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Start werkzaamheden openbare ruimte 
 De renovatie van de 40 PéGé woningen is afgerond. Omdat in veel 

straten de komende jaren nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden is 

er voor gekozen te wachten met de herinrichting van de openbare 

ruimte. De Eksterstraat is hierop een uitzondering. In 2014 zal de 

openbare ruimte rondom het merendeel van de woningen worden 

heringericht.  

In dit nummer 

Start werkzaamheden openbare 

ruimte 

Werkzaamheden in de 

Vogelbuurt in 2012 
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Buurt heeft nieuwe 

uitstraling na 

renovatie 

In 2014 zal de openbare 
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merendeel van de 

woningen worden 

heringericht. 

Juli 2012 

Start renovatie woningen in de Parkbuurt. 

In de Vogelbuurt worden dit jaar op twee locaties werkzaamheden 

aan de openbare ruimte uitgevoerd. Dit zijn werkzaamheden aan de 

straat, parkeerplaatsen, voetpaden, openbaar groen en riolering.  

De eerste locatie is een gedeelte van de Eksterstraat (tussen 

Nachtegaallaan en Fazantstraat), de Fazantstraat (tussen Hogeweg 

en Eksterstraat) en de Meeuwenstraat.  

De tweede locatie is het Valkenhof voor huisnummers 1 t/m 63 en 

het Mezenpad voor huisnummers 160 t/m 168. Gelijktijdig wordt ook 

de aansluiting van de Parkietstraat op de Wilgenstraat in de 

Bomenbuurt gemaakt. 

 

Werkzaamheden in de Vogelbuurt in 2012 

De Eksterstraat waar als eerste de 

werkzaamheden aan de openbare ruimte 

worden  uitgevoerd. 
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Wat gaat er gebeuren? 

De inrichting van de wegen blijft grotendeels gelijk. In de straten 

wordt de asfaltverharding vervangen door nieuwe bestrating. Op 

een aantal plaatsen komen extra parkeerplaatsen. De riolering in 

de weg wordt vervangen. Het nieuwe riool voert het regenwater en 

vuilwater apart af. Ook het vuilwater en het regenwater van de 

woning wordt bij de gerenoveerde woningen apart aangesloten. De 

bomen in de Meeuwenstraat worden gekapt. Na afloop van deze 

werkzaamheden wordt de nieuwe beplanting aangebracht. 

Planning 

Aannemersbedrijf Hoornstra Infra uit Doesburg start op 13 

augustus 2012 met de werkzaamheden in het gedeelte 

Eksterstraat, Fazantstraat en Meeuwenstraat.  Op de tweede 

locatie, Valkenhof en omgeving, starten we in oktober nadat de 

woningen Mezenpad 150 t/m 158 zijn gesloopt. Eind 2012 moeten 

deze werkzaamheden zijn afgerond. 

Kabels en leidingen 

Tijdens de werkzaamheden leggen en verleggen de nutsbedrijven 

op een aantal plaatsen kabels en leidingen, waaronder de nieuwe 

glasvezelkabel. 

Overlast 

Waarschijnlijk kunt u tijdens de werkzaamheden een periode uw 

auto niet bij uw woning parkeren. Ook kan uw woning moeilijker 

bereikbaar zijn. Uiteraard doen wij er alles aan om uw woning zo 

goed mogelijk bereikbaar te houden. Wij vragen uw begrip voor de 

overlast. 

Communicatie 

Wanneer de werkzaamheden directe gevolgen heeft voor u dan 

hoort u dit van de aannemer. Voor andere vragen kunt u terecht bij 

Bert Tiemessen 0315-292 292, toezichthouder bij de gemeente 

Oude IJsselstreek. 

Aannemersbedrijf 

Hoornstra Infra uit 

Doesburg start op 13 

augustus 2012 met de 

werkzaamheden. 

Aanleg glasvezelkabels door bedrijf 
Reggefiber. Wilt u ook gebruik maken 
van glasvezel? U hoeft alleen maar 
toestemming te geven voor een 
aansluiting. Neem voor meer informatie 
contact op met Reggefiber op 
telefoonnummer (0315) 79 80 02. 

 

Wij vragen uw begrip voor 

de overlast. 
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Buurt heeft nieuwe uitstraling na renovatie  

40 huurwoningen verspreid over de Vinkenstraat, Merellaan, 

Eksterstraat en Hogeweg zijn inmiddels gerenoveerd. Het doel van 

de renovatie was het verbeteren van het woongenot voor bewoners 

en het optimaliseren van de uitstraling van de buurt. Ook streefden 

we naar een meer energiezuinige woning. Wonion is erg tevreden 

met het resultaat van de renovatiewerkzaamheden. Hans Bosboom, 

projectleider bij Wonion vertelt: ‘De woningen hebben een 

vernieuwde uitstraling gekregen en passen in de toekomst goed bij 

de nieuwbouwwoningen die in de wijk gerealiseerd gaan worden.’ 

Ook bewoners zijn tevreden met het resultaat. ‘Wij hebben een 

enquête verstuurd naar bewoners van de woningen die 

gerenoveerd zijn met de vraag hoe zij de renovatie hebben 

ervaren.’ Vertelt Vivian van Trienen, wijkconsulent bij Wonion. Zij 

vervolgt: ‘Uit de enquête blijkt dat u erg tevreden bent met de 

vernieuwde uitstraling van de woning. Hier zijn wij blij mee.’ 
 

Een behaaglijker woning door energiemaatregelen 

Wonion vindt het belangrijk om woningen energiezuiniger te 

maken, zodat de energielasten van bewoners omlaag gaan. ‘Wij 

kijken niet alleen naar de huurprijs van een woning, maar naar de 

totale woonlasten. Daar horen de energielasten ook bij. We vinden 

het belangrijk dat de totale woonlasten van bewoners betaalbaar 

zijn en blijven. Daarom investeren we in energiezuinige woningen.’ 

Aldus Vivian van Trienen. Het energielabel van de 40 gerenoveerde 

woningen is verhoogd van label D naar label B. Het energielabel 

geeft aan hoe energiezuinig een huis is, waarbij energielabel G zeer 

onzuinig is en A het meest zuinig. Om het energielabel van de 

woningen van D naar B te brengen zijn een aantal maatregelen 

uitgevoerd. 

‘Uit de enquête blijkt dat 

u erg tevreden bent met 

de vernieuwde uitstraling 

van de woning.’ 

De gerenoveerde woningen aan de 

Hogeweg. 

We vinden het belangrijk 

dat de totale woonlasten 

van bewoners betaalbaar 

zijn en blijven. 
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Zo hebben de puien een hoge isolatiewaarde, kozijnen zijn 

vervangen en voorzien van isolerende beglazing, de zolder en de 

kruipruimte zijn voorzien van isolatie en de woning is voorzien van 

een mechanische ventilatie. Het resultaat mag er zijn. Uit de 

enquête blijkt dat u de woning nu een stuk behaaglijker vindt en 

dat de woning sneller warm is. We vinden het fijn om te horen dat 

u meteen verschil merkt. Een enthousiaste bewoner vertelt: ‘Ik heb 

onlangs een flink bedrag van Nuon terug gekregen en het 

maandelijkse voorschot is naar beneden bijgesteld. Ik heb voor de 

zekerheid nog even met Nuon gebeld of ze geen vergissing hebben 

gemaakt, maar dat was gelukkig niet zo.’ 
 
Bewoners aan het woord 

‘Ik ben blij met mijn gerenoveerde woning. Ik vond het met name 

erg prettig dat ik een budget van 2000 euro kreeg en dat ik zelf 

kon kiezen welke opties ik aan mijn woning wilde toevoegen. Zo 

kon ik de woning naar mijn eigen smaak aanpassen.’ Aldus een 

tevreden bewoner. Sommige bewoners vonden het wel jammer dat 

zij het budget niet konden gebruiken, omdat zij de werkzaamheden 

waaruit zij konden kiezen al eerder hadden uitgevoerd.  Een 

buurtgenoot vertelt: ‘De werkzaamheden hadden wel wat voeten in 

aarde. Ik kon in mijn woning blijven wonen, maar het geeft wel 

overlast als er bouwlieden door de woning lopen en bezig zijn met 

werkzaamheden. Maar, het resultaat mag er zijn. Dat mag gezegd 

worden. Mijn woning ziet er een stuk beter uit!’ 
 

Gerenoveerde woningen in de 

Vinkenstraat. 

We vinden het fijn om te 

horen dat u meteen 

verschil merkt. 

Sommige bewoners 

vonden het wel jammer 

dat zij het budget niet 

konden gebruiken, omdat 

zij de werkzaamheden 

waaruit zij konden kiezen 

al eerder hadden 

uitgevoerd. 


