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Onderwerp Uw buurt wordt aangepakt. Doet u mee?  

 

 

Geachte heer, mevrouw,  
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U woont in de Schildersbuurt in Bleiswijk. Voor uw buurt staat in het eerste kwartaal van 2021 een 

opknapbeurt van de buitenruimte gepland waarvoor de voorbereidingen samen met HB Adviesbureau zijn 

gestart. In deze brief leest u hier meer over. Ook leest u hoe u een bijdrage kunt leveren aan deze 

voorbereidingen.  

 

Waar gaan we aan de slag? 

Op de afbeelding hiernaast staat een 

cirkel om de straten die worden 

opgeknapt. In de bijlage bij deze brief 

zijn de straten waar het om gaat geel 

gearceerd.  

 

Wat gaan we doen? 

 De riolering vervangen door een 

gescheiden rioolstelsel waardoor 

het hemelwater in de sloten komt 

en niet naar de rioolzuivering gaat 

 Duurzame maatregelen toepassen, 

zoals het vervangen van openbare 

verlichting door energiezuinige 

verlichting 

 De inrichting van de openbare 

ruimte aanpassen in overleg met de 

bewoners van de buurt. Denkt u 

hierbij aan parkeren, speelplekken 

en openbaar groen 
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Doet u mee? 

Als bewoner kent u deze buurt het beste. Daarnaast bent u de belangrijkste gebruiker. Daarom vragen 

we u mee te doen en samen op te trekken met de gemeente in de voorbereiding (participatie).   

 

Participatie fase 1: woonwensen en –behoeften in beeld brengen 

Door het invullen van het reactieformulier in de bijlage maakt u duidelijk wat u belangrijk vindt 

in de openbare ruimte in uw buurt. U kunt hiervoor ook de bijgevoegde tekening gebruiken en 

hierop aangeven wat u belangrijk vindt. 

 

Wilt u uw reactie graag nog persoonlijk toelichten?  

 Digitaal: Kruist u dit dan aan op het reactieformulier bij vraag 3. Wij nodigen u dan graag 

uit voor een digitaal overleg samen met andere buurtbewoners op een van de voorgestelde 

data. Bij te veel aanmeldingen op een datum, nemen we contact met u op. We doen u dan 

een nieuw voorstel voor een overlegmoment. 

 Telefonisch: Vindt u het lastig om aan een digitale bijeenkomst deel te nemen, dan kunt u 

uw reactie ook telefonisch toelichten. Kruist u deze optie dan aan op het reactieformulier 

bij vraag 3. Wij nemen dan telefonisch contact met u op in de week van 31 augustus 2020. 

 

Terugsturen 

De ingevulde documenten kunt u ingescand (of gefotografeerd) terugmailen naar 

schildersbuurt.bleiswijk@hbadvies.nl. Ook kunt u uw reactie per post terugsturen in de 

bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. Wij ontvangen uw reactie 

graag uiterlijk 1 september 2020.  

 

Terugkoppeling resultaten fase 1 

De resultaten van de inventarisatie koppelen we via een brief aan u terug. Dit doen we zodra 

alle wensen en behoeften zijn ontvangen en verzameld en na de digitale en telefonische 

overleggen met bewoners. 

  

Participatie fase 2: samen ontwerpen 

De resultaten uit fase 1 zijn de basis voor de ontwerpsessies. Voor deze sessies zoeken we 

buurtbewoners, bij voorkeur 1 vertegenwoordiger per straat of deel van de straat, die in de 

periode van medio september t/m november 2020 twee of drie dinsdagavonden (digitaal) willen 

meedenken over bijvoorbeeld parkeren, openbaar groen of de speelplek in de Jan Steenstraat. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn mede afhankelijk van de resultaten uit de enquête. 

Wilt u hier over meedenken,  meldt u zich dan aan voor de ontwerpsessies via het bijgevoegde 

reactieformulier bij vraag 4. HB Adviesbureau maakt voor deze sessies puzzelstukken van de 

Schildersbuurt, waardoor we de optimale inrichting ‘in elkaar kunnen puzzelen’. Wij kijken er 

naar uit om met u samen te werken!  

 

Participatie fase 3: Afronding 

We ronden de participatie af in december van dit jaar. Via een nieuwsbrief presenteren wij het 

ontwerp van de herinrichting van de Schildersbuurt aan de bewoners.  

 

Vanwege COVID-19 organiseren we de participatie op deze wijze. Zo maken we toch optimaal 

gebruik van uw inbreng en kennis van de buurt en voldoen we ook aan de RIVM-richtlijnen.  
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Wachten met aanpakken van uw voortuin 

Misschien heeft u plannen om uw voortuin aan te pakken. Wij vragen u om daar nog even mee te 

wachten, omdat we tegelijkertijd met de opknapbeurt ook het maaiveld ophogen. Door de jaren heen is 

dat namelijk verzakt en daarom hogen we dit weer op. Het ophogen van de tuinen valt daar niet onder. 

Dat is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Als u van plan bent uw tuin aan te pakken, kunt u 

dus beter even wachten tot de nieuwe hoogte van het maaiveld bekend is. 

 

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in twee fasen 

In het eerste kwartaal van 2021 starten de werkzaamheden aan het rioolstelsel. Pas in het vierde 

kwartaal van 2021 starten de werkzaamheden aan de rijbaan en voetpaden. Bij deze werkwijze kan de 

grond goed ‘inklinken’ na de werkzaamheden aan het rioolstelsel. De rijbaan en voetpaden worden 

hierna tijdelijk voor al het verkeer begaanbaar gemaakt. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de 

definitieve verharding van de rijbanen en de voetpaden aangelegd. Doordat de grond goed is 

ingeklonken, ligt de verharding jaren mooi vlak en zijn er vrijwel geen verzakkingen. Deze werkwijze 

komt mogelijk minder efficiënt over, maar op deze manier heeft u er daarna weer jaren plezier van!  

 

Andere organisaties ook aan het werk in de Schildersbuurt 

Zowel de leverancier van het gas (Stedin) als van het water (Dunea) vernieuwen hun leidingen tegelijk 

met onze werkzaamheden in de Schildersbuurt. Deze Nuts-leidingen zijn namelijk ook aan vervanging 

toe en de straat gaat nu toch open. Alle partijen stemmen de werkzaamheden in de uitvoering op elkaar 

af.  

 

Meer informatie en vragen 

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de opknapbeurt van de Schildersbuurt? Ga dan 

naar www.lansingerland.nl/schildersbuurt. Hier vindt u algemene informatie over het project en de 

laatste stand van zaken. Vragen kunt u mailen naar schildersbuurt.bleiswijk@hbadvies.nl.   

Eventueel kunt u ons telefonisch de projectleider Rosalie Hirdes bereiken via 14 010 (wegens de vakantie 

periode is dit mogelijk vanaf donderdag 13 augustus 2020) 

 

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

 

 

 

 

Rosalie Hirdes 

Team Projecten 

 

 

 

Bijlagen:   

 Reactieformulier Schildersbuurt  

 Overzicht van de straten in de Schildersbuurt  

 Antwoordenvelop 

http://www.lansingerland.nl/schildersbuurt
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