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Grootschalige herstructureringsproject van Parès en de gemeente Oude IJsselstreek in samenwerking met de buurtbewoners

Vogelbuurt vernieuwt!

Intentieovereenkomst plangebied
Vogelbuurt en Biezenakker II
ondertekend
Op woensdag 11 juli hebben de gemeente
Oude IJsselstreek en Parès een belangrijke
stap gezet. Wethouder John Haverdil en
Harry Kuypers ondertekenden gezamenlijk
de intentieovereenkomst voor het plan
gebied Vogelbuurt en Biezenakker II. Deze
overeenkomst vormt het startschot van het
project ‘Ulft-Noord’.
De gemeente en Parès nemen beide graag
de verantwoordelijkheid voor hun deel van
de plannen voor dit gebied. De gemeente

Het is prettig wonen in de Vogelbuurt. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarom willen
Parès en de gemeente plannen ontwikkelen voor uw buurt, de Vogelbuurt.

gaat over de openbare ruimte van de
Vogelbuurt en wil op de Biezenakker een
aantrekkelijke wijk realiseren. Parès is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
herstructureringsplannen.
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niet meer conform de eisen van deze tijd. Wij
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zien dat de buurt vrijwel geen woningen voor

de Vogelbuurt in de toekomst leefbaar en

starters en ouderen heeft. De verwachting is
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Samen met u naar een stedenbouwkundig plan? Hoe en wanneer wordt u bij
de plannen betrokken?
Dhr Tekinerdorgan,
Voorzitter van Stichting
Turks Sociaal Kultureel
Centrum
[ALGEMENE FOTO, GEMAAKT DOOR
LAVERBE VOOR DE WEBSITE]

In het voorjaar van 2008 moet het stedenbouwkundig plan klaar zijn. Voordat het zover is
moeten we met elkaar een aantal stappen doorlopen.
– Een beeld van de buurt opstellen - hoe is de huidige situatie?
– Een visie op de woningen en hun omgeving ontwikkelen - wat is de gewenste situatie?
– Het eigenlijke plan opstellen - welke concrete maatregelen moeten we nemen?

Wat willen wij en tot welke voorstellen
leidt dat? Welke maatregelen moeten we
de komende jaren nemen?
Opnieuw is het belangrijk dat u als bewoner

Bewoners zijn bij uitstek degenen die weten hoe het is om in de Vogelbuurt te wonen en te
leven. Wij maken dan ook graag gebruik van uw deskundigheid. Maar dat is niet alles. Het motto
voor dit project is ‘Denk mee, Praat mee, Doe mee’. We willen u als bewoner graag actief bij de
plannen en bij het proces betrekken. Het gaat immers om uw woning en uw woonomgeving!

Alleen door goede onderlinge samenwerking
kunnen we met zijn allen bereiken wat we
graag willen. Daarom betrekken we ook
Fidessa welzijn en het Stichting Turks Sociaal

uw mening geeft. Tijdens de tweede bewo

Kultureel Centrum bij het proces.

nersbijeenkomst leggen we het stedenbouw
kundig plan aan u voor. Zitten we op het

We houden u op verschillende manieren op

Het ‘Vogelnest’
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goede spoor? Kunt u zich erin vinden? Aan

de hoogte van wat er tijdens het proces

Naar verwachting openen wij in oktober

als het gaat om participatie en integratie.

horen over de sterke en minder sterke punten

de hand van uw inbreng kunnen we het plan

gebeurt. Bovendien krijgt u de gelegenheid

een informatiecentrum in de buurt. Fidessa

Zij zullen een aantal activiteiten in de wijk

van de woningen en uw woonomgeving.

verder verbeteren. Vervolgens maken we het

om uw mening en ideeën kenbaar te maken.

welzijn organiseert hier wekelijks een koffie

organiseren. Stichting Turks Sociaal Kultureel

ochtend. Tijdens deze ochtend wordt er

Centrum zal voor de eerste bewoners

Bewonersbijeenkomsten

informatie en advies gegeven en is er ruimte

bijeenkomst de allochtone gemeenschap

Tijdens de verschillende fasen in het proces

voor vragen over de herstructurering van de

benaderen om het belang van deze avond
te benadrukken.

stedenbouwkundig plan definitief.

Visie op de buurt
Als we een goed beeld van de woningen

En dan?
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Daarna kunnen we beginnen met de verdere
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de woningen en de omgeving? Wat zijn uw

Bewonersvertegenwoordiging
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We kunnen ons voorstellen dat u graag snel
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Voordat we een plan kunnen opstellen, is

visie.

wilt u wel iets veranderen in uw huis of uw
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www.vogelbuurtvernieuwt.nl

deelgebied plannen maken zullen ook

huurders en particulieren willen we verbete

Wat is de huidige situatie en waar gaat het

u zoveel mogelijk op de hoogte. Hoe we dat

We hebben een website voor en over de

bewoners uit het deelgebied zelf aan de

ringen in de wijk realiseren. We organiseren

naartoe? Hoe zien wij en de bewoners de

doen, leest u op pagina 3.

Vogelbuurt gemaakt. Hier kunt u terecht voor

bewonersvertegenwoordiging deelnemen.

daarom in september een eerste bewoners

woningen en hun omgeving?

bijeenkomst. We willen dan graag uw ideeën
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Wie zijn er nog meer betrokken?

huurdersvereniging plaats. Zodra we per

informatie, om vragen te stellen en om uw
mening en ideeën over de plannen te geven.

Kijk voor meer info op: www.vogelbuurtvernieuwt.nl
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Buurten met... Jan Frazer

In september wonen Jan Frazer (61) en zijn echtgenote Thea (62) alweer 38 jaar aan de Kwartel
laan. Jan: ‘Mijn ouderlijk huis staat verderop. Ik wilde in de Vogelbuurt blijven. Ik heb iets met
‘Oer’, zoals dit deel van Ulft heet.

Meld u daarom aan. Denk mee, Praat mee,
Doe mee! Neem gerust contact op Jan Frazer,
Kwartellaan 75, telefoon (0315) 68 54 39.
In de rubriek Buurten met... stellen we elke
nieuwsbrief iemand voor die in Vogelbuurt

Vanwege z’n sfeer. In de toekomst willen

woont of werkt.

we een kleinere woning. Liefst in deze buurt.
Misschien kan dat na de herstructurering.
Die is hard nodig, omdat de huizen oud zijn.’
Jan is lid van de wijkraad Ulft-Noord. De raad
praat mee met Parès over de herstructurering.
‘De Vogelbuurt kan zo zijn stem laten horen.’
De wijkraad zoekt versterking. ‘Het is geen
zware maar wel een dankbare klus. We
vergaderen maandelijks. Betrokkenheid is
goed voor de buurt.’
Het is belangrijk dat de wijkraad verschillende
leden telt: mannen én vrouwen, jongeren én
ouderen, autochtonen én allochtonen.

Deze nieuwsbrief houdt u
op de hoogte van de ontwik
kelingen in de Vogelbuurt.
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