
Rioolvervanging en herinrichting

BLOEMENBUURT
&

ZEEHELDENBUURT

opgaven realiseren en kansen benutten



Introductie en uitleg van de avond

Wiard Ligterink 

Projectleider Ruimtelijke Projecten 

Gemeente Ede



Huishoudelijke mededelingen

Doel van de avond u informeren over het project 

Bloemenbuurt en Zeeheldenbuurt

Reageren via WhatsApp 

Niet alle vragen kunnen vanavond beantwoord worden. 

De vragen die wij ontvangen, worden later op de website beantwoord.

Bloemenbuurt www.ede.nl/Bloemenbuurt

Zeeheldenbuurt www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/bloemenbuurt
http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt


Agenda voor vanavond

19.30 uur Opening met wethouder Hoefsloot

Project Bloemenbuurt en Zeeheldenbuurt

Toelichting klimaatadaptatie

Toelichting energietransitie

FlowerPower Bloemenbuurt en Buurtcomité Zeeheldenbuurt

Vervolg en planning

Vragen beantwoorden

21.15 uur Afsluiting



Opening met wethouder Hoefsloot

Lex Hoefsloot

Wethouder

Gemeente Ede



Project Bloemenbuurt en Zeeheldenbuurt

Erica Spiegelenberg

Projectleider

Gemeente Ede



Project Bloemenbuurt en Zeeheldenbuurt

Riolen vervangen en wegen opnieuw inrichten

+ maatregelen nemen voor veranderend klimaat (klimaatadaptatie)

+ energiebesparing en een alternatief voor aardgas (energietransitie)

Riool vervangen en herinrichting straten Klimaatverandering: hitte, droogte, wateroverlast Alternatief voor aardgas: verwarmen, koken, etc.



Opgave riolering en inrichting

Doel - Riool is oud en moet vervangen worden + straten vernieuwen

- Bomen vervangen die aan vervanging toe zijn

Kansen - Bestaande 30 km/uur zones beter inrichten

- Behouden en versterken bestaande bomen structuren

- Meer groen in openbare ruimte én tuinen

- Laadpunten voor elektrische auto’s

- Nieuwe invulling vrijkomende locaties hoogspanningsmasten



Een nieuw riool - toekomstbestendig
Nu: gemengd riool

1 buis met daarin samen:

- vuil afvalwater

- schoon regenwater 

Straks: gescheiden riool

1 buis voor vuil afvalwater

1 buis voor schoon regenwater

Waar mogelijk regenwater 
infiltreren in de grond.  

bron: Gemeente Breda via Rioned

bron: Gemeente Breda via Rioned



Waar in de BLOEMENBUURT
Riool:

Anjelierlaan (+bomen)

Begonialaan

Dahliastraat

Geraniumlaan

Goudsbloemstraat

Irislaan

Irisplein

Ranonkellaan

Rozenlaan

Tuinderslaan

Veenderweg

Bomen:

Anjelierlaan



Waar in de ZEEHELDENBUURT

Molenstraat

Riool:
Bettekamp

Banckertplein

Buitenzorglaan

Concordialaan

Cortenaerstraat

De Ruyterstraat

Evertsenstraat

Graaf Bentincklaan

Karel Doormanstraat

Leendert van Zoelenlaan

Piet Heinstraat 

Ruijsstraat

Slijpkruikweg (zuid tot Bettekamp)

Trompstraat

Van Galenstraat

Van Heemskerckstraat

Van Zantenstraat

Veldhuizerweg

Wilterdinkstraat

W.J. Bitterstraat

Bomen:
Cortenaerstraat

Ruijsstraat

Kraatsweg

Van Galenstraat



Samen met bewoners (participatie)

U kent uw buurt of straat het best!

1e stap gezet: brief in april met verzoek aan te geven welke wensen u heeft 

Veel reacties:
• Trottoirs zijn slecht onderhouden, scheef, te smal, slecht begaanbaar

• 30 km/uur zone met passende inrichting, snelheid verkeer remmen

• Oude bomen vervangen door nieuwe bomen

• Verdwenen bomen terugbrengen

• Meer groen

• Meer parkeerplaatsen

• Meer ruimte voor kliko’s en ondergrondse containers

• Klinkers in plaats van asfalt

• Glasvezel



Herinrichting, een ingewikkelde opgave



Meedenkgroep riool en herinrichting

Wilt u meedenken over de herinrichting van uw buurt?

• Inrichting van straten
• Parkeren
• Bomen
• Veiligheid
• Inrichting 30 km zone
• Laadpalen
• Inrichting groene ruimte
• …

Meldt u dan aan voor de ‘Meedenkgroep herinrichting’

Bloemenbuurt www.ede.nl/Bloemenbuurt
Zeeheldenbuurt www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/bloemenbuurt
http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt


Vragen over riool en herinrichting?



Klimaatadaptatie

Koen Claassen

Adviseur Klimaatadaptatie

Gemeente Ede



Het Klimaat verandert

Filmpje van 0:00 – 0:35

https://youtu.be/TSEd4fT7qtg


In het Nieuws

Warmer, droger en extreme neerslag



8,8  

10,7  
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De regio Vallei & Veluwe is de afgelopen 
eeuw  fors opgewarmd

Jaargemiddelde temperatuur: Vallei & Veluwe Oplopende Trendlijn / Temperatuur

1901-2015

Woonomgeving aanpassen aan de klimaatverandering, zodat we…

• … we minder last hebben van de hitte
• … stortbuien voor minder overlast zorgen
• .. de omgeving aantrekkelijk blijft voor plant en dier

Wat is Klimaatadaptatie?



Kwetsbaarheden in beeld

• Klimaateffecten in beeld (Klimaateffectatlas)
• Hoeveel water het riool aan kan 
• Welke problemen u heeft gemeld (vragenlijst)

Wat weten we?



Werkgroep Klimaatadaptatie

• Klimaatrobuuste openbare ruimte
• Water en plantvriendelijke tuin

Doet u mee?



Klimaat robuuste openbare ruimte

• Samen de informatie van de gemeente, ervaren
knelpunten van inwoners en oplossingen van inwoners toetsen

Doet u mee?



Doet u mee?

Water en plantvriendelijke tuin

• Wat kunt u zelf doen
• Wat doet de gemeente
• Operatie Steenbreek



Doet u mee? (voorbeelden)

Voorlichting Ontwerp Materialen 
(voorbeeld tuin, watertafel) (tuinschets, kenniscafé) (regenton, gootje)



Werkgroep Klimaatadaptatie

• Klimaat robuuste openbare ruimte
• Water en plantvriendelijke tuin

Gaan we samen aan de slag? 

Doet u mee?



Vragen over klimaatadaptatie?



Energietransitie

Peter Scholtens

Adviseur Energietransitie

Gemeente Ede



Energietransitie?

De hoeveelheid energie die in de 
gemeente Ede wordt gebruikt, is 
gelijk aan de hoeveelheid die 
binnen de gemeentegrenzen op 
een hernieuwbare manier wordt 
opgewekt.

EDE



Wat willen we in jullie buurten bereiken?

Verbeteren van de Bloemen-en Zeeheldenbuurt 

Energiezuinig maken van woningen

Op weg naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready 

NU is de kans om in één slag grote verbeteringen aan te brengen
• Met inbreng van jullie ideeën en wensen
• Zo efficiënt en goedkoop mogelijk
• met zo min mogelijk overlast



Wat kunnen we doen?

Stap 1: besparen, woningen energiezuinig maken 

• Daken, muren, glas en vloeren zo goed mogelijk isoleren

• Zoveel mogelijk samen, makkelijker en voordeliger

• Gebruikmaken van subsidies en voordelige leningen



Hulp bij besparen

Filmpje – waarom is besparen zo belangrijk?

Teun van Roekel

Energieloket



Wat kunnen we doen?

Stap 2: anders koken en woningen verwarmen

• Elektrisch koken, voldoende mogelijkheden

• Alternatieven voor verwarming onderzoeken



Hoe pakken we dat aan?

We zoeken een groep enthousiaste wijkbewoners die mee willen denken en helpen

Samen met de wijkbewoners, belanghebbenden en experts maken we een 
WijkUitVoeringsplan (WUP):



We doen het samen!

Filmpje – waarom het voor bewoners zo belangrijk is om mee te doen.

Petra van den Berg - Halderbrink

Woningeigenaar



Belangrijk om te weten

Het gaat wijk/ buurtgericht

Iedereen doet mee

Nederland is al bezig (en Ede ook)

We doen het samen



Ede is al bezig!

Filmpje – ValleiEnergie

Yvonne Kleefkens

Procesbegeleider ValleiEnergie



Meer informatie

www.ede-natuurlijk.nl

Energieloket Ede 

teun@energieloket-ede.nl

06 10 73 12 61

www.milieucentraal.nl

http://www.ede-natuurlijk.nl/
mailto:teun@energieloket-ede.nl
http://www.milieucentraal.nl/


Vragen over energietransitie?



Contact met FlowerPower en Buurtcomité 

FlowerPower in de Bloemenbuurt

Buurtcomité in de Zeeheldenbuurt



Bloemenbuurt – FLOWER POWER

Johan en Henri 
info@flowerpowerede.nl

• Wil graag iets betekenen voor de buurt waarin de bewoners leven.

• Zoekt bewust naar manieren om met de buurtgenoten in contact te komen en om voor hen te zijn. 

• Vindt het belangrijk dat de bewoners in Bloemenbuurt mee kunnen praten over de herinrichting van de straten.

• Vindt het belangrijk dat de buitenomgeving er aantrekkelijk uit ziet. 

• Wil bewoners helpen en meedenken in contacten met de gemeente.

• Vindt het belangrijk dat de gemeente zelf in de buurt aanwezig is om in contact met buurtbewoners te zijn. 

• Kan de mensen die zij in de buurt kennen stimuleren mee te denken. 

• Helpt bewoners met praktische klussen. 

• Verbindt bewoners onderling met elkaar door diverse activiteiten.

• Helpt bewoners in contacten met instanties. 

• Heeft een eigen social media kanaal.

www.flowerpowerede.nl



Zeeheldenbuurt – BUURTCOMITÉ

Voorzitter: Bert Alkemade

www.ede-west.nl/zeeheldenbuurt

zeeheldenbuurt@ede-west.nl



Hoe nu verder?

1. In gesprek met bewoners over wensen en mogelijkheden - meedenkgroep op buurtniveau

2. Onderzoeken wat wel en niet mogelijk is

3. Keuzes op buurtniveau voorleggen aan gemeenteraad 

4. In gesprek met bewoners over inrichting per straat – meedenkgroep op straatniveau

5. Uitwerken ontwerpen per straat – Inrichtingsplannen

6. Aanbesteding en uitvoering



Wat doet u in de meedenkgroepen?

Meedenken over opgaven en oplossingen voor uw buurt.

1. Riool en herinrichting

Vormgeving van straten

Parkeren

Bomen

Inrichting groene ruimte

Laadpalen

Inrichting 30 km zone

Veiligheid

2. Klimaatadaptatie

Stenen eruit en groen erin

Inrichting groene ruimte

Vergroenen van tuinen

Verbeteren afwatering

3. Energietransitie

Mogelijkheden van het gas af

Isoleren woningen

Nieuwe vormen van warmte in huis



Meedenkgroepen

Bloemenbuurt

1. Riool en herinrichting

2. Klimaatadaptatie

3. Energietransitie

Zeeheldenbuurt

1. Riool en herinrichting

2. Klimaatadaptatie

3. Energietransitie

Aanmelden? Via de website tot 15 oktober

Bloemenbuurt www.ede.nl/Bloemenbuurt
Zeeheldenbuurt www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/Bloemenbuurt
http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt


Planning

8 september Informatieavond

tot 15 september Vragen stellen 

3 oktober Gemeente in de Bloemenbuurt

10 oktober Gemeente in de Zeeheldenbuurt

tot 15 oktober aanmelden voor meedenkgroepen op buurtniveau

November 3 bijeenkomsten meedenkgroep op buurtniveau

December Opstellen concept Nota van Uitgangspunten + terugkoppeling aan bewoners

Januari Opstellen definitieve Nota van Uitgangspunten en voorleggen aan gemeenteraad

Februari Vaststelling Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad

Voorjaar 2021 Start meedenkgroepen op straatniveau 



Vragen



Hartelijk dank voor uw 
aandacht en vragen!

Meer informatie:

Bloemenbuurt www.ede.nl/Bloemenbuurt
Zeeheldenbuurt www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/Bloemenbuurt
http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

