Woont u ook zo fijn in
het Kleiwegkwartier?
De Vereniging
Stedebouwkundig
Wijkbehoud wil dat
graag zo houden...

Illustratie: Accresco Vastgoed

Wat doet de VSW voor het Kleiwegkwartier?
• Komt op voor uw woon- en leefomgeving
• Beschermt karakter en sfeer van het landschap
• Brengt waardevol erfgoed in kaart

VSW behoud van uw buurt!
Meedoen of bijdragen?
Word lid, doneer of geef!
Kijk voor meer mogelijkheden op www.vsw.biz

VSW actief sinds 1977
Al ruim 40 jaar houdt de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW)
de kwaliteit van de bebouwde omgeving in Hillegersberg, Schiebroek en
Terbregge in de gaten. Ook het Kleiwegkwartier valt hier natuurlijk onder.
Het Kleiwegkwartier is een geliefde wijk waar het prettig wonen is. De grote
variëteit aan vooroorlogse woningen, de mooie lanen en het vele groen geven
het Kleiwegkwartier een vriendelijk en beschut karakter.
De VSW maakt zich sterk voor het behoud van het karakter van de architectuur en de
stedenbouwkundige opzet van het Kleiwegkwartier. Eigenaren van beeldbepalende
panden, die goed voor hun bezit zorgen, kunnen onderscheiden worden met een
oorkonde en een gevelschildje. En als waardevolle bebouwing
gesloopt dreigt te worden, of als nieuwbouwplannen
onvoldoende aansluiten bij sfeer en karakter van de wijk,
komt de VSW in actie. Bijvoorbeeld door in samenwerking met
omwonenden bezwaarprocedures te starten. Want als je in een
mooie wijk woont, wil je die toch ook mooi houden?

De Christus Koningkerk,
een mooi voorbeeld
Illustratie:
Accresco Vastgoed

De Christus Koningkerk, die jaren geleden
zijn torenspits verloor en uiteindelijk leeg
kwam te staan, stond jarenlang op de
agenda van de VSW teneinde eventuele
sloop te voorkomen. De VSW is dan
ook erg blij dat de kerk uiteindelijk niet
is gesloopt, maar op de gemeentelijke
monumentenlijst terecht kwam en, met
respect voor de bijzondere architectuur,
is verbouwd tot een complex met
huurwoningen, passend in karakter en
sfeer van de wijk!

Wat kunt u voor het
Kleiwegkwartier doen?

Lid worden kan al
voor E10,- p/jr.

De VSW steunen door...
• een bijdrage te geven,
• uw bijzondere kennis in te brengen
• zelf actief deel te nemen

U ontvangt dan
twee keer per jaar
het magazine “Tussen
Wilgenplas & Rotte”.

Word lid van de VSW: www.vsw.biz

