Beste inwoner van Merwestein,
In 2016 hebben jullie plannen gemaakt voor de vernieuwing van jullie buurt. Rond de zomer kan
de uitvoering eindelijk beginnen! In 2017 zijn de technische tekeningen gemaakt, zodat de
aannemer precies kan zien wat waar moet komen en welk materiaal gebruikt kan worden. Ook
de inrichting van de speelplekken is samen met de kinderen uit de buurt bedacht. Helaas hebben
we ook tegenslag gehad, waardoor het allemaal langer duurt dan gedacht. De veronderstelde
planning en gewekte verwachtingen hebben we helaas niet waar kunnen maken. Wij betreuren
dat zeer. Met deze brief informeren wij jullie over de stand van zaken.
Ontwerp Zandwal, Krijtwal, Veenwal, Bergwal, Schermwal en speelplaatsen
In november zijn al eerste werkzaamheden verricht. Op de Bergwal is een drempel gemaakt om de
snelheid van het verkeer te remmen. En het speeltuintje op de Zandwal is vervangen door nieuwe
parkeerplekken. De oude speeltoestellen zijn tijdelijk op het grasveldje geplaatst. De verwachting
was dat we in het voorjaar deze speelplek opnieuw konden inrichten. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de aannemer in september kan beginnen. Dit geldt ook voor de vernieuwingen in de
andere buurtjes.
Zavelwal
Langs de Zavelwal is een aantal bomen weggehaald om plaats te maken voor de nieuwe inrichting
van de fietsstraat. Er komen weer nieuwe bomen voor terug, maar dan op andere plekken. We
dachten in januari al te kunnen starten met de werkzaamheden. Nu is bekend dat de nieuwe
inrichting start in juli/augustus en in november wordt afgerond.
Ontwerp Brinkwal en Merweplein
Betrokken inwoners, ondernemers en organisaties werken nog hard aan het ontwerp voor het
Merweplein en de Brinkwal. Het thema gezondheid is een van de aandachtspunten van de partners
en betrokken inwoners rond het plein. Ruimte voor ontmoeting, de opvang van regenwater en
beschutting tegen de zon op hete dagen komen ook terug in het ontwerp. De uitdaging is om de
benodigde parkeerplekken te behouden en toch een zo groen en gezellig mogelijk plein te maken.
Wil je hierin ook meedenken en doen? Laat dit dan weten via mooimerwestein@nieuwegein.nl.
Planning
Na de zomer starten we met de uitvoering van de werkzaamheden om deze zo veel mogelijk nog
dit jaar te kunnen afronden. In een volgend buurtbericht geven we een overzicht van de concrete
werkzaamheden, fasering en planning.
Mocht je vragen hebben over de plannen of uitvoering van de werkzaamheden kun je contact
opnemen met de nieuwe projectleider uitvoering, de heer Roy Roijakkers. Hij is te bereiken via
telefoonnummer 030 – 752 63 77 of per mail r.roijakkers@nieuwegein.nl.
Klachten over de buitenruimte kun je melden via 14030 of via
https://www.nieuwegein.nl/inwoner/melding-openbare-ruimte/
Met vriendelijke groet,
Roy Roijakkers, projectleider uitvoering

