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Jouw idee, daar bloeit de wijk van op.
#trotsopdebloemenbuurt

Wij zijn trots op de Crocuslaan en omgeving. De projectgroep 
zet zich voor de volle 100%  in voor de wijk van onze dromen. 
Dit blijkt ook uit de afgelopen twee sessies. Er kwamen zoveel 
ideeën en wensen aan bod dat we tijd te kort kwamen! 
Daarom gaan we een extra sessie inplannen. Tijdens die 
extra sessie gaan we verder in op de thema’s wonen, 
omgeving en samen leven. In de volgende nieuwsbrief gaan 
we dieper in op de inhoud van de afgelopen 3 sessies. In 
deze nieuwsbrief geven we alvast een update over het 
inspiratiehuis en het flora en fauna onderzoek. En natuurlijk 
stellen we graag weer een aantal leden van de projectgroep 
aan jullie voor! 

Enquête 
De bewoners uit de projectgroep hebben op eigen initiatief 
een enquête verspreid onder alle bewoners van de 
Crocuslaan en omgeving. Jullie mening is enorm belangrijk 
om dit project te laten slagen. We moedigen dit initiatief dan 
ook aan en zijn benieuwd naar de resultaten.

Inspiratiehuis Crocuslaan 10
Door corona en de verscherpte maatregelen konden we de 
afgelopen maanden het inspiratiehuis aan de Crocuslaan 
10 helaas niet gebruiken. Nu er gelukkig wat versoepelingen 
mogelijk zijn, gaat het inspiratiehuis weer open. Crocuslaan 
10 is de ontmoetingsplek in de wijk. Hier kun je terecht als 
je vragen hebt over het project, als je de laatste stand van 
zaken wil weten of als je gewoon eens kennis wil maken. 
We vinden het fijn dat we het inspiratiehuis weer kunnen 
gebruiken om persoonlijk met jullie in gesprek te gaan. In 
verband met corona* is het inspiratiehuis op afspraak open. 

*Uiteraard is het inspiratiehuis coronaproof ingericht. 

De wijk van onze dromen, die maken we samen
Ook als je niet in de projectgroep zit, willen we graag jouw 
mening en advies horen. Want de wijk van onze dromen, die 
kunnen we alleen samen maken! Geef je ideeën en adviezen 
door aan iemand van de projectgroep, stuur ons een mailtje 
of kom langs in het inspiratiehuis. Wij nemen alle ideeën 
vervolgens mee in de eerstvolgende sessie. 

Eerstvolgende sessie
• 17 mei

Zien we 
jou in het 
inspiratiehuis? 
Maak een afspraak 
met wijkbeheerder 
Natasja Swennen via 
0118 42 23 00 of mail naar 
crocuslaan@lescaut.nl. 



De projectgroep stelt zich voor 

Natasja Swennen, 38 jaar

Geboren en getogen in Vlissingen. Ik ben opgegroeid in 
Bossenburgh en woon nu al enkele jaren in het centrum. 
Bij l’escaut ben ik in dienst als wijkbeheerder voor het 
Middengebied. Dit is een uitdagende en afwisselende 
baan waar geen dag hetzelfde is.

Wat vind je zo leuk aan de wijk?
De opzet van de wijk. De unieke bouwstijl van de 
woningen. Verder vind ik de diversiteit van de bewoners 
en het feit dat veel bewoners al lange tijd in de wijk wonen 
erg leuk.

Waarom doe je mee in de projectgroep?
Het is mooi dat l’escaut in een vroeg stadium van 
een project de bewoners erbij betrekt. Hierdoor 
krijgen wij belangrijke input van de bewoners en 
krijgen de bewoners een kijkje in de keuken van een 
woningcorporatie. Mijn rol binnen de projectgroep is 
contactpersoon voor de bewoners. Voor de start van 
de projectgroep heb ik met een groot aantal van de 
bewoners gesprekken gevoerd over de toekomst van de 
wijk. En vanaf nu ben ik weer regelmatig te vinden in het 
inspiratiehuis. Wil je mij spreken over het project? Stuur 
een mailtje naar crocuslaan@lescaut.nl of bel naar 0118 
42 23 00. Dan maken we een afspraak en zie ik je graag 
aan de Crocuslaan 10.

Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Ik vind het belangrijk dat we samen met de bewoners, 
HVL en gemeente tot een goed toekomstbestendig plan 
komen voor de wijk.

Sonja Vreeke-Pijl, 76 jaar 

Ik woon samen met mijn man Johan al 51 jaar aan de 
Bloemenlaan nummer 22. Wij zijn daar komen wonen 
met twee kleine meisjes. Later kwamen er nog twee 
jongens bij. Dus we hebben daar gewoond met een 
vrij groot gezin. Maar met een handige man die twee 
hoge bedden maakte in de kleine kamers. We kwamen 
in een slecht onderhouden woning en hebben in die 
jaren erg veel geld in de woning geïnvesteerd. Dat 
doe je niet als je er niet naar je zin woont. Er was een 
kleuterschool en lagere school vlakbij wat heel fijn 
was, helaas is dat allemaal verdwenen. We hebben in 
1986 een grote renovatie meegemaakt, we moesten 
een half jaar het huis uit. Wij hebben altijd hondjes 
gehad, we hebben er nu nog een. 

Wat vind je zo leuk aan de wijk? 
We wonen aan een prachtige laan, waar levendigheid 
is. We hebben een mooie tuin die we voor en achter 
goed onderhouden. We hebben allerlei soorten 
mensen als buren gehad, nooit problemen als je maar 
communiceert. 

Waarom doe je mee in de projectgroep? 
Ik vind het jammer dat ik niet aanwezig kan zijn bij 
de gesprekken: ik ben geopereerd aan mijn been en 
ben op het moment in Ter Reede voor revalidatie. Ik 
doe mee omdat ik ook jaren in de HVL gezeten heb 
en omdat ik het belangrijk vind dat er mensen in 
zitten van allerlei leeftijden en gezinssamenstellingen. 
Iedereen heeft andere ideeën en ik hoop dat daar ook 
goed naar geluisterd wordt. Dat is heel belangrijk. 

In komende nieuwsbrieven stellen de leden van de 
projectgroep zich graag aan je voor! In deze editie geven 
we het woord aan Natasja, Sonja, Daniël en Loes.  



Loes Cassteele, 40 jaar  

Ik ben een alleenstaande moeder van twee jongens (12 
en bijna 18). Wij hebben 1 hond, 3 katten en 2 eenden. 
Ik ben graag creatief bezig met de gitaar of met verf. 
Door een afwijking in mijn bindweefsel, het ehlers 
danlos syndroom genoemd, ben ik op lange afstanden 
afhankelijk van een rolstoel en lichamelijk minder 
belastbaar. Ik heb momenteel geen werk, maar ik hoop 
nog wel iets passends te kunnen vinden in de toekomst. 

Wat vind je zo leuk aan de wijk? 
Ik houd van deze wijk, omdat ik ondanks al onze 
verschillen, toch een bepaalde saamhorigheid ervaar. 
Het volksbuurt-gevoel. De woningen zijn gedateerd, 
maar charmant. 

Daniël Hoppener, 43 jaar

Na 25 jaar ben ik vanuit Gelderland terug verhuisd naar mijn 
roots. Ik ben opgegroeid in Koudekerke en woon samen met 
Katinka en ons samengestelde gezin (Totaal 5 kids, waarvan 
2 niet hier wonen) nu in de Hyacinthenlaan. Ik heb van mijn 
hobby (websites programmeren/bouwen) mijn werk gemaakt 
en werk nu vanuit huis als zzp-er/freelancer.

Wat vind je zo leuk aan de wijk?
De wijk vind ik qua opbouw (tuindorp stijl) er sfeervol 
uitzien. De manier hoe de huizen zijn gebouwd geeft al een 
bijzondere indruk en het idee dat het zulke oude huizen 
zijn welke de onderwaterzetting hebben overleefd, geeft 
het een bijzonder verhaal. Ook de ligging. Dichtbij de school 
van onze kleinste, Lillith. Dichtbij het strand! En natuurlijk op 
loopafstand van de stad.

Waarom doe je mee in de projectgroep?
De projectgroep geeft mij een mogelijkheid om te groeien. Ik 
heb altijd al interesse gehad in wat er bij dergelijke projecten 
op de achtergrond gebeurt en wil daarom graag mee kunnen 
denken en ik zal mijn mening en inbreng ook niet onder 
tafel schuiven. Zulke ingrijpende zaken als een renovatie of 
nieuwbouw zijn geen geruststellende situaties en daarom is 
een projectgroep op deze manier volgens mij goed om ook 
vanuit de bewoners de juiste inbreng te kunnen geven.

Wat hoop je te bereiken met de projectgroep?
Ik hoop met de projectgroep te bereiken dat gezamenlijk de 
maximaal mogelijke input gegeven kan worden en er niks 
over het hoofd gezien wordt. Dat er goed geluisterd wordt 
naar elkaar en zo op die manier tot een realistische oplossing 
te kunnen komen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de algemene wensen.

Flora en fauna 
onderzoek
Het onderzoek naar de beschermde diersoorten 
in de wijk is in volle gang. Het blijft steeds 
langer licht en de zon komt steeds vroeger op. 
Daarom verschuiven sommige inspecties naar 
de nacht. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek 
naar de aanwezigheid van vleermuizen. Je 
merkt hier als bewoner in principe niets van. 
We zijn benieuwd naar het resultaat! 

Waarom doe je mee in de projectgroep? 
Ik doe mee met de projectgroep, omdat ik het leuk 
vind om mee te kunnen denken over een eventueel 
bestemmingsplan en ben erg nieuwsgierig hoe dit plan 
zich verder gaat ontwikkelen. Ik vind het prettig dat 
ons als bewoners is gevraagd naar onze meningen en 
eventuele wensen. 

Wat hoop je te bereiken met de projectgroep? 
Ik hoop hierin een steentje bij te kunnen dragen. Zeker 
als het gaat om toegankelijkheid tot en in de woningen, 
voor mindervalide en invalide mensen en de eventuele 
mogelijkheid voor een levensloop-woning. 



l’escaut woonservice
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

t 0118 - 42 23 00
e crocuslaan@lescaut.nl
i www.lescaut.nl

Samenstelling projectgroep
De projectgroep bestaat uit bewoners, uit de huurders-
vereniging l’escaut, uit de gemeente Vlissingen en l’escaut. 
Verfrissende ideeen en wensen van bewoners zijn onmis-
baar in deze projectgroep, naast de professionele blik en 
verantwoordelijkheid van de gemeente op omgeving en 
samen leven. De huurdersvereniging l’escaut let in deze
projectgroep op het algemeen belang van alle huurders.  
Wij willen als l’escaut de wijk van je dromen samen creeren, 
met betaalbare woningen in een passende leefomgeving.  
Met oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid.

Bewonersafvaardiging
- Yvonne Meier
- Hannah Mintjes
- Loes Cassteele
- Petra Kas
- Ingrid Roelse
- Daniël Hoppener
- Hans Bommeljé
- Sonja Vreeke

Vertegenwoording namens de 
Huurdersvereninging l’escaut
Marie-Claire Dominicus-Dehing  

Namens gemeente Vlissingen
Marije Verlinde - Projectleider Team Fysiek
Michelle Vos - Wijkcoördinator

Namens l’escaut
Natasja Swennen - Wijkbeheerder Middengebied
Olaf Cornelius - Projectleider Vastgoed
Denise Nuhaan - Projectleider Wijkbeheer

Contact  
Via e-mail: crocuslaan@lescaut.nl of via telefoon: 
0118 - 42 23 00


