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Bewoners van het Bosveld bekijken de renovatieplannen aandachtig.

Bewonersavond Bosveld druk bezocht
Inrichting van
woningen, groen en
parkeren wordt als
prettig ervaren.

Op 30 september presenteerden Wonion en de gemeente Oude
IJsselstreek de eerste plannen voor het toekomstige Bosveld zoals
het eruit komt te zien na de ingrijpende renovatie en nieuwbouw. In
de eerste plannen is de locatie van de nieuwbouwwoningen te zien,
de nieuwe positie van de bergingen, de nieuwe wegenstructuur en de
ligging van het groen en parkeerplaatsen.
Wat vinden bewoners ervan?
Veel
van
de
bewoners
uit
het
Bosveld
zijn
op
de
informatiebijeenkomst
geweest.
We
merken
dat
de
stedenbouwkundige opzet (inrichting woningen, groen en parkeren)
van het toekomstige Bosveld als prettig wordt ervaren, maar dat er
op detailniveau en vooral over de positie van de bergingen nog
opmerkingen zijn.
Uw mening telt
Uw mening vinden we belangrijk. De opmerkingen die we tijdens de
bewonersavond hebben ontvangen, nemen we daarom mee in de
nieuwbouw- en renovatieplannen van Het Bosveld. Dit doen we door
met de werkgroep in gesprek te gaan. Verschillende buurtbewoners
hebben zitting genomen in de werkgroep en vertegenwoordigen u,
als buurtbewoner.
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Start werkgroep het Bosveld
Tijdens de bewonersbijeenkomst Bosveld van 30 september 2010
hebben veertien bewoners zich opgegeven voor de werkgroep. De
werkgroepleden zijn inmiddels drie keer bijeen geweest.
Inspraak werkgroep
Wat wilt u als bewoner behouden of juist veranderen aan de
woning? Leven er ideeën over de indeling van de keuken? Zijn er
wensen over het type raam dat geplaatst wordt of de grootte
daarvan? En wat willen Wonion en gemeente Oude IJsselstreek
bereiken op het gebied van energiezuinigheid, duurzaamheid en
wooncomfort? Dit en andere onderwerpen worden besproken in de
werkgroep. In een later stadium wordt de werkgroep betrokken bij
de verdere uitwerking van de openbare ruimte. Tijdens het
ontwerpproces adviseert de werkgroep, om samen tot een optimaal
plan
te
komen.
Vertegenwoordiging van de wijk
De werkgroep vertegenwoordigt u als bewoner van de wijk. Zij
kunnen uw vragen beantwoorden en koppelen de vragen uit de wijk
terug naar Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek. De
werkgroep heeft inspraak, maar neemt geen besluiten. Wilt u
weten wie zitting heeft in de werkgroep en u als bewoner
vertegenwoordigt? U vindt de werkgroepleden hiernaast.
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De werkgroep neemt haar taak om
samen met Wonion en gemeente Oude
IJsselstreek tot een alternatief plan voor
de bergingen te komen, serieus.

Positie bergingen en privacy: werkgroep
denkt en praat mee.
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 30 september is naar voren
gekomen dat niet alle bewoners tevreden waren over de
voorgestelde oplossing voor de bergingen en de privacy van de
woningen. De werkgroep Bosveld zette zich daarom actief in om
samen met Wonion tot een alternatief te komen. Ter inspiratie
hebben de werkgroepleden twee woningen bezocht.
Alternatief plan
Samen met de werkgroep zijn we tot alternatieve plannen gekomen
voor de bergingen van een aantal van de ‘brede woningen’ en voor
de bergingen van een aantal van de ‘smalle woningen’. Er is hierbij
rekening gehouden met openheid, privacy, lichtinval, behoud van
het
tuinoppervlakte
en
van
het
terras.
Benieuwd naar de nieuwe plannen?
Wilt u de nieuwe plannen voor de bergingen zien? Kom dan tijdens
één van de spreekuren naar het Vogelnest (Parkietstraat) of neem
contact op met de wijkconsulent van Wonion Vivian van Trienen
(0315) 69 60 45.

3

Wilt u de nieuwe
plannen voor de
bergingen zien? Kom
dan naar het
Vogelnest
(Parkietstraat) of
neem contact op met
Vivian van Trienen van
Wonion
(0315) 69 60 45.

Werkzaamheden ingrijpende renovatie
Verschillende woningen in Het Bosveld (Valkenhof) worden
ingrijpend gerenoveerd. Maar aan welke werkzaamheden moet u
denken als het gaat om ingrijpende renovatie? Lees onderstaand de
werkzaamheden die minimaal uitgevoerd worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vernieuwen van daken, gevels, buitenkozijnen en
bergingen;
renoveren van keuken, douche en toilet;
isoleren van dak, gevel, vloer en het aanbrengen van HR++
beglazing;
aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk;
onderhouden van plafonds, binnendeuren en (houten)
binnenwanden;
vervangen van de radiatoren en CV-leidingen;
aanbrengen van een ventilatiesysteem;
moderniseren van de elektrische installatie;
vervangen van riolering, water- en gasleidingen;
verwijderen van asbesthoudende materialen;
aanbrengen van energiezuinige buitenverlichting.

Maatregelen
ingrijpende renovatie

Het is mogelijk dat tuinen en bestrating beschadigen door de
werkzaamheden. Na de ingreep worden de bestrating aan de
voorzijde en de terrassen aan de achterzijde hersteld.
Geen zolder
Een aantal bewoners heeft gevraagd of er een zolder op de
woningen geplaatst kan worden. Dit is niet het geval. De reden
hiervoor is dat deze ingreep bouwtechnisch moeilijk te realiseren is
en daardoor erg duur wordt. Zijn uw woonwensen veranderd of
wordt de woning te krap voor uw gezin? Wellicht biedt een
verhuizing naar een ruimere woning voor u de oplossing.
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Ingreep zolder
bouwtechnisch moeilijk
te realiseren

Wonion stelt wisselwoning beschikbaar bij
ingrijpende renovatie
In de tweede helft van 2011 begint Wonion met de ingrijpende
renovatie van 54 woningen in het Bosveld. Naast de ingrijpende
renovatie worden er zes woningen gesloopt. Huurt u een woning
die ingrijpend gerenoveerd wordt? Tijdens de werkzaamheden kunt
u , ongeveer twee maanden, niet in uw woning terecht. U komt dan
in aanmerking voor een wisselwoning in de Vogelbuurt. Wordt uw
huidige woning gesloopt en is uw definitieve woning nog niet
gereed of toegewezen? Dan krijgt u van Wonion een wisselwoning
aangeboden.

Wisselwoning
beschikbaar bij
ingrijpende renovatie

De wisselwoning
De wisselwoning wordt schoon opgeleverd. In de woning zit behang
aan de muur, vloerbedekking, vitrage, gordijnen, verwarming,
(warm)water, gas, elektriciteit, aansluiting voor TV en internet en
een aansluiting voor wasmachine en gaskooktoestel. Maakt u geen
gebruik van een wisselwoning en zoekt u zelf een oplossing voor
tijdelijke huisvesting? Uw huur wordt dan stopgezet tot de
opleverdatum
van
de
gehuurde
woning.
Waar?
Afhankelijk van de staat van de woning, kunnen de leegstaande
woningen die in 2014 gesloopt worden in Het Bosveld als
wisselwoning gebruikt worden. Hiermee wordt maar een beperkt
aantal wisselwoningen gecreëerd in het Bosveld. Een nadeel voor
Wonion is dat deze woningen als wisselwoning maar 1 keer
gebruikt kunnen worden. Het ligt voor de hand dat er
wisselwoningen gecreëerd worden in de leegstaande woningen die
in 2015 gesloopt worden. Deze woningen kunnen door meerdere
huurders
gebruikt
worden.
Meer informatie
Meer informatie over het betrekken van een wisselwoning kunt u
vinden in het Sociaal Plan, hoofdstuk 8. Voor vragen kunt u ook
altijd tijdens de spreekuren van Wonion terecht in het Vogelnest
(Parkietstraat).
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Kom voor meer
informatie over het
betrekken van een
wisselwoning gerust
langs in het Vogelnest

Renovatie: wat is de planning?
Uw buurt wordt ingrijpend gerenoveerd. Wanneer wordt er gesloopt
en wanneer start de nieuwbouw? Wij streven ernaar u ruim voor de
start van de renovatiewerkzaamheden hierover te informeren zodat
u hier rekening mee kunt houden. Per opgeleverd deel wordt
bekeken of de openbare ruimte al aangepakt kan worden. Dit laten
we zo veel mogelijk samenlopen met de ingrepen aan de woningen.
Op dit moment kunnen wij u nog geen exacte planning van de
werkzaamheden geven maar we geven u graag alvast een richtlijn.

Wanneer wordt er
gesloopt en wanneer
wordt er nieuw
gebouwd? Wat is de
planning?

Najaar 2010
•
•

Planvorming nieuwbouw en ingrijpende renovatie
Nieuwsbulletin Bosveld (uitkomsten werkgroepbijeenkomst)

Begin 2011
•
•

Aanbesteding nieuwbouw en renovatie woningen
Bewonersbijeenkomst (presentatie definitief plan)

Medio 2011
•

Huisbezoeken

Tweede helft 2011
•
•
•

Sloop 6 woningen & garages
Ingrijpende renovatie 54 woningen
Nieuwbouw 5 kopwoningen

2014
•
•
•
•
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Sloop 20 woningen
Nieuwbouw 20 woningen
Sloop basisschool De Dobbelsteen
Nieuwbouw op locatie basisschool De Dobbelsteen

Renovatie start tweede
helft van 2011

Bewonersinbreng bij de aanbesteding
De stem van de bewoners is belangrijk, ook bij de aanbesteding
van de renovatiewerkzaamheden aan de woningen. Daarom wordt
de werkgroep Bosveld op verschillende momenten betrokken bij het
aanbestedingsproces. Samen met Wonion stellen zij een pakket van
woonwensen op, treden zij op als sparringpartners voor de
aannemers en weegt het advies van de werkgroep mee in de
selectie van de aannemer.

Bewoners op
verschillende
momenten betrokken
bij het
aanbestedingsproces

Huurverhoging na renovatie? Standaard
maatregelen kosten u niets.
Woont u in een woning die Wonion ingrijpend gaat renoveren? Dan
wordt uw woning zo aangepast dat uw woning na de renovatie
zuiniger in energieverbruik is. Deze standaard ingrijpende renovatie
kost u niets.
Persoonlijke wensen?
Het is mogelijk dat u persoonlijke wensen heeft. Voor individuele
opties en verbeteringen wordt een huurverhoging gevraagd.

Standaard renovatie
kost u niets!

Wordt uw woning gesloopt?
Woont u in een te slopen woning en verhuist u naar een
opgeknapte woning in de Vogelbuurt? Dan berekenen we voor u
een aangepaste huurprijs. Deze aangepaste huurprijs bepalen wij
op basis van de huurprijs die u nu betaalt voor uw huidige woning.
Verhuist u liever vanuit uw te slopen woning naar een
nieuwbouwwoning in de wijk of naar een woning buiten de
Vogelbuurt? Dat kan, maar dan gaat u wel meer huur betalen.
Vragen?
Heeft u vragen over de huurprijzen? Kom gerust langs in het
Vogelnest (Parkietstraat) tijdens één van de spreekuren. Het
Vogelnest is geopend op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
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Hebt u vragen over de
huurprijzen? Kom
gerust langs!

