
DE PLANNING DIT JAAR
U heeft  a l  veel  informatie gegeven over de verbeterpunten en de
mooie dingen in de wi jk .  Het wordt t i jd om al le informatie om te
zetten in concrete plannen!

Niet zo makkel i jk  als  het l i jkt
Het l i jkt  best  makkel i jk  om straten te vernieuwen,  huizen te
renoveren en de leefbaarheid en socia le betrokkenheid in de wi jk
verder te versterken.  Toch komt daar echt heel  veel  bi j  k i jken.  Er
moeten niet  a l leen goede plannen z i jn van de gemeente en van
ProWonen,  deze plannen moeten ook goed op elkaar worden
afgestemd en besproken worden met het Bewonersplatform. Als  de
gemeente bi jvoorbeeld nieuwe bestrat ing heeft  aangelegd en mooi
groen heeft  geplant ,  dan kan ProWonen daarna natuurl i jk  niet  met
zwaar bouwverkeer a l les stuk r i jden.  

We hebben te maken met woningen die het eerst  aan de beurt  z i jn ,
hoogteverschi l  in  de wi jk ,  er  moet voldoende geld z i jn en er  moeten
genoeg mensen z i jn bi j  de gemeente en ProWonen die a l les regelen.
Ook moeten de juiste aannemers,  werknemers en materia len er  z i jn
om al le plannen uit  te voeren.

Ruwe plannen
We zi jn nu deze puzzelstukken in elkaar aan het passen.  We denken
dat we begin volgend jaar  de ruwe plannen aan u kunnen laten z ien.
We houden u op de hoogte via nieuwsbrieven.  In de tussenti jd
houden we contact met het Bewonersplatform over de voortgang van
de plannen.  Het platform kan nog leden gebruiken,  dus geeft  u z ich
snel  op!
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Liefst  in de zon

Zonnehoed Kogeldistel Salie

Kom nu vast  in actie!
Het weer in Nederland wordt steeds extremer.  Hevige regenbuien en
lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op.  We hebben
veel  stenen,  tegels  en asfalt  gebruikt  voor tuinen,  parkeerplaatsen,
wegen en stoepen.  Al  die stenen houden op een hete dag warmte vast
en laten geen water door wanneer het regent.  Omdat er  in teveel
tuinen teveel  tegels  l iggen,  kan er  bi j  de eerste de beste f l inke
regenbui  het water niet  weg.  Het regenwater zet dan al  snel  het
achterpad en uw schuur onder water .  Ook wordt het r iool  overbelast
en lopen kelders vol .  Meer groen gaat dit  tegen!  

Kijk eens goed naar uw eigen tuin
Is  een groot deel  van uw tuin betegeld? Grote kans dat er  bi j  een
fl inke bui  a l les onder water staat .  Dat kunt u voorkomen door tegels
te vervangen.  Het beste is  om in maximaal  een derde van de tuin de
tegels  te laten l iggen.  De rest  kunt u natuurl i jk  het beste vergroenen
met planten en struiken.   

We hebben beestjes nodig
Wist u dat 70% van wat u dagel i jks eet bestuiving door insecten
nodig heeft? Daarom hebben wi j  beest jes hard nodig.  Geef ze daarom
wat ze wi l len en vervang tegels  voor groen!

WEG MET WATEROVERLAST

Vervangt u tegels door gras, planten en bomen, dan wordt uw tuin koeler
op warme dagen, is het een fijnere plek voor insecten, is het leuker om naar

te kijken en gaat regen een stuk makkelijker de grond in!

Geen groene vingers? Geen nood!
Ook als  u geen groene vingers heeft  kunt u toch heel  goed tegels
vervangen.  Haal  bi jvoorbeeld een r i j t je  tegels  langs de schutt ing eruit
en leg hier  gr ind,  houtsnippers ,  boomschors of  schelpen.  Als  u er
worteldoek onder legt ,  voorkomt u dat er  onkruid groeit .  U kunt ook
tegels  vervangen door gras of  kunstgras.  Beide z i jn goed water
doorlatend en echt gras werkt ook nog eens verkoelend.

Onderhoudsvri je  tuin
Een groene tuin hoeft  niet  meer t i jd te kosten.  Onkruid kost t i jd om
te verwi jderen.  Laat daarom geen grond z ichtbaar en zorg dat de
planten tegen elkaar aan groeien.  Dit  voorkomt dat er  ruimte is  voor
onkruid.  Als  er  geen l icht en lucht beschikbaar is ,  heb je ook geen
last  van onkruid.  Maak gebruik van bodembedekkers op plaatsen waar
je toch nog grond z iet .  Bodembedekkers zorgen voor een dichte
begroei ing waardoor onkruid geen kans kr i jgt .

Deze planten zet  u in een
onderhoudsvri je  tuin

Lekker in de schaduw

Naaldvaren Hosta Leliegras

Deze staat overal  goed

Aster Vrouwenmantel Steenbreek

Schoenlapper SanguineumOoievaarsbek
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Ergernis  nummer 1
Wist u trouwens dat een tuin vol  onkruid ergernis  nummer 1 is
in de buurt? Kunt u het zelf  niet  meer?  Vraag famil ie  of  buren
om u te helpen.  In veel  gemeenten z i jn ook klussendiensten die
u voor een klein bedrag kunnen helpen.  Komt u er  niet  uit ,
neemt u dan contact met ons op,  dan ki jken we samen hoe we
het probleem kunnen oplossen.  Is  tuinieren niet  uw hobby?
Maak dan één dag vr i j  om een onderhoudsvri je  tuin aan te
leggen.  Op google z i jn veel  voorbeelden te vinden van
onderhoudsvri je  tuinen.  Maak gebruik van waterdoorlatende
materia len,  zoals  gr ind,  kunstgras,  boomschors en schelpen of
graskeien.  Heeft  uw buur moeite met het onderhoud van de
tuin?  Vraag eens of  u kunt helpen.  Samen met andere buren is
het zo gepiept ,  z iet  de straat er  weer net jes uit  en het is  nog
gezel l ig  ook.  Ki jk  op de volgende pagina bi j  Buurtsupport;  wie
weet kr i jgt  u een f inanciële bi jdrage voor bi jvoorbeeld een
buurtbarbecue om de opruimdag af  te s luiten!

Van wensen naar kleine acties
Het afgelopen jaar  z i jn veel  ideeën opgehaald in de wi jk .  De
uitvoering van een aantal  ideeën hoeft  niet  te wachten op de
wijkaanpak.  Daarom zi jn we met elkaar op zoek gegaan naar
mogel i jkheden om nu al  te werken aan een heel ,  schoon,  vei l ig
en prett ig Neede Noord Oost.  Deze zomer hebben we een aantal
act ies uitgevoerd.  Misschien heeft  u het a l  gezien? Er z i jn extra
bankjes geplaatst ,  waaronder bi j  de Vredesklok.  Waar het echt
nodig is ,  legt  onze stratenmaker de stoep recht.  Daarnaast z i jn
er op een aantal  plekken pr ikkelstruiken verwi jderd.  De perkjes
worden t i jdel i jk  ingezaaid met gemengd graszaad.

Snelheid verlagen
Ook vertelde u ons dat er  op een aantal  plekken te hard wordt
gereden.  Daarom delen we Victor Vei l ig  poppen uit .  Wilt  u een
vei l igheidspop voor uw straat? Mai l  dan naar het adres op de
achterzi jde.  Wij  bezorgen Victor kosteloos bi j  u .

Borstel-  en veegronde
Op woensdag 28 en donderdag 29 september voeren wi j  een
extra ronde met borstel-  en veegwagens uit  om onkruid te
verwi jderen.  Dit  gebeurt  in twee dagen.  Hierbi j  wordt eerst  de
ene helft  en de volgende dag de andere helft  van de wi jk
aangepakt.  De borstelwagen kan het onkruid a l leen verwi jderen
op plekken waar geen auto’s  staan.  We wi l len u dan ook vragen
op deze dag uw auto te verplaatsen.

ACTIE!

Een verwaarloosde tuin is  een
doorn in het oog van
buurtbewoners

Deze jonge bewoner van de
Schoolstraat is  maar wat bl i j
met Victor Vei l ig !

Borstelronde 28 september
Henry dunantweg,  Kempersdi jk ,
Vaarwerkweg,  Kempershof,
Hoeveweg,  Leussinkweg en
Bl ikweg.

Borstelronde 29 september:
Hoge Bl ik ,  Lage Bl ik ,  Bl ikplein,
Bosstraat ,  Kalanderstraat ,
Weverstraat ,  Scheringstraat ,
Inslagstraat ,  Schoolstraat ,
Ruwenhofstraat en Rapenburg.



Wilt  u iets  melden over de
openbare ruimte? Er z i jn
verschi l lende manieren om
het te melden:  
     0545 250 250
     06 14 97 56 00
     gemeenteberkel land.nl

Anja van Maren  (gebiedscontactpersoon gemeente Berkel land)
E:  a .vanmaren@gemeenteberkel land.nl
T:  06 18 20 21 11 01

Veronica Kasteel  ( jongerenwerker/Jimmy's)
E:  v .kasteel@gemeenteberkel land.nl
T:  06 44 23 65 63

Armando Mercel ina  (wi jkagent)
T:  0900 88 44

Jacquel ine Nieuwenhuis  (woonconsulent ProWonen)
E:  jacquel ine.nieuwenhuis@prowonen.nl
T:  (0545) 28 52 32 

Heeft  u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op:
     needenoordoost@gemeenteberkel land.nl
     0545 250 250

CONTACT VOLGENDE KEER
In de volgende nieuwsbrief
leest  u meer over leefbaarheid
en duurzaamheid.

LEEFBAARHEIDSTEAM
Iedereen wi l  wonen in een prett ige,  vei l ige,  schone en socia le wi jk .  U
heeft  misschien goede ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid
en het welz i jn in uw straat of  wi jk .  Het leefbaarheidsteam denkt graag
met u mee.  Het team bestaat uit :

Wim Staargaard  (Welzi jn Voormekaar)
E:  wim.staargaard@voormekaar.net
T:  06 47 16 01 07

Met Buurtsupport  ondersteunen we init iat ieven die bi jdragen aan een
fi jne buurt .  Denk bi jvoorbeeld aan het gezamenl i jk  opruimen van
zwerfafval  in de straat .  Een gezel l ige buurtbarbecue of een act iv iteit  die
zorgt voor meer verbinding in de buurt  kan ook één van de
mogel i jkheden z i jn .

U kunt een f inanciële bi jdrage hiervoor aanvragen
U ontvangt maximaal  € 300,-  a ls  bi jdrage in de kosten,  afhankel i jk  van
de act iv iteit  en het aantal  wi jkbewoners dat deelneemt.  Stuur een mai l
a ls  u in aanmerking wi lt  komen naar het onderstaande mai ladres.
Vermeld daarbi j  welke act iv iteit  u wi lt  ondernemen,  met wie,  wanneer
en waar.

BUURTSUPPORT IETS MELDEN?

Milan Bouwman  (ambtenaar opsporing,  handhaving en toezicht)
E:  info@gemeenteberkel land.nl
T:  (0545) 250 250 


