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Bloemenbuurt Noord
De Straten
Beste buurtbewoner,
We gaan richting het einde van het groot onderhoud van Bloemenbuurt Noord. Sinds augustus
vorig jaar is er hard gewerkt aan de verduurzaming van ‘de Straten’. Momenteel zijn we bezig
in de Anemonestraat en de Leenderweg. Eind april zijn de werkzaamheden klaar.

De extra opruimdag was
een groot succes

Op 15 februari organiseerden we een extra
opruimdag. We zorgden voor twee grote
containers, waarin u uw oude spullen en huisvuil
kwijt kon. Veel bewoners hebben hier gebruik van
gemaakt!

Het onderhoud van de paden ligt bij de
bewoners en planten kosten veel werk. Een
strook zand is daarom de beste oplossing en
onderhoudsvriendelijk.

In verband met blijvende schade is
het niet toegestaan om te boren in
de kunststof kozijnen

U heeft nieuwe kunststof kozijnen. Om deze in
goede staat te houden, is het niet toegestaan
hier gaten in te boren. Er zijn verschillende
mogelijkheden om bijvoorbeeld luxaflex of
zonneschermen te plaatsen zonder blijvende
schade achter te laten. Een makkelijke manier
is plaktape. Plaktape is sterk en kan zonder
schade weer verwijderd worden.

Wist u dat we…

Vanaf april pakken we de
achterpaden aan

We leggen het tegelwerk opnieuw en er komt een
strook zand langs de paden. Het zand zorgt voor
een goede afwatering. Er komt geen beplanting in
de strook zand.

- 105 daken en goten hebben gerenoveerd
- bij 95 woningen nieuwe kozijnen hebben
geplaatst
- 45 nieuwe keukens hebben geplaatst
- 57 nieuwe toiletten hebben geplaatst
- 46 badkamers hebben gerenoveerd
- 1212 m² aan wandtegels in de badkamer,
keuken en toilet hebben geplaatst
- 252.5 m² aan vloertegels in badkamer
en toilet hebben geplaatst

Tip: BuitenBeter app!

BuitenBeter is een gratis app waarmee u snel en
makkelijk een probleem in uw buurt meldt bij de
gemeente. Heeft u bijvoorbeeld last van zwerfvuil?
Meld het dan. Zo draagt u bij aan een prettige en
veilige leefomgeving!

Jeanny, wat is het belangrijkste dat de
KBG heeft bereikt?
We hebben verschillende dingen bereikt.
De belangrijkste punten zijn volgens mij:
• Buiten de standaard verduurzaming worden nu
enkele extra werkzaamheden uitgevoerd.
• De werkzaamheden bij de eerste paar woningen
hebben vertraging opgelopen, wij hebben ons
hard gemaakt voor een compensatie voor deze
huurders.
• De keuze voor de bewoners om voor de kozijnen
aan de achterkant van de woning ook voor hout
te kunnen kiezen.

Zo werkt de app:

We zijn nu volop bezig in jouw woning. Hoe heb
je de voorbereiding ervaren?
De communicatie is aangepast sinds de
Anemonestraat. Het gaat nu goed. We krijgen op
de juiste momenten informatie.

Buurtbeheerder Martien Meulenbroeks

Hoe gaat het nu, tijdens de uitvoering?
Alles loopt soepel. Als er iets is wordt het meteen
opgelost en soms regel ik zelf iets met de
werklieden. Als mij iets opvalt noteer ik het en
bespreek ik het later, tijdens de oplevering, met
Marc.

-

Maak een foto van het probleem in uw buurt
Geef uw locatie aan
Selecteer het probleem
Verstuur de melding gratis naar uw gemeente

In al onze wijken en buurten is een buurtbeheerder
van ’thuis aanwezig. U kunt bij hem met uw
vragen terecht.

Heb je nog tips voor de toekomst?
Het is jammer dat de houten kozijnen aan de
achterkant van de woning alleen worden hersteld,
niet vernieuwd. Dit geldt ook voor de dakpannen
aan de achterkant van de woning.
Projectteam Bloemenbuurt Noord

Martien is regelmatig in de wijk. Heeft u vragen
over uw woning of woonomgeving? Spreek Martien
aan! Hij komt graag kijken wat hij voor u kan
betekenen.

Interview Jeanny Pepers
Jeanny Pepers zit in de klankbordgroep van de
Bloemenbuurt
Jeanny woont op de Anemonestraat en betekent
graag iets voor haar buurt. Samen met de andere
leden van de klankbordgroep (KBG) zorgt Jeanny
ervoor dat er dingen gebeuren waar de bewoners
achter staan. Wij stelden haar een paar vragen.
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