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Terugblik bewonersavond 

Vorig jaar december zijn omwonenden van de 

nieuwbouwwoningen in de Parkbuurt uitgenodigd voor een 

bewonersavond. Deze bijeenkomst werd gehouden op 

dinsdag 10 december 2013 in het Vogelnest. Helaas was de 

opkomst laag maar gelukkig was het enthousiasme over de 

plannen groot!  

In dit nummer 

Terugblik bewonersavond 

Nieuwbouw:  

Parkietstraat & Vinkenstraat 

Vogels voeren 

Aanleg Park 

 

 

Enthousiasme over de 

nieuwbouwplannen 

Februari 2014 

Nieuwbouw Parkbuurt  

De bijeenkomst had als doel de omwonenden van de 

nieuwbouwwoningen in de Parkbuurt te informeren over de plannen. 

Ook werden de woningen gepresenteerd. Ondanks dat er 120 

adressen een uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst hadden 

gekregen, viel de opkomst tegen. Gelukkig waren toch nog 20 

bewoners aanwezig 

De woningen en plannen werden gepresenteerd door KlaassenGroep 

uit Dinxperlo. Dit bouwbedrijf gaat de nieuwbouw in de Parkbuurt 

realiseren. Tijdens de bijeenkomst beantwoorden zij ook de vragen 

van bewoners.  

Vanuit Wonion waren Vivian van Trienen en Bart Wiendels aanwezig 

en namens de gemeente Rudi Segers en Bert Tiemessen. Ook aan 

hen konden bewoners de nodige vragen stellen.  

De aanwezige bewoners waren enthousiast over de plannen.  

 

Enthousiasme over de plannen  

 

Opgebroken straten zorgen voor 

overlast, maar het eindresultaat mag 

er straks wezen! 
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Informatie nieuwbouw: 
28 + 8 woningen aan de Parkietstraat 
en de Vinkenstraat  
 
 

In het voorjaar van 2014 start Wonion met de bouw van 

de 28 huurwoningen aan de Parkietstraat en de 

Vinkenstraat. Vanaf dit moment gaan de woningen ook in 

de verhuur. 

  

Planning adverteren huurwoningen  

Wonion organiseert geen inloopavond. De verhuur start in het 

voorjaar. In de week van de 1e advertentie wordt een aankondiging 

geplaatst op de website www.thuisindeachterhoek.nl. De plannen 

worden ook gepresenteerd op panelen in de hal van Wonion. Vanaf 

het moment dat de woningen worden geadverteerd is de brochure 

ook te downloaden op de website of af te halen op het kantoor van 

Wonion. 

 

Contactpersonen voor de nieuwbouw 

Tijdens de bouwwerkzaamheden is Roel Zoethout uw 

aanspreekpunt en contactpersoon namens KlaassenGroep. U kunt 

hem bereiken op telefoonnummer: 0315 65 72 76. 

Heeft u huurdersvragen of vragen over de wijk neemt u dan contact 

op met Wonion. Uw contactpersoon bij Wonion is wijkconsultent 

Vivian van Trienen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 

0315 69 60 45. Vindt u het fijn om haar een email te sturen dan 

kan dit ook! Uw email stuurt u naar: v.vantrienen@wonion.nl. 

 

Contactpersoon 

KlaassenGroep: 

Roel Zoethout 

Tel:. 0315 - 65 72 76. 

Overzicht route geplande  werkzaamheden 

Contactpersoon  

Wonion: 

Vivian van Trienen 

Tel:. 0315- 69 60 45 

E-mail: 

v.vantrienen@wonion.nl 

http://www.thuisindeachterhoek.nl/
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28 zeer energiezuinige huurwoningen  

 

De huurwoningen die beschikbaar komen in het najaar van 

2014 bestaan uit: 

 10 levensloopbestendige seniorenwoningen 

 10 reguliere eengezinswoningen 

 8 levensloopbestendige gezinswoningen 

Wonion denkt mee met de maatschappij. Daarom willen wij de 

juiste woningen bouwen en verhuren voor de juiste groep mensen. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn levensloopbestendige woningen. 

Deze woningen hebben een badkamer en ten minste één 

slaapkamer op de begane grond (of de mogelijkheid daartoe).  

Tevens zijn deze woningen zeer energiezuinig, waardoor de 

energiekosten voor de bewoner laag zijn. Wij realiseren dit door 

goede isolatie, drie-laagse beglazing, een hoogrendementsketel, 

vloerverwarming op de begane grond en zonnepanelen aan te 

brengen. 

 
8 twee-onder-een-kap koopwoningen 

De verkoop voor de twee-onder-een kapwoningen start in het 

voorjaar 2014. Bij deze woningen is er keuze uit meerdere 

ontwerpen voor gezinnen of senioren.  

Voor meer informatie over de verkoop van deze woningen kunt 

u contact opnemen met Dirk-Jan Klaassen van de 

KlaassenGroep, tel. 026 369 81 99. De bouw start, zodra de 

eerste woning van een blok verkocht is.  
 
Sloop woningen Merellaan 2 en 4 

De woningen aan de Merellaan 2 en 4 worden gesloopt. Er staan 

hekken om de woningen en de voorbereidende werkzaamheden zijn 

gestart. De daadwerkelijke sloop komt in maart. Aansluitend wordt 

de gevel van Merellaan 6 aangeheeld.  

10 levensloop 

seniorenwoningen 

10 reguliere 

gezinswoningen 

8 levensloop 

gezinswoningen 

Een voorbeeld van de nieuwe woningen 

in uw buurt. 

Start bouw 

huurwoningen in 

voorjaar 2014! 
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Vogels voeren: wees zuinig met voer! 

De laatste tijd krijgen wij steeds vaker berichten dat er in de 

buurt vogels worden gevoerd door brood te strooien op de 

daken van de bergingen. Fijn voor de vogels maar ook voor 

de muizen! 

 
Overmatig voeren leidt tot overlast 

Het voeren van vogels in de tuinen komt veel voor. Vroeger 

werden tuinvogels vooral in de winter gevoerd tijdens de 

vorstperiode en als er sneeuw lag. Tegenwoordig worden vogels 

steeds vaker het hele jaar door gevoerd met etensresten. Ook 

worden, tijdens een vorstperiode, de watervogels veel vaker 

gevoerd zoals de meeuwen en de eenden. 

 

Het overmatig voeren van vogels kan tot overlast leiden. Er 

komen ook grote vogels op af, zoals kraaien en eksters en die 

houden de kleinere vogels weer uit de buurt. De omgeving 

wordt vervuild, omdat niet al het brood wordt opgegeten en dit 

kan ongedierte aantrekken, zoals muizen en ratten. Wist u dat 

de vogels zelfs ziek kunnen worden of doodgaan door 

besmetting via de voerplaats?  

 

Wees spaarzaam met voer 
Om overlast in de wijk te voorkomen vragen wij aan u spaarzaam 

te zijn met het voeren van vogels. Ook geven wij u graag wat tips.  

 

Tips: 
 Wees matig met het voeren van etensresten aan 

(tuin)vogels, zodat overlast beperkt blijft.  

 U kunt tijdens periodes van (zware) vorst of sneeuw de 

vogels met voer helpen om de kou te overleven.  

 Voeren tijdens het broedseizoen is minder gewenst. De beste 

manier om vogels aan voedsel te helpen, is door het 

verbeteren van hun leefgebied.  
 
Deze en meer tips leest u op de website van de vogelbescherming. 
Hier vindt u ook informatie over wat u kunt doen om uw tuin op 
een natuurlijke manier aantrekkelijker te maken voor vogels.  
www.vogelbescherming.nl 

  

 

Een mooie aanwinst: vogels in uw tuin! 

 

Kijk op de website van 

de Vogelbescherming 

voor tips om uw tuin 

op natuurlijke manier 

aantrekkelijker te 

maken voor vogels. 

Teveel voeren van 

vogels trekt, 

ongedierte zoals ratten 

en muizen, aan 

http://www.vogelbescherming.nl/


 

5 

 

PAGINA 5 

 

 

Aanleg Park door gemeente 

Door de vervroegde sloop van de woningen aan de 

Akkerstraat 28 t/m 40 en de Lijsterstraat 29 t/m 43 is het 

nu al mogelijk het park in de Parkbuurt aan te leggen. 

Oorspronkelijk stond de aanleg van het park gepland voor 

2016. De locatie van het park is tussen de Akkerstraat, 

Merellaan en Lijsterstraat. 

 

Indeling park 

Buurtbewoners en de Wijkraad van de Parkbuurt hebben 

gezamenlijk op 14 november 2013, het ontwerp van het het park 

bekeken. De opmerkingen, aanvullingen en reacties van deze 

avond zijn zoveel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. 

Dit ontwerp kunt u ook bekijken op de website:  

www.vogelbuurtbiezenakker.nl. Bij de aanleg van het park is ook 

aan de kinderen gedacht. Zo komt er een “speelheuvel” van 2,5 

meter hoogte.  

 

Rondom deze speelheuvel, wordt een wandelpad van asfalt 

aangelegd. De transformatorruimte van Liander, die eerder tussen 

de woningen stond, wordt nu ingepast in het park. De randen 

tussen de asfaltverharding en de omliggende wegen worden 

grotendeels ingeplant. Zo krijgt het park een groene uitstraling. 

Ook in de Noord-Westhoek van het park komt een speel-

gelegenheid voor kinderen. Deze wordt vormgegeven met een 

afvaardiging van de buurt. 

 

Afronding werkzaamheden in De Gaarden en De Parkbuurt 

In de Gaarden (dit is een deel van de Kwartellaan, de 

Sperwerstraat en het Zwaluwpad) en in De Parkbuurt (dit is de 

Lijsterstraat, een deel van de Merellaan en de Colibriestraat) is de 

herstructurering van de openbare ruimte en de aanleg van nieuwe 

riolering bijna afgerond. Na afronding van deze werkzaamheden 

wordt er begin maart gestart met de aanplant van het groen en het 

inzaaien van het gras. 

Vanwege de 

vervroegde sloop van 

woningen, wordt het 

park nu al aangelegd. 

Het ontwerp voor het park tussen de 

Akkerstraat, Merellaan en Lijsterstraat. 

In maart start de 

gemeente met de 

aanplant van het 

groen en het inzaaien 

van het gras. 

Werk in uitvoering:  

de grond is er klaar voor!. 

http://www.vogelbuurtbiezenakker.nl/



