VAN DEYSSEL KRANT
Over de vernieuwing van de buurt • voorjaar 2016

DE VOORDEURGESPREKKEN

HÉ, EEN NIEUWE KRANT

WAT VINDT U?

U heeft het al van ons
gehoord; we gaan aan de slag
in uw buurt. Wat, wanneer en
hoe gaan we nog – samen met
u – bepalen.
In deze krant houden we u op
de hoogte en brengen u nieuws
over de buurtaanpak. Denk aan
de verbeteringen van de wonin
gen en de buurt (wat gaan we
doen aan de woningen en de
buurt) en de planning (wanneer
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Met 26 medewerkers van Rochdale gingen we eind januari
langs de deuren in uw buurt. We hebben met ruim driehonderd
bewoners over de woningen en de buurt gesproken.
Rochdale gaat niet alleen de
woningen, maar ook uw buurt
opknappen. Het technisch onder
zoek en de voordeurgesprekken
waren de eerste stap ter voor
bereiding.

de bewoners – gemaakt. De
(verbeter)punten die u heeft
opgenoemd tijdens de voor
deurgesprekken worden mee
genomen in de plannen. Uw
informatie telt! Rochdale gaat de
komende maanden aan de slag
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gaat er wat gebeuren). Ook doen
we verslag van de gesprekken
die we met de bewoners en
andere organisaties voeren over
de buurtaanpak. U kunt in deze
krant ook zelf iets vertellen over
uw buurt. Dit kan door ideeën te
delen en verhalen in te sturen.
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met de informatie die u ons heeft
gegeven en met de resultaten
van het technisch onderzoek.
Wij houden u in de tussentijd op
de hoogte en blijven met u in
gesprek.

Kinderen mogen ook meedoen. Jullie hebben een speciaal
plekje in de krant. Buurtjournalist worden? Laat het ons weten
en doe mee! Mail naar mkappenberg@rochdale.nl.

Wat heeft u ons verteld?
Het waren voordeurgesprekken,
maar veel bewoners vroegen
ons binnen en lieten ons de pro
blemen zien. Ze noemden tocht,
schimmel en kou als klacht. Ver
der hoorden we dat bewoners
hun buurt over het algemeen
goed vinden. De centrale ligging,
dichtbij familie en bekenden zijn

‘UW INFORMATIE
IS BELANGRIJK!’
veelgenoemde pluspunten. Als
minpunt noemden veel bewoners
te weinig parkeerplaatsen en
zwerfvuil.

Wat doen we met uw
informatie?
De plannen voor uw woningen
en buurt worden samen met u –

WE ZIEN U GRAAG IN DE NIEUWE VAN DEYSSEL
Vragen over de vernieuwing van uw buurt? U
kunt ze stellen in het nieuwe informatiecentrum
aan de Burgemeester van Leeuwenlaan 63.

OPENINGSTIJDEN
Tijdens het spreekuur is de bewoners
begeleider en/of de wijkbeheerder
aanwezig. Het wekelijkse spreekuur is elke
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. De koffie staat klaar. U bent van harte
welkom.

VAN DEYSSEL KRANT

DEZE VIJF PUNTEN

TECHNISCH ONDERZOEK
Als bewoner weet u het beste wat er in uw woning en in de buurt
aan de hand is. Er zijn dan ook geen opvallende verschillen tussen
het technisch onderzoek en de klachten naar aanleiding van de
voordeurgesprekken.
Eind juni 2015 heeft het technisch
onderzoek plaatsgevonden in
uw buurt. We hebben meer dan
honderd woningen opgenomen
voor een inspectie. De resultaten
van het technisch onderzoek ver
schillen niet van de punten die
genoemd zijn door de bewoners
tijdens de voordeurgesprekken.
Isolatieproblemen zoals schim
mel, vocht en tocht zijn veel
genoemd door bewoners en

komen ook naar voren in de
resultaten van het technisch
onderzoek. De problemen – of de
mate waarin er problemen zijn –
kunnen per woning verschillen.
De Van Deysselbuurt heeft vijftien
verschillende soorten woningen.

TIP BUITENBETER APP
Als bewoner kun je dingen ook zelf
melden aan de gemeente, van stukke
lantaarnpalen tot illegaal gedumpte vuilnis.
Daar is nu een enorm handige app voor,
de BuitenBeter app. Deze app is gratis te
downloaden op je smartphone en werkt
heel eenvoudig en snel.
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KOKEN MET IRENE

DE VAN DEYSSEL KIDS
De Van Deyssel krant heeft ook
ruimte voor kinderen uit de buurt.
Heb je een goed idee voor jouw
buurt, een leuk verhaal of een
tekening die je graag in de krant
wil zetten? Laat het ons weten!

Mijn naam is Irene de Bruin. Samen met Anouk Wijk zorg ik dat
de bewoners betrokken zijn bij de plannen. De mening van
bewoners is belangrijk!
Omdat we een oven hebben in
het informatiecentrum, heb ik
tijdens de week van de voordeur
bezoeken steeds iets gebakken.
Ook heeft Naziha, een bewoon
ster van de Van Deyssel,
couscous gemaakt voor al mijn
collega’s. Heerlijk! Hierdoor ont
stond het idee om in elke krant
een recept te plaatsen. Aan mij
de eer de aftrap te geven. Wie
volgt? Stuur een mail naar Letty
of Michel of kom het recept langs
brengen tijdens het spreekuur.
Wie weet staat de volgende keer
uw recept in de krant!
Ik geef jullie één van de favoriete
recepten van mijn oma. Een
heerlijk (en makkelijk) toetje.

Appels met schuim uit de oven
Benodigdheden: ovenschaal,
4 appels, paar theelepels kaneel,
roomboter, 4 eieren, een paar
lepels suiker.
Verwarm de oven voor op 200
graden. Vet de ovenschaal in.
Schil de appels en haal het klok
huis eruit met een appelboor.
Zet de appels in de ovenschaal
en strooi de kaneel erover.
Doe klontjes boter in de gaten
van het klokhuis. Splits de eieren.
Klop de eiwitten stijf met de
suiker. Verdeel de eiwitten
over de appels. Zet de oven op
180 graden en bak de appels in
30 minuten gaar en bruin.
Eet smakelijk!

Op 6 april organiseren we ’s
middags een activiteit speciaal
voor kinderen in de buurt. De
uitnodiging wordt nog verstuurd,
maar zet het alvast in je agenda.
Heb je zelf leuke ideeën voor een
activiteit of wil je buurtjournalist
worden van deze krant, neem
dan contact op met bewonersbegeleider Michel:
mkappenberg@rochdale.nl.

VAN DEYSSEL KRANT

VINDT U BELANGRIJK
De punten die bewoners vaak
noemden in de voordeur
gesprekken, ziet u hiernaast.
De teksten zijn opgeschreven
door bewoners die bij ons langs
kwamen op het informatiepunt
Van Deyssel. Dit zijn vijf onder
werpen die buurtbewoners van
de Van Deyssel onder andere
belangrijk vinden.
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DE LEESLAMP
LODEWIJK VAN DEYSSEL

WAAR KOMT DE NAAM VAN DEYSSEL
EIGENLIJK VANDAAN? ONZE BUURT
DANKT ZIJN NAAM AAN EEN SCHRIJVER!
Lodewijk van Deyssel werd in 1864 in Amsterdam
geboren en werd beroemd door zijn roman ‘Een
liefde’ uit 1887. In artikelen die hij voor kranten
schreef, was hij strijdbaar en vond hij rechtvaardig
heid en gelijkheid voor de armen belangrijk.
Van Deyssel vertelde graag eerlijk wat hij van iets
vond. Zo schreef hij in een boekbespreking: ‘Ik heb
geen zin om in de stoffige taart te happen’. Met
andere woorden: ik vind het een saai boek! Hij over
leed in 1952 op zevenentachtigjarige leeftijd en liet
al zijn boeken, artikelen en brieven na aan het
Letterkundig Museum.
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VOORLOPIGE
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PODIUM VOOR BEWONERS

ZOMER 2016
Tot na de zomer van 2016 zijn we met elkaar in gesprek
over de buurtaanpak. We praten met bewoners, de
gemeente, politie, wijksteunpunt wonen en andere
betrokken partijen over de buurt. Wilt u meepraten?
Mail naar mkappenberg@rochdale.nl.

NAJAAR 2016
Vanaf het najaar 2016 gaat Rochdale in gesprek met
bewoners over de vernieuwing van de eerste woningen en
de planning. De bewoners met wie we in gesprek gaan,
zijn bewoners van het woonblok dat gaat worden
vernieuwd. We gaan praten over: de aanpak, de samen
werking, afspraken en passende voorzieningen voor
bewoners tijdens de werkzaamheden.

Wat gaat er goed? Wat moet veranderen in de Van Deyssel?
Op 17 januari hebben we over de buurt gepraat in onze eerste
ontmoeting met de bewoners van de klankbordgroep.
De klankbordgroep is een groep
van bewoners die de komende
tijd met Rochdale in gesprek
gaat over de buurtaanpak. Plan
is om elk kwartaal bij elkaar te
komen. In januari zijn we dieper
in gegaan op de meest
genoemde onderwerpen die tij
dens de voordeurbezoeken naar
voren kwamen. Het was fijn om
te zien dat iedereen erg betrok
ken was. We hebben besproken
wat moet veranderen in de buurt
en er zijn goede verbeterpunten
bedacht. Als u wilt meepraten
kunt u zich aanmelden voor
de klankbordgroep via
mkappenberg@rochdale.nl.

2017
De uitvoering van de eerste woningen gaat van start in
2017. Deze fasen worden verder toegelicht in de volgende
buurtkrant. We houden u op de hoogte.

Wat gaat er gebeuren aan de
binnenkant en buitenkant van
de woningen? We bekijken ook
hoe we met elkaar gaan samen
werken en welke afspraken en
voorzieningen er zijn voor bewo
ners tijdens de aanpak. Het
overleg van de projectcommissie
is eens in de zes weken. Als het
zover is, krijgen alle bewoners
van het woonblok of complex
een brief met een uitnodiging om
mee te praten.

Contact & informatie

Meepraten over uw eigen
woonblok
Als u wilt meepraten over alleen
de aanpak van uw woonblok of
complex dan kunt u zich (als het
zover is) aanmelden voor de pro
jectcommissie. In het overleg
met de projectcommissie gaan
we het hebben over de techni
sche aanpak van de woningen.

OP HET BALKON
Hier ziet u Michel Kappenberg
(links) en Stefan Post.
Michel is een van de bewoners
begeleiders van uw buurt en
Stefan is de wijkbeheerder.
Iedere donderdagmiddag zijn ze
aanwezig op het informatiepunt
Van Deyssel. Michel: ‘U kunt bij
mij terecht met al uw vragen over
de plannen voor de Van Deyssel
buurt. Een deel van de bewoners
hebben wij tijdens de voordeur

gesprekken gesproken. Zijn wij
niet bij u aan de deur geweest
maar wilt u toch nog iets onder
onze aandacht brengen? Heeft
u ideeën hoe wij uw woning
kunnen verbeteren? Of heeft u
misschien een goed idee voor
het verbeteren van de wijk?
Voor al deze zaken kunt u bij mij
langskomen.’ Stefan: ‘Ik ben het
eerste aanspreekpunt in de wijk
voor burenoverlast en problemen
in de algemene ruimte.’

Informatiecentrum
Van Deyssel
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63
Inloopspreekuur: iedere donderdag
middag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Contactgegevens
bewonersbegeleiders
Uw bewonersbegeleiders zijn Michel
Kappenberg en Letty van der Horst.
Zij zijn op werkdagen telefonisch te
bereiken. Michel Kappenberg via
06 18 95 77 87 en Letty van der
Horst via 06 28 25 92 48.
U kunt Michel en Letty ook mailen
op mkappenberg@rochdale.nl
of Ivanderhorst@rochdale.nl.
Wijkbeheer
Voor vragen over complexbeheer
en overlastmeldingen kunt u
contact opnemen met uw wijk
beheerder Stefan Post op
020 215 00 00.
Algemeen nummer Rochdale
Voor vragen over algemene
huurzaken of reparatieverzoeken
kunt u contact opnemen met het
algemene nummer van Rochdale
op 020 215 00 00.

