Terugkoppeling bewonersenquête
Vocht
Er is onderzocht hoeveel
bewoners last hebben van vocht
in huis en hoe ernstig dit wordt
beoordeeld. De resultaten tonen
dit duidelijk aan en weergeven
ook de locaties waar de vochten/of schimmelproblemen zich
voordoen. Daarnaast wordt
duidelijk of dit alleen bij regenval
is of standaard in huis zit.

Intensiteit

Tocht
Tochtproblemen doen zich in de
wijk ook veel voor. De resultaten
tonen ook hier aan hoe ernstig
deze zijn, de locaties waar de
tochtproblemen zich voordoen,
maar ook via waar de toch
doorkomt.

Intensiteit

Wateroverlast
Bij regenval kan natuurlijk hier en
daar een plas blijven staan, maar
overlast hiervan is nooit goed. We
hebben gekeken of er overlast
is bij zwaardere, of misschien al
bij normale regenval en waar we
deze dan vooral zien.

Voorkeuren
Ook is er aan de bewoners
gevraagd waar hun voorkeur naar
uitgaat voor wat betreft renovatie
of nieuwbouw. Naar eventuele
opties om het wooncomfort te
verbeteren is ook gevraagd. En
tijdens de renovatie is het handig
om te weten of de bewoners
liever in hun woning willen blijven
of tijdelijk willen verhuizen.
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Voorkeur

Let op! De keuze nieuwbouw is NIET goed toegelicht. Veel bewoners hebben het idee dat ze
een keuze hebben, echter is hier niet goed toegelicht dat nieuwbouw consequenties heeft voor
eventuele terugkeer. Wanneer dit zou worden toegelicht, zal het percentage nieuwbouw naar
verwachting lager uitkomen.
Bron: https://www.smart-wise.nl/projectgroepcrocuslaan

Waar

Wooncomfort

De projectgroep bestaat uit bewoners, uit de huurdersvereniging l’escaut, uit de gemeente Vlissingen en l’escaut.
Ondersteund door een stedenbouwkundig bureau.
Verfrissende ideeën en wensen van bewoners zijn onmisbaar 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.
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In de afgelopen sessies kwamen er zoveel ideeën en
wensen aan bod dat we tijd te kort kwamen en zelfs een
extra sessie hebben gehouden. Dit zorgt voor extra veel
input, en dus ook voor een extra dikke nieuwsbrief! We
hebben in deze nieuwsbrieven alle besproken punten
binnen de thema’s woning, omgeving en samen leven
op een rij gezet. Verder praten we jullie graag bij over de
bewonersenquête en de onderzoeken in de wijk. En net
zoals in de vorige nieuwsbrieven stellen we weer een
aantal leden van de projectgroep aan jullie voor.

Samen
leven
Tijdens de eerste sessie
maakten we de balans op.

Hoe nu verder?
Eerstvolgende
Alles wat we besproken hebben
sessies
over woning, omgeving en samen
leven nemen we mee in de
• 21 juni
volgende bijeenkomst op 28 juni.
• 28 juni
Net zoals de resultaten van de
• 12 juli
onderzoeken en de bewonersenquête. Tijdens deze bijeenkomst
gaan we kijken welke oplossingen
het beste passen bij de problemen, kansen en resultaten
die in de afgelopen sessies naar voren zijn gekomen. Na de
zomer organiseren we een terugkoppelingsbijeenkomst
met alle bewoners, voordat we definitieve keuzes maken.
De wijk van onze dromen, die maken we samen
Jouw mening is ontzettend belangrijk. Ook als je niet in
de projectgroep zit. Want de wijk van onze dromen, die
kunnen we alleen samen maken! Heb je vragen over wat
er in deze nieuwsbrief staat? Wij willen het graag horen!
Geef je ideeën en adviezen door aan iemand van de
projectgroep, stuur ons een mailtje of kom langs in het
inspiratiehuis. Maak in dit laatste geval een afspraak met
wijkbeheerder Natasja Swennen via 0118 422300 of
crocuslaan@lescaut.nl. Wij nemen alle ideeën vervolgens
mee in de eerstvolgende sessie.

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

Wat is de geschiedenis van de
Bloemenlaan en omgeving,
en hoe ziet de wijk er nu uit?

Tuinstad
De wijk is opgezet volgens het Tuinstadmodel. Dit model is
rond 1900 bedacht door Ebenezer Howard. Zijn idee was om
met de Tuinsteden de woonomstandigheden voor arbeiders
te verbeteren. Kenmerken van deze steden zijn het dorpse
karakter, veel groen, een eigen tuin en een ruime opzet.
Historie Crocuslaan e.o.
De Crocuslaan en omgeving kent een bijzondere
geschiedenis. Het begon rond 1875-1917, toen het aantal
inwoners in Vlissingen verdubbelde van 10.000 naar 20.000.

Scheepswerf De Schelde werd de grootste werkgever van
de stad en richtte in 1909 een volkshuisvereniging op:
de voorloper van l’escaut. In 1920 startte de bouw van
de Crocuslaan e.o ., volgens het Tuinstadmodel. Tijdens de
oorlog ontstond er helaas veel schade aan de woningen,
een aantal woningen is zelfs nieuw opgebouwd. In 1983
werd de wijk ook nog een keer grondig gerenoveerd.

De projectgroep stelt zich voor

Hoe ziet het er nu uit?
Je ziet in de Bloemenlaan e.o. nog veel kenmerken van de
Tuinstad terug. De woningen verspringen en verdraaien ten
opzichte van elkaar. Er zijn nog steeds grote tuinen, maar
weinig openbaar groen. De straten hebben door kleine
verschillen allemaal hun eigen karakter. Dat geldt ook voor
de woningen. Ondanks subtiele verschillen vormen de
woningen duidelijk één familie. Er is ook veel veranderd
in de wijk. De opbouw na de oorlog en de grondige
renovaties hebben ervoor gezorgd dat het ambachtelijke
karakter van de wijk grotendeels verdwenen is.

De leden van de projectgroep stellen zich graag aan
je voor! In deze editie geven we het woord aan Ingrid
en Olaf.

Olaf Cornelius, 45 jaar

Omgeving

Cultuurhistorisch onderzoek
Het cultuurhistorisch onderzoek naar de wijk is afgerond.
Hieruit blijkt dat de cultuurhistorisch waarde vooral zit in
de stedenbouwkundige opzet en het tuinstad-ideaal om de
leef- en woonomstandigheden van arbeiders te verbeteren.
Nog steeds zie je het Tuinstadmodel terug in de wijk, en is
er sprake van enige architectuurhistorische waarde. Helaas
hebben oorlogsschade en renovatie de gaafheid van de wijk
wel ernstig aangetast.

Als laatste bespraken we
tijdens de sessies het thema
omgeving. Belangrijke punten
verkeer en parkeren.

Woning
Het tweede thema dat we
Welke woningen staan er in
de wijk, wat zijn uitdagingen
en waar liggen er kansen?

Uitdagingen
Ook al is er sprake van verschillende woningen, de
uitdagingen zijn voor de meeste woningen gelijk. Deze
uitdagingen zitten vooral in energiekosten, ventilatie, vocht
en tocht, meer ruimte en in de indeling. Het oplossen van
tocht- en vochtproblemen heeft hierbij prioriteit.
Kansen
De woningen in de Crocuslaan e.o. hebben bijna
allemaal dezelfde indeling en grootte. Wel worden
ze door verschillende huishoudens bewoond: van
éénpersoonshuishoudens tot gezinnen met meerdere
kinderen. Tijdens de sessie hebben we gesproken
over het toevoegen van woontypes, bijvoorbeeld extra
seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen.

Tuinen
De achtertuinen zijn groot en hebben verschillende functies.
We hebben tijdens de sessies gesproken over hoe we de
uitstraling van de tuinen kunnen verbeteren. Ook kwam
de vraag naar voren of we de uitstraling van de voortuinen
kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door vaker een groendag
te organiseren.

Ik woon samen met mijn man aan de Primulalaan 19, met
onze hond en 2 poezen. Hier wonen wij inmiddels alweer
35 jaar met veel plezier. Onze twee kinderen zijn hier ook
opgegroeid. Wij hebben een heerlijke grote tuin aan de
achterzijde en een tuintje aan de voorzijde. Binnenshuis
heeft mijn man veel aan woningverbetering gedaan, dus
voor ons het perfecte huis gecreëerd.

We hebben ook gesproken over de mogelijkheid om de
tuinen kleiner te maken. In ruil hiervoor kunnen we meer
openbaar groen plaatsen, meer parkeerplaatsen maken
of de woningen uitbreiden.

Wat vind je zo leuk aan de wijk?
De karakteristieke uitstraling van de huizen en de ruime
opzet tussen de huizen. Dit geeft ook privacy, wat je bij
nieuwbouw niet meer ziet. Deze wijk heette vroeger
“Tuindorp” en is destijds met grote tuinen opgezet zodat
de arbeiders een eigen volkstuin hadden om na het werk
te kunnen ontspannen. Wat mij betreft een wijk met
historische waarde en een monumentale status waard.
Dit aanzicht is nog zo typerend, dit kom je niet veel
meer tegen. Vlissingen timmert hard aan de weg met
haar “vernieuwing van het stadsaanzicht”, maar verliest
hierdoor veel historie en dat vind ik ontzettend jammer.
Vlissingen zou juist meer energie moet steken in behoud
van historie en bepaalde wijken juist een monumentale
status moeten geven, zodat typerende wijken en/of
woningen juist behouden kunnen worden.

Verkeer
Veel bewoners ervaren verkeersoverlast. Met het invoeren
van eenrichtingsverkeer, of het inrichten van autovrije straten
of woonerven (auto te gast) kunnen we de verkeersoverlast
verminderen. Ook zijn er niet altijd genoeg parkeerplekken in
de wijk. Voor de 189 woningen zijn nu 171 parkeerplaatsen
beschikbaar. Dat is zo’n 0,9 parkeerplaats per woning.
Ter vergelijking: bij nieuwbouw is de richtlijn 1,6/1,8
parkeerplaatsen per woning.

Binnen de Crocuslaan e.o. staan 3 families van woningen:

A. Mansarde of Franse kap

Ingrid Roelse, 56 jaar

waren wateroverlast, groen,

Tijdens de sessie bleek dat veel bewoners het Tuinstadmodel
wel herkennen in hun wijk en hier ook veel waardering voor
hebben. Met name de speelse opzet en de grote tuinen
werden vaak genoemd als pluspunt.

besproken hebben is woning.

Wateroverlast
Een belangrijk punt dat we besproken hebben over de
omgeving is wateroverlast. Vooral in de straten. Hoe kunnen
we dit oplossen? We hebben verschillende opties besproken,
waaronder het verbeteren van rioleringssystemen,
wadi’s in de openbare ruimte (zoals de Bloemenlaan),
waterdoorlatende verharding en meer groen in plaats
van verharding.

B. Zadeldak

C. Twee lagen + kap
Bij een herinrichting van de wijk zijn er verschillende parkeeroplossingen mogelijk. Deze worden in overleg met de
gemeente verder onderzocht en uitgewerkt.

Renovatie of nieuwbouw
Naast renovatie is het ook mogelijk dat er uiteindelijk
gekozen wordt de woningen te slopen. Samen met de
projectgroep hebben we van beide opties de voor- en
nadelen uitgebreid besproken. In de komende sessies
wordt dit verder uitgewerkt naar verschillende scenario’s.
Deze scenario’s worden beoordeeld op haalbaarheid (onder
andere bouwtechnische mogelijkheden, wensen van de
bewoners en financiën) en daarna wordt er een keuze
gemaakt. Een mix van nieuwbouw en renovatie behoort
ook tot de mogelijkheden.

Bouwtechnisch onderzoek
l’escaut doet bouwtechnisch onderzoek. Hiermee
onderzoeken wij wat nodig is om de woningen in
de wijk toekomstbestendig te maken op het gebied
van woonkwaliteit, duurzaamheid, vochtproblemen,
asbestverwijdering en technische staat. Een eerste
conclusie? Als we de woningen toekomstbestendig
willen maken, is een ingrijpende renovatie noodzakelijk. Zelfs zo ingrijpend dat de bewoners tijdens
de renovatie tijdelijk moeten verhuizen.

Lopende onderzoeken
In de vorige nieuwsbrief gaven we een update over het
flora en fauna onderzoek. Daarnaast voert Invar Survey
hoogtemetingen uit in de wijk. Zo brengen zij in beeld wat
de kritieke punten zijn als het gaat om wateroverlast. Bureau
Juust heeft opdracht gekregen om een parkeeronderzoek uit
te voeren. Door middel van parkeertellingen brengen ze de
parkeerdruk in de wijk in beeld. Op basis van deze uitkomst
krijgen we helder waar de parkeerdruk te groot is. De
parkeertellingen vonden plaats van 25 tot 29 mei, deels
in de nachtelijke uren.

Waarom doe je mee in de projectgroep?
Omdat ik mij betrokken voel bij de wijk en graag wil
meedenken in hetgeen wat komen gaat. Want de
toekomst van onze wijk, dit gaat ons allen aan. Ook is er
saamhorigheid, want er wonen in deze wijk veel bewoners
die er al heel lang wonen, dit zegt ook wat over het
woongenot over deze wijk.
Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Wat ik hoop te bereiken is, dat de wensen en ideeën van
de bewoners worden meegenomen in de plannen, waarin
zowel l’escaut als de bewoners zich weten te vinden.
Ook hoop ik door deelname aan deze projectgroep, dat
bewoners ons zullen benaderen als zij hulp nodig hebben

Ik woon samen met mijn vrouw en 2 kinderen in
Hoogerheide. Een eindje van Vlissingen vandaan,
maar ik heb sinds mijn studententijd wel echt een
band gekregen met Vlissingen. Ik ben werkzaam
bij l’escaut woonservice als projectmanager. Ik ben
verantwoordelijk voor de nieuwbouwopgaven,
herstructureringsprojecten en complexere
renovatieprojecten. In de afgelopen jaren heb ik o.a.
de volgende projecten gerealiseerd: nieuwbouw
Groote Markt, renovatie Engelse Wijk, diverse
nieuwbouw in het Middengebied, renovatie Rooie
Buurt, nieuwbouw Verkuijl Quakkelaarstraat.
Momenteel ben ik druk met de ontwikkeling
van verschillende projecten in Scheldewijk, de
herstructurering van het Ravesteynplein en sinds kort
dus ook de wijk Crocuslaan e.o.
Wat vind je zo leuk aan de wijk?
Ik vind de speelse opzet van de wijk erg leuk, een
typisch tuindorp. Ook de uitstraling van de woningen
en de diepe tuinen spreken mij aan. Het is geen
doorsnee woonwijk en het mooie is dat er veel
onderling contact is. Mensen kijken hier nog naar
elkaar om.
Waarom doe je mee in de projectgroep?
Ik wil juist graag samen met bewoners het gesprek
aangaan om te kijken wat een goede toekomstvisie
is voor het complex. Wij kunnen achter ons bureau
mooie plannen maken, maar de bewoners zijn de
ervaringsdeskundigen. Zij weten wat er speelt in de
wijk en wat de knelpunten van de woning en de wijk
zijn. Op die manier kunnen we elkaar versterken en
tot een goed toekomstplan komen.
Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Dat we inderdaad, met respect voor elkaars belangen,
tot een mooi en uitvoerbaar plan komen voor de wijk.
Dit zodat er ook in de toekomst veel mensen prettig
en gelukkig kunnen wonen.

of vragen hebben. En natuurlijk hoop ik dat sloop voorkomen
kan worden en dat renovatie een goede optie is, want de
gemeente Vlissingen heeft mijn inziens al te veel oude
gebouwen en daardoor sfeer, uit onze stad laten verdwijnen.
Kortom we gaan een spannende tijd tegemoet.

