
Terugkoppeling startbijeenkomsten 

25 en 26 oktober en 2 november 2021
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Bloemenbuurt Zelhem Wijk van de toekomst

De drie startbijeenkomsten waren een mooi moment om elkaar in gesprek te gaan over 

ieders eigen wensen, ideeën en gedachten over hoe we de Bloemenbuurt duurzaam en 

toekomstbestendig kunnen maken. In deze terugkoppeling vindt u de opgehaalde ideeën en 

wensen terug. Tijdens de avonden meldden zich veel mensen aan voor de buurtwerkgroep. 

Zij gaan namens alle bewoners -huurders én eigenaren- actief meedenken én meedoen in 

het project. Want samen maken we de Bloemenbuurt tot een wijk van de toekomst. 

De bijeenkomsten startten met informatie vanuit te gemeente over het ‘waarom’ van dit project. 

Voor gemeente Bronckhorst zijn ‘Kwaliteit van leefomgeving’ en ‘Duurzaamheid vanuit realisme’  

belangrijke speerpunten. Vanuit deze speerpunten wil de gemeente concrete stappen zetten, 

onder andere door te werken aan aardgasvrije buurten. De Bloemenbuurt is zo’n buurt en de 

bijdrage vanuit het Rijk via het Volkshuisvestigingsfonds voor het verduurzamen en 

toekomstbestendig maken van particuliere woningen in de Bloemenbuurt is daarbij een extra 

impuls. Dit jaar staat in het teken van voorbereidingen; in de loop van 2022 wordt duidelijk wat er 

aan keuzepakketten op het gebied van subsidie mogelijk wordt. De opbrengst van deze drie 

avonden vormden daarvoor het vertrekpunt. We kijken daarbij breed: naar zowel ideeën en 

wensen voor het huis als ook naar ideeën en wensen voor eigen tuin en voor de buurt als geheel. 

Het project is er één van jaren: het Volkshuisvestingsfonds levert een bijdrage van 1,1 miljoen 

euro, verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel. De 

bedoeling is dat er voor 2,2 miljoen euro aan maatregelen wordt genomen in zeker 250 woningen 

van de ongeveer 440 particuliere woningen in de hele Bloemenbuurt. Het streven is om minimaal 

180 woningen naar minimaal energielabel B of zeker twee energielabelstappen te laten zetten. 

Wethouder Paul Hofman, 

aanwezig op 2 november, zei het 

als volgt: ‘Een duurzame 

Bloemenbuurt kunnen we alleen 

samen voor elkaar krijgen. 

Gemeente, buurtbewoners, 

ProWonen, lokale bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. 

We gaan u niks opdringen maar 

echt samen kijken hoe we 

stappen kunnen zetten om de 

Bloemenbuurt duurzaam te 

maken. Dat is niet vandaag of 

morgen klaar, maar stap voor stap 

werken we de komende jaren aan 

een toekomstbestendige buurt.’



Opbrengsten voor huis-tuin-buurt
In groepen ging iedereen aan de slag en deelde beelden en ideeën  

rondom eigen huis, tuin en buurt. Deze vormen de basis voor de 

buurtagenda: concrete maatregelen en acties die we op gang brengen

en die we (samen) organiseren om stap voor stap te verduurzamen. 

 

HUIS - langer thuis, prettig wonen

bredere trap

badkamer en wc aanpassen

kunststof kozijnen

asbest verwijderen

sedumdak

rolluiken

regenwater als spoelwater

geluidsbestendig

onderhoud zoals dakgoten, ramen 

schoonmaken

meer diversiteit in woningaanbod

advies over mogelijkheden langer thuis

TUIN - vergroenen, meer biodiversiteit, 

klimaatbestendig, parkeren in de tuin

meer groen

minder tegels

onderhoudsvriendelijk, minder onderhoud

groot onderhoud

grondwaterpomp

regenton , wadi

afkoppelen regenpijp

insectenhotel, nestkastjes

samen onderhoud

leibomen

parkeren in de tuin

overkapping, afdak

BUURT - spelen, parkeren, groen, schoon, energie, 

onderling contact

voetbalweide

renoveren rolschaatsbaan

liever één goede speeltuin dan drie kleine, net niet

buurtspeelplekken

openbare ruimte en water

bloemenveldjes

buurtmoestuin iedereen oogsten

meer bladkorven en groot groenafval inlever punt

bomen vernieuwen

nestkastjes

groen onderhoud team

ongedierte bestrijding

minder hondenpoep

meer afvalbakken

minder bestrating

riool controleren en verbeteren

wateroverlast aanpakken (buurt ligt laag)

zitbankje terug

onderling contact

buurtvereniging

buurt app

buurtactiviteiten

verkeersveiligheid en parkeren

kruispunt Dahlia/Goudsbloemstraat

plaatsing en leesbaarheid verkeersborden

weg bij school toegankelijk voor fietsers  / 

veiliger

minder / lagere drempels

minder vrachtverkeer

betere / meer / pareerplaatsen

uitsteeksels trottoirbanden

herinrichting Hengeloseweg

werkbusjes uit de straat

woonerven maken

verbeteren stoepen voor rollators

stoep aan één kant

energie

zonnepanelen op Langeberg

oplaadpunten elektrische auto's

onderzoeken mogelijkheden warmtenet

geluidsoverlast warmtepompen Dahliastraat 

(geluid komt mogelijk van de Zonnekamp?)

collectief inkopen zonnepanelen

buurtenergie opslag

gebruik aardgasnetwerk voor waterstof

lantaarnpalen eerder uitzetten
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Nodig om aardgasvrij te worden
En welke ideeën heeft u of wat heeft u nodig om aardgasvrij in de Bloemenbuurt te kunnen wonen? 

Genoemd werden onder andere:  

energiebesparingsmaatregelen

zolder isoleren

vloer isoleren

dak isoleren

spouw isoleren

dubbel glas

ramen, deuren kiervrij maken

brievenbus tochtvrij

radiatorfolie

tochtstrips

voordeur isoleren

energievoorzieningen en installaties voor 

elektriciteit en warmte

zonnepanelen

zonneboiler

warmtepomp

vloerverwarming

energie opslag accu's

inductie kookplaten

laadpalen

advies en hulp

goede aannemer

goed en onafhankelijk energie advies

financiering / hulp bij subsidie aanvraag

warmte scan / persoonlijke informatie
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Buurtagenda
Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende ideeën voor de Buurtagenda genoemd:

• Een gezamenlijke tuindag voor groot onderhoud, met een groenkorf en een container. 

• Begeleiding bij het aanvragen van subsidies. 

• Oplaadpalen voor elektrische auto's, gekoppeld aan zonnepanelen. 

De gemeente gaat samen met de Buurtwerkgroep (zie hieronder) bepalen hoe deze ideeën

omgezet kunnen worden in echte, concrete deals voor de inwoners van de Bloemenbuurt. 

Ook is het de bedoeling dat er nog veel meer acties, projecten en goeie deals op de 

Buurtagenda komen. Om huis, tuin en buurt te verbeteren en te verduurzamen.
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Buurtwerkgroep
Gedurende de drie bijeenkomsten gaven zo’n 20 buurtbewoners zich op voor de buurtwerkgroep. Zij 

gaan waar mogelijk actief meepraten, meedenken, meedoen en meebeslissen over deze acties, deals 

en hulp. Op korte termijn, en zodra corona het mogelijk maakt, zullen zij benaderd worden voor een 

vervolgafspraak. Wilt u ook deelnemen? Geef u dan op! Zie de contactgegevens hieronder.

Tot slot
De bijeenkomsten lieten veel betrokkenheid 

zien en boden daarnaast de ruimte om 

zorgen te uiten. Dit werd onder andere 

gedaan op het gebied van het verduurzamen 

van huurwoningen in relatie tot stijgende 

energierekeningen van huurders. De 

gemeente gaat hierover in gesprek met 

ProWonen.  

Zo zetten we samen de komende jaren stap 

na stap. Op weg naar een aardgasvrije 

Bloemenbuurt. 

Contact

• Wilt u ook meedenken en meedoen met de 

Buurtwerkgroep? 

• Heeft u ook een goed idee?

• Heeft u een vraag, een zorg of wilt u meer 

informatie? 

Neem dan contact op met Otto Willemsen 

van gemeente Bronckhorst, Wonen en 

Werken via o.willemsen@bronckhorst.nl of 

(0575) 75 02 50.

Meer informatie over het project vindt u op 

www.bronckhorst.nl/bloemenbuurt. 

Een klimaatbestendige wijk

Een energiezuinige wijk

Biodiversiteit in de wijk

Een fijne buurt

mailto:o.willemsen@bronckhorst.nl
http://www.bronckhorst.nl/bloemenbuurt



