buurtbericht september 2016

mooi merwestein
Jullie plan voor de buurt
Op zaterdag 3 september spraken buurtbewoners met elkaar over de nieuwe schets voor jullie buurt.
Deze schets is gemaakt op basis van de ideeën die jullie tijdens de buurtgesprekken in mei en de inwoners
bijeenkomst in juli hebben genoemd. In dit buurtbericht lees je hier meer over.
De schets

Op woensdagavond 26 oktober informeren 20 buurtgenoten

De komende maand werken de ontwerpers de schets verder

de gemeenteraad over jullie plan. Deze avond bereiden we

uit met de inbreng van 3 september. Op de achterzijde zie

met elkaar voor op maandagavond 10 oktober. Wil je hier ook

je deze schets. Deze schets is een onderdeel van het plan

aan meedoen, geef je dan op bij Irene van Egmond, de wijk

dat jullie samen maken voor je buurt. Aan het eind van het

coördinator voor Merwestein, bel 030 – 6071968 of mail:

jaar leggen we samen dit plan voor aan de gemeenteraad.

i.vanegmond@nieuwegein.nl

Na goedkeuring kunnen we in 2017 samen beginnen met de
uitvoering van de ideeën die het beste tot zijn recht komen in

Container voor oude kleding en textiel

Merwestein.

In de buurtgesprekken werden verschillende vragen over
Of alle onderdelen van het plan gemaakt kunnen worden

afval gesteld. Eén van de vragen was: “Waar laat ik mijn oude

hangt af van het geld dat de raad beschikbaar stelt en van

kleding?” Gooi die in de textielcontainer; voor bruikbare of

jullie hulp daarbij. Hoe meer mensen meehelpen zoals

juist kapotte kleding, oude gordijnen of schoenen. Vanaf

Renee en Glenda met maken of onderhouden van plekken

1 oktober staat er een textielcontainer in de wijk, op de hoek

voor mooie bloemen of voor spelen, hoe groter de kans dat

van de Krijtwal. Gooi het textiel in een gesloten zak in de

alle onderdelen uitgevoerd worden. Help samen met andere

container. De zak beschermt het tegen vocht en vuil. In het

buurtbewoners mee om dit plan voor jullie buurt verder te

buurtbericht van oktober lees je meer over samen werken

brengen. Geef je op. Samen maken we Merwestein mooi!

aan een schone buurt.

“Ik ben erg blij met het eerste ontwerp. Ik help wel met planten!”.

“Die mooie bloemen op de hoek maken me trots dat ik hier woon”.

– Renee

– Glenda

de schets voor jullie buurt
Buurtgenoten we gaan graag met jullie in gesprek over de ideeën die genoemd zijn over spelen, schone
buurt/schone flat en activiteiten/ ontmoeten. In het volgende buurtbericht lees je hier meer over.
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Door jullie genoemde kans			

Oplossing in de schets

Vergroenen plein Brinkwal met speelplek		
				
Veilig wandelen naar het centrum
Weinig groen en andere speelplek			
Hard rijden Bergwal
Andere invulling speelplek
Schone sloot en veilig hekwerk
Meer groen Merweplein

Groene strook voor woningen Brinkwal met mogelijke
speelplek (1)
Verbreden voetpad (2)
Toevoegen groen en verbeteren speelplek (3)
Maken drempel Bergwal (4)
Andere invulling speelplek (5)
Oplossing nog te onderzoeken (6)
Toevoegen groen Mereweplein (7)

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

