
Buurtbericht Betere Buurten

Het ontwerp voor de buurt  is af!

Het ontwerp voor de buurt
Ontwerpers Sanne en Akke hebben het 
ontwerp voor de buurt gemaakt op basis 
van uw ideeën en suggest ies, hun eigen 
kennis  en met advies van de beheerders 
die de nieuwe buurt moeten gaan 
onderhouden.

We hebben zoveel mogelijk van uw 
ideeën  overgenomen. Soms kon dat niet, 
omdat andere bewoners het geen goed 
idee vonden of het nadelige gevolgen 
had voor andere delen van de buurt. 
Centraal stond alt ijd dat we werken aan 
een groene, betrokken, veilige, gezonde 
en schone buurt waar u nu en in de 
toekomst prett ig woont.

Let op: er verandert veel in 
de buurt!
Laat u niet verrassen en bekijk het ontwerp. Online 
vindt u daarover meer informatie. 

Extra drempels, een verhoogd fietspad, 
bomen die weggehaald of vervangen 
worden, ext ra wandelpaadjes, 
veranderingen in het  Marisplantsoen, 
verplaatsing van parkeerplaatsen, meer 
groen, nieuwe speeltuint jes...

Kijk op www.ikbennieuwegein.nl/kerkveld, daar 
vindt u:

- Video's waarin de belangrijkste veranderingen 
besproken worden

- Een kaart  met het ontwerp 
- 6 afbeeldingen met informatie over verschillende 

delen van de buurt

Vindt u het last ig om het ontwerp online te bekijken? 
dan vindt u de afbeeldingen vanaf volgende week in 
de buurt.

Wie na het bekijken van het ontwerp nog vragen 
heeft , bel of e-mail dan Sander, de project leider, via 
kerkveld@nieuwegein.nl of 06-54997853.  

Voorbeelden van een bloemrijke berm en een 
fietsstraat zoals ze ook in het ontwerp staan voor 
de Nedereindseweg

Let  op: ook uw

straat  verandert !

Voorbeeld van een straat met verhoogde fietsstrook zoals dat 
is ontworpen voor de Prof. Dr. Kramerlaan.



Contact

Project leider: Sander Derksen
kerkveld@nieuwegein.nl of 06-54997853

Zelf aan de slag in de buurt: Mira Vendrig
kerkveld@nieuwegein.nl of 06 25755765

Jouw kunstwerk voor Nedereindseweg

Tientallen bewoners zijn begonnen aan hun 
kunsttegel. In combinat ie met historische 
tegels vormen die een wandelinget je naar 
Kerkveld.

Deelnemers werken thuis aan hun idee en 
stemmen dit  af met kunstenaar Mireille 
Nagtegaal. Een aantal buurtbewoners 
komen op afspraak naar het atelier in 
Wijkersloot. Daar ontvangt iedereen t ips 
voor de uitwerking van hun idee zodat dit  
mooi uitkomt in steen.

Kinderen kunnen vanaf april op 
woensdagmiddag en in de meivakant ie 
beginnen in een klein groepje.

Wil je meedoen of heb je vragen over het 
kunstproject met buurbewoners? E-mail 
naar straatkunst@mireillenagtegaal.nl.

Tot over een jaar...
Nu het ontwerp klaar is: wat gebeurt er nu?

Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt. Er wordt bijvoorbeeld uitgerekend hoeveel 
straatstenen er nodig zijn van iedere soort , waar er grond verzet moet worden, hoeveel zand er 
dan nodig is, hoe lang alles precies gaat duren en nog veel meer. Dat doet een gespecialiseerd 
bedrijf voor ons, zodat we voor we aan de aanbesteding beginnen precies weten wat er nodig is in 
de buurt. Dit  duurt  ongeveer een half jaar.

Dan start  de aanbesteding. Dit  is een officiële procedure zodat alle bedrijven die interesse hebben 
een eerlijke kans hebben op de opdracht. Dit  duurt  ook ongeveer een half jaar.

Dan start  het grote werk in de buurt en worden straten, stoepen, groen en speelvoorzieningen 
vervangen. Op dit  moment werken we al aan kleinere projecten (zoals de straatkunst en de 
historische borden) en wordt het riool vervangen. Helemaal st il is het dus niet in de buurt.

Voorbeelden uit  het ontwerp voor het Marisplantsoen, het 
Kerkveld en de  Mendes Da Costalaan.
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