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Vrijdag 22 juni 2018

Buurtbericht
Rijtuigenbuurt

Rijtuigenbuurt werkt aan vernieuwing
Rijtuigentuintje
Het is zover! De afgelopen weken werkten
Hoveniersbedrijf Donker Groen en een aantal
buurtbewoners hard aan de aanleg van het
Rijtuigentuintje. In de bocht van de
Rijtuigendrift en de Karosdrift is een grasveld
omgetoverd tot een mooie tuin. De basis is
klaar en de natuur doet verder de rest. Na al
dat harde werken is er reden voor een feestje.
Het Rijtuigentuintje wordt dan ook op
woensdag 4 juli om 19.30 uur officieel
geopend door de burgemeester die zal worden
geholpen door de burgemeester van het
Rijtuigentuintje. Zet deze datum vast in uw
agenda. U bent van harte welkom!

Rijtuigentuintje

Kastanjeplein

Parkeren Nevelgaarde

De afgelopen weken werkte Donker Groen ook

Tijdens de uitvoering bestraten we ook de

hier samen met bewoners aan de aanleg. Het

parkeerplaatsen opnieuw. Dat betekent dat tijdens de

groen wordt nu aangeplant en de

werkzaamheden deze parkeervakken niet beschikbaar

initiatiefnemers uit de buurt verzorgen het

zijn en de druk op de overige parkeerplaatsen

groen door de aanplant extra water te geven.

toeneemt. Om voor u een beetje verlichting hierin te

Net als de Rijtuigentuin zal dit plein bijdragen

brengen, heeft de gemeente overeenstemming

aan een positieve beleving van uw buurt. Ook

bereikt met de kantoren aan de Nevelgaarde. We

bij dit initiatief zijn mozaïeken gemaakt en

kunnen hier nu maximaal 25 parkeerplaatsen huren.

leverden bewoners een geweldige prestatie.

Vanwege de slagboom zijn deze parkeervakken niet

Onze bewondering hiervoor!

openbaar. Wilt u zeker zijn van een parkeerplek en

Het Kastanjeplein is straks een heerlijke plek

wilt u een bijdrage leveren aan het parkeerprobleem?

waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het

Geeft u dan op! De gemeente zal aan maximaal 25

plein opent naar verwachting over enkele

bewoners 1 toegang toekennen. U kunt u opgeven via

weken. U hoort nog van ons!

j.leduc@nieuwegein.nl

Dit buurtbericht is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl
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Bomen
Achterpaden

We hebben u in het vorige buurtbericht al

Veel woningen hebben achter het huis een

geïnformeerd over wat we met de bestaande bomen

achterpad met een extra achteruitgang en

gaan doen. Daarnaast planten we nieuwe bomen. Dit

toegang tot het schuurtje: handig voor de fiets

om schaduw te maken wanneer de boom is volgroeid

en het wegbrengen van de kliko. In de

en om de biologische diversiteit te verbeteren. Voor

Rijtuigenbuurt zijn sommige achterpaden toe

de bomen die bij de omvorming van het groen

aan onderhoud. Komende maanden verbetert

weggehaald moeten worden, is een

de gemeente met stratenmakers het straatwerk

omgevingsvergunning aangevraagd. Bij geen bezwaar

op gemeente grond. Woningbouwcorporatie

wordt deze binnenkort afgegeven. Daarna kunnen de

Mitros heeft aan de gemeente gevraagd of we

werkzaamheden starten.

deze paden bij de huurwoningen tegen betaling
willen mee nemen. De gemeente heeft hiervoor
een overeenkomst afgesloten en zal deze
paden opknappen. Voor de koopwoningen zijn
er nog geen overeenkomsten. Bent u
(deel)eigenaar van een achterpad en wilt u
samen met de andere eigenaren ook het
achterpad achter uw woning verbeteren? Kom
dan langs op het spreekuur. Hier kunnen we u
bij praten over hoe we dit willen aanpakken.
Wat is er in elk geval voor nodig? Dat iedereen
hier aan meewerkt en dat bewoners bereid zijn
hiervoor een financiële bijdrage te leveren.
Het klimaat verandert

Jim le Duc

Door het veranderen van het klimaat stijgt de
temperatuur en is vaker sprake van heftige

Even voorstellen: Projectleider uitvoering:

regenval. Hierdoor wordt schaduw belangrijker.

Mijn naam is Jim le Duc, Ik ben 38, woon in Blaricum,

Regenbuien produceren zoveel meer water dat

samen met mijn vrouw Daniëlle en mijn zoontje Jeno

het riool het niet tijdig kan verwerken. Gevolg:

(8). In mijn vrije tijd houd ik me actief bezig met mijn

water op straat. Door bestrating te verlagen en

hobby’s stijldansen en houthakken. Sinds 2011 ben ik

door te zorgen dat opslagcapaciteit onder de

werkzaam bij de gemeente Nieuwegein. Voorafgaande

bestrating komt, voorkomen we dat het

jaren was ik werkzaam als wegbeheerder. Sinds april

regenwater de huizen binnenloopt. Ook draagt

2017 ben ik projectleider waarbij ik de realisatie van

het verlagen van grasvelden hieraan bij. Deze

de Rijtuigenbuurt mag verzorgen. Ik kijk er ontzettend

maatregelen zullen toegepast worden bij u in

naar uit om de Rijtuigenbuurt samen met u nog

de buurt.

leuker, mooier, gezelliger en veiliger te maken. Als u
nog vragen heeft of uw bijdrage hierin wil leveren,
schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen.
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Maandags ben ik aanwezig van 17.00 tot 18.00
uur op het spreekuur in het Rijtuigenhuis in uw
buurt of bereikbaar via onderstaande
contactgegevens.
Tot ziens in de Rijtuigenbuurt!
Jim le Duc j.leduc@nieuwegein.nl
Tel: 030 607 12 33

Energie besparende maatregelen
Donderdag 17 mei heeft Energie-N de
resultaten van het onderzoek naar energie
besparende maatregelen bij de woningen in de
Rijtuigenbuurt gepresenteerd zoals isolerende
maatregelen en zonnepanelen. De presentatie
werd bijgewoond door zestien bewoners. Deze
hebben enthousiast gereageerd. Als u ook
belangstelling hebt voor een van de
maatregelen kunt u dat in het spreekuur met
de projectleider bespreken. Voor meer
informatie kunt al terecht op de website:

http://energie-n.nl/onze-activiteiten/

Tot slot
Vraagstukken zoals hoe zorgen we dat de buurt
leefbaar blijft bij het veranderen van het
klimaat zijn tijdrovend. Nu we weten hoe we dit
gaan doen, kunnen we vragen aan de
aannemers wie dit voor ons wil uitvoeren. We
verwachten dat we eind augustus de
aanbestedingsprocedure voor een selectie van
een geschikte aannemer hebben doorlopen.
Dan kunnen we in september beginnen met de
uitvoering. Tot slot is de volgorde van
uitvoering veranderd. We gaan eerst de
woonerven aanpakken waarbij we daar het
aantal parkeervakken uitbreiden. We hopen in
de zomer van 2019 samen dan met u te
kunnen vieren dan uw vernieuwde buurt klaar
is!

Rijtuigentuintje

