Vrijdag 19 oktober 2018

Wijkbericht
Rijtuigenbuurt

Start uitvoering werkzaamheden
Rijtuigenbuurt
Het laatste buurtbericht dat u van ons

een goede nieuwe bestemming laat u ons dat dan

heeft ontvangen, is van juni. Daarin gaven

weten via rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl

we aan dat we de aanbestedingsprocedure
voor een selectie van een geschikte
aannemer in augustus zouden doorlopen
en dat we in september beginnen met de
uitvoering. We zijn dan ook begonnen met
het opnieuw bestraten van de
parkeerplaats aan de Karosdrift. De
selectie van de aannemer voor de overige
werkzaamheden is in november klaar. De
planning is dat we samen met u in de
herfst van 2019 kunnen vieren dat uw
vernieuwde buurt klaar is!
Planning

Bomen

We hebben een start gemaakt met de

De eerste bomen zijn al weggehaald. De overige

herbestrating van de parkeerplaats aan de

bomen zullen per deelgebied weggenomen worden. We

Karosdrift. In dit gebied vervangen we de

planten nieuwe bomen terug vanaf december 2018 tot

bestrating en krijgt het terrein kleur. Ook leggen

februari 2019. Waar bomen weggaan en terugkeren,

we ondergrondse voedingsbronnen aan om de

kunt u ook zien op het overzicht dat beschikbaar is op

nieuwe bomen die nog geplant worden een

de website www.ikbennieuwegein.nl/Rijtuigenbuurt.

goede toekomst te geven. De planning leest u
binnenin deze nieuwsbrief. U ziet daarop
wanneer uw gedeelte van de wijk wordt
aangepakt. Kijkt u ook eens op
www.ikbennieuwegein.nl.
Community-art
De boomhoezen van het community-art project
zijn uit de bomen gehaald. Het project komt
hiermee ten einde. Als u een idee heeft voor

Feestje
Samen met u geven we graag aandacht aan een aantal
mooie momenten. Binnenkort is het Kastanjeplein
inclusief de haag af. Als dat moment er is, willen we
graag met u een feestje vieren om u vanwege uw
betrokkenheid in het zonnetje te zetten. Zodra de
hoofdaannemer van start gaat in de buurt nodigen we
u uit om hier een ‘bakkie’ op te drinken. De uitnodiging
hiervoor volgt natuurlijk nog.
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Heeft u ook een goed idee voor een feestelijk
moment? Neem vooral contact met ons op!
Spelen
Begin volgend jaar starten we samen met
bewoners en leveranciers van speeltoestellen
met het schetsen van plannen voor spelen in de
buurt. We nemen daarin uiteraard alle input mee
die we al verzameld hebben. We verwachten
dat we deze schetsen ook begin volgend jaar
samen met u kunnen beoordelen. Het is dan aan
u om de leukste/beste/mooiste schets te kiezen
voor de speelplekken in uw omgeving. Als dat
allemaal goed gaat, kunnen we in het voorjaar

Spreekuur

van 2019 de opdracht verstrekken aan de door u

Het spreekuur Betere Buurten heeft ons veel

gekozen partij. De plaatsing van de nieuwe

waardevolle gesprekken en inzichten opgeleverd. De

toestellen zal in het najaar/winter van 2019 zijn.

laatste tijd was er geen animo meer voor het

In het verleden is er gesproken over het

spreekuur en daarom laten wij het vervallen. Uiteraard

eventueel plaatsen van een voetbalkooi. We

zijn we graag blijvend met u in contact en komen we

zullen de leveranciers vragen dit idee niet los te

graag op afspraak bij u langs.

laten maar te verruimen naar een
multifunctionele speellocatie waaruit de buurt
dan een keuze kan maken.
Contact
Sander Derksen, wijk coördinator
Mail: s.derksen@nieuwegein.nl
Tel: 030 6071933
Mobiel: 06 54997853
Jim le Duc, projectleider
Mail: j.leduc@nieuwegein.nl
Tel: 030 6071233
Mobiel: 06 15871984

Nieuw gezicht!
Suzan Aardewijn is gestart als Coördinator Betere
Buurten. Dit betekent dat zij voor alle Betere Buurten
het aanspreekpunt is voor zolang als Betere Buurten
actief is in de buurt. Kortom, heeft u een idee, een
wens of een vraag over het Betere Buurten project in
uw omgeving neem dan even contact op met Suzan
Aardewijn (rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl of
+31 6 5152 9022). Begin volgend jaar wordt u
uitgenodigd om met haar in gesprek te gaan over
spelen in de buurt.

