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Jouw idee, daar bloeit de wijk van op.
#trotsopdebloemenbuurt

Beste bewoner,

Eind 2020 gingen we met velen van jullie in gesprek over de 
toekomst van de woningen en de wijk. We hebben tijdens 
deze gesprekken ontzettend veel informatie opgehaald, 
waaruit blijkt dat jullie als bewoners de buurt een warm hart 
toedragen. In deze nieuwsbrief zetten we kort op een rij 
welke wensen, behoeftes, dromen en meningen naar voren 
kwamen in de gesprekken. 

Thema’s
Er zijn tijdens de gesprekken een heleboel ideeën 
aangedragen. Fijn om te zien dat er zoveel bewoners 
betrokken zijn bij de wijk! Bijna alle ideeën kunnen we 
verdelen onder drie vaste thema’s: 

• Woning;

• Omgeving;

• Samen leven.

Let op: Niet alle gespreksonderwerpen en details staan in 
deze algemene terugkoppeling. Gesprekken over specifieke 
situaties en/of specifieke woningen vind je hier niet terug.  
Dat wil zeker niet zeggen dat we dit niet belangrijk vinden of 
er niet naar kijken. 

Projectgroep
We hebben jullie ook gevraagd of jullie betrokken willen 
blijven bij het maken van verdere plannen voor de 
buurt. Door de vele aanmeldingen en de grote interesse 
moesten we een keuze maken, en kan helaas niet iedereen 
deelnemen. Bij de samenstellingen van de groep hebben we 
gelet op leeftijd, spreiding in de wijk en de samenstelling van 
je huishouden. De samenstelling van de projectgroep is terug 
te vinden op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  

Zit je niet in de projectgroep? Natuurlijk willen we nog steeds 
jouw mening/opmerkingen/advies horen! Geef je ideeën 
door aan iemand van de projectgroep, dan bespreken we die 
vervolgens in de projectbijeenkomsten.    

Het vervolg
Met de input van de blokgesprekken gaan we een 
concreet plan maken voor de toekomst van de 
Crocuslaan en omgeving. Dit plan beschrijft hoe we een 
toekomstbestendige, fijne, veilige en gezellige buurt kunnen 
realiseren. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen! 
Het plan komt tot stand door verschillende sessies met 
bewoners, de gemeente Vlissingen en de huurdersvereniging 
l’escaut. Samen kijken we wat wenselijk en wat haalbaar is. 
Het doel is om het plan eind 2021 af te hebben. Op basis 
hiervan neemt l’escaut een definitief besluit over de toekomst 
van de woningen en de buurt. 

Projectbijeenkomsten
Afhankelijk van Corona-maatregelen bepalen we hoe de 
projectbijeenkomsten vorm krijgen en hoe we het beste 
kunnen vergaderen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. 
Het heeft de voorkeur om bij elkaar te komen, maar door  
de laatste ontwikkelingen is de kans aanwezig dat we via  
MS Teams, Zoom of een ander programma moeten werken. 
Natuurlijk bekijken we op tijd welk programma voor alle 
projectleden goed te gebruiken is. 

Tot slot
Na elke projectbijeenkomst sturen we een terugkoppeling 
naar alle bewoners van de Crocuslaan en omgeving.  
Dit doen we in de vorm van een nieuwsbrief. In deze eerste 
nieuwsbrief volgt een terugkoppeling van de blokgesprekken.  



Terugkoppeling 
gesprekken

Want de wijk van onze dromen, die maken we samen!

In totaal zijn er 143 woningen. 
Wij hebben de helft van de 
buurtbewoners gesproken. 

143
woningen

70
bewoners gesproken

45
gesprekken

Het eerste thema dat aan 
bod komt is de woning.  
Hoe bevalt de woning, en 
wat zijn verbeterpunten 
voor de toekomst? 

Woning

•  Vocht / tocht / zout 
Veel bewoners hebben last van vocht, tocht en/of  
zout in hun woning. Dit verlaagt hun wooncomfort  
en is dan ook een verbeterpunt voor de toekomst. 

•  Isolatie 
De woningen zijn volgens veel bewoners gehorig en slecht warm te 
krijgen. Dit laatste is terug te zien in de energierekening, al is er een klein 
aantal bewoners dat zich hierin niet herkent. 

•  Beperkte leefruimte 
Veel bewoners vinden de woning te klein. Vooral de bovenverdieping en 
de schuren vinden zij aan de kleine kant. 

•  Betaalbaarheid woning 
Rekening houden met de betaalbaarheid van de woningen vinden 
de bewoners belangrijk. De wens is dan ook om de woningen die we 
behouden en/of opnieuw bouwen, betaalbaar te houden. 

•  Karakter woningen 
Het overgrote deel van de bewoners voelt zich thuis in de woningen. 
Bewoners noemden de woningen ‘warm, karakteristiek en gezellig’. 

Omgeving



Het derde en laatste thema is 
samen leven. We willen een buurt 
creëren waarin we met elkaar 
wonen en leven, in plaats van 
een samenleving waarin iedereen 
langs elkaar heen leeft.  
Wat is hiervoor nodig? 

Samen 
leven

•  Ontmoetingsplek 
Een ontmoetingsplek niet alleen voor kinderen/jongeren.  
Ook ouderen hebben aangegeven dat er een ontmoetingsplek mist  
om deel te nemen aan activiteiten.

•  Mogelijkheden tot spelen in de wijk 
Het ontbreken van speelgelegenheden voor kinderen  
(in de nabijheid van ‘thuis’) zien veel bewoners als een gemis. 

•  Plan voor “leefstraten” 
Twee bewoners hebben een uitwerking gemaakt van hun idee voor de buurt. Zij hebben daarbij 
gedacht over autovrije speel- leefstraten. Het idee erachter is om de leefbaarheid in de straat 
te vergroten en kinderen een plek te geven om ongestoord (zonder verkeer) buiten te kunnen 
spelen. 

•  Uitstraling tuinen 
De uitstraling van de voor- en achtertuinen (handhaving daarvan) is voor veel bewoners een punt. 
Dit heeft volgens deze bewoners een negatieve weerslag op de uitstraling van de hele buurt.

•  Contact buren 
Een vaak terugkomend aspect is het saamhorigheidsgevoel binnen de wijk. Veel bewoners 
geven aan goed contact te hebben met hun buren en willen dit graag behouden. 

•  Verkeer- en parkeerdruk 
Volgens veel bewoners rijdt (zwaar) verkeer te hard door de straten.  
Er is daarom behoefte aan verkeersremmende en regulerende  
maatregelen om de parkeerdruk te verlagen. 

•  Wateroverlast 
Sommige bewoners ervaren waterovelast.  
Op een enkele plaats staat de straat na regenbuien langdurig  
“blank” en loopt het water zelfs in de woning.

•  Onveiligheid brandgangen 
Een aantal bewoners vraagt aandacht voor de uitstraling,  
maar vooral voor de veiligheid van brandgangen. 

•  Groen in de buurt 
Hoe groener de buurt, hoe beter. Hier valt volgens  
veel bewoners nog een verbeterslag te maken.

•  Ligging 
De ligging van de buurt vinden veel bewoners ideaal.  
Er zijn voorzieningen op loopafstand,  
inclusief centrum en boulevard. 

Het tweede thema is de 
omgeving. Hoe beoordelen 
bewoners de buurt? Wat is er 
goed, wat kan er beter?

Omgeving
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Samenstelling projectgroep
De projectgroep bestaat uit bewoners, uit de huurders-
vereniging l’escaut, uit de gemeente Vlissingen en l’escaut. 
Verfrissende ideeen en wensen van bewoners zijn onmis-
baar in deze projectgroep, naast de professionele blik en 
verantwoordelijkheid van de gemeente op omgeving en 
samen leven. De huurdersvereniging l’escaut let in deze
projectgroep op het algemeen belang van alle huurders.  
Wij willen als l’escaut de wijk van je dromen samen creeren, 
met betaalbare woningen in een passende leefomgeving.  
Met oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid.

Bewonersafvaardiging
- Mevrouw Y. Meijer
- Mevrouw J. Jonkman
- Mevrouw J. M. Mintjes
- Mevrouw L.J. Casteele
- De heer H.C. Bommeljé
- Mevrouw J.P. Vreeke 
- De heer P. Kas. 

Vertegenwoording namens de 
Huurdersvereninging l’escaut
Marie-Claire Dominicus-Dehing 
Geert-Jan Tuin 

Namens gemeente Vlissingen
Marije Verlinde - Projectleider Team Fysiek
Michelle Vos - Wijkcoördinator

Namens l’escaut
Natasja Swennen - Wijkbeheerder Middengebied
Olaf Cornelius - Projectleider Vastgoed
Denise Nuhaan - Projectleider Wijkbeheer

Inloopspreekuren 
In verband met Corona kunnen de inloopspreekuren op dit 
moment niet doorgaan. Zodra dit weer mogelijk is wordt het 
inspiratiepunt aan de Crocuslaan 10 weer gebruikt voor inloop.

Contact  
Via e-mail: crocuslaan@lescaut.nl of via telefoon: 
0118 - 42 23 00


