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Update uitvoering
Het ingehuurde 
bedrijf dat voor 
ons het defini-
tieve plan en 
bestek uitwerkt 
is flink aan de 
slag. Einde 
van het jaar 
verwach-
ten wij dat 
zij klaar zijn 
met het definitieve plan, waarna 
wij overgaan tot een aanbeste-
ding voor de selectie van een 
aannemer die de werkzaamhe-
den gaat uitvoeren. 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. 

Het park en speelplek Marisplant-
soen kunnen we al wel vast uit-
voeren, dit zal in het voorjaar van 
2023 gerealiseerd worden. Zie de 
achterzijde van dit bericht voor 
het ontwerp.
We kijken enorm uit naar het 
moment dat een wij u concreet 
kunnen melden waar en wanneer 
er in welk gedeelte van de buurt 
gewerkt gaat worden, in een 
volgend buurtbericht verwachten 
we u daar meer over te kunnen 
vertellen. 

Heeft u hier vragen of opmerkin-
gen over, stelt u deze dan aan 
projectleider Sander Derksen via  
s.derksen@nieuwegein.nl

Oproep: aanleveren correcties 
voor definitieve borden en 
QR-bordjes Kerkveld

Vorig jaar tijdens Open Monumentendag zijn de 
borden op Kerkveld en de begraafplaats Kerkveld 
feestelijk geopend. Tegelijk met de community art 
van Mireille Nagtegaal en zo’n veertig bewoners 
van Kerkveld en omgeving. Begin volgend jaar 
zal de route Via Kunst naar Kerkveld door stads-
marketing officieel worden opgenomen als aanbod 
‘Zien en doen’ in Nieuwegein. Voor die tijd moe-
ten de twee grote borden en de QR-bordjes op de 
begraafplaats worden vervangen door definitieve 
UV-bestendige borden.

Wilt u uw correcties doorgeven aan Jan, dan  
zorgt hij dat het samen met de Historische Kring 
Nieuwegein tiptop in orde gaat komen. 
Jan Rijdes 06-13309959. Of stuur een mail naar 
rijdes@rijdes.nl.

Scan de qr-code of ga naar www.
ikbennieuwegein.nl/hetkerkveld 
om de borden online te bekijken.

Hospice, respijthuis en een paar  
woningen
Het gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan/ 
Mendes da Costalaan verandert 

In het vorige buurt-
bericht vertelde we 
u over het voorma-
lige gezondheids-
centrum aan de 
Mondriaanlaan en 
de nieuwe bestem-
ming. Voor wie 
het gemist heeft 
herhalen we het 
hier. Het gebouw is 
door de gemeente opgekocht. Op deze plek worden een hospi-
ce, respijthuis en een paar woningen gebouwd. Een hospice is 
een verzorgingsplek voor mensen die stervende zijn. Een res-
pijthuis is een tijdelijk verblijf voor mensen, die normaal dage-
lijks worden verzorgd door familie, vrienden of kennissen (hun 
mantelzorgers) in hun eigen huis of die van de verzorger. In het 
respijthuis kunnen de mensen korte tijd logeren, zodat de man-
telzorgers even rust kunnen nemen.

Op 20 juni is het gebouw aan de gemeente overgedragen en 
vanaf dit moment is gestart met het maken van een bouwplan. 
Het gebouw wordt daarom nog niet direct gesloopt. Het wordt 
tot die tijd tijdelijk verhuurd aan studenten en startende be-
drijfjes. De gemeente is in gesprek met de organisatie die de 
hospice en het respijthuis gaat gebruiken, zodat er een ontwerp 
gemaakt kan worden. We kunnen ons voorstellen dat u hierover 
vragen of opmerkingen heeft. Zodra er meer bekend is, wordt 
er een overleg met direct omwonenden georganiseerd, ver-
wachting is dat dit in november is. 
U kunt tot die tijd uw vragen stellen aan projectmanager  
Cor Hoppe via 14030 of gemeente@nieuwegein.nl.

Het trottoir loopt door op 
de Nedereindseweg 149a
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• Bloemri jk  gras  zaaien

• Vangnet  op
talud heuvel
en palen om
te k l immen

• Groter  nest
in  bestaande
schommel

• Evenwicht  parcours

• Zitbank toevoegen  

• Picknickbank
onder  de bomen
toevoegen

MARISPLANTSOEN

In  het  los loopgebied voor  honden:

• Flauw ta lud naar  het  water  zodat  honden
gemakkel i jk  het  water  in  en u it  kunnen

• Nieuwe beplant ing scheidt  honden van speelveld
kinderen

 HERINRICHTINGRealisatie Marisplantsoen komend voorjaar


