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BRUISEND
VERNIEUWT

De vernieuwing van de Vogelbuurt en de ontwikkeling van de Biezenakker zijn initiatieven van Wonion en gemeente Oude IJsselstreek

Ingrijpende renovatie Het Bosveld in volle gang
In deze nieuwe wijk, het voormalige Valkenhof, wordt een aantal woningen gesloopt en 

ingrijpend gerenoveerd. De te renoveren woningen worden zowel aan de binnen- als aan de 

buitenkant vernieuwd. Ook worden er vijf nieuwe levensloopbestendige woningen gebouwd. 

Hierdoor krijgt de buurt een nieuwe uitstraling. 

Oplevering eerste deelproject Vogelbuurt
Begin april start het inplanten van het 

groen in de Kwartellaan en het Mezenpad. 

Eind april is dit klaar. In 2010 is er 

onderhoud aan de woningen uitgevoerd. 

Met het inplanten van het groen, is het 

eerste deelproject van de vernieuwing is 

het eerste deelproject van de vernieuwing 

van de Vogelbuurt afgerond. Voor de 

bewoners en direct omwonenden van dit 

deelproject organiseren de gemeente en 

Wonion een oplevering. 

bomen en er worden plantvlakken ingeplant. 

Om de parkeerplaatsen heen komen hagen, 

zodat de auto’s minder beeldbepalend zijn in 

de buurt. Voor het groenplan:  

zie www.vogelbuurtbiezenakker.nl. 

Nijhuis Bouw is begin 2012 met de renovatie

werkzaamheden gestart. Het eerste blok is 

inmiddels opgeleverd. Naar verwachting 

worden zowel de renovatiewoningen als de 

nieuwbouwwoningen voor de bouwvakantie 

opgeleverd. Na oplevering van de woningen, 

start de gemeente met de herinrichting van 

de openbare ruimte. 

Meer natuurlijke kleuren
In Het Bosveld zijn twee modelwoningen 

gerealiseerd. Naar aanleiding van de model

woningen heeft Wonion veel reacties gekre

gen over de kleur van de nieuwe woningen. 

Hierop heeft Wonion de kleuren van de 

woningen opnieuw bekeken. Om variatie in 

de buurt aan te brengen en een rustige uit

straling te bewaren, heeft Wonion voor twee 

meer natuurlijke kleuren gekozen; een minder 

felle geeltint en een bruintint.

Naar verwachting zijn zowel de renovatie - als de nieuwbouw-

woningen in Het Bosveld voor de bouwvakantie opgeleverd. 

Werkzaamheden in Het Bosveld
In Het Bosveld worden in totaal 54 woningen 

ingrijpend gerenoveerd en 25 woningen 

gesloopt. Om te kunnen starten met de reno

vatiewerkzaamheden, zijn er inmiddels zes 

woningen en 12 garages gesloopt. De ove

rige 19 woningen worden in 2014 gesloopt. 

Deelproject Kwartellaan - Mezenpad
Aan 51 woningen in de Kwartellaan en het 

Mezenpad is groot onderhoud uitgevoerd. 

Kozijnen, ramen en deuren zijn vervangen en 

de spouwisolatie is nagekeken. Waar geen 

isolatie meer aanwezig was, is de spouw 

nagevuld. Op zolder en in de kruipruimte is 

ook isolatie aangebracht. Ook zijn de houten 

gevels in de bergingen vervangen en hebben 

de daken van de bergingen een nieuwe laag 

dakbedekking gekregen. In de Kwartellaan 

en het Mezenpad zijn het merendeel van de 

bomen verwijderd. Hiervoor komen nieuwe 
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Bestrating en riolering
In de straten die we gaan vernieuwen, komt 

nieuwe bestrating en nieuwe riolering. De 

oude riolering wordt verwijderd en 

vervangen door een gescheiden rioolstelsel. 

Regenwater en vuilwater worden apart 

afgevoerd. Geasfalteerde wegen worden 

vervangen door klinkers. 

Verbindingsweg naar Bomenbuurt
Voor de bouwvakantie worden de woningen 

Mezenpad 150 t/m 158 gesloopt. Deze 

woningen worden gesloopt om de verbin

dingsweg mogelijk te maken tussen de 

Openbare ruimte in de Vogelbuurt: fase 2

Openbare ruimte
In januari presenteerde de gemeente de 

plannen en tekeningen aan de 

aanwonenden. Waar mogelijk zijn de 

opmerkingen van bewoners verwerkt in de 

nieuwe tekeningen. Op 19 april is de 

aanbesteding. Dan kunnen aannemers een 

prijs indienen voor het uitvoeren van het 

werk. De gemeente hoopt begin mei te 

kunnen starten met de werkzaamheden. In 

overleg met de aannemer wordt bepaald 

waar begonnen wordt met de 

werkzaamheden. Hierover ontvangen de 

aan en omwonenden te zijner tijd een brief. 

Nieuwbouw voormalig 
terrein kringloopwinkel 
uitgesteld

In december 2009 is de voormalige 

kringloopwinkel aan de Eksterstraat 

gesloopt. Het terrein is hierna ingezaaid 

met gras. Voor deze locatie is een plan 

opgesteld voor de bouw van 11 

woningen. De bouw van deze woningen 

is opgenomen in het bestemmingsplan 

Ulft Noord West. De gemeente heeft 

vervolgens diverse onderhandelingen 

gevoerd met een ontwikkelaar om het 

nieuwbouwplan te gaan ontwikkelen. 

Omdat de huidige situatie op de 

woningmarkt niet gunstig is, is besloten 

het plan voorlopig niet uit te voeren. 

Fase 2 van de openbare ruimte bestaat uit Het Bosveld en een deel van de Eksterstraat, Fazantstraat en Meeuwenstraat. Ook de 

Parkietstraat die doorgetrokken wordt naar de Bomenbuurt valt onder fase 2. 

In januari presenteerde de gemeente 

de tekeningen voor de openbare ruimte 

in Het Bosveld. Naar verwachting 

starten in mei de werkzaamheden. 

Parkietstraat in de Vogelbuurt en de 

Wilgenstraat in de Bomenbuurt. Het nieuwe 

rioolstelsel van de Vogelbuurt krijgt een 

verbinding met de Bomenbuurt. Eind 2012 

hoopt de gemeente de werkzaamheden 

klaar te hebben zodat in 2013 het groen 

ingeplant kan worden. 

Verhuizing wijkservicepunt Het Vogelnest 
Sinds de start van het project in 2008 kunt u bij Het Vogelnest in de Parkietstraat terecht 

met uw vragen en voor meer informatie over de vernieuwing van de Vogelbuurt. 

Verhuizing Het Vogelnest
Binnenkort start de nieuwbouw van een aan

tal woningen in Het Bosveld. Eén van deze 

woningen komt heel dicht op Het Vogelnest 

te staan. Na de zomervakantie beginnen de 

renovatiewerkzaamheden in De Parkbuurt  

 

en De Gaarden. Vanwege deze twee ontwik

kelingen wordt Het Vogelnest verplaatst. In 

mei verhuist Het Vogelnest naar het gras

veldje aan de Sperwerstraat, op de hoek met 

de Merellaan. Hier blijft Het Vogelnest maxi

maal vijf jaar staan. 
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Eind februari is uit drie plannen het beste plan gekozen voor de renovatie van 

115 woningen in De Parkbuurt en De Gaarden. Drie partijen hebben aan Wonion, de 

bewoners in de werkgroep en aan elkaar een voorstel gepresenteerd voor het ontwerp 

en de renovatie van de woningen. De keuze is gevallen op de partij ‘Zorgeloos Wonen’, 

onder leiding van bouwgroep WBC. De 115 woningen worden energiezuinige woningen. 

Bart Wiendels 
Projectmanager Wonion

“De voorbereiding op de aanbesteding 

van de ingrijpende renovatie van de 115 

woningen in De Parkbuurt en De Gaarden 

was intensief. De werkgroep, bestaande 

uit bewoners, collega’s van Wonion en de 

consortia, hebben hard gewerkt aan het 

resultaat. Met het plan ‘Zorgeloos Wonen’ 

is gekozen voor een plan dat zorgt voor 

een mooi straat beeld, goede woningen 

en veel woongenot.”

Plan gekozen voor renovatie 
115 woningen

Te renoveren woningen in De Gaarden: 

 Zwaluwpad 10 t/m 14 en 18 t/m 24, Sperwer

straat 1 t/m 11 en 4 t/m 20, Merellaan 57 t/m 

61 en 65 t/m 71, Kwartellaan 1 t/m 9, 15 t/m 

31, 35 t/m 39 en 43 t/m 51, Eksterstraat 67 

t/m 77 en 81 t/m 109.

Te renoveren woningen 
De 115 woningen die gerenoveerd worden, 

liggen in de buurten De Gaarden en  

De Parkbuurt. Hieronder een overzicht van 

de woningen die hiertoe horen.

Te renoveren woningen in De Parkbuurt: 

Merellaan 23 t/m 39, Lijsterstraat 28 t/m 34 

en 38 t/m 42, Kwartellaan 79 t/m 89, 

 Kolibriestraat 21 t/m 43 en 22 t/m 38.

Planning
De gekozen partij is het plan nu verder aan 

het uitwerken. In het tweede en derde kwar

taal van 2012 worden de modelwoningen 

gerealiseerd. Hier kunnen bewoners zien hoe 

de woningen er na de renovatie uit komen te 

zien. Na de bouwvakantie starten de renova

tiewerkzaamheden.

Verhuizen met 
Van Dam
Moet u verhuizen? U kunt zich door Van Dam 

laten verhuizen voor een afgesproken ver

goeding. U kunt uw spullen ook tijdelijk 

opslaan. Hierover kunt u afspraken maken 

met Van Dam. Bijvoorbeeld: als u zelf mee

helpt, zijn de kosten lager. Wanneer u uw 

 verhuisdatum weet, kunt u contact opnemen 

met Van Dam.  

Meer informatie: www.fgvandam.nl. 

Uit drie plannen is het plan ‘Zorgeloos wonen’ gekozen voor de renovatie van 

115 woningen in De Parkbuurt en De Gaarden. 
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Buurten met... Sonja Vink 

In de Parkietstraat, en vanaf mei in de Eksterstraat, staat wijkservicepunt Het Vogelnest. 

Naast de wijkconsulenten van Wonion, is sinds januari ook iedere week iemand van de 

gemeente aanwezig: Sonja Vink van de afdeling Wijken en Beheer. “Er kwamen 

regelmatig vragen voor de gemeente binnen tijdens de spreekuren. Aangezien de 

gemeente graag dicht bij haar inwoner staat, is het een logische stap om in het 

wijkservicepunt aan te schuiven.” 

Vogelbuurt / Biezenakker
Postbus 145, 7070 AC Ulft
Telefoon: (0315) 69 60 00
info@vogelbuurtbiezenakker.nl
www.vogelbuurtbiezenakker.nl 

Deze nieuwsbrief houdt  
u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de 
Vogelbuurt/Biezenakker. 

Tekst: Ester Helming, 
Marleen Oldenhave
Ontwerp: LaVerbe, Nijmegen
Fotografie: Roel Kleinpenning
Drukwerk: Drukkerij Loor BV

“Soms is het handig om een gelegenheid te 

hebben om nog even met een bewoner na te 

praten over bepaalde onderwerpen of per

soonlijke situaties. Zo was er een bewoner 

die nog een vraag had naar aanleiding van 

een inloopavond. Die kan dan binnenlopen 

in Het Vogelnest en ik zorg dat die vraag zo 

snel mogelijk beantwoord wordt door één 

van mijn collega’s.”

‘Thuis in de Achterhoek’
De Huispagina verschijnt niet meer.  

Het woningaanbod via de Huispagina,  

de website én de website van Wonion is 

vervallen. Hiervoor in de plaats is er  

‘Thuis in de Achterhoek’. 

Uw woning wordt gesloopt
In maart 2009 heeft Wonion alle huurders 

uit de Vogelbuurt ingeschreven als woning

zoekende. Wordt uw woning gesloopt en 

heeft u nog geen definitieve woning 

gevonden? Dan moet u deze inschrijving 

opnieuw activeren. U behoud uw opge

bouwde inschrijf en woonduur en her

structureringsurgentie. 

Uw woning is opgeknapt
Als uw woning inmiddels opgeknapt is, 

kunt u uw oude inschrijving alsnog active

ren. Uw urgentiestatus komt te vervallen. 

Als u niet ingeschreven wilt blijven staan 

als woningzoekende hoeft u niets te doen. 

Uw woning wordt (ingrijpend) gerenoveerd

Wordt uw woning gerenoveerd en wilt u na 

de renovatie terug naar uw woning? Dan 

hoeft u uw oude inschrijving niet te active

ren. Wilt u ingeschreven blijven staan als 

woningzoekende? Dan moet u de inschrij

ving activeren. 

Reageren
Sinds 1 maart kunt u alleen nog via  

www.thuisindeachterhoek.nl op een 

 aangeboden woning reageren. Voor hulp 

hierbij kunt u contact opnemen met 

Wonion of langskomen in Het Vogelnest. 

Iedere dinsdag is Sonja van 14.00 uur tot 

16.00 uur in Het Vogelnest, samen met één 

van de wijkconsulenten van Wonion. “Ik heb 

nog niet veel bezoekers voor de gemeente 

gehad, maar waarschijnlijk zal dit in de toe

komst groeien. De bewoners die ik nu heb 

gesproken, hadden bijvoorbeeld een verzoek 

om ergens te snoeien of een verzoek of vraag 

over de parkeermogelijkheden in de straat. 

Waar mogelijk, help ik meteen door bijvoor

beeld een snoeiverzoek of kapotte lan

taarnpaal te melden via het gemeentelijk 

meldingenpunt op de website.” 

Iedere week is Sonja Vink van gemeente 

Oude IJsselstreek aanwezig in Het 

Vogelnest. Op dinsdag van 14.00 uur tot 

16.00 uur is zij aanwezig voor vragen en 

opmerkingen voor de gemeente. 
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