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

Beste bewoner,

De eerste projectbijeenkomst is een feit! In deze nieuwsbrief 
geven we een terugkoppeling van deze startsessie. We 
hebben er alle vertrouwen in dat we met z’n allen een 
mooi plan voor de toekomst van onze wijk gaan maken. Wij 
hebben er zin in! 

Startsessie 
Bewoners, vertegenwoordigers van huurdersvereniging 
l’escaut, vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen en 
l’escaut woonservice namen deel aan de startsessie. Jammer 
genoeg kon dit in verband met de covid-maatregelen nog 
niet fysiek. Gelukkig konden we elkaar wél digitaal ontmoeten 
via MS Teams. In deze sessie maakte de projectgroep kennis 
met elkaar. Ook bespraken we het vervolg: Wat gaan we 
doen? Wat is ervoor nodig om een goed buurtplan te maken? 
Want een buurtplan voor de toekomst van de Crocuslaan en 
omgeving, dat is het doel waar we samen aan gaan werken. 

Kansen, dromen en verbeterpunten
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. 

Op 29 maart en 12 april gaan we hier met de projectgroep 
verder op in. Wat zijn de kansen, dromen en verbeterpunten 
die jullie hebben genoemd? Wat zijn de belangrijkste vragen? 
In volgende sessies zoeken we naar de beste antwoorden en 
oplossingen voor deze vragen. We bespreken verschillende 
situaties en kijken samen naar wat wenselijk en haalbaar is. 
Zo komen we uiteindelijk tot een buurtplan. Niet zomaar 
een buurtplan, maar een buurtplan voor de wijk van onze 
dromen! 

Tot slot
Zit je niet in de projectgroep? Natuurlijk willen we nog steeds 
jouw mening en advies horen! Geef je ideeën door aan 
iemand uit de projectgroep, dan bespreken we die in de 
volgende sessie. 

Eerstvolgende 
sessies
• 29 maart
• 12 april



De projectgroep stelt zich voor 

Hans Bommeljé, 63 jaar

Ik woon samen met Petra de Nooijer (echtgenote), 
2 katten (Ziggy en Rosi) en een Hond (Mara) in de 
Primulalaan op nr 13. Petra is een echte tuinliefhebber 
en is daarin ook vaak met veel enthousiasme aan het 
werk. Petra is ook heel creatief. Zelf ben ik beeldend 
kunstenaar/vormgever met een technische achtergrond 
bouwkunde. Ik heb een atelier/studio in Middelburg, maar 
vind het altijd prettig om op het eind van de dag weer 
naar Vlissingen te komen. Thuis!
 
Wat vind je zo leuk aan de wijk?
Onze wijk heeft een karakteristieke uitstraling. Veel 
mensen die op bezoek komen van buitenaf vinden de wijk 
ook heel bijzonder. Het heeft geschiedenis! In onze straat 
is er veel contact met buren en andere ‘straatbewoners’, 
wat ook betekent dat er sociaal contact is. Iedereen kent 
iedereen en als er hulp nodig is, wordt dat ook geboden 
en gegeven!
 
Waarom doe je mee in de projectgroep?
Omdat ik het heel goed vind dat l’escaut de bewoners 
betrekt in de plannen voor onze wijk. Ik ben ook heel 
benieuwd naar de visie van het architectenbureau met 
betrekking tot de woningen en de leefomgeving. Zelf heb 
ik vanuit mijn achtergrond 3 ideeën aangeleverd voor 
verbetering van de woningen, de omgeving en (meer) 
kunst in de wijk. Ik wil me daar graag voor inzetten.
 
Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
In samenwerking met alle betrokkenen tot een goed plan 
te komen, gebaseerd op de wensen van de bewoners.

Marie-Claire Dominicus-Dehing, 29 jaar 

Ik ben getrouwd, moeder van 2 meiden en 
penningmeester van HVl. Woonachtig aan de 
Hogeweg in de buurt van de Bloemenlaan. 

Waarom doe je mee in de projectgroep?
Ik neem deel aan het project Crocuslaan 
namens Huurdersverening l’escaut (HVl). Als 
huurdersvereniging willen wij graag weten hoe 
het met onze mede huurders gaat. We willen 
ook zoveel mogelijk meedoen aan projecten en 
klankbordgroepen. Op deze manier kunnen we 
meekijken en meedenken met onze mede huurders, 
met als doel dat in alles wat we bespreken het 
voordeel, de veiligheid en de redzaamheid van onze 
mede huurders wordt meegenomen. 

Hoe ziet het bestuur van de  
huurdersvereniging eruit?
Met 3 bestuursleden konden we heel weinig doen. 
In 2006 zijn er 6 nieuwe bestuursleden bijgekomen, 
waarvan er 1 benoemd is als bestuurslid en 5 als 
aspirant bestuursleden. We kijken er erg naar uit hoe 
het project Crocuslaan en omgeving gaat uitpakken.

In komende nieuwsbrieven stellen de leden van de 
projectgroep zich graag aan je voor! In deze editie 
geven we het woord aan Hans, Marie-Claire, Petra 
en Denise. 



Denise Nuhaan, 42 jaar

Ik woon samen met mijn man en 3 kinderen in 
Middelburg. Bij l’escaut ben ik als wijkmanager de 
coördinator van wijkbeheer. Daarnaast begeleid  
ik projecten binnen wijkbeheer zoals wijkvisies,  
maar ben ik ook de projectleider van dit project:  
de Crocuslaan en omgeving.

Wat vind je zo leuk aan de wijk?
De grote sociale samenhang in de wijk. Het is mooi 
om te horen dat mensen zo graag in de wijk wonen. 
En natuurlijk vind ik het leuk dat de wijk een tuindorp 
is met een speelse opzet. De verschillende type 
gevels en de grote tuinen geven de wijk haar charme. 

Waarom doe je mee in de projectgroep?
Ik vind het belangrijk om samen naar de buurt 
te kijken en op zoek te gaan naar de kansen 
voor het gebied. Hierbij zijn de meningen van de 
buurtbewoners heel belangrijk, zij weten precies 
wat er leeft in de buurt. Maar ook de input van 
diverse andere partijen, zoals gemeente en de 
huurdersvereniging is belangrijk. Zo kunnen we 
samen het beste plan maken voor deze wijk.

Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Een heel mooi plan voor de toekomst van deze 
wijk, dat we samen met de bewoners opstellen. 
En uiteindelijk natuurlijk een mooie, fijne wijk waar 
mensen veilig, gezellig en met veel plezier wonen.

Petra Kas, 61 jaar

Ik woon al sinds 1989 in de Hyacinthenlaan. En nog steeds 
naar tevredenheid. Het was prima om er met mijn twee 
kinderen te wonen, en nu alleen is het zeker ook een fijn 
huis. Niet te groot en niet te klein. Een plek om thuis te 
komen na mijn werk. Ik heb een opleiding gevolgd aan de 
MLTS in Breda, richting aanleg en onderhoud van tuinen.  
Nu werk ik als zzp’er en heb ik in Koudekerke een zorg-
kwekerij en daarbij een verkooppunt van sedummixmatten 
voor groene daken.

Wat vind je zo leuk aan de wijk?
Ik vind de wijk fijn omdat het een stukje (redelijk) oud 
Vlissingen is, met voor mij toch wel nostalgische waarde. 
Misschien kan ik zeggen dat ik me thuis voel in mijn huis, 
maar ook in de buurt.

Waarom doe je mee in de projectgroep?
Normaliter ‘bemoei’ ik me niet met werk/projectgroepen, 
maar nu zag ik een mogelijkheid om in ieder geval te 

proberen mee te denken met anderen om de buurt een 
boost te geven in een richting waarvan ik hoop dat die 
toekomstbestendig is. 

Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Ik hoop dat ik goed heb aangevoeld dat de projectgroep 
bij kan dragen om, samen met woningbouw, gemeente (en 
expertise van Delacourt van Beek), tot een weldoordacht plan 
kan komen om de buurt/huizen op een verantwoorde manier 
aan te gaan passen zodat er voldaan wordt aan de huidige 
eisen. Niet alleen omdat het ‘de nieuwe eisen’ zijn, maar 
vooral omdat het noodzakelijk is. We hebben met steeds 
meer mensen een steeds beperktere ruimte te verdelen.  
De kunst zit ‘m er in om het tegelijkertijd leefbaar te houden, 
zodat je je nog thuis voelt in ‘je buurt’.

Flora en fauna 
onderzoek
We willen een goed beeld krijgen van de 
beschermde diersoorten in de wijk. Daarom 
gaat het externe bureau Buijs Eco Consult 
een onderzoek uitvoeren. Zij komen 
kijken welke beschermde diersoorten 
waar verblijven. Denk bijvoorbeeld aan de 
huismus, de vleermuis en de gierzwaluw. 
Het onderzoek vindt met name plaats rond 
zonsopkomst en zonsondergang, en loopt 
tot juli. 
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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. Meier
- Mevrouw J. Jonkman
- Mevrouw J.M. Mintjes
- Mevrouw L.J. Cassteele
- De heer H. de Nooijer
- Mevrouw P. Kas
- Mevrouw I. Roelse
- De heer D. Hoppener
- De heer H.C. Bommeljé

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

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


