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Stand van zaken herinrichting
De laatste stap in het ontwerpproces is gezet,
de definitieve uitvoeringstekeningen zijn klaar!
Hierin zijn de laatste opmerkingen van bewoners
verwerkt en alle technische onderdelen zijn er
definitief in opgenomen. Deze tekeningen zijn
nodig voor de aanbesteding. U kunt ze bekijken
op www.mijnvogelbuurt.nl.
De voorbereidingen om de geschikte aannemer
te selecteren zijn in volle gang. In januari 2020
is bekend welke aannemer het werk gaat
uitvoeren. Na de bekendmaking heeft de
aannemer nog een paar weken tijd nodig om de
werkzaamheden voor te bereiden, zodat zij in
maart 2020 kunnen starten met de herinrichting
van de Vogelbuurt!
Relinen
Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief
starten we eind oktober in het oostelijk deel van

de wijk met het relinen van de riolering. De
riolering hoeft in dit deel van de wijk niet
overal vervangen te worden. Met het
aanbrengen van een inwendige kous in de
bestaande riolering (= relinen) is de riolering
weer van goede kwaliteit.
Insituform Rioolrenovatietechnieken verricht
deze werkzaamheden voor ons. De bewoners van
de betreffende straten hebben vorige week al
een brief met algemene informatie ontvangen.
Begin november ontvangen zij een tweede brief
met daarin de dag en het tijdsblok van de
werkzaamheden per straat.
De voorbereidende werkzaamheden worden
uitgevoerd van maandag 21 t/m vrijdag 25
oktober. Het daadwerkelijke relinen vindt plaats
van maandag 18 t/m vrijdag 29 november. In de
eerste week van december worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd voor een goede
afronding van het werk.
Voor het relinen is groot materieel nodig. Enkele
straten zijn daarom tijdens de werkzaamheden
tijdelijk afgesloten. Van te voren worden borden
geplaatst om zo parkeervakken vrij te houden.
Wij vragen uw begrip.
Als u wilt zien wat relinen inhoudt, bekijk dan
het filmpje op www.mijnvogelbuurt.nl. Dan
weet u gelijk hoe dit wordt uitgevoerd. Begin
december zijn deze werkzaamheden klaar.

De Wijk in!
Om te weten wat de werkzaamheden voor de
herinrichting voor u betekenen, komen we de
wijk in! Niet zoals eerder genoemd in september
maar in november en december. Vooraf laten
we via een huis aan huis brief weten wanneer
we in uw deel van de wijk zijn.

Openbare verlichting
Bij de herinrichting van de wijk worden alle
huidige lichtmasten en armaturen vervangen. De
verlichting wordt vervangen door LED lampen.
Het grote voordeel hiervan is dat deze
verlichting gerichter is. Hierdoor is er minder
strooilicht en daardoor minder lichthinder.
Naast deze voordelen verbruikt de nieuwe
verlichting 60% minder energie! Bent u
nieuwsgierig naar hoe dit precies in zijn werk
gaat? Lees dan het volledige verhaal van
‘Voordelen nieuwe LED verlichting’ op
www.mijnvogelbuurt.nl

Verplaatsen brandkraan
Dinsdag 24 september heeft Dunea de bestaande
brandkraan in de Grutto verplaatst.

sluiten op het achterpad of het voetpad aan de
voorzijde. Als u dan toch eenmaal in de tuin aan
het werk gaat, kunt u wellicht gelijk
klimaatbestendige maatregelen nemen. De
gemeente en het Hoogheemraadschap van
Delfland hebben hiervoor subsidies. Interesse?
Op www.lansingerland.nl/tuinvandetoekomst.nl
vindt u meer informatie.

Kap van drie bomen
Uit de jaarlijkse controle afgelopen zomer blijkt
dat er drie bomen gekapt moeten worden in de
Vogelbuurt. Twee bomen bij het speelterrein
aan de Condorweg zijn aangetast door de
houtrups en daardoor ziek. De derde boom
betreft een dode boom aan de Arendshof. De
bomen worden in de winter gekapt. Zie
www.mijnvogelbuurt.nl voor een kaartje met
daarop de te kappen bomen.

Tijdelijk parkeerverbod
Condorweg
Na klachten over fout geparkeerde voertuigen
bij de laadpaal in de Leeuwerik stellen we
een parkeerverbod in op de Condorweg. Dit
verbod geldt alleen tussen de Vogelweg en de
Watersnip, aan de zijde van het
parkeerterreintje. Er komen gele onderbroken
strepen. Na de herinrichting van de wijk
heffen we het verbod weer op.

Agenda





De bestaande kraan zat in de verharding aan de
Grutto. In de nieuwe situatie komt op deze plek
een parkeerplaats. Als er dan een auto
geparkeerd staat, kan de brandweer niet bij de
kraan. De brandkraan is verplaatst naar de
waterzijde bij de Grutto.



Eind oktober: Voorbereidende
werkzaamheden relinen
November: De wijk in! In de wijk samen
met de bewoners ter plekke kijken wat de
herinrichting voor u betekent
2e helft november: relinen. In het oostelijk
deel van de Vogelbuurt wordt in een aantal
bestaande rioolbuizen een kous
aangebracht. De riolering kan daarna weer
decennia mee!
Maart 2020 – 2022: Start uitvoering van de
herinrichting inclusief de plannen van de
bewoners voor de ‘Duurzame Plus’.

Tuin van de Toekomst
Ook in deze nieuwsbrief vragen we nog weer
even aandacht voor de groene
klimaatbestendige tuin! Door de
werkzaamheden aan de openbare ruimte, moet
u misschien uw tuin weer netjes aan laten
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