
Maandag 4 april 2016

Sluyterslaan en omgeving •

•
Vertelt u ons over uw buurtwensen?
Vernieuwing van de open bare ruimte Sluyterslaan

De gemeente is van plan om de openbare
ruimte aan de oostzijde van de Sluyterslaan te
vernieuwen, zodat het ook in de toekomst een
fijne piek voor u is om te wonen. En dus
luisteren wij graag naar uw ideeën:

• Wat speelt er in uw buurt?
• Welke plekken vindt u mooi?
• Welke vernieuwingen in de openbare

ruimte vindt u wenselijk?
• Wilt u zelf iets bijdragen?

Persoonlijk in gesprek
Om uw mening te horen komen wij bij u op
bezoek. Voor deze gesprekken bellen
medewerkers van de gemeente en MOvactor
(organisatie voor maatschappelijk werk) huis
aan-huis bij u aan. Zij komen op één van de
volgende dagen bij u langs:

Woensdag 13 april tussen 10:00 en 17:00
Maandag 18 april tussen 18:00 en 20:00
Woensdag 20 april tussen 12:30 en 17:00

Bent u niet thuis als we langskomen of heeft u
niet veel tijd, geef uw mening dan via onze
website:
www.ikbennieuwegein.nl/sluyterslaan .

Waarom deze vernieuwing?
Ruim 50 jaar geleden werden in Jutphaas Wijkersloot
de eerste woningen van Nieuwegein gebouwd. Ook de
woningen aan de Sluyterslaan zijn grotendeels in
deze periode gebouwd. De woningen en kwaliteit van
de openbare ruimte voldoen echter niet altijd meer
aan de wensen van deze tijd. Mitros is de woningen
aan de Sluyterslaan daarom aan het opknappen.
De gemeente wil hierna graag de openbare ruimte
verbeteren. Denkt u hierbij aan het groen, de
speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en
de verlichting.
Voor de zomer willen we een vernieuwingsplan aan
de gemeenteraad voorleggen.

Waarom deze gesprekken?
In het vernieuwingsplan nemen wij uw wensen en
voorstellen mee. Het is immers úw buurt. Samen
houden we de Sluyterslaan mooi!

Vervolg
In mei ontvangt u een volgend nieuwsbericht waarin
we u laten weten wat er uit de gesprekken is
gekomen. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor
een buurtbijeenkomst waarin u met andere inwoners
en de gemeente in gesprek kunt gaan over de
wensen voor uw buurt.

Meer informatie
Nadine Onrust (projectleider) 030-6071227
n.onrust@nieuwegein.nl,
www.ikbennieuwegein.nl/sluyterslaan
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