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Vrijdag 3 mei 2019

Wijkbericht
Rijtuigenbuurt

Samen maken we de Rijtuigenbuurt mooi
De Rijtuigenbuurt krijgt een nieuw jasje.

we aan de slag op de parkeerplaats achter de

Langzamerhand worden de verbeteringen

Koetsdrift 33-63. Aannemer Peek stuurt u

zichtbaar. Maar er staan ook nog veel

voorafgaand aan de werkzaamheden hierover een

werkzaamheden op de planning. Met dit

brief. Als onderdeel van de herbestrating staat op

wijkbericht blikken we terug op de al

korte termijn ook het aanleggen van het “Karrespoor”

afgeronde werkzaamheden en brengen we

op de planning.

u op de hoogte van de komende
ontwikkelingen. Noteert u vast dinsdag 14

Dit spoor loopt van de Karosbrug tot aan de

mei in uw agenda? U bent dan tussen

Kastanjetuin op de Diligencedrift. De start van de

15.00 uur en 17.00 uur van harte

aanleg van het “Karrespoor” is halverwege mei (week

uitgenodigd voor het speeltafelgesprek. U

20/21) gepland. De werkzaamheden beginnen aan de

leest er meer over in dit wijkbericht.

oostzijde bij de Karosbrug.

Wat is er al uitgevoerd?
Verschillende plekken zijn vernieuwd zoals de
parkeerplekken op de Koetsdrift, Tilburydrift,
Calechedrift, Dogkardrift en Huifkardrift.
Verschillende voetpaden zijn opgeknapt en de
beplanting is in het noordelijk gedeelte van de
buurt aangebracht. Er zijn bomen, vaste
planten en heesters (struiken) geplant. Past u
goed op de jonge plantjes?
Planning
De komende weken pakken we de
parkeerplaatsen ter hoogte van Landauerdrift 1
t/m 29 aan. Daarna zetten we de
werkzaamheden op de Koetsdrift ter hoogte
van huisnummers 2-28 voort. Aansluitend gaan

Karrespoor
In de planvorming hebben we samen met u bepaald
dat een Karrespoor door de wijk komt. Nu is het
moment om de definitieve route vorm te geven en
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dat doen we graag samen met u. U bent bij

heeft kunnen reageren op de verschillende ontwerpen

deze van harte uitgenodigd om mee te denken

en u stem kunnen uitbrengen op uw favoriete

over het tracé. In het Rijtuigenhuis

ontwerp. Hartelijk dank voor al uw input en stemmen

(Landauerdrift 2) liggen plattegronden op A3

(meer dan vijftig). De stemmen zijn geteld en de

formaat waarop u het spoor kunt intekenen. De

aanbesteding is afgerond. Boer Play kwam als

plattegrond kunt u ook downloaden via

winnaar naar voren en zal 11 speelplekken in de

www.ikbennieuwegein.nl. U kunt uw tekening in

Rijtuigenbuurt realiseren.

het Rijtuigenhuis achter laten of mailen naar
rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl. Als u meedoet
met de vormgeving maakt u kans op een prijs:
tijdens de feestelijke opening van het
karrespoor als eerste over het spoor rijden met
paard en wagen. Op 14 mei - tijdens het
speeltafelgesprek – bepalen we de definitieve
route van het spoor. Het uiteindelijke ontwerp
publiceren we op de website
www.ikbennieuwegein.nl.
Groen
Het groeiseizoen (de tijd waarin planten en
gewassen optimaal kunnen groeien) loopt op
zijn einde. We brengen weer beplanting aan in
de periode tussen okt. 2019 en feb. 2020.
Ik ben Nieuwegein
Kijkt u ook eens op
www.ikbennieuwegein.nl/rijtuigenbuurt voor de
actuele stand van zaken en voor de gehele
projectplanning.

Uitnodiging: speeltafelgesprek
Bij deze nodigen we u van harte uit voor het
speeltafelgesprek op dinsdag 14 mei. U bent van
15.00 tot 17.00 uur welkom in het Rijtuigenhuis,
Landauerdrift 2. Op deze middag leggen we de
verschillende ontwerpen en planning aan u voor.
Uiteraard is er de mogelijkheid voor het stellen van
vragen. Er zijn op die dag medewerkers van Boer
Play en de gemeente aanwezig. Hopelijk zien we u op
14 mei. Tot dan!
Muurschildering 2.0
In de Rijtuigenbuurt is eerder een mooie

Mitros

muurschildering gemaakt, de Ekster. De gemeente,

Niet alleen de gemeente maar ook

Mitros en verschillende bewoners uit de buurt hebben

woningcorporatie Mitros werkt mee aan de

de handen ineen geslagen om een nieuwe

vernieuwing van de buurt. Mitros zal de

muurschildering mogelijk te maken. Daarin maken we

komende periode ruim veertig kopgevels wit

samen met bewoners de buurt toekomstbestendig,

laten verven om zo mee te werken aan een

levendig en vrolijk. De voorbereidingen worden

fraaie buurt. Het zorgt bovendien voor minder

binnenkort getroffen. Het is de bedoeling nog eind

hitte op hete dagen.

van de zomer te starten om zo eind september klaar
te zijn.

Spelen: aanbesteding afgerond
Woensdag 30 maart hebben we u in de grote
tent aan de Huifkardrift mogen ontvangen. U
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2. Heeft u (te veel) overlast ervaren?
3. Wanneer u vragen had: zijn deze naar
tevredenheid beantwoord?
Wilt u ook uw mening geven? Stuur dan een mail
naar rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl
Elektrische laadpalen
De gemeente Nieuwegein verwacht de komende jaren
een flinke toename van het aantal elektrische auto’s.
Om hierop voorbereid te zijn, plaatsen we op
verschillende plekken laadpalen. Eén van deze
plekken is op het grote parkeerterrein aan de
Koetsdrift. Hiervoor is op 5 maart een verkeersbesluit
genomen. Er worden rond de zomer 2 laadpalen
‘Participatiekar’
Aannemer Peek verzorgt eens in de twee

geplaats om zo 4 parkeerplekken te voorzien van
oplaadmogelijkheden. Zie kaartje.

maanden de zogenaamde ‘participatiekar’.
Tegen lunchtijd kunt u in gesprek met de
aannemer en de gemeente over de
werkzaamheden in uw buurt. De bewoners in
de directe omgeving van de ’participatiekar’
krijgen per brief hiervoor een uitnodiging.

Contact:
Karlijn van der Laan, Projectleider
Mail: k.vanderlaan@nieuwegein.nl
Tel: 030 607 14 80
Mobiel: 06 46 221 866
Suzan Aardewijn, Coördinator Betere Buurten.
Tussentijdse evaluatie
Nu de werkzaamheden in volle gang zijn, zijn
we benieuwd naar uw mening. We geven u
daarom graag de gelegenheid om te reageren.

Mail: s.aardewijn@nieuwegein.nl
Tel: 030 607 13 67
Mobiel: 06 15 259 022
Mail: rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl

We gaan in het noordelijk deel met een aantal
bewoners in gesprek. We zijn benieuwd naar de
antwoorden op de volgende vragen:
1. Bent u goed geïnformeerd?

Jasper Blom, Wijkcoördinator Batau-Zuid
Mail: j.blom@nieuwegein.nl
Tel: 030 752 63 19; Mobiel: 06 50 005 478.

4

5

