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Voorwoord van de voorzitter 

Waarom deze nieuwsbrief?  Omdat er aanleiding voor is. In de eerste plaats is 
het (te) lang geleden dat er een brief is verschenen. Daarnaast zijn er in onze 
wijk resultaten te melden. We zien dat mede door inspanningen van ons 
wijkplatform de fysieke woonkwaliteit op een aantal plekken is verbeterd dan wel 

nog wordt verbeterd.  
Zoek onze website www.zilverkamp-zuid.nl eens op. En laat ons uw ideeën 
weten.   
De leden van het platform wensen u allen een heel goed 2017 toe.  
Namens het platform,  
René Mulder (voorzitter ad interim) 

 

Erfgebieden 
 

In het afgelopen jaar is de uitvoering van de 
revitalisering van de clusters 4, 6, 7 en 8 definitief 
afgerond (het zijn de straten: Mast, Waterlinie, 

Stuur- en Bakboord, Bastion, Schans, Kasteel, 
Bolwerk, Citadel, Vesting, Appel-, Peren-, Kersen- 
en Pruimenbongerd, Vijzel, Molensteen, Schoren, 
Vang, Wieke en Windvang). In november is de Erf-
flyer huis aan huis bezorgd. Het parkeren in de 

straten is nu alleen toegestaan op de daartoe 
aangewezen P-plaatsen. Vrijwel iedereen houdt 

zich inmiddels aan de erf regels en daar zijn we blij 
mee. Het levert een rustig straatbeeld voor 
bewoners en bezoekers. Ook de hulpdiensten zoals 
brandweer en ambulance kunnen weer makkelijk 
door de straten rijden.Parkeer in de P-vakken en 
zijn de parkeervakken vol vlak bij uw huis, dan zijn 
er nog genoeg parkeerplaatsen beschikbaar. Werk 

mee aan een leefbare buurt. 

 

Verbreding fiets- en wandelpaden in park Zanderij 
 
Eind vorig jaar is een wens van ons gedeeltelijk in 
vervulling gegaan. Vanwege het veelvuldig kapot rijden 
van de bermen langs de paden in het park Zanderij door 
onderhoudsvoertuigen, zijn door de gemeente gras 

doorlatende betonranden aangebracht langs diverse 
paden. Niet alles is uitgevoerd zoals wij wensten maar het 
begin is er. Het voorkomt ongelukken voor fietsers en 

wandelaars en de bermen blijven intact. 

 

 
 

http://www.zilverkamp-zuid.nl/
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Bielzen ruimen aan de Binnendijk 

 
In 2014 is ons wijkplatform begonnen met de verwijdering 
van rotte bielzen in de wijk. Naast de verloederende aanblik 
bevatten ze ook voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. 

Samen met de bewoners rondom het plein aan de Binnendijk 
maakten we een aanvaardbaar herinrichtingsplan. Het 
wijkbudget was echter ontoereikend. Andere Lingewaardse 

wijkplatforms toonden zich solidair 
en leverden ons de ontbrekende middelen zodat de 
aannemer eind 2016 kon beginnen met de herinrichting. 
Met nieuwe beplanting in het voorjaar zal het er weer 

aantrekkelijk uit zien. 
 

Stoken volgens de Zwitserse methode  
 

Het principe van de Zwitserse methode is dat je tijdens 
het aanmaken van uw haard of houtkachel het meest 
brandbare materiaal bovenaan legt.  
Het voordeel van het op deze manier stoken is dat de 
ontbranding plaats vindt zonder al te veel schadelijke 
rook te veroorzaken. Je begint dus top-down: dikker hout 

op de aslaag, dun aanmaakhout erop en bovenaan een 

(geparaffineerd) aanmaakblokje. Hierdoor ontstaat 
minder rookvorming dan bij de traditionele wijze van aanmaken: prop kranten 
eronder, daarop aanmaakhoutjes en daar weer dikker hout tegen. Op internet is 
meer informatie te vinden, waaronder filmpjes die je laten zien hoe deze manier 
van stoken in zijn werk gaat. 

 

Bewonersinitiatief Huurland wordt beloond 
Met een bijzonder bewonersinitiatief van Huurland en Hoogland startte begin 2016 
een zoektocht naar een structurele herinrichting van het veldje tussen deze twee 
straten. Samen met bewoners, woningcorporatie Waardwonen, gemeente en ons 

wijkplatform werd een breed gedragen plan gemaakt en door samen de kosten te 
delen kan het begin 2017 worden uitgevoerd. 

Werkplan Griend 

Bomen groeien niet tot in de hemel, maar op de Griend was dat bijna gelukt. In 
1975 toen de Zilverkamp werd gebouwd was het mode om bielzen te gebruiken 
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voor het maken van bloembakken. De Griend is het 
beste voorbeeld van de “bielzen” cultuur van die dagen. 

De bomen aldaar zijn toen in grote bielzenbakken 
geplant en zijn inmiddels meer dan 20m hoog. De 
boomwortels creëren een opwaartse druk waardoor niet 
alleen de bakken, maar ook het straatwerk schots en 
scheef komt te liggen. Het wijkplatform heeft in mei 
2016 de bewoners aan de Griend bij elkaar geroepen om 
een “herstelplan” te maken. Ook de verbinding tussen 

Griend en Hopland is in die plannen betrokken. 
Samen met de gemeente is een plan uitgewerkt dat 
voorziet in het vernieuwen van de bakken en het 

herinrichten van de bestrating. Bovendien zullen nieuwe 
parkeerplaatsen die aan de huidige norm voldoen 

worden ingericht. Eind september zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners. 
Recentelijk is de aannemer begonnen met de werkzaamheden, dat in fasen zal 

worden uitgevoerd. 
 
Voortgang revitalisering Zilverkamp fase 1 en 2 

In mei 2009 werd hiervoor door de gemeente een Masterplan gemaakt. In 15 
clusters zou worden gewerkt aan het verbeteren en opnieuw voor jaren leefbaar 
maken van onze wijk. Helaas was het benodigde geld (ongeveer 8 miljoen euro) 

hiervoor niet beschikbaar dus wel mooie plannen maar geen uitvoering. Door het 
continu bestoken van de politiek werd aanvankelijk een krediet van 4 ton 
vrijgemaakt voor de clusters 4,6,7 en 8 

Ons wijkplatform had op 30 januari 2016, ondersteund door onze collega’s van 
wijkplatform Holthuysen, een geslaagde actie in de Brink uitgevoerd waarbij we 

400 handtekeningen van bewoners hebben verzameld. Deze hebben we aan het 
college en de raad overhandigd. Er werd een krediet van 6,5 ton op de begroting 
voor 2017 gezet, bedoeld voor de uitvoering van de clusters 1,2,3 en 5. 
Vooruitlopend op de vaststelling van deze begroting werd op 24 oktober 2016, 

tijdens een voorlichtingsavond over het scholencomplex aan het Ot-en Sienpad, 
door de wethouders Witjes en Peren hierover al een toelichting gegeven. De 

plannen zullen samen met betrokken bewoners en ons wijkplatform worden 
uitgewerkt. Vervolgens gaan we verder met lobbyen voor het benodigde geld voor 
de resterende 7 clusters bij de gemeentebegroting van 2018. 

Volgens voornoemde wethouders loopt er inmiddels overleg met de Provincie over 
o.a. de revitalisering van de fasen 3 en 4 van de Zilverkamp. We zijn erg benieuwd 

naar de uitkomsten 

Werk mee aan de leefbaarheid van onze wijk. 

Heb je na al dit goede nieuws ook zin om mee te denken aan de verbetering 
leefbaarheid in onze wijk? Of heb je goede ideeën en mogelijke oplossingen? Doe 
dan ook mee en versterk ons team. Stuur dan een mail aan; info@zilverkamp-
zuid.nl 


