkeerstroken en
voetpaden. De erven krijgen een informeel karakter
en worden van tuin tot tuin ingericht als een plein
waarop ronde plantvakken ‘gestrooid’ worden. De
groene randen van de wijk zijn een kernkwaliteit en
zijn optimaal ingericht voor een ‘rondje Vogelbuurt’.
Fijn is dat we veel positieve reacties van inwoners
over deze erfinrichting hebben ontvangen.

Belangrijkste wijzigingen in het
ontwerp
De bewoners van de Vogelbuurt weten erg goed hoe de
wijk functioneert en hebben deze kennis met ons
gedeeld, zowel tijdens de inloopbijeenkomst en door
het reactieformulier in te vullen. Zowel op straat- als
op buurtniveau hebben we toch nog wat
detailopmerkingen gekregen waarmee de kwaliteit van
de openbare ruimte nog beter wordt en aansluit bij uw
wensen.

Hieronder de opmerkingen die zijn verwerkt
in het Definitief Ontwerp (DO):
•
Negen extra groene parkeerplaatsen bij de
Sperwerhof toegevoegd
•
Het trekvlot tussen Sperwerhof en Gouden
Griffelplantsoen is verwijderd
•
De doorsteek bij de speelplek Blauwborst/
Korhoen blijft gehandhaafd
•
Locatie van de vlonder bij de vijver is gewijzigd
•
Verblijfplaats Watersnip is verder uitgewerkt
•
Onderscheid tussen hoge (80 - 150 cm) en lage
beplanting (tot 80 cm) aangebracht. Op het
bomen- en beplantingsplan staat soort en
typering nader omschreven.
Ook
•
•
•

zijn aan het DO toegevoegd:
Kliko opstelplaatsen voor ophaaldagen
Laadpalen voor elektrische auto’s
Bestaande invalideparkeerplaatsen

Er wordt nog gewerkt aan:
•
Het verlichtingsplan
U vindt het Definitief Ontwerp in deze nieuwsbrief. Zo
kunt u op uw gemak bekijken wat de herinrichting
voor u inhoudt. Wilt u het ontwerp nog meer in detail
bekijken, dan kunt op www.mijnvogelbuurt.nl digitaal
inzoomen.

Eind februari organiseren we weer een
inloopbijeenkomst waarin deze technische tekeningen
worden getoond. U wordt daar te zijner tijd voor
uitgenodigd. Na de technische uitwerking wordt het
totaal aanbesteed. Dat wil zeggen dat we een
aannemer selecteren die dit werk voor ons gaat
uitvoeren.
Natuurlijk bent u als bewoner benieuwd naar de
werkzaamheden en wat dit voor gevolgen voor u met
zich meebrengt. Daarom willen we in het voorjaar van
2019 op blokniveau de wijk in om het met u te hebben
over de werkzaamheden. We pakken dit per straat of
buurt op, zodat duidelijk wordt wat er op die plek
staat te gebeuren. Als uw straat of buurt aan de beurt
is, sturen wij u een brief met informatie daarover.

Wacht met opknappen van uw tuin!
In veel gevallen hebben de werkzaamheden gevolgen
voor de particuliere tuinen. Als u wellicht plannen heeft
om uw tuin binnenkort op te knappen, raden we u aan
om daar in ieder geval mee te wachten tot na maart
2019. U weet dan naar welke hoogte het openbare gebied
wordt opgehoogd en werkzaamheden kunnen dan op
elkaar worden afgestemd. Dat scheelt u een hoop kosten
en dubbel werk.

Tuin van de Toekomst subsidie

De wijk in met uitleg
Op het Definitief Ontwerp ziet u hoe de Vogelbuurt er
over een aantal jaar uitziet. Aansluitend aan dit
definitief ontwerp wordt dit technisch verder
uitgewerkt. Daarmee wordt nauwkeurig bepaald wat
er moet gebeuren. Ook is het verlichtingsplan dan
definitief.

Misschien alvast handig om te weten dat de gemeente
tegenwoordig ook subsidie geeft voor het
klimaatbestendig maken van particuliere tuinen. Denkt u
bijvoorbeeld aan maatregelen als ‘tegel eruit, groen
erin’, een groen dak aanleggen, hagen in plaats van
schuttingen, afkoppelen van de regenpijp in combinatie
met een regenton, etc. Meer informatie over deze
subsidiemogelijkheid en over de verschillende
maatregelen waarvoor deze tegemoetkoming geldt, vindt
u op www.lansingerland.nl/tuinvandetoekomst. Misschien
kunt u nog meer kosten besparen door werkzaamheden
samen met uw buren op te pakken.

AED/EHBO
Het loopt goed met het initiatief AED/EHBO in de
Vogelbuurt. Er hebben zich 36 buurtbewoners aangemeld
voor de EHBO/reanimatie cursus. Gezien de grote
opkomst zijn er meerdere cursusdata ingepland. De
mensen die zich hebben aangemeld, zijn ondertussen
uitgenodigd een datum en tijd van hun voorkeur aan te
geven.
Heeft u al een EHBO of
reanimatie-certificaat, dan kunt
u zich nog steeds aanmelden via
www.hartveiligwonen.nl om
burgerhulpverlener te worden.

Ophogingskaart Vogelbuurt
Op onderstaande kaart kunt u zien hoeveel de
openbare ruimte in de Vogelbuurt wordt opgehoogd.
Een ophoging die noodzakelijk is omdat de hele buurt
de afgelopen jaren is verzakt. Een kaart met de
gemeten zettingen hadden wij eerder gedeeld via
www.mijnvogelbuurt.nl. De kleuren op de kaart geven
aan hoeveel de openbare ruimte (voetpaden, straten)
wordt opgehoogd. De ophogingskaart is een indicatie.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij wensen alle Vogelbuurt bewoners
fijne kerstdagen en een mooi 2019!

