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Op 11 oktober zijn bewoners door het projectteam Vogelbuurt van de gemeente uitgenodigd mee te
denken over de leefbaarheid van de buurt op het gebied van Groen, Veilig, Schoon en Duurzaam.
Veel bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om op één van deze onderwerpen
hun ideeën naar voren te brengen en voorstellen te doen. Ruim 50 bewoners waren aanwezig. Een
aantal bewoners meldde zich aan om actief te worden. In deze nieuwsbrief leest u alles over de door
de wijkbewoners genoemde ideeën en knelpunten.

Vogelbuurt GROEN: Hoe kunnen we de omgeving
groener maken en de tuin klimaatbestendiger
inrichten. Ideeën zijn:
Kan er een informatiebijeenkomst komen in het
voorjaar 2018 met als onderwerpen:
-

-

-

-

-

“Hoe kan ik mijn tuin duurzamer inrichten;
minder stenen en meer groen voor
waterberging”; in samenwerking met
Wellantcollege en eventueel een doe-dag met
Wellantcollege?
Welke bomen, struiken zijn geschikt op deze
bodem en in de tuinen in de Vogelbuurt?
Welke goede en goedkope oplossing voor
waterberging; hoe kun je een IBC-watertank
plaatsen?
Sedumdaken aanleggen: hoe en welke
voordelen biedt dat?
“Groen moet je doen”: Hoe werkt het als je zelf
aan de slag wilt gaan met het gemeentegroen in
de buurt? Meer groenbeleving in de buurt door
groen in boomspiegels.
Het zou leuk zijn de kinderen die in de
Vogelbuurt wonen en op het Wellant zitten
erbij te betrekken; via hen betrek je ook de
ouders er weer bij.
Is er subsidie/of bijdrage voor het vergroenen
van tuinen of zorgen voor waterberging?

Het projectteam brede aanpak Vogelbuurt: van l. naar r. John
van Dijk, Josy van Seumeren, Pauline van Norden en Esther Klijn

Op 24 maart 2018 is de Opschoondag in de
Vogelbuurt. Bewoners kwamen met de idee om die
dag te benutten door bovengenoemde punten
hierin te verwerken. De gemeente heeft al contact
met Wellantcollege om er verder invulling aan te
geven. Meer informatie volgt.
Rioleringsproject
Er werden nog zaken genoemd die meer bij het
rioleringsproject horen, zoals het ophogen van
tuinen, welke bomen er blijven staan en welke er
nieuw komen. Projectleider Raymond Ernst komt
hier gedurende het project op terug.

Welke punten zijn genoemd bij Vogelbuurt
SCHOON?
Knelpunten:
Afval
- Er is meer last van het plaatsen van afvalzakken
naast de ondergrondse containers. Vooral in de
Roerdompstraat. Het is lastig om de daders hier
op aan te spreken. Kan er meer toezicht komen
(bijv. een camera) bij de Roerdompstraat, zodat
er gezien kan worden wie en wanneer, meestal
in de avond/nacht, de vuilnis plaatst?

-

-

-

Plastic zakken worden soms te laat aan de weg
geplaatst als de ophaaldienst al geweest is.
Hierdoor blijven deze zakken hangen tot de
volgende week. Dit met het gevolg dat zakken
opengescheurd worden door katten en andere
dieren en het vuil zich verspreidt.
Er is niet zoveel last van zwerfafval. Aanwezige
bewoners gaven bijna allemaal aan dat ze in de
wijk zeker zwerfafval
opruimen als dat bij hun
in de buurt ligt. Er zijn
nog steeds oude grijze
containers in de wijk in
omloop. Deze zijn
gedeeltelijk gehouden
door bewoners voor bijv.
het verzamelen van plastic afval, maar er
slingeren er ook een aantal rond. Kan hiernaar
gekeken worden?
Voorstel om voor vrouwen die niet naar een
gemengde avond kunnen komen een
vrouwenochtend of -middag te houden over het
scheiden, wegbrengen en opruimen van asfalt.

-

verenigen om een hek gezamenlijk te laten
plaatsen kan dan de gemeente daarin iets
betekenen?
Er is subsidie beschikbaar voor poortverlichting
en eventueel poortafscherming met hekken. Zie
voor meer informatie:
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_ve
rbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_O
m_uw_huis/Poortverlichting_subsidie

-

Kan er meer toezicht en handhaving komen op
het gebied van veiligheid, te hard rijden en
afvaldumping?

-

Is het mogelijk om met een groep bewoners
regelmatig te overleggen met gemeente en
politie over de veiligheid in de buurt?

Inmiddels heeft een aantal bewoners het initiatief
genomen om Vogelbuurt Veilig te starten. Wilt u
zich daarbij aansluiten stuur dan een mail naar
ada@dievergeetikniet.nl t.a.v. Ada Verdegaal.

Hondenpoep/kattenpoep
- Er is in beperkte mate ergernis door honden- en
kattenpoep. Als oplossing werd genoemd een
paal met opruimzakjes.
Toezicht en handhaven:
- Tijdens de gesprekken kwam het
toezichthouden en handhaven vaak ter sprake.
Bewoners ervaren dat het lang duurt voordat er
iets met meldingen wordt gedaan.
- Het verzoek kwam om binnen de wijk een vaste
BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) te
benoemen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende concrete
ideeën genoemd samen met
duurzaamheidsmakelaar Pauline van Norden:

Met de gebiedsregisseur John van Dijk zijn
verschillende signalen besproken:
Er wordt soms hard gereden in de buurt.
Achterpaden worden als onveilig beschouwd;
- In de poorten bij de huurwoningen zijn er
mooie hekken geplaatst. Kan zoiets bij de
achterpaden van particuliere bewoners? De
achterpaden zijn eigendom van de particuliere
bewoners. Als particulieren zich kunnen

16 november: avond - verduurzamen van je huis
Donderdagavond 16 november staat in het teken
van het verduurzamen van je huis. De
informatieavond wordt verzorgd door het
Duurzaam Bouwloket en de Woonwijzerwinkel
samen.

hebben kunnen we een afspraak in de wijk maken
voor het nemen van deze beelden. Stuur een
mailtje naar pauline.vannorden@gouda.nl

Energiecoach aan huis
Energiecoach Paul Lamfers heeft tijdens de
bijeenkomst uitgelegd wat de meerwaarde is van
een bezoek van de energiecoach. Met weinig of
geen investering kan een gemiddeld huishouden zo
€100 besparen op de energierekening. Daarnaast
krijgen de eerste vijftig aanvragers een gratis
energiebespaarbox. De eerste vijf afspraken zijn
tijdens de thema-avond van 11 oktober al gemaakt.
Meer informatie of je aanmelden kan via de
volgende link:
https://maakgoudaduurzaam.nl/downloads/flyerenergiecoach
Ciska de Wit woont op het Vogelplein en heeft een
energiecoach op bezoek gehad. Lees hier
https://maakgoudaduurzaam.nl/nieuws/besparingdankzij-de-energiecoach haar ervaring. "Dat is toch
een weekend weg!"
Warmtefoto
Warmtebeelden of warmtescans worden steeds
vaker als hulpmiddel gebruikt om te zien waar
warmte weglekt uit onze huizen. Een aantal
bewoners heeft aangegeven interesse te hebben in
het maken van zo’n warmtebeeld in de wijk.
Vraag: wie heeft hier nog meer interesse in? Als we
een groepje (± zes tot acht mensen) bij elkaar

Groene stroom
Een aantal mensen gaf aan interesse te hebben in
groene stroom. 'Groene stroom' komt
gegarandeerd uit duurzame bronnen, zoals
waterkracht, windenergie, zonne-energie of
biomassa. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele
brandstoffen (gas en steenkool) en kernenergie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf groene
stroom te kopen. Hieronder zijn er twee uitgelicht:
1. Groene stroom via Energie Coöperatie Gouda.
Meer informatie via de volgende link:
http://energiecooperatiegouda.nl/aanmeldenom-klant-te-worden-van-greenchoice/
2. Investeer in windenergie. Meer informatie via
de volgende link: https://meewind.nl/
Woon Wijzer Wagen
Op 24 maart 2018, tijdens de Opschoondag, komt
de Woon Wijzer Wagen naar de Vogelbuurt. Dit is
een mobiele informatie- en demonstratiewagen:
waar je informatie kan krijgen over het
verduurzamen van je huis. Meer informatie over de
Woon Wijzer Wagen vind je via de volgende link:
https://www.woonwijzerwinkel.nl/woonwijzerwagen/

Zelf zonnecollectoren bouwen?
In twee dagen je eigen zonnecollector klussen? Dit
is mogelijk als we het gezamenlijk organiseren. Tot
nu toe hebben twee mensen aangegeven dit
interessant te vinden. Als we een groep hebben van
ongeveer twaalf mensen, kunnen we gaan kijken op
welke manier we dit in de Vogelbuurt vorm kunnen
gaan geven. Heb je interesse? Stuur een mailtje
naar pauline.vannorden@gouda.nl

Hoe gaan we nu verder?
De gemeente bespreekt alle knelpunten intern en komt hier in een volgende nieuwsbrief op terug. Verwachting
is dat deze eind eerste kwartaal 2018 verschijnt. Heeft u vragen over dit project, de bijeenkomst of over deze
nieuwsbrief, stuur deze naar vogelbuurt@gouda.nl ter attentie van Josy van Seumeren. Heeft u vragen over het
rioleringsproject? Stuur uw mail dan ter attentie van Raymond Ernst.

