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Sluyterslaan en omgeving

I Plan voor de buurt bijna af
••

Het verbeteren van de bestrating en het
vernieuwen van de beplanting. Bewoners
vinden dit het allerbelangrijkste. Het
kwam op maandag 19 september naar
voren toen bewoners met elkaar spraken
over het vernieuwingsplan voor de buurt.
In groepjes was er een rondgang langs
verschillende onderdelen van het
ontwerp. De reacties waren positief:
"Super plan! Ik teken ervoor als het zo
wordt uitgevoerd."

Het plan
Op de achterzijde staan sfeerimpressies hoe de
buurt er na de vernieuwing uit kan zien. In de
nieuwe situatie vernieuwen we de bestrating en
beplanting, verruimen we de loopruimte achter
de flats en sluiten we routes beter op elkaar
aan. Ook wordt gelijk de riolering vervangen.
Daarnaast nemen we nieuwe
speelvoorzieningen, bankjes, fietsbeugels en
extra verlichting in het plan op.

Sarnen in gesprek met de Raad
In december leggen we het plan aan de
gemeenteraad voor. De kosten zijn hoger dan
eerder is voorzien. Daarom informeren wij
graag samen met u de raad over het plan
tijdens een Raadsinformatieavond op 26
oktober. Samen maken we ons sterk voor de
uitvoering van het geheie plan. We gaan in
gesprek over de opbrengst van het proces in
relatie tot het geld dat is voorzien. Deze avond
begint om 20.00 uur in het Cals College. De
avond bereiden we met elkaar voor op
maandagavond lO oktober om 19.30 uur in
het Cals College. Wilt u hier aan meedoen, geef
u dan op bij Nadine Onrust:
n.onrust@nieuwegein.nl of 030-6071227.
Als dit plan wordt goedgekeurd, beginnen we in
de tweede helft van 2017 aan de uitvoering.

"Leuk dat er door nieuwe planten meer kleur kamt in
de buurt:" - Monique

Meer informatie & vragen
Alle informatie over dit traject en vorige bijeenkomsten
vindt u op: www.ikbennieuwegein.nllsluyterslaan.

Geld voor buurtinitiatieven
Heeft u een goed idee om uw buurt
gezelliger, sportiever, groener, schoner of
veiliger te maken? Laat het ons weten of
werk het idee samen met andere
buurtbewoners uit! De gemeente heeft een
budget van 500 euro beschikbaar voor
Sluyterslaan e.o. gesteid. U kunt hiervoor
contact opnemen met de wljkcoördinator
Melanie Gitz via m.gitz@nieuwegein.nl of
030-6071414
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Sfeerimpressie Hessepark:
De struiken halen we weg zodat vrij zieht is
naar het Hessepark. Daarnaast komen er
nieuwe speelvoorzieningen.

Sfeerimpressie bij de aehterkant van de flats. De
paden worden vernieuwd en verbreed.
Er komt nieuwe kleurrijke beplanting die
overziehtelijk zal zijn.
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Waarom deze vernieuwing?

Mitros heeft de woningen aan de Sluyterslaan opgeknapt. De gemeente wil vervolgens graag de
openbare ruimte verbeteren. Buurten en wijken voldoen niet meer aan de eisen die vandaag de dag
gesteid worden. Denk daarbij aan ouderen en mensen met een fysieke beperking die langer

" zelfstandig moeten blijven wonen en waarvoor voorzieningen in de openbare ruimte geschikt gemaakt
moeten worden. Ook de kwaliteit van de buitenruimte voldoet niet overal meer aan de wensen van de
huidige tijd. Het gaat bij voorbeeld om het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de paden,
straten en de verlichting.

Het doel is om samen een plan te maken hoe de buurten goed voorbereid worden op de toekomst
zodat het ook later een fijne piek blijft om te wonen. Een aantrekkelijke omgeving draagt immers bij
aan een gevoel van veiligheid, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan
inzet van zowel bewoners als gemeente om na de vernieuwing de buurten mooi te houden.

Dit vernieuwingsplan maken we samen met bewoners en leggen we graag samen met u voor aan de
gemeenteraad. U kent de buurt immers het beste. _ . -



Dinsdag 11 oktober om 19.30 uur: aparte
bijeenkomst over afval
Locatie: de Lantaern, Utrechtsestraatweg 4.
Hoe zamelen we het afval in en hoe pakken we
zwerfafval in de buurt aan? Daarover zijn de
meningen verdeeld. Bewoners vinden dat de
huidige inpandige afvalruimtes in de flats
stankoverlast geven. Woningcorporatie Mitros
en de gemeente kunnen voor zowel de huur
als koopwoningen ondergrondse afvalcontainers
plaatsen waardoor de stankoverlast verdwijnt.
.Enkele bewoners verwachten rondzwervend vuil
rondom de ondergrondse containers. Om tot
een goede oplossing te komen, organiseren we
een aparte bijeenkomst waarvoor u van harte
bent uitgenodigd. De uitkomsten van deze
avond verwerken we in het vernieuwingsplan
voor de buurt.

Programma bijeenkomst 11 oktober
19.30 - 19.35 uur: ontvangst

19.35 - 19.40 uur: korte uitleg & doel van de avond

19.40u - 20.25 uur: inzameling huishoudelijk afval

20.25u - 20.40 uur: pauze

20.40 - 21.15 uur: zwerfafval in de buurt

21.15 - 21.30 uur: sluiting

"Ik ben heel tevreden. Voor elk plekje is precies
besproken hoe we het zouden willen hebben. "

- Hennie

• - •

Summary for non-Dutch speaking
residents

In April the municipality of Nieuwegein has
started a participatory urban planning process
of the Sluyterslaan neighbourhood. During
various visits and meetings, residents have
expressed what changes they would like to
see in their neighbourhood. Inhabitants
particularly would like to see changes
concerning the pavements and green spaces.

Household waste and litter will also form part
of the overall plan. Residents are invited to
discuss these topics on Tuesday the 11th of
October, 7:30 pm. The results from this
discussion will be included in the overall plan.
Location: de Lantaern, Utrechtsestraatweg 4.

Wednesday the 26th of October a meeting
will be held during which the overall plan will
be presented. Residents are invited to discuss
this plan with the council. On Monday the
10th of October preparations are made for
the aforementioned meeting. During this
meeting residents are invited to prepare the
manner of how the plans are presented to the
council.
For both meetings the location is: Cals
College, Vreeswijksestraatweg 6-a.

Further information
The meetings, discussions and the website are
all in Dutch. If you are curious about the
plans and you would like to make enquiries
and/or if you would like to express your
desires towards the changes you would like to
see in your neighbourhood, you are most
welcome to contact Miss Nadine Onrust
(project coordinator of the municipality):
n.onrust@nieuwegein.nl or 030-6071227.

Website:
www.ikbennieuwegein.nl/sluyterslaan (in
Dutch)
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