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mooi merwestein
Wat u met ons deelde
Tijdens de buurtgesprekken in mei hebben ruim 300 inwoners en gebruikers van de wijk Merwestein ons verteld
over de kansen die zij zien voor hun wijk. Dank u wel daarvoor! Op de bijeenkomst van vrijdag 8 juli zijn verschillende
buurtgenoten met deze kansen aan de slag gegaan. In dit buurtbericht leest u meer over de opbrengst van de
buurtgesprekken en de bijeenkomst.

Kracht van Merwestein
Over het algemeen zijn inwoners
tevreden over hun woning zelf.
Veel woningen zijn ruim en recent
gerenoveerd of van kantoor omgevormd
tot woning. Dit draagt bij aan het
woonplezier en de leefbaarheid in de
buurt. Ook bedrijven geven aan hun
plek in de wijk prettig te vinden.
Fijn aan Merwestein is de centrale
ligging, dichtbij winkels en uitvals
wegen, het openbaar vervoer, sport
faciliteiten en het groene park Oude
gein.
Inwoners van de Zandwal maken een start met het ontwerp van hun buurt.

Veel buurgenoten noemen ‘rust’ als
kracht van de wijk, al zijn er ook

Kansen

dat nodig is, is er ook de wens naar

mensen die de huizen gehorig vinden.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen

meer vriendelijkheid en openheid naar

genoemd waar met elkaar aan gewerkt

elkaar toe.

moet worden om Merwestein nog
mooier te maken.

Schone buurt
Veel buurtgenoten zien graag een

Spelen

schone omgeving, zowel op de

Veel genoemd zijn de mogelijkheden

galerijen, in liften, trappenhuizen

voor speelruimte. Nu zijn er maar een

en portieken als buiten op straat.

paar speelplekken die vaak niet op
een geschikte plek liggen of niet meer

Verkeer en veiligheid

aansluiten bij de leeftijd van de

Er zijn kansen om de veiligheid voor

kinderen die er wonen.

fietsers en voetgangers te verbeteren.
Met name langs het drukke fietspad

‘Ik vond het erg gezellig! Leuk dat
jullie ook aan de kinderen uit de
wijk gedacht hebben.’
Melanie

Buitenruimte en contact

vanuit het stadscentrum naar het Cals

Veel inwoners zouden graag wat meer

College. Parkeren is een veelgenoemd

of ander groen zien, bijvoorbeeld

onderwerp, met name het bezoek dat

grotere bomen of struiken of een

moet betalen ‘om op de koffie te komen’

schone sloot. Hoewel de meesten van

geeft een weinig gastvrij gevoel.

u bij buurtgenoten terecht kunnen als

hoe nu verder?

Jong en oud maken samen muziek.

Matthijs en Ruben maken een mozaïek
tegel voor hun buurt.

In de bijlage ziet u een overzicht van

kunt u nog kansen toevoegen. Ook die

samen uw idee gaat uitwerken.

de veelgenoemde kansen. Natuurlijk

kansen nemen we graag mee naar het

Nog niet? Zoek ze op of pak op

is het overzicht nog niet volledig. Op

vervolg.

3 september uw kans en ontmoet
buurtgenoten waarmee u uw buurt

www.ikbennieuwegein.nl/mooimerwestein

Samen maken we een plan

mooier wil maken.

Op zaterdag 3 september laten wij
in uw buurt zien hoe uw ideeën zijn

Samen met uw buurtbewoners maakt

verwerkt in een eerste ontwerp.

u een plan dat we aan het eind van

Reserveer deze datum vast in uw

het jaar aan de gemeenteraad voor

agenda! In het buurtbericht van

leggen. Na goedkeuring kunnen we

augustus leest u hier meer over. Wilt u

in 2017 samen beginnen met de uit

meehelpen met de voorbereiding van

voering van de ideeën die het beste

deze dag, geef dit dan aan ons door.

tot zijn recht komen in de wijk. Het is
immers úw buurt. Samen houden we

Misschien heeft u intussen zelf

Merwestein mooi!

al buurtgenoten ontmoet met wie u

‘We hebben nu de kans om ideeën
aan te dragen voor de wijk. Het
geeft een trots gevoel omdat we dit
samen doen. Hierdoor heb je een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.’
Melissa

Samen met u willen we uw wijk toekomstbestendig en zo leefbaar
mogelijk maken. De Gemeente Nieuwegein, het wijkplatform,
woningcorporaties, MOvactor, SportID, sportorganisaties,
het Waterschap, Gezondheidscentrum De Roerdomp, De KOM, politie
en het Cals College geven uw initiatief graag de ruimte.

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

