buurtbericht mei 2016

mooi merwestein
Vernieuwing van uw leefomgeving

Vertel ons over uw buurt!
Ayman, Jamil, Denzel, Chakir, Romy en Narjis willen een veilige speelplek! Wat vindt u belangrijk?

U woont of werkt in Merwestein. Een veelzijdige wijk waar wonen samen gaat met actieve leerlingen van het Cals,
sportende bezoekers in sportcomplex Merwestein en bedrijvigheid in kantoren. De gemeente is samen met het
wijkplatform, woningcorporaties, MOvactor, SportID, het Waterschap, Gezondheidscentrum De Roerdomp, De KOM en
het Cals College op zoek naar uw ideeën voor uw buurt. Hoe kan Merwestein ook in de toekomst een fijne plek voor u zijn
om te wonen of te werken.
Wij luisteren graag naar uw ideeën:

Persoonlijk in gesprek

te staan en omgevormd tot woningen.

– Wat speelt er in uw buurt?

Om uw mening te horen komen wij bij u

De (openbare) buitenruimte is echter

– Welke plekken vindt u mooi?

op bezoek. Voor deze gesprekken bellen

niet mee veranderd waardoor er veel

– Welke vernieuwingen in de buiten

we huis-aan-huis bij u aan. Wij komen op

versteende parkeervlaktes zijn en

één van de volgende dagen bij u langs:

weinig plek voor ontmoeting en groen.

ruimte vindt u wenselijk?
– Heeft u ideeën over het groen of
water in de wijk? Of over spelen,

18 mei tussen 10.30 – 17.00 uur

Nieuwe stadsmakers

parkeren of fietsen?

19 mei tussen 13.00 – 20.30 uur

De gemeente wil graag ruimte geven

20 mei tussen 10.00 – 20.30 uur

aan ideeën van bewoners. Want hoe

21 mei tussen 13.30 – 17.00 uur

leuk is het om samen met anderen uw

– Wilt u zelf iets bijdragen?

24 mei tussen 10.00 – 17.00 uur

eigen leefomgeving vorm te geven?

– Waar bent u trots op?

25 mei tussen 10.00 – 20.30 uur

Wilt u mee doen? Graag!

26 mei tussen 13.30 – 20.30 uur

Het is immers uw buurt, uw toekomst.

27 mei tussen 10.00 – 17.00 uur

Samen maken we Merwestein!

– Wilt u iets samendoen met buurt
genoten?

Bent u niet thuis als we
langskomen of heeft u niet veel
tijd, geef uw mening dan via
onze website:
www.ikbennieuwegein.nl/
mooimerwestein
Wilt u in contact komen
met buurtgenoten,
kijk op https://nextdoor.nl of
facebook.com/mooimerwestein

28 mei tussen 13.30 – 17.00 uur

Vervolg
Vindt u het ook leuk om wijkbewoners

In juni ontvangt u een volgend nieuws

te leren kennen en lijkt het u leuk mee

bericht waarin we u laten weten wat

te gaan met deze gesprekken, laat het

er uit de verkennende gesprekken is

ons dan weten?

gekomen. Ook ontvangt u dan een uit
nodiging voor een ontmoeting op 8 juli

Waarom?

waarin u met andere inwoners in ge

Een kleine 40 jaar geleden werden in

sprek kunt gaan over de ideeën voor uw

Merwestein de eerste woningen en

buurt. In het najaar willen we een plan

kantoren gebouwd. De laatste jaren

aan de gemeenteraad voorleggen. Liefst

zijn steeds meer kantoren leeg komen

op basis van uw wensen en voorstellen.

op zoek naar...
Mooie plekken, bijzondere verhalen,
leuke activiteiten, verborgen talenten
In Merwestein is een heleboel moois te vinden, misschien wel klein of verborgen, maar toch als je er bij stilstaat echt mooi.
Samen met leerlingen van het Cals College en kunstenaars van De KOM zijn we op zoek naar deze ‘pareltjes’.
Bent u creatief (zang , dans, muziek, schilderen, hand

saté? Bent u op de hoogte van alle nieuwtjes? Vindt u

werken, kaarten maken etc) of heeft u een bijzondere hobby

schrijven leuk of fotograferen of heeft u groene vingers?

of verzameling? Of kent u mooie plekjes in of verhalen over

Of kent u iemand die wel eens in het zonnetje mag wor

Merwestein? Kunt u goed koken of maakt u de lekkerste

den gezet? Deel dit dan met ons!

Fiets- en
voetgangersroutes
Megan, Jesper en Selena, drie leerlingen van het Cals
College doen vanaf 9 mei onderzoek naar de fiets- en voet
gangersroutes in Merwestein. Zij kijken naar de punten
waar dingen anders of beter kunnen. Heeft u daar ideeën
over en wilt u met hen meedenken, laat het ons weten!

Kan ik een boormachine lenen?
Gratis kinderfiets?
Zullen we koffie gaan drinken?
Word lid van Merwestein op Nextdoor.

gezellige buurtborrel. Veel buren in onze buurt gebruiken

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere

de Nextdoor-app. Werk samen met ons aan een betere buurt.

buurt. Gesprekken met buren op Nextdoor gaan bijvoor
beeld over: een goede oppas of klusjesman, het zoeken naar

Kijk op https://nextdoor.nl en meld u aan! Uw uitnodigings-

een weggelopen huisdier of het organiseren van een

code is ZMTBAB

Meer informatie
Irene van Egmond | 030 – 6071968 | i.vanegmond@nieuwegein.nl | www.ikbennieuwegein.nl/mooimerwestein
Kelly Vizee | centrum.merwestein@gmail.com | http://www.nieuwegeinsewijken.nl/stadscentrum-merwestein

