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Betere Buurten Schansen-Zuid
Augustus 2019

Bedankt voor uw bijdrage! 200 mensen leverden hun ideeën en dromen voor
de buurt in. Nu zijn we druk bezig om ze allemaal te bekijken, te sorteren en
vast te leggen. Daarnaast starten we al met de eerste initiatieven. In deze
nieuwsbrief leest u er meer over.
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Het vervolg
Op dit moment zetten we alle ideeën in een overzicht. We verdelen ze
globaal in grote projecten, kleinere verbeterpunten en punten waarmee we nu
of binnenkort al kunnen beginnen. Daarnaast werken we aan een visie voor de
buurt: wat is er nou echt belangrijk voor de bewoners van Schansen-Zuid? Hoe
maken we de wijk samen klaar voor de toekomst?
Voor de invulling van de buurtvisie nodigen we u op donderdag 3 oktober nog
https://mailchi.mp/nieuwegein.nl/betere-buurten-de-buurtterrassen-en-het-vervolg?e=c18e33666e
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in de brievenbus. Samen met u kijken we welke ontwikkelingen van invloed zijn
op de buurt en bepalen we welke onderwerpen belangrijk zijn voor het
vernieuwingsplan.

Meedoen
U kunt tot 1 oktober verbeterpunten doorgeven. Dat kan online via de
ideeënkaart op www.ikbennieuwegein.nl/beterebuurten. U kunt ook contact
opnemen via schansenzuid@nieuwegein.nl. Vanaf 2 september kunt u ons ook
regelmatig vinden in de Buurtkamer in La CaZa.

Burendag 2019
Zaterdag 28 september is het weer
burendag! Een initiatief van Douwe
Egberts en Oranje Fonds. Ga jij ook
wat leuks doen met je buren? Meld
jullie activiteit aan via
www.burendag.nl!
Vanuit het stadsvernieuwingsproject
Betere Buurten vinden we het ook
erg belangrijk dat bewoners het
gezellig hebben met elkaar. Daarom
zorgen we graag voor iets lekkers.
Dus, gaan jullie wat leuks doen? Zoek dan even contact met Suzan Aardewijn
via +31 6 15 25 90 22 of Schansenzuid@nieuwegein.nl.

Betere Buurten
40 jaar nadat de eerste huizen in Schansen-Zuid zijn opgeleverd is de
buurt aan vernieuwing toe. De gemeente Nieuwegein wil de buurt graag
duurzaam opknappen, zodat u er ook in de toekomst prettig woont.
Belangrijk zijn:
• Een groene buurt
• Een gezonde buurt
• Een betrokken buurt
• Een buurt voor jong en oud
• Een schone en veilige buurt
Het gaat hierbij om het groen, speelplekken, afvalinzameling, de paden,
straten en de verlichting.
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Meer over Betere Buurten:
www.ikbennieuwegein.nl
Projectleider Annemarij Swart:
Schansenzuid@nieuwegein.nl of 06 13 49 10 20
Coördinator Betere Buurten Suzan Aardewijn:
Schansenzuid@nieuwegein.nl of 06 15 25 90 22

Deze digitale nieuwsbrief sturen we u omdat uw e-mailadres bekend is bij het
Betere Buurtenteam. Er staan nieuwtjes in over het Betere Buurtenproject in
Schansen-Zuid.
Wilt u de nieuwsbrief niet nog eens ontvangen? Klik dan op deze link om u af te
melden: Afmelden voor deze nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief wel blijven ontvangen? Als het project afgelopen is,
verwijderen we de adressenlijst.
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