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Pleintje tussen Zaanse- en Laarderschans is af!
De ideeën die de omwonenden hadden om het verouderde pleintje tussen de
Zaanse- en Laarderschans op te knappen zijn uitgevoerd. Het is een mooi plekje
geworden met groen en spelen. De oude stoeptegels zijn gebruikt om een
plantenbak van te maken. De bewoners hebben zelf de planten uitgekozen en
bewoner Frans van Erven heeft ze er
ingezet samen met de hovenier. De
bewoners gaan hier ook het
onderhoud verzorgen. Bij twaalf
woningen hebben de bewoners
gekozen voor een tegeltuintje achter
de schutting of schuur. In de week van
5 april poten de bewoners hier de
planten en dan wordt het pleintje nog
groener!

Inrichtingsplan verder uitgewerkt
Het ontwerp voor Schansen-Zuid is verder uitgewerkt. Hierbij zijn ook de
materialen en plantensoorten bepaald. Ook is een aantal wijzigingen opgenomen
in het plan. Deze wijzigingen zijn voortgekomen uit opmerkingen van bewoners,
technische realiseerbaarheid of beleid van de gemeente. Je kunt het definitief
ontwerp bekijken op de website www.ikbennieuwegein.nl/schansenzuid. Op dit
moment wordt er een bestek geschreven. In het bestek beschrijven we alle
werkzaamheden die nodig zijn om het Inrichtingsplan te maken. Na de
zomervakantie verwachten we dat de werkzaamheden kunnen starten.

Aankondiging kapvergunning
In de plannen van de vernieuwing van Schansen-Zuid worden meer dan 100
nieuwe bomen geplant maar er moet ook een aantal bomen gekapt worden. Voor
de kap van de meeste van deze bomen is een vergunning nodig. Daarom vragen
we komende maand een kapvergunning aan (via de Omgevingsvergunning).
Mocht je het hier niet mee eens zijn dan kun je hier bezwaar tegen maken. Houd
hiervoor de bekendmakingen in de krant of op www.overheid.nl in de gaten.

Actie ‘tegeltje eruit, plantje erin’
Een betere buurt is een groene
buurt. Daar horen ook groene
tuinen bij. Stichting Samen
Duurzaam Nieuwegein (SDN)
stimuleert bewoners om tegels
uit de tuin te vervangen door
planten. Hiermee lever je een bijdrage aan het tegengaan van het opwarmen van
de aarde. Het vrolijkt de buurt op, de bijen en de vlinders vinden het fijn en
water kan beter in de grond wegzakken. SDN doet vanaf april hiervoor een actie.
Lever een tegel in, en je krijgt een plant! Je kunt je opgeven door een mail te
sturen naar info@samenduurzaamnieuwegein.nl

Werk in volle gang in Schansen-Noord

In Schansen-Noord zijn de werkzaamheden in volle gang. Op dit moment wordt
de Hoornseschans aangepast. Bij het boodschappen doen bij de Albert Heijn
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ondervindt je hier wellicht wat hinder van. Wij vragen om jouw begrip.

