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Veranderingen in het ontwerp 
Rietveldlaan, Van Doesburglaan, Van der Lecklaan

In deze lanen snijden we géén stroken af van het 
asfalt. Deze wilden we vervangen door klinkers, 
zodat stortregens beter weg kunnen lopen. 

Eerder gaven bewoners al aan dat ze dit niet 
zagen zitten. Nu blijkt uit extra onderzoek dat 
het weinig effect heeft op de waterafvoer tijdens 
piekbuien. Daarnaast maakt het de fundering 
van de rijbaan kwetsbaar. Het asfalt blijft dus. De 
stoepen en plantsoenen aan de Rietveldlaan, Van 
Doesburglaan en Van der Lecklaan gaan we wel 
vernieuwen zoals dat eerder is ingetekend. Wilt u 
hier meer informatie over, neem dan contact op 
met Sander Derksen: kerkveld@nieuwegein.nl  
of 06 54997853. 

Rietveldlaan

Van DoesburglaanVan der Lecklaan



Update: start van de uitvoering

Het werk in de buurt start waarschijnlijk pas aan het 
eind van 2022, is nu onze schatting. We hebben bij de 
uitwerking van het ontwerp wat tegenvallers gehad, 
waardoor we extra teken- en rekenwerk hadden. 

Daardoor starten we nu pas met de volgende stappen:

Een ingehuurd bedrijf werkt nu aan een definitief plan  
met bestek. Hierin is elke stoeptegel en ieder plantvak 
ingetekend en uitgewerkt en worden alle materialen en 
uitvoeringsvoorwaarden genoemd. Zo weet de aannemer 
straks precies wat er van hem verwacht wordt. 

Het plan en bestek zijn samen de basis voor de 
aanbesteding, waarmee we geïnteresseerde aannemers 
vragen om ons een aanbod te doen. De aannemer met  
het aanbod dat het beste past bij de wensen en eisen 
in het plan en het bestek krijgt de opdracht. Zodra de 
aannemer die binnen heeft, maakt hij een planning en 
gaat hij materialen bestellen. Daarna kan hij aan de slag 
in de buurt.
Dat is waarschijnlijk tegen het einde van het jaar. 

Natuurlijk houden we u op de hoogte.

Contact met Betere Buurten

Sander Derksen (projectleider) 
06 54997853
Mira Vendrig (coördinator Betere Buurten)
06 25755765

Kerkveld@nieuwegein.nl
www.ikbennieuwegein.nl/kerkveld

In de agenda:
Groene 
Markt
In het voorjaar is  
het weer tijd 
voor de tuin. 

En om samen  
Nieuwegein  
nog groener  
te maken, 
organiseert 
Betere Buur-
ten een gezelli-
ge groene markt. 

Op zaterdag 23 april bent u van 
harte welkom voor tuintips en  
informatie over het afkoppelen 
van het riool en groene daken, u 
kunt tuintegels inwisselen voor 
een plantje en natuurlijk kan er 
gespeeld worden en staat er iets 
lekkers klaar. 

Laten we er samen een voorjaars-
feestje van maken! 

In het volgende buurtbericht vindt  
u veel meer informatie over de 
groene markt.


