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Ger Snelders laat de gerenoveerde wijk zien. © Kirsten Rietbergen

De bouwvakkers zijn de straat uit; tijd
voor een feestje in de Bloemenwijk
VEGHEL - De Bloemenwijk in Veghel viert vandaag feest. Want al duurde het een jaar langer
dan gepland, de werkzaamheden in de Bloemenwijk zijn eindelijk af. Vijf jaar lang werd er
gewerkt aan de renovatie en herinrichting van straten en woningen.
Kirsten Rietbergen 14-12-19, 09:30 Bron: BD

De Bloemenwijk is samen met de Oranjewijk de oudste buurt van Veghel. ,,Maar de Oranjewijk is
grotendeels platgestoten en opnieuw opgebouwd, dus ik vind dat wij ons nu ‘de oudste’ mogen
noemen”, zegt Ger Snelders. Deze nieuwe voorzitter van de wijkraad West, waartoe de
Bloemenwijk behoort, zet zich al jaren in voor de buurt en heeft alle partijen na de renovatie zo ver

gekregen om een feestje voor de wijk te geven.
Namens de gemeente Meierijstad, aannemersbedrijf Van de Haterd, Brabant Water, Area en de
wijkvereniging. En dat mag ook wel want vijf jaar lang lag de hele Bloemenwijk straat voor straat
op z'n kop.

Wijk is zo'n beetje om zijn huis heen gebouwd

Schuin parkeren moet voor meer veiligheid en rust zorgen in de straat, zoals hier in de Asterstraat. © Kirsten Rietbergen

,,Dat begon te spelen in 2013/2014", weet Snelders, die zelf in een koophuis woont uit 1937, de
wijk is zo'n beetje om zijn huis heen gebouwd. ,,Woningcorporatie Area wilde zijn woningen hier
gaan renoveren. En de gemeente wilde onderhoud aan leidingen en straten gaan doen. We
hebben gevraagd de overlast te beperken. Daarom besloot Area de renovatie van de huizen naar
voren te schuiven, zodat ze achter elkaar aan konden werken: eerst de huizen, dan de straat er
meteen achteraan.”

Een nieuw uiterlijk, maar het ging niet vanzelf

Nieuwe schuttingen geven de Bloemenwijk een uniform uiterlijk. © Kirsten Rietbergen

De Bloemenwijk bestaat uit circa 767 woningen, waarvan 267 huurwoningen, gebouwd in de
periode 1952 tot en met 2010. Die kregen straat voor straat een nieuw uiterlijk. Houten balkons
werden vervangen door glas, daken kregen zonnepanelen en werden compleet vernieuwd,
woningen werden geïsoleerd en geschilderd. Het wit van de nieuwbouwgevels aan de Borders, de
entree van de wijk, werd doorgetrokken naar de binnenkant van de wijk, zodat het een geheel
werd. Brandgangen, schuttingen, voortuinen en parkeerplaatsen werden aangepast. En
ondergronds de leidingen van gas, water en elektra.
Dat ging niet altijd van een leien dakje, vertelt Snelders. ,,Bij de Rozenstraat heeft het een hele tijd
opengelegen. Soms zeiden ze dat iets zes weken ging duren, en dan lag het vijftien weken open,
omdat er te veel ‘rommel’ in de grond zat. Ja, er was overlast en we hebben wel eens gemopperd
dat er wat meer gecommuniceerd moest worden.” Want wat duurde het toch allemaal lang
,,Mensen klaagden, maar de bouwvakkers kregen wél koffie. Want zo is men hier in de wijk.”

De meer dan zestig jaar oude Bloemenwijk kent veel mensen van verschillende nationaliteiten, de
speeltuin een wijkgebouw de Bloemfontein zijn het centrale punt. ,,Het gaat hier goed samen. De
meeste mensen wonen hier echt voor lange tijd, voelen zich verbonden met de buurt. Het was
nooit zo'n hele trendy wijk om te wonen, maar na de renovatie is het echt aantrekkelijker
geworden, ook voor jongere bewoners.”

Ook een nieuw logo
Tijd voor een feestje dus. Van 18.30 tot 20.30 uur is er deze zaterdag 14 december in de centraal
gelegen speeltuin een gratis toegankelijk feest in de vorm van een kerstmarkt. Er is glühwein en
warme chocolademelk en de verlichting in de kerstboom wordt ontstoken. Ook onthult de
wijkvereniging een nieuw logo. Nieuwe looks, nieuw logo, vindt de wijkvereniging. ,,We gaan voor
een stukje moderner.”

De speeltuin is het centrale punt inde Bloemenwijk. Hier wordt vanavond de kerstverlichting ontstoken. © Kirsten Rietbergen
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