Uitnodiging voor de wijkbijeenkomst “Woningbouw in Nieuwegein”
Nieuwegein is een fijne woonstad voor jong en oud. Wij willen dat Nieuwegein dat ook in de
toekomst blijft. Wij gaan hier graag met u over in gesprek en organiseren daarom drie
gesprekken in de stad. Het derde en laatste gesprek vindt plaats op
23 november van 19:30 tot 21:00
in Sport- en evenementencomplex Merwestein
Merweplein 1 Nieuwegein
Tijdens deze avond is volop ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan over woningbouw
in het middendeel van Nieuwegein. Dit deel
bestaat uit de wijken StadscentrumMerwestein, Jutphaas Wijkersloot,
Rijnhuizen, Batau-Zuid en Doorslag. In deze
wijken is de afgelopen jaren veel gebeurd.
Een aantal voorbeelden. We hebben met
velen van u intensief gesproken over de
ontwikkeling van woningbouw op het Jukoterrein en de Klimop. In de Binnenstad zijn
appartementen gerealiseerd. In Merwestein
hebben veel leegstaande kantoren een
tweede leven gekregen met woningen voor
starters. Naast woningen voor starters
worden aan het Merweplein nu ook
woningen in de vrije sectorhuur ontwikkeld.
Maar er is nog steeds een grote behoefte
aan nieuwe woningen. Ouderen zoeken
geschikte woningen om langer zelfstandig
thuis te kunnen wonen en waar mogelijk
ook zorg geleverd kan worden. Ook voor
mensen die een luxere woning zoeken of
zoeken naar hun eerste eigen woning zijn er
niet genoeg woningen in de stad.
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de vraag naar nieuwe woningen. Welke woningen mist u
nog in uw wijk? En waar kan worden gebouwd? Op onder andere deze vragen zoeken wij een
antwoord.
Overige bijeenkomsten
Naast deze bijeenkomst op 23 november organiseerden we nog twee soortgelijke bijeenkomsten.
Op 8 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het zuidelijke deel en op 16
november over Nieuwegein noord. De opzet van de avonden is samen met vertegenwoordigers
van de wijkplatforms voorbereid en zij zijn ook aanwezig.

Vervolg
Op basis van deze avonden trekken we conclusies: waar zijn we het over eens en welke ideeën
botsen? In januari 2017 vragen we u samen met ons antwoorden op deze vragen te formuleren.
We streven ernaar om in het voorjaar van 2017 dit onderzoek af te ronden. Daarna neemt de
gemeenteraad een besluit over het nieuwe woningbouwprogramma.
Wij hopen u te zien op 23 november. In verband met de voorbereiding vragen we u zich aan te
melden bij d.vanderkooij@nieuwegein.nl .
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