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marktconsultatie Biezenakker Ulft

Geachte heer/mevrouw,

De nieuwbouwwijk de Biezenakker in Ulft moet een landelijk voorbeeldproject worden op het gebied
van energiezuinig en duurzaam wonen. Bij de ontwikkeling en realisatie van de wijk hechten we als
gemeente daarbij veel waarde aan innovatie. We zoeken hiervoor de samenwerking met organisaties
en bedrijven uit de regio om de innovatie en duurzaamheid in onze eigen regio te versterken. Wij
nodigen u daarom van harte uit om nieuwe ideeën, oplossingen of suggesties daarvoor aan te dragen.
Doel van deze brief
We willen inventariseren welke bijdrage regionale bedrijven kunnen leveren aan de realisatie van de
ambities voor de Biezenakker. U kunt de informatie aanleveren op de manier die u zo weinig mogelijk
moeite kost (kopie van een artikel of publicatie, brochure enzovoorts). Vertrouwelijke informatie
behandelen we uiteraard ook als zodanig; dit kunt u aangeven op bijgevoegd formulier.
Biezenakker onderdeel van Woonpark Gelderland
De Biezenakker maakt deel uit van het prestigieuze Woonpark Gelderland. Woonpark Gelderland is
een initiatief van de provincie waarin vier energiezuinige woonwijken worden gebouwd van elk
minimaal 150 woningen. Het doel is om ervaring op te doen met een toekomstige duurzame manier
van bouwen. Binnen de Biezenakker ligt de nadruk op innovatieve, energiezuinige woningconcepten,
die van zichzelf al zuinig en duurzaam zijn. De nieuwe woningen zullen minimaal 60% energiezuiniger
worden dan bestaande, dit is inclusief het huishoudelijk energieverbruik.
Betrokkenheid regionale bedrijfsleven
Om het regionale bedrijfsleven te betrekken bij de realisatie van de ambities voor de Biezenakker
(start bouw: 2011) wordt deze consultatieronde gehouden waarin uw bedrijf of organisatie ideeën
en/of innovaties op het gebied van duurzaamheid in kan brengen.
Waar zijn we naar op zoek?
• Innovatieve concepten en producten in relatie tot de ambities voor de Biezenakker.
• (Regionale) samenwerkingsverbanden die innovaties kunnen realiseren in relatie tot de ambities.
Waar heeft innovatie betrekking op?
• Mogelijkheden voor CO2-reductie.
• Het bieden van extra woonkwaliteit zowel binnen als buiten de woning.
• Verduurzaming van woningen en wijk.

•
•
•

Het goedkoper en/of beter maken van het bouwproces.
Bouwkundige en installatietechnische maatregelen.
Maatregelen met betrekking tot inrichting van de ruimte om het huis als in de wijk.

We verzoeken u om vrijblijvend uw voorstellen, ideeën en suggesties uiterlijk 8 mei a.s. aan te
leveren bij de gemeente Oude IJsselstreek, door uw informatie samen met bijgaand formulier naar
ons te terug te sturen. We wijzen u erop dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de
geleverde informatie. Het is niet de bedoeling dat er uitgewerkte plannen opgestuurd worden. Het gaat
om ideeën en suggesties.
Vervolg
Uw voorstellen, ideeën en suggesties worden beoordeeld door de gemeente Oude IJsselstreek,
woningcorporatie Wonion en DWA installatie- en energieadvies, dat namens de provincie Gelderland
de gemeente ondersteunt om de ambities te realiseren. De aangeleverde voorstellen worden
beoordeeld op toepasbaarheid in het project. Wanneer er behoefte is aan toelichting zullen wij met u
contact opnemen voor uitleg of een eventueel bezoek. Daar waar mogelijk zal uw inbreng
meegenomen worden in de verdere uitwerking van de plannen. Daarvan houden we u uiteraard op de
hoogte.
Indien u het op prijs stelt, kan op de website www.vogelbuurtbiezenakker.nl een korte vermelding
worden geplaatst van uw voorstel, met een verwijzing naar uw website.
Slot
Met belangstelling zien we uw bijdrage tegemoet! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
• DWA installatie- en energieadvies, Machiel Karels of Gert Harm ten Bolscher, tel. (0548) 53 55 40.
karels@dwa.nl en bolscher@dwa.nl.
• Gemeente Oude IJsselstreek, Conny Huijskes of Bob Konings; tel. (0315) – 292 292.
c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl , b.konings@oude-ijsselstreek.nl

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

John Haverdil
Wethouder Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting.

Bijlage: inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier voor de Biezenakker in Ulft
Naam bedrijf/organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
Email
Website
Postadres

Adres:
Postcode:
Plaats:

Bezoekadres

Adres:
Postcode:
Plaats:

Mijn voorstel, idee of suggestie
moet als vertrouwelijk
behandeld worden

O JA
O NEE

Mijn voorstel, idee of suggestie
mag vermeld worden op de
website
www.vogelbuurtbiezenakker.nl

O JA
O NEE

Ruimte voor opmerkingen

Ingevuld formulier met aanvullende informatie verzenden naar:
Gemeente Oude IJsselstreek
o.v.v. Biezenakker
Postbus 42
7080 AA Gendringen
fax 0315-292 293
Email ; info@oude-ijsselstreek.nl

