buurtbericht augustus 2016

mooi merwestein
Samen maken we een plan!
Op vrijdag 8 juli bent u als bewoners van Merwestein aan de slag gegaan met de kansen die u ziet voor uw wijk. Op zaterdag
3 september a.s. kunt u zien hoe deze ideeën voor uw buurt zijn verwerkt in een eerste (schets)ontwerp en kunt u
daarover met elkaar in gesprek. In dit buurtbericht leest u hoe deze dag er uit ziet. U komt toch ook op 3 september!

“We willen graag andere mensen ontmoeten.

“Wij willen graag een ontmoetingsplek en jeu de boules baan”.

Zo verbeteren we ook ons Nederlands”.

Zaterdag 3 september

Vervolg

Met de kansen die u heeft aangegeven als basis is een

Met uw buren maakt u een plan dat we aan het eind van het

eerste ontwerp voor uw buurt gemaakt. Op 3 september

jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Na goedkeuring

kunt u daarover met elkaar in gesprek. Op de achterzijde

kunnen we in 2017 samen beginnen met de uitvoering van

van dit buurtbericht ziet u waar en op welk tijdstip u

de ideeën die het beste tot zijn recht komen in uw wijk.

hiermee aan de slag kunt. U vindt ons in een grote gele bus.
De plek waar de bus staat is aangegeven met een pijl, z.o.z.
Tijdens dit uur komen ook de door u en uw buurtgenoten

Facebook en Nextdoor.nl

genoemde kansen aan bod. Samen kijken we wat u nodig

“In Merwestein kunnen buurtgenoten bij elkaar terecht.”

heeft om deze kansen op te pakken.

Wilt u in contact komen met buurtgenoten? Met elkaar

“Het geeft een trots gevoel omdat we dit samen doen.

alvast plannen maken? Wilt u iets ruilen, verkopen of

Hierdoor heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid”.

weggeven? Of heeft u ergens hulp bij nodig? Sinds kort
bestaat de (besloten) facebookgroep MooiMerwestein.

Was u er op 8 juli niet bij? Dat is geen enkel probleem. U

Informatie binnen deze groep is alleen bedoeld voor

bent van harte welkom om met buurtgenoten in gesprek te

inwoners van de wijk Merwestein. Meld u aan op

gaan en uw mening te geven over dit eerste ontwerp en de

https://www.facebook.com/groups/622669077891333/

kansen die genoemd zijn.

of op https://nextdoor.nl

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

u komt toch ook?

5.
2.
3.

4.

1.

Zaterdag
3 september
we bij u langs!
Zaterdag
3 september
komen komen
we bij u langs!
Schuif
opvolgende
een de volgende
locaties
ofgesprek
tijden voor:
schuif
aanaan
op de
locatie / tijd
voor een
over uw buurt:
Locatie
1. 1.09.30
10.30-uur
Leemwal,leemwal,
Veenwal, Vlietwal,
steenwal
locatie
van – 9.30
10.30Zandwal,
uur - zandwal,
veenwal,Kleiwal,
vlietwal,
kleiwal, steenwal
Locatie
2. 2.11.00
12.00-uur
Mergelwal,
Krijtwal krijtwal
locatie
van –11.00
12.00
uur - mergelwal,
Locatie
3.
13.00
–
14.00
uur
schermwal
locatie 3. van 13.00 - 14.00 uur - schermwal
Locatie 4. 15.00 – 16.00 uur bergwal
locatie 4. van 15.00 - 16.00 uur - bergwal
Locatie 5. 17.00 – 18.00 uur brinkwal, Meentwal, Villawal
locatie 5. van 17.00 - 18.00 uur - brinkwal, meentwal, villawal
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