Vrijdag 15 februari 2019

Wijkbericht
Rijtuigenbuurt

Rijtuigenbuurt krijgt nieuwe inrichting
De bouwborden zijn geplaatst, het

rekening gehouden met de wens van u als

parkeerterrein aan de Koetsdrift is

aanwonenden om fietsers zoveel mogelijk te

opnieuw bestraat, parkeervakken breiden

ontmoedigen over de voetpaden te fietsen.

we uit en de voetpaden aan de Koetsdrift
en Huifkardrift zijn verbeterd. Kortom, we
zijn begonnen samen met aannemer Peek
met de uitvoering van de werkzaamheden.
Helaas wat later dan gepland. We hopen
dat u straks kunt profiteren van een fijne,
vernieuwde en toekomstbestendige woonen leefomgeving.

Wat is al uitgevoerd?
Het Kastanjeplein en het Rijtuigentuintje zijn
samen met de bewoners tot stand gekomen en
officieel geopend.

Bouwbord is geplaatst
Planning
Op 6 februari zijn we begonnen met de uitvoering van
de bestrating van het parkeerterrein vlakbij de
woningen huisnummers 30 – 62 aan de Koetsdrift. In
deze omgeving planten we als het straatwerk klaar is
drie nieuwe bomen en gevarieerde beplanting in de
groenstroken. Om een lange levensduur te
garanderen, leggen we ondergrondse voedingsbronnen
aan voor deze jonge bomen.
Op maandag 18 februari starten we in de
Tilburydrift om daarna als een karavaan de
werkzaamheden in een volgend deel van uw buurt
voort te zetten.

Rijtuigentuintje

De planning leest u op de binnenzijde van dit

De voetpaden aan de Koetsdrift en de

wijkbericht. Kijkt u ook eens op

Huifkardrift zijn verbeterd. Daarbij hebben we
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www.ikbennieuwegein.nl voor de actuele stand

opzichter en de uitvoerder zullen hierbij ook aanwezig

van zaken.

zijn om uw vragen te beantwoorden.
Heeft u trouwens ook een goed idee voor een feestelijk
samen zijn met elkaar? Laat u dat dan weten via de
mail rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl
Spelen
De aanbesteding voor de speellocaties is gepubliceerd.
De bedrijven die hierop inschrijven, maken een
ontwerp voor de speellocatie aan de Huifkardrift. Deze
gaan wij samen met u beoordelen.
Op woensdag 20 maart ontvangen we u graag
’s middags in de grote tent ter hoogte van de
Huifkardrift/Karosdrift/Koetsdrift om aan u de
verschillende ontwerpen te presenteren. U kunt op

Nieuwe parkeervakken leggen we aan

deze bijeenkomst uw feedback geven en aanwijzen
welk ontwerp u het meeste aanspreekt. Het ontwerp

Bomen

dat de meeste stemmen krijgt, realiseren we. Het

We hebben al nieuwe bomen aangeplant.

bedrijf van dit geliefde ontwerp krijgt vervolgens de
opdracht om de speelvoorzieningen ook voor de rest
van de wijk te maken. Bij de andere speellocaties
betrekken we de omwonenden bij de ontwerpen die
voor deze plekken worden ontwikkeld.
Wij nodigen u van harte uit om woensdag 20 maart
uw mening te geven. U ontvangt van ons nog een
uitnodiging met de exacte tijd en locatie.
Contact
Jasper Blom, Wijkmanager
Mail: j.blom@nieuwegein.nl

Rijtuigenbuurt in uitvoering

Tel: 030 752 63 19
Mobiel: 06 50 00 54 78

Feestje
Bij de start van de werkzaamheden van firma
Peek willen we graag met elkaar een bakje
koffie drinken om elkaar beter te leren kennen.
Op vrijdag 22 februari heeft firma Peek een
kraam geregeld. Wilt u ook een broodje gezond
eten om te vieren dat we bij u in de straat
begonnen zijn? Wees van harte welkom vanaf
12.00 uur tot en met 13.00 uur. De

Jim le Duc, Project leider
Mail: j.leduc@nieuwegein.nl
Tel: 030 6071233
Mobiel: 06 15871984
Suzanne Aardewijn, Coördinator Betere Buurten.
(06 1525 9022).
Mail: rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl

Alexander Peek,

Aannemersbedrijf Peek Bouw
& Infra BV uit Houten bereikbaar via tel: 0306371472 of per mail a.peek@peekbv-houten.nl.
Ron Heemskerk, Toezichthouder Tel: 0307524048.

ik zorg voor de aansturing van de mannen op de
werkvloer, zorg draag voor de planning en
communiceer met omwonenden als er vragen leven.
Ik heb vijf jaar ervaring met dit soort projecten en
doe het werk elke dag met veel plezier. En wij als
Peek bouw en Infra zijn dan ook blij dat wij u buurt
mogen opknappen.'
Parkeren
De uitvoering heeft tot gevolg dat tijdelijk minder
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in uw buurt. U kunt
gebruik maken van een parkeerterrein voor
vergunninghouders dat we tijdelijk aanleggen om uw
parkeeroverlast te beperken. Wanneer u ook voor een
parkeervergunning in aanmerking wilt komen voor dit
tijdelijke terrein, mailt u dan uw verzoek naar
projectleider j.leduc@nieuwegein.nl

In gesprek met gemeente of aannemer
Dagelijks zijn toezichthouder Ron Heemskerk
samen met de aannemer op het werk-inuitvoering. Mocht u hen mislopen, per mail of
telefoon kunt u ook contact opnemen met een
van de personen onder het hoofdstukje contact
onderaan op bladzijde 2. Zij komen graag met u
in contact en bij u op bezoek.

Ontwerp Karosburg en directe omgeving
We hebben de inbreng van bewoners die bij de
Karosbrug wonen over het ontwerp van de Karosbrug
meegenomen in de plannen. Het ontwerp is hierop
aangepast. Tijdens de deur tot deur actie om de
bewoners te spreken, hebben we ook nieuwe
initiatiefnemers ontmoet die het leuk vinden om de
poefjes (straatmeubilair) te voorzien van een vrolijk
kleurtje.
Bereklauw
In de groenzone aan de randen van de wijk groeien
veel bereklauwplanten. De planten belemmeren
kinderen om er prettig te spelen. Ook verstoren de
planten door hun omvang het uitzicht.
De gemeente heeft ter bestrijding van deze plant
schapen in gezet… heel gezellig!! Zij grazen de plant
tot aan de wortel af. Als dit frequent gebeurt, kan de
bereklauw verdwijnen.

De aannemer, even voorstellen:
'Ik ben Alexander Peek en werkzaam bij Peek
Bouw en Infra uit Houten. Ik ben de uitvoerder
voor het project Rijtuigenbuurt. Dit houdt in dat

Schapen doen zich tegoed aan de bereklauw
Ondanks de inzet van deze kudde kunnen wij u
hulp nog steeds goed gebruiken. Wij kunnen als
gemeente dit niet beter bestrijden dan dat nu
gebeurt. Bestrijding met chemische middelen is
immers verboden en niet meer van deze tijd.
Anti-Bereklauwdag
Wij zouden het leuk vinden om samen met u een
anti-Bereklauwdag te organiseren waar u samen
met een aantal medewerkers van de gemeente
en de aannemer tips krijgt hoe we dit plantje op
een veilige manier kunnen verwijderen. Leuk om
elkaar te ontmoeten en tegelijk samen de
handen uit de mouwen te steken. Heeft u er zin
in om het met elkaar te gaan doen? Geef het
dan aan ons door via het mailadres
rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl

