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Stand van zaken
In het kort
Flora en fauna
Ter voorbereiding op de
sloopwerkzaamheden zijn er
onderzoeken uitgevoerd met betrekking
tot flora en fauna. In de Heuvelstraat
hadden onder andere vleermuizen en
huismussen een plek gevonden.
Hierdoor zijn de werkzaamheden iets
verschoven. Na het broedseizoen is
gestart met de sloopwerkzaamheden.

Hoger gelegen deel van de Heuvelstraat, foto gemaakt door Erwin Zijlstra

Blijf op de hoogte van de
werkzaamheden in de
Heuvelstraat
De Heuvelstraat wordt zo circulair
mogelijk aangepakt. Met de
heronwikkeling van de Heuvelstraat
wordt een exta stap gezet op het
gebied van duuzaamheid. Dit geldt
voor de woningen, de openbare ruimte
en ook voor de bewoners. We houden
u daarom graag op de hoogte van de
werkzaamheden in uw straat.
Al enige tijd zijn we in gesprek met elkaar.
Ook in de uitvoeringsfase houden we u
graag op de hoogte van de
werkzaamheden. Hoe we dit doen hangt
af van het onderwerp, maar ook van de
mogelijkheden binnen de maatregelen

rondom het coronavirus. Deze keer
geven we u graag een update in de
vorm van een nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief leest u meer over
de werkzaamheden in de Heuvelstraat.
Verschillende onderwerpen komen aan
bod. U leest bijvoorbeeld over de
inrichting van de openbare ruimte,
maar ook wat u de komende tijd kunt
verwachten.
Veel leesplezier!

Stedenbouwkundig plan
Met de betrokken bewoners is het
stedenbouwkundige plan besproken. Op
basis van de inbreng van bewoner zijn
de plannen iets bijgesteld. Zo is er in het
plan iets geschoven met woonblokken.
De kleine gezinswoningen zijn
verschoven naar de rand van het
plangebied en is het dubbele achterpad
vervallen. Met deze aanpassing worden
de vergunningen aangevraagd.
Energie en water
De plannen voor het gebruik van een
energiebox en duurzaam waterbeheer
krijgen steeds meer vorm. Maar de inzet
hiervan is complex en kostbaar. Zowel
de inzet van een energiebox als
duurzaam waterbeheer moeten aan de
milieuwetgeving voldoen. Daarnaast is
de financiële haalbaarheid deels
afhankelijk van subsidieverstrekking.
Achter de schermen werken we hard om
dit allemaal voor elkaar te krijgen!

Openbare
ruimte

Het is tijd om feest te vieren
De openbare ruimte van de Heuvelstraat krijgt een
nieuwe inrichting. De nieuw te bouwen woningen
worden ten opzichte van de oude woningen iets
meer naar achteren geplaatst. Dit vergroot de
openbare ruimte in het midden. Deze ruimte wordt
groen ingericht.

Openbare

Duurzaam slopen
De woningen aan de traditioneel
ingerichte straat in Silvolde zijn
sterk verouderd en maken plaats
voor nieuw te bouwen woningen.
De sloopwerkzaamheden van het lager
gelegen deel van de Heuvelstraat (fase 1)
zijn bijna afgerond. Er wordt op een
duurzame wijze plaats gemaakt voor de
nieuwe inrichting van de straat.
Verschillende materialen worden
hergebruikt. Hiervoor is het van belang
dat materialen niet beschadigen tijdens

Léon Klein Gunnewiek
projectleider Wonion:
“Met de circulaire
aanpak van de
Heuvelstraat wordt
echt een extra stap
gezet op het gebied
van duurzaamheid.
Mooi om hier aan bij
te mogen dragen.”

de sloopwerkzaamheden. Dit maakt het
verwijderen van de woningen tot een
uiterst zorgvuldig en arbeidsintensief
traject.
Tijdens de werkzaamheden werd op
verschillende plekken vervuilde grond
zichtbaar. Deze plekken worden
onderzocht op de aanwezigheid van
asbest en olie en worden daarna
gesaneerd. Hiermee sluiten we de
duurzame sloopwerkzaamheden van
fase 1 af en werken we toe naar de
realisatie van de eerste
nieuwbouwwoningen in de
Heuvelstraat.

Groene inrichting
De openbare ruimte krijgt een zo groen mogelijk
karakter. Er wordt gekeken naar geschikte
groensoorten om de biodiversiteit te versterken en
waar het kan blijft het bestaande groen behouden.
De groene inrichting gaat verder dan alleen het
behouden van het bestaande groen. Het
regenwater wordt lokaal opgevangen en
geïnfiltreerd. Hiervoor worden groene wadi’s
aangelegd en wordt er voornamelijk bestrating
toegepast waardoor het water makkelijk zijn weg
naar de bodem vindt.
Hergebruik materialen
Net als bij de bouw van de woningen wordt bij de
inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk
vrijkomende materialen uit de Heuvelstraat
gebruikt. Of worden materialen die ergens anders
in de gemeente vrijkomen gebruikt. Afhankelijk van
de beschikbare materialen op dat moment kunt u
hierbij denken aan authentieke vrijgekomen
gebakken klinkers die ingezet worden voor de
rijstrook.
Kortom, de gemeente Oude IJsselstreek richt de
openbare ruimte samen en in overleg met Wonion
toekomstbestendig èn klimaatbestendig in.

Wat kunt u de komende tijd
verwachten?
2020


Vernieuwing kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door
de nutsbedrijven en duren zeker tot eind van dit jaar.



Sanering van stortgaten.

2021


Bouw van de eerste woningen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden
in het voorjaar. Verwachte oplevering van de eerste woningen is eind 2021.

Praktisch
De aan- en afvoerroute loopt vanuit veiligheidsoverwegingen via de Ulftseweg de
Heuvelstraat in. We vragen al het vrachtverkeer de Heuvelstraat stapvoets in te rijden.
De bouwplaats is afgesloten. We begrijpen dat het lastig is dat de straat niet geheel
toegankelijk is. Voor uw veiligheid en die van de mensen die naar de Heuvelstraat komen
blijft dit voorlopig nog wel zo. We hopen op uw begrip hiervoor.

Inrichting groen:

Dat doen we samen

Maar we vragen nog even uw geduld…

Dat de Heuvelstraat een groene
inrichting krijgt staat vast. Hoe de
inrichting er precies uit komt te zien
nog niet. Het inrichten van het groen
doen we samen. De bewoners van de
nieuw te bouwen woningen worden
hierbij betrokken. We gaan hiervoor
graag met de bewoners om tafel. Door
het coronavirus laat een bijeenkomst
nu even op zich wachten.
Van gedachten wisselen
In het voorjaar sprak Wonion samen met
de gemeente met een aantal bewoners
over de inrichting van het groen. Een
aantal eerste ideeën over het
onderhouden van het groen en de te
planten bomen en planten zijn
besproken.

Duurzaam wonen
De Heuvelstraat wordt zo circulair en
duurzaam mogelijk ingericht. Naast het
hergebruik van materialen betekent dit
ook dat het prettig wonen is in de
vernieuwde Heuvelstraat. Een groene en
gezonde straat waar het aangenaam
vertoeven is en waar bewoners graag
lang willen blijven wonen. Niet alleen de
woning is hierbij belangrijk, maar ook de
woonomgeving. Daarom betrekken wij
bewoners graag bij de inrichting daarvan.
Hoe verder?
Wij zijn blij met de betrokkenheid van de
bewoners en gaan graag opnieuw in
gesprek over de groeninrichting. In
verband met het coronavirus is dit nu
niet mogelijk. Voor uw en onze veiligheid
vinden er geen bijeenkomsten plaats. Op
het moment dat dit weer veilig kan
plaatsvinden worden bewoners opnieuw
uitgenodigd om mee te denken!

Vragen?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief
of over de werkzaamheden in de
Heuvelstraat? Neemt u dan gerust
contact op met Léon Klein
Gunnewiek, senior projectleider
Wonion. Heeft u vragen over de
gezamenlijke inrichting van het
groen? Dan kunt u contact opnemen
met Freek Jansen, wijkconsulent
Wonion.
U bereikt hen via het algemene
telefoonnummer van Wonion of per
mail via L.kleingunnewiek@Wonion.nl
en F.Jansen@Wonion.nl.

Huurders van Wonion kunnen 24 uur
per dag, 7 dagen per week online
zaken regelen via de persoonlijke
pagina MijnWonion.
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Hutteweg 115, 7071 BV Ulft
Postadres
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Maandag t/m vrijdag van
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en op afspraak

