BUURTBERICHT NOVEMBER 2017

MOOI MERWESTEIN
Start uitvoering verbetering van jullie Zandwal
Op zaterdag 11 november starten de werkzaamheden voor de verbetering van jullie Zandwal.
We nodigen je graag van harte uit om samen met de aannemer een begin te maken. De aannemer, Peek
Bouw & Infra, is die zaterdag aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur. Mocht je willen helpen dan is dit mogelijk.
Hoe kun je helpen?
Helpen kan op verschillende manieren. Je kunt meedoen met de
verplaatsing van de speeltoestellen of met het weghalen van de
rubberen tegels. Je kunt ook zorgen
voor wat lekkers bij de koffie en
thee of limonade (onkosten worden
vergoed). Ook over de nieuwe plek
van de prullenbak of het bankje kun
je meedenken of over de gewenste
planten.
Spelen in Merwestein
Vorig jaar maakten jullie een plan
voor jullie buurt. De gemeenteraad
heeft tijdens de raadsvergadering
van december 2016 unaniem ingestemd met dit plan voor de buitenruimte van Merwestein. Een deel
van het plan betreft jullie buurt, de
Zandwal. Veel buurtbewoners en
kinderen hebben tijdens de buurtgesprekken van mei 2016 aangegeven een prettige speelplek voor
de kinderen uit de buurt te willen.
Zoals je in het vorige buurtbericht
hebt kunnen lezen hebben de kinderen hiervoor ideeën ingebracht.

Wat gaat er gebeuren?
We starten zaterdag 11 november
met het verwijderen van de speeltoestellen. Op deze plek worden
zes extra parkeerplaatsen gemaakt.
Voor de ingang van de flat komen
vakken met planten. Op de achterkant van dit buurtbericht zie je een
tekening van de nieuwe situatie.
Om voldoende ruimte te hebben
voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal het stukje straat, en
dus ook de huidige parkeervakken,

op vrijdag 10 november worden
afgezet. We vragen jullie om auto’s
ergens anders in de wijk te parkeren. Ook de fietsen moeten in
de box gestald worden omdat de
stalling verplaatst wordt. De werkzaamheden duren twee weken.
In maart of april wordt de nieuwe
speeltuin aangelegd. Een aantal van
de oude speeltoestellen plaatsen
we tijdelijk op het grasveldje tussen
de Veenwal en Zandwal. Zo kan er
toch nog gespeeld worden.

Samen met jou willen we Merwestein mooier maken. De Gemeente Nieuwegein, het wijkplatform, Mitros, Portaal,
Jutphaas Wonen, MOvactor, SportID, De MIX, het Waterschap, Gezondheidscentrum De Roerdomp, politie en het
Cals College geven je initiatief graag de ruimte.
Wil je ook iets organiseren voor jouw eigen straat of buurt? Heb je daarbij wat hulp of ondersteuning nodig?
Geef het door aan wijkcoördinator Irene van Egmond, mooimerwestein@nieuwegein.nl

MEER INFORMATIE
Irene van Egmond | wijkcoördinator Merwestein | 030 – 607 19 68
Diederik Dekker | projectleider realisatie Mooi Merwestein | 030 - 607 19 43
mooimerwestein@nieuwegein.nl | www.ikbennieuwegein.nl/mooimerwestein
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Eerste fase vernieuwing Zandwal: verwijderen speelplek, maken 6 parkeervakken en groene entree.

