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Lemsters beslissen mee over toekomst buurt
Woningcorporatie Lyaemer en gemeente
De Fryske Marren willen de Zuiderzeestraat
in Lemmer opknappen. In een zogenoemd
wijkatelier mogen de bewoners zelf
bedenken wat er veranderd moet worden.
Geert Veldstra
Lemmer | ,,Normaal ligt er een plan
klaar wanneer een buurt wordt opgeknapt en kunnen de omwonenden
hierop reageren”, vertelt wethouder
Durk Durksz van De Fryske Marren
bij de opening van het wijkatelier.
,,Nu ligt er niks klaar en kunnen de
bewoners de aankomende dagen zelf
ideeën aandragen. Maar het moet uiteraard wel binnen de kaders passen.”
Het idee voor een wijkatelier
kwam van Lyaemer. ,,We noemen
het een atelier omdat hier iets gemaakt wordt”, legt directeur Aart Rekers uit. Rekers en Durksz openden
het atelier gisteren met een wandeling door de buurt met omwonenden. Zo konden zij alvast horen wat
er in de wijk moet worden aangepakt.
,,Parkeren is een groot probleem
hier”, vertelt Jantina Griethuysen.
,,Ik zou zelfs een stukje van mijn
voortuin willen opofferen om mijn
auto in de buurt te kunnen parkeren.
Nu zet ik hem vaak noodgedwongen
in een paar straten verderop.”
Christina Pater zou graag willen
dat er een speelruimte in de buurt
komt. ,,Hier wonen veel gezinnen
met jonge kinderen. Om de dichtstbijzijnde speeltuin te bereiken moeten de kinderen twee gevaarlijke wegen oversteken.”
Pater is blij dat ze betrokken
wordt bij de toekomst van de buurt.
,,Het is een fijne buurt om in te wonen, dus vind ik het mooi om mee te
denken over de dingen die beter kunnen. In eerste instantie dacht ik dat
de woningcorporatie en de gemeente

toch wel ergens een plan hadden liggen.”
De ruim 130 woningen van de Zuiderzeestraat en omgeving zijn in
1949 gebouwd volgens een eenvoudige versie van de Delftse school. De
stijl wordt ook wel Delfts Rood genoemd, omdat er gebruik werd gemaakt van rode Groninger perssteen. Volgens Pater is de kwaliteit
van de huizen sterk verminderd nu
ze ouder zijn. ,,Er ontstaat gauw
schimmel in de badkamer en we
moeten hard stoken om de boel
warm te houden.”
Lyaemer heeft al eens eerder
buurtbewoners betrokken bij het
ontwikkelen van een projectplan. Rekers: ,,Toen ging het over de vraag of
we huizen in de wijk Lemstervaart
moesten opknappen of slopen. Dit is
echter de eerste keer dat de bewoners
in het voortraject zowel inspraak
hebben over de woningen als de inrichting van de openbare ruimte.”
Rekers en Durksz geven beide aan
in de toekomst vaker op deze wijze
een projectplan te willen maken.
Durksz: ,,Het kost meer tijd wanneer
je de bewoners bij de voorbereiding
betrekt, maar we hopen hier achteraf
juist profijt van te hebben. Op deze
wijze creëer je meer draagvlak. Daarnaast hebben directe betrokkenen
vaak beter zicht op de praktijk, waardoor je tijdens de uitvoering minder
snel op praktische problemen stuit.
De kans is dan ook minder groot dat
het plan achteraf moet worden bijgesteld.”
Als voorbeeld haalt Durksz hierbij de keuze voor bomen aan. ,,Er
zijn in het verleden door de gemeente boomsoorten op locaties geplant
waar ze praktische problemen opleverden. Bijvoorbeeld lindes in de
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buurt van parkeerplekken. Auto’s
werden dan in de zomer smerig door
de bladhoning die uit de lindes druppelde. Door vooraf met betrokkenen
in gesprek te gaan kunnen we zo’n
probleem voorkomen en er bijvoorbeeld voor kiezen om lindes te planten die geen overlast geven van bladhoning, zoals de koningslinde.”
De Zuiderzeestraat mocht volgens
Durksz van een aantal bewoners wel

meer groen krijgen. Jan Jacob Bondietti is het hier echter niet mee eens.
,,Dan bliuwt der wer minder romte
oer foar it parkearjen.”
Hij vreest daarnaast dat het groen
niet goed onderhouden wordt.
Durksz: ,,Ondanks de inspraak kunnen we helaas niet iedereen tevreden
stellen.”
De bewoners kunnen vanavond
en morgen deelnemen aan work-

Bewoners schatten
de praktische
problemen die je
achteraf tegenkomt
beter in

shops over woningen, stedenbouw
en openbaar gebied.
Leerlingen en leerkrachten van
de twee basisscholen in de buurt
krijgen na de kerstvakantie de gelegenheid te vertellen wat er aan de
buurt moet worden veranderd. Architectenbureau Inbo uit Heerenveen verwerkt alle ideeën vervolgens tot een plan dat 25 januari
wordt gepresenteerd.

