Vrijdag 15 februari 2019

Wijkbericht
Merwestein

Uitvoering Merwestein
We hebben elkaar voor het laatst
gesproken op de inloopbijeenkomst vorig
jaar over de uitvoering van Betere Buurten
in Merwestein: nieuwe beplanting en de
nieuwe inrichting. Nu zijn we al een heel
eind met de uitvoering van de werkzaamheden. In dit buurtbericht vertellen we u
graag over alle ontwikkelingen.

Wat is de afgelopen maanden

Fietsstraat Zavelwal richting Vlietwal

gerealiseerd?
Vervolgens hebben we het fietspad langs de
 Eerste fase

Zuidstedeweg opgebroken en weggenomen. Nu is dit

Bij de uitvoering van de werkzaamheden

alleen nog een voetpad. Op de Zandwal zijn plateaus

hielden we rekening met wensen van bewoners.

aangebracht en hebben we de plantvakken vergroot.

Die wensen waren eerder opgehaald in

Tegelijk is hier ook een speelplek gemaakt. Het

verschillende buurtgesprekken.

parkeerterrein op de Veenwal is opnieuw ingericht

Fietsstraat Zavelwal
We begonnen met de fietsstraat aan de
Zavelwal. Die is nu klaar. Momenteel werken
we hard om de groenstroken in orde te maken.
We verwachten dat de beplanting eind februari
klaar is.

zodat ruimte is ontstaan voor een nieuwe speelplek.
Vanaf de Vlietwal zijn de aansluitingen naar
Mergelwal en Zandwal verhoogd aangelegd.
De inritten naar het parkeerterrein van de Krijtwal
zijn nu even hoog als het trottoir zodat er een
doorgaande looproute is.
Op de Schermwal zijn de parkeervakken parallel
gelegd aan de rijweg. De vrijgekomen ruimte is
ingericht met plantvakken en een speelplek. Hierdoor
is ook dit deel van de wijk een stuk groener. De
aansluiting op de Meerwal gaat nu via een plateau
zodat het verkeer minder hard rijdt.
Het parkeerterrein op de Bergwal (1-85) is
aangepast. Hierdoor is een ruimere speelplek met

Fietsstraat Zavelwal

meer groen ontstaan.
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De speelplek bij Merwestaete is vervangen door

besproken. Deze zijn vertaald in schetsen die klaar

plantvakken en twee bankjes. Later dit jaar, na

liggen voor verdere uitwerking.

beplanting en het inzaaien van gras, is dit een
mooie groene plek.

Afgelopen maanden werkte sportcomplex Merwestein
haar toekomstideeën uit in een plan. De betrokken

Nieuwe speeltoestellen

organisaties bespreken dit plan in het eerste kwartaal

Op vier plekken in Merwestein staan nieuwe

van 2019. Ze leggen het plan naast het

speeltoestellen: op de Bergwal, Schermwal,

schetsontwerp om te kijken hoe ‘t past binnen de

Veenwal en Zandwal. De speelplekken zien er

ontwikkeling van het plangebied. Pakt dat positief uit,

nu nog kaal uit maar in het voorjaar, na

dan volgt uitwerking van het plan en berekenen we

beplanting, is het hartstikke groen.

wat het gaat kosten.
Brinkwal
Bewoners van de Brinkwal willen de versteende
omgeving vergroenen zodat ‘t meer past bij de
woonomgeving. Het nieuwe groen zorgt ook voor
koelteplekken in de zomer en een betere
regenwaterinfiltratie. Deze wensen komen terug in
het gemaakte ontwerp voor het Merweplein. Omdat
de realisatie hiervan langer op zich laat wachten dan
gehoopt, kijken we of we op korte termijn al een
stukje kunnen vergroenen.

Zandwal

Lange laan

Veenwal

De wensen van de inrichting van de Lange Laan
Wat gaan we nog doen? -> Tweede fase

waren gericht op sociale veiligheid, cultuurhistorische
waarde en het verstevigen van de verbindingen

Merweplein

tussen de natuurgebieden.

Alle betrokken organisaties (Cals College,

Stapsgewijs gaan we verbeterpunten oppakken. Voor

sportcomplex Merwestein, de MIX, bewoners

een deel hangt dat samen met de ontwikkeling van

van de Brinkwal en Merweplein, Jutphaas

het Merweplein en voor een deel nemen we dit mee

Wonen en eigenaren van panden) hebben de

met klein en groot onderhoud van het openbare

ideeën en wensen over het gebruik en de

gebied. In de loop van 2019 pakken we de lage

nieuwe inrichting van het Merweplein

begroeiing aan.
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Pleintje Leemwal

Contact

In januari konden omwonenden stemmen op

Irene van Egmond, wijkcoördinator

een aantal ontwerpen voor inrichting van de

Mail: mooimerwestein@nieuwegein.nl

buitenruimte van de Leemwal. Voor deze

Tel: 030 607 1968

ontwerpen gebruikten we ideeën die we eerder
bij jullie ophaalden.

Annemarij Swart, projectleider
Mail: mooimerwestein@nieuwegein.nl

Op 16 januari bespraken we de uitkomst met

Tel: 030 607 1342

een aantal aanwezige inwoners. Daaruit bleek
de wens dat de Leemwal een plek moet zijn
waar zoveel mogelijk bewoners zich thuis
voelen.
We werken nu een ontwerp uit waarin we
rekening houden met behoud van
parkeerplekken, mogelijke vervanging van de
huidige speelplek en verbetering van het
aanwezige groen. Dit ontwerp leggen we
nogmaals voor aan de bewoners.
Voor deze bijeenkomst ontvangen de bewoners

Aanpak Betere Buurten

een uitnodiging. Daarnaast gaat de gemeente
samen met een aantal bewoners kijken hoe we
de entrees van de Leemwal aantrekkelijker
kunnen maken.

Pleintje Leemwal
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