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November 2007

De vernieuwing van de Vogelbuurt en de Biezenakker is een initiatief van Parès en gemeente Oude IJsselstreek

Bezoekers denken actief mee
‘Dit is mijn idee: minder kleine speeltuinen en

een kwartier na de opening van de eerste

honderden belangstellenden, bijna de helft

daarvoor in de plaats één hele grote,’ luidt een

bewonersbijeenkomst hing er al een reactie

van de bewoners van de Vogelbuurt en de

via de website aangedragen suggestie. Binnen

bij op het prikbord. Ook was het druk bij de

Biezenakker. Het was er een zoete inval en

luchtfoto’s waar bewoners konden aangeven

bewoners lieten tal van meningen, klachten

wat ze willen behouden en wat moet

en suggesties achter. Ze waren vooral

verdwijnen. Het accent lag op de vernieuwing

benieuwd naar de exacte plannen. Dat ze al

Vogelbuurt, maar er werden ook al ideeën en

mogen meedenken vóórdat de plannen en

suggesties van bewoners verzameld voor de

planning concreet zijn, was nieuw. Velen

ontwikkeling van de Biezenakker. Daarnaast

gaven zich op voor een werkgroep waarin ze

werd er informatie verstrekt over praktische

samen met het stedenbouwkundig bureau

zaken rondom de plannen en het communi

Sacon, Parès en de gemeente aan de slag

catieproces.

gaan met de plannen. Kortom, de plannen

De twee bijeenkomsten in de grote tent in de

voor de Vogelbuurt en de Biezenakker zijn

Vogelbuurt op 26 en 27 september trokken

in ontwikkeling en u denkt actief mee!

Bezoekers geven aan wat ze willen behouden en
wat mag verdwijnen.

Parès en Gemeente zoeken voordeel

Verder in dit nummer

zodat u als bewoner optimaal kunt profiteren

Pagina 2: Uitkomsten enquêtes

buurten die aan elkaar grenzen in Ulft-Noord.*

van de voorzieningen in beide buurten. Zoals

Pagina 3: Uitkomsten bewoners

In de volgende nieuwsbrief treft u een kaart

u in deze nieuwsbrief ziet is de samenwerking

bijeenkomsten 26 en 27 september

aan van het exacte plangebied. Parès en de

ook doorgevoerd in de huisstijl en de website

Pagina 4: Buurten met… Anita Reumer

gemeente Oude IJsselstreek gaan samen aan

heet voortaan:

de slag met de herstructurering van de Vogel

www.vogelbuurtbiezenakker.nl.

De Vogelbuurt en de Biezenakker zijn twee

buurt en de ontwikkeling van de Biezenakker.
Parès en de gemeente streven ernaar dat

* Met Biezenakker wordt Biezenakker II bedoeld,

beide buurten beter op elkaar aansluiten

Biezenakker I valt buiten de plannen.

Kijk voor meer info op: www.vogelbuurtbiezenakker.nl
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Uitkomsten enquêtes

Om de mening over de woningen en de buurten te horen zijn er enquêtes uitgedeeld
aan alle bewoners van de Vogelbuurt en de Biezenakker. De respons was hoog:
meer dan de helft van de enquêtes zijn ingevuld.

vindt de betrokkenheid in de buurt voldoende,
maar u beoordeelt deze minder goed dan de
voorgaande onderwerpen. Activiteiten van
bewonersorganisaties worden onvoldoende
beoordeeld door u.

De enquête is opgebouwd uit een aantal

gemiddeld gezien minder goed beoordeeld

Overlast van activiteiten

onderwerpen. De reactie hierop ziet u in deze

dan de kwaliteit van de woningen zelf. Over

Over het algemeen geeft meer dan de helft

nieuwsbrief. Het geeft een goed beeld hoe de

openbare verlichting bent u het meest posi

van de huishoudens aan geen tot weinig over

bewoners die de enquête hebben ingevuld

tief en over de inrichting van de pleintjes bent

last te ervaren van activiteiten door anderen.

denken over hun en uw buurt en de toekomst

u het minst positief. Een gelijk aantal huis

Overlast door lawaai komt het meest voor

ervan. Er komen enkele herkenbare knel

houdens beoordeeld de parkeergelegenheid

gevolgd door parkeerproblemen. Ook wordt

punten naar voren die als input gebruikt

en groenvoorzieningen zowel voldoende als

hondenpoep als oorzaak van overlast genoemd.

kunnen worden bij het opstellen van een

onvoldoende. De speelvoorzieningen worden

stedenbouwkundig plan.

minder vaak voldoende beoordeeld.

Kwaliteit van de woning

Openbare voorzieningen

last te ervaren van criminaliteit en voelen zich

De kwaliteit van de woningen wordt gemid

Er zijn net zo veel huishoudens die de aan

redelijk veilig in de buurt. Men ervaart samen

deld gezien positief beoordeeld. Het meren

wezigheid van voorzieningen voldoende als

scholing van jongeren over het algemeen niet

deel van de huishoudens vindt dat de geschikt

onvoldoende beoordelen. Er is meer behoefte

als zeer bedreigend. Meer dan de helft van de

heid van zijn woning aansluit bij zijn situatie,

aan extra winkels en sociaal-culturele voor

huishoudens geeft aan dat er onvoldoende

maar dat de uitstraling van de woningen onvol

zieningen. Ook is er behoefte aan meer speel

toezicht van de politie in de buurt aanwezig is.

doende is. De woontechnische kwaliteit wordt

voorzieningen en een hangplek voor jongeren.

De algehele leefbaarheid in de buurt wordt

Veiligheid/criminaliteit/verkeer
De meeste bewoners geven aan weinig over

door gezinnen positief beoordeeld. De toe

2

voldoende ervaren. De meerderheid vindt de

en mensen met zorgvraag. Voor deze doelgroep

Samenstelling bevolking en
buurtbetrokkenheid

voldoet de woontechnische kwaliteit niet

De samenstelling van de bevolking en buurt

altijd. De bouwtechnische kwaliteit wordt als

betrokkenheid wordt gemiddeld gezien goed

* Tijdens de bewonersavonden in oktober zijn er wel

niet voldoende beoordeeld.

beoordeeld. Het overgrote deel voelt zich

opmerkingen gemaakt over de sociale samenhang tussen

thuis in de Vogelbuurt, heeft voldoende

allochtonen en autochtonen. In vernieuwing van de

Kwaliteit van de woonomgeving

sociale contacten en vindt dat bewoners op

Vogelbuurt zullen we kijken hoe we de band tussen

De kwaliteit van de woonomgeving wordt

een prettige manier met elkaar omgaan.* U

verschillende bevolkingsgroepen kunnen versterken.

komstige doelgroep bestaat echter uit ouderen

buurt wel achteruitgegaan in het afgelopen
jaar.

Bewonerssessies leveren
waardevolle informatie op
Bezoekers van de
bewonerssessies werkten
in verschillende groepen
samen aan een
gezamenlijk plan
[ALGEMENE FOTO, GEMAAKT DOOR
LAVERBE VOOR DE WEBSITE]

24 oktober en 14 november vonden de bewonerssessies voor de Vogelbuurt/Biezenakker plaats.
Tijdens deze sessies kon u zelf, als bewoner van de Vogelbuurt/Biezenakker, plannen maken voor
de wijk. Het doel van beide avonden was om in kaart te brengen hoe u als bewoner tegen de
toekomst van de wijk aankijkt en welke kansen en mogelijkheden er zijn.

of juist graag zien verdwijnen.
De tweede sessie stond in het teken van
kansen voor de Vogelbuurt en Biezenakker:
met stickers gaven de deelnemers aan wat
zij met het groen, de wegen en de speelter
reinen in de buurt willen doen. Daarnaast

Ruim 90 bewoners gaven zich uiteindelijk op

de Biezenakker. De avond begon met een

gaven ze aan in welke gebieden, volgens

voor deelname aan de sessies. In verschil

presentatie van het stedenbouwkundig

hen, gesloopt en gerenoveerd mag worden

lende groepen gaven zij aan wat ze graag

bureau Sacon. Vervolgens gingen de deel

en dachten zij mee over nieuwbouw. Beide

veranderd willen zien in de buurt en wat ze

nemers in groepen aan de slag.

bewonerssessies leverden veel waardevolle

graag willen behouden; waar ze groen of

Zo werden de woonomgeving (staat van

informatie op. We willen echter voor de

speelruimte willen hebben en wat, volgens

de woningen en tuinen) en openbare ruimte

volgende bijeenkomsten een beroep doen op

hen, gesloopt mag worden.

(speelruimte, groen, uitzicht) beoordeeld.

jongeren en allochtonen in de wijk. Zij waren

De eerste sessie was gericht op de kwali

Met stickers konden ze aangeven welke

de afgelopen bijeenkomsten onvoldoende

teiten en knelpunten van de Vogelbuurt en

plekken zij bijvoorbeeld willen behouden

vertegenwoordigd.

Uitkomsten bewonersbijeenkomsten
26 en 27 september

Kevin Jacobs
Projectleider
“Tijdens de bewonerssessies is op
informele manier waardevolle

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomsten

heid op straat ‘s avonds en de slecht onder

informatie in kaart gebracht. Wij

hebben de bewoners uit de Vogelbuurt en

houden openbare groenvoorzieningen. Het

hebben nu goede handvatten om

de Biezenakker een eerste aanzet kunnen

meest kenmerkend voor Ulft vindt men de

de plannen concreet uit te werken.”

maken in het geven van hun mening, advies

DRU, de Oude IJssel en de voetbalvelden van

en wensen over de woningen en de buurt.

de Ulftse Boys. Overige suggesties waren:

Bezoekers konden aangeven wat ze willen

meer woningen voor senioren, meer parkeer

behouden en wat ze graag zien verdwijnen.

gelegenheden en betere speelvoorzieningen

Zij gaven aan dat het openbaar groen en de

tot een buurt met voorzieningen voor

speelvoorzieningen in de buurt behouden

iedereen ongeacht leeftijd of afkomst, zoals

moeten worden. Ze zien graag verandering in

een jeugdhonk, ontmoetingscentrum,

de verkeersdrempels, achterpaden, onveilig

buurtsuper en uitlaatplekken voor honden.

Kijk voor meer info op: www.vogelbuurtbiezenakker.nl
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Buurten met... Anita Reumer

In de rubriek Buurten met... stellen
we elke nieuwsbrief iemand voor die
in Vogelbuurt woont of werkt.

Anita Reumer (38) woont sinds augustus in Ulft, samen met haar man Maarten (36) en de
kinderen Paulien van 7 en Bente van 4. De familie voelt zich al behoorlijk thuis in de
Vogelbuurt. “Je maakt hier snel contact.”

De familie Reumer verhuisde van een huis in

Anita en Maarten kozen bewust voor Ulft.

Het ‘Vogelnest’

Zwolle naar een koopwoning in de Vogelbuurt,

Voordat het paar het huis aan het Mezenpad

In januari 2008 wordt het Vogelnest aan de

nadat Maarten een nieuwe baan in de Achter

kocht, wist het al van het herstructurerings

Parkietstraat geopend. Het Vogelnest zal

hoek had gevonden. Dat is het gezin prima

project. “Ik denk dat een buurt daarvan

dienen als informatie- en activiteitencentrum

bevallen. De kinderen hebben vriendjes

opknapt. Sommige huizen verdienen een

gedurende de vernieuwing van de Vogelbuurt

gemaakt. Ze leven zich uit op het speelveld

renovatie, die zijn oud. Hopelijk blijft het

en de Biezenakker. Het gebouw bestaat uit een

achter hun nieuwe huis. “We vinden het hier

speelveld voor de kinderen bestaan. Maar

grote en een kleinere ruimte, geschikt voor

rustiger en gemoedelijker dan in Zwolle. En

parkeergelegenheid is ook belangrijk.”

overleg en bijeenkomsten. Er zijn ook toiletten
en een keuken aanwezig en er is een speel

Ulft heeft veel winkels”, zegt Anita.
Even rechtzetten …
In de Parade, het magazine van Parès, van September 2007 werd op pagina 11 foutief vermeld dat Parès
500 huurwoningen en 250 koopwoningen realiseert in de Vogelbuurt. Hierdoor zou de indruk kunnen
ontstaan dat dit aantal woningen nieuw gebouwd wordt. Dit is niet juist. Bedoeld werd uiteraard dat
Parès deze woningen herstructureert, dat wil zeggen: het verbeteren van de wijk zodat een kwaliteits
verbetering plaatsvindt en de toekomstwaarde van de wijk wordt vergroot door het aanpassen van de
woningvoorraad op de (toekomstige) doelgroep. Onze excuses voor de onduidelijkheid.

Deze nieuwsbrief houdt u
op de hoogte van de ontwik
kelingen in de Vogelbuurt en
de Biezenakker.
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Kijk voor meer info op: www.vogelbuurtbiezenakker.nl

ruimte voor kinderen. Iedere week zal Fidessa
er een koffieochtend organiseren. Tijdens deze
koffieochtend kunt u informatie inwinnen over
de Vogelbuurt en de Biezenakker. Daarnaast zal
het Vogelnest gebruikt worden voor overleg
met de wijkraad en de huurdersvereniging.
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