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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van de voortgang in het kader van het project “Vogelbuurt op de schop”.
Inloopbijeenkomst, 6 april 2017
Op 6 april heeft de eerste bijeenkomst voor het project “Vogelbuurt op de schop” plaatsgevonden. Het doel van deze
bijeenkomst was het verzamelen van ideeën, suggesties of knelpunten om een goed beeld te vormen van wat er
allemaal speelt in de wijk en hoe de bewoners de buurt beleven. Door de grote opkomst en de hoeveelheid reacties
kunnen we stellen dat het een geslaagde dag is geweest. Naast de bekende probleem- en verbeterpunten hebben we
ook veel nieuwe informatie ontvangen die we meenemen bij het bepalen van de nieuwe inrichting.
Veel reacties hebben betrekking op onderwerpen als parkeren, bomen, behoud van groen in de wijk, riolering, afval op
straat, leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het autoverkeer. Alle ingekomen reacties zijn geïnventariseerd en
ondcrvcrdceld naar thema. Voor sommige thema’s, zoals verkeersstromen, wordt momenteel extra onderzoek
uitgevoerd. Wanneer we alle zaken uitgezocht hebben, geven we een persoonlijke terugkoppeling op ieders
vragen/opmerkingen.
Ontwerpbijeenkomsten, 9, 10, 16 en 17 mei 2017
In mei zijn er per straat ontwerpbijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten hebben we samen met de
bewoners de verbeterpunten en ontwerpoplossingen voor hun straat en het Vogelplein besproken. De gevoerde
discussies met de bewoners hebben ervoor gezorgd dat we een goed beeld hebben gevormd van wat er leeft in de wijk
en hoe we aanpassingen aan de inrichting kunnen doen die het woongenot en de veiligheid verbeteren.
Wat gaat er nu gebeuren?
Op basis van alle verzamelde informatie zijn we op dit moment de ontwerpen aan het maken. Deze ontwerpen zullen na
de zomervakantie worden gepresenteerd waarbij u de mogelijkheid krijgt hierop te reageren. Voor de zomervakantie
wordt ervoor de riolering een aparte presentatieavond gehouden. Voor beide bijeenkomsten ontvangt u nog een
uitnodiging.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via 140182, afdeling POR
Vogelbuurt of bij voorkeur via voqelbuurt@qouda.nl. Vanaf heden zal ook de projectenpagina, www.qouda.nl/proiecten,
online zijn. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit hier gepubliceerd.
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