23 september 2013

Buurtbericht
Jutphaas Wijkersloot

Een sportspeelveld, wil jij dat ook? Laat het ons weten!
Wil jij ook een goede en veilige plek in de

1. Vul de enquête in!

wijk waar je lekker kunt sporten en buiten
spelen? Een plek waar je andere kinderen

Welke sporten en welke speelvoorzieningen vind jij dat

kunt ontmoeten en onder leiding van

er nog ontbreken in de wijk? En welke van de drie

coaches gratis kunt (leren) sporten? Lees

locaties vind jij het beste voor het sportspeelveld? Laat

dan deze nieuwsbrief en vul de enquête in!

het ons weten en vul nu de enquête in! Ook de
volwassenen vragen wij om de enquête in te vullen.

Alleen kun je niets, je moet het samen doen!
2. Kom naar de bijeenkomst!
In de wijk Jutphaas Wijkersloot wil de gemeente
graag een bijzonder sportspeelveld aanleggen.

Op donderdag 3 oktober komt de Krajicek Foundation

Een veld waar je een paar keer per week onder

vertellen wat een Krajicek Playground allemaal

leiding van een sportleider kunt sporten en

inhoudt. Ook is er informatie over een Cruyff Court.

samenspelen. Dit soort veldjes hebben de naam

Weet jij al wat een 'scholarshipper' betekent? Weet jij

Krajicek Playground of Cruyff Court. De

wat je moet doen om een Krajicek studiebeurs te

begeleiding van deze sportspeelveldjes gebeurt

krijgen? Lijkt het u leuk om activiteiten te

altijd samen met bewoners en organisaties,

begeleiden? Kom naar de bijeenkomst en hoor wat er

want: ”Alleen kun je niets, je moet het samen

zo leuk is aan zo’n bijzonder sportspeelveld! De

doen”. Wil je weten wat dit voor bijzondere

bijeenkomst is in buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63A,

velden zijn?

en begint om 19:00 uur.

Help je mee? Laat je stem horen!

3. Ontwerp je eigen sportspeelveld!

Zo’n speciaal sportspeelveld kan er alleen komen

De ontwerper van het sportspeelveld kan wel wat hulp

als de bewoners en de jongeren écht een bijdrage

gebruiken! Teken en schrijf op een vel hoe volgens jou

willen leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van

het sportspeelveld er uit moet zien. Zet je naam en

toezicht houden een paar uur per week of het

adres erop. De indiener van het allermooiste ontwerp

helpen begeleiden van activiteiten voor kinderen.

mag het veld openen! Ook trekken we vijf namen voor

De Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation

het ontwerpteam, want de ontwerper heeft straks jullie

moeten echt overtuigd zijn van een

hulp nodig!

sportspeelveld VOOR EN DOOR BEWONERS! En
ook de gemeente besluit alleen een

Alle reacties ontvangen we graag voor 31 oktober 2013.

sportspeelveld aan te leggen als er voldoende

Daarna besluit het college om wel of niet door te gaan

draagvlak is in de wijk. We horen graag jouw

met het sportspeelveld en zo ja op welke locatie.

stem. Hoe?
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl

Inspraakperiode Juko-/Hesseveld
Begin dit jaar is er een informatiebijeenkomst
geweest over de plannen voor het JukoHesseveld. Er is toen gesproken over mogelijke
woningbouw. De afgelopen maanden heeft de
gemeente verder onderzocht of op deze locatie
woningbouw mogelijk is in combinatie met een
speelvoorziening en wandelpad. Dat is mogelijk.
Naast woningen en een wandelpad is het mogelijk
om een groot grasveld van 90m bij 45m te
behouden zodat er open groen en een grote
speelvoorziening aan de oostkant van de
Sluyterslaan blijft bestaan.
De ‘ Verkenning Juko-/ Hesseveld fase 1’ ligt ter
inzage van 12 september t/m 15 oktober 2013.
Tijdens deze inspraakperiode is het mogelijk een
inspraakreactie in te dienen. De verkenning zal
aan het Wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot worden
gestuurd voor advies. Na verwerking van de
inspraakreacties wordt de verkenning aan de
gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming in
november. U kunt de verkenning inzien bij de
receptie op het stadshuis of op de website
www.nieuwegein.nl/jukohesseveld.
Stand van zaken Klimop locatie
Het Ontwikkelingskader Klimop locatie heeft
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
gelegen. In het ontwikkelingskader zijn
ruimtelijke, technische en procesmatige
randvoorwaarden opgenomen voor

Iedereen heeft beweging nodig! Als u te weinig
beweegt, krijgt u daar last van en neemt bovendien uw
risico op hart- en vaatziekten toe. Met een klein beetje
beweging kunt u al veel klachten voorkomen. Bewegen
op recept is er voor iedereen tussen de 18 en 75 jaar
die niet of nauwelijks aan lichamelijke beweging doet.
Het beweegrecept
Uw huisarts of fysiotherapeut kan vanaf nu een
beweegrecept voor u uitschrijven voor een passend
persoonlijk beweegaanbod. U gaat 3 maanden lang 1
keer per week aan beweging doen. Op welke manier,
dat kiest u helemaal zelf. Inwoners van de wijk
Jutphaas Wijkersloot kunnen bij het
gezondheidscentrum Mondriaanlaan en de
huisartsenpraktijk Jutphaas terecht voor Bewegen op
recept.
Wat zijn de kosten?
Voor het gehele traject inclusief 12x sporten wordt een
kleine bijdrage gevraagd van 35 euro. Als u gebruik
maakt van een beweegintake door de fysiotherapeut,
dan geldt dat als één bezoek aan de fysiotherapeut van
uw aanvullende verzekering. Dit staat los van het eigen
risico! Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, kunt
u dit aangeven aan uw fysiotherapeut. Ook in dat geval
kunt u deelnemen aan het programma.

woningbouwontwikkeling op de locatie van de
voormalige Klimopschool. Gedurende de
inspraakperiode zijn zes inspraakreacties
ingediend. De ingediende inspraakreacties geven
geen aanleiding om het Ontwikkelingskader
Klimop locatie aan te passen. Het college zal na
besluitvorming door de gemeenteraad op 25
september 2013 de woningbouwontwikkeling
opstarten.

Opknappen speelplekken Wenckebachplantsoen
Momenteel is de gemeente ook bezig om de huidige
speelplekken aan het Van Herwijnenplantsoen, de
Mendes da Costalaan en het Wencekbachplantsoen te
verbeteren. Er is ook de mogelijkheid om
beweegtoestellen toe te voegen. Dit loopt naast het
eventuele sportspeelveld waar het in deze nieuwsbrief
over gaat. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd en

Contactgegevens

zijn gevraagd om hun reactie te geven op de

Projectleider: Kiek Zwetsloot,
k.zwetsloot@nieuwegein.nl of 030-6071550.

voorstellen. Meer informatie projectleider Els Reinking,
e.reinking@nieuwegein.nl of 14.030

Zie www.nieuwegein.nl/sportspeelveldjutphaas. U kunt ook contact opnemen met:
Wijknetwerk JWS: wnwjw01@hotmail.com of met bewonersvereniging Oud Jutphaas: info@oud-jutphaas.nl.

Kies de activiteiten en de locatie van het sportspeelveld JWS!

Enquêteformulier SportSpeelveld Jutphaas Wijkersloot
Deze enquête is zowel voor kinderen als volwassenen. Knip dit formulier uit en lever het in bij de Beatrixschool, De
Schakel of stuur het uiterlijk 31 oktober naar Antwoordnummer 1374, 3430VB Nieuwegein t.a.v. M. Huiting. Vergeet je
ontwerptekening niet mee te sturen! We ontvangen graag antwoord op de vragen die je/u kunt beantwoorden.

1. Leeftijd?

…………………………… jaar

2. Man/Vrouw Jongen/Meisje?

……………………………………………………………………………………………………………….

3. Adres?

Straat en nummer:……………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………………………………………………………………………………….

4. Wat zou je/u graag op een nieuw sport- en speelveld doen? Zet een kruis onder de activiteiten die
je/u leuk vindt.

5. Welke activiteiten zou je/u leuk vinden om te begeleiden?
.....................................................................................................................................

6. Zou u op een andere manier mee willen helpen met het houden van toezicht of beheer van het
sportspeelveld? Zo ja, wat zou u leuk vinden om te doen en hoeveel uur/week?
....................................................................................................................................
7. Waar moet het sportspeelveld komen (zet een kruisje bij de goede locatie):

o

bij de tramhalte Wijkersloot.

O

bij de scholen.

O

in het Van Herwijnenplantsoen.

Dank je wel voor het invullen van dit enquête formulier!

