
Herinrichting van een
klimaatbestendige Vogelbuurt

nieuwsbrief maart 2019

 ● Welkom door wethouder Stefan van Someren
 ● Terugkoppeling ‘uitvogelen’ 5 november 2018
 ● Presentatie voorlopig ontwerp Vogelbuurt
 ● Balanceren tussen groen en grijs:  samen met de 
ontwerpers ‘kleurt’ u uw buurt in

Balanceren tussen groen en grijs
Het riool in de Vogelbuurt is toe aan vervanging. Ook de 
verharding en het wegprofiel (‘grijs’) zijn aan vervanging 
toe. Tegelijk staan we voor de opgave om te zorgen 
voor een klimaatbestendige buurt. Dat vraagt om meer 
bomen en ander hoogwaardig groen in de Vogelbuurt.

Tijdens de inventarisatie bij de bewoners van de 
Vogelbuurt in november 2018 hebben wij ook van u 
groene én grijze suggesties gekregen voor verbetering 
van de openbare ruimte. U heeft behoefte aan meer 
parkeergelegenheid en een betere bestrating. Maar ook 
heeft u wensen voor kwalitatief beter en mooier groen 
en het behoud van de speeltuin.

Samen ontwerpen
We nodigen u van harte uit om op 11 april 2019 mee 
te ontwerpen aan een klimaatbestendige Vogelbuurt.  
Kiest u voor een meer grijze inrichting met verharding 
en parkeergelegenheid? Gaat uw voorkeur uit naar een 
groene Vogelbuurt met bomen, hoogwaardig groen en 
een klimaatbestendige inrichting van de speeltuin? 
Of heeft u ideeën voor slimme combinaties of mooie 
oplossingen voor het ontwerp van de buitenruimte (of 
uw eigen ruimte)? 
  
Mee ontwerpen?
Wilt u ook mee ontwerpen aan de inrichting van de 
Vogelbuurt? Meld u dan aan voor de bewonersavond 
via fysiek@nederbetuwe.nl of via (zescijferig) 
telefoonnummer 14 0488.

Kijk ook op: www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt.

BEWONERSAVOND 11 april 2019
VERDER UITVOGELEN IN DE VOGELBUURT

u bent Van harte welkom!

PROGRAMMA BEWONERSAVONd

wat?  Ontwerp mee aan een klimaatbestendige inrichting van uw buurt. 

   Samen zoeken naar een goed evenwicht tussen verharding en groen.

wanneer? 11 april 2019 van 19.30 - 21.30 uur
   (inloop vanaf 19.15 uur)waar?  Verenigingsgebouw Eltheto

   Ooievaarstraat 2


