7 vragen over taalgebruik
Hallo, mag ik twee minuten
van je tijd voor deze enquête?
Ik ben Floor en loop stage bij
de gemeente Nieuwegein. Ik
onderzoek de communicatie in
de gebouwendriften.
Ik wil graag weten wat buurtbewoners prettig vinden om
te horen en te lezen. Daarom
heb ik een kort vragenlijstje met 7 woorden. Jij mag
aangeven of je een positief of negatief gevoel hebt bij het
woord (als je het zou lezen in een bericht van de gemeente). Doe je mee? Het is zo klaar en je helpt mij er
enorm mee.

Goed idee?
Bel of e-mail Mira
Als Coördinator Betere Buurten verbind
ik graag de inwoners van de Gebouwendriften. Ik ondersteun buurtbewoners
bij de uitvoer van leuke ideeën uit de
buurt. Zodat jong en oud zich thuis
voelen en elkaar kunnen ontmoeten.
Neem contact met mij op om ‘ns te
brainstormen of met je mee te denken
hoe je jouw idee voor de buurt waar
kunt maken.
Mira Vendrig
m.vendrig@nieuwegein.nl
06-257 55 765

Dankjewel!
Vriendelijke groeten,
Floor Bruisten (student bestuurskunde HVA en stagiair
gemeente Nieuwegein)

Contact
Heb je een vraag of wil je iets kwijt, bel, whatsapp of
e-mail ons dan:
Sander Derksen (projectleider Betere Buurten)
06 54997853 of gebouwendriften@nieuwegein.nl
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Buurtbericht Betere Buurten Gebouwendriften mei 2022
Betere Buurten wil iedereen enorm bedanken voor alle ideeën en reacties. We vonden het
heel fijn om op 30 maart zoveel mensen te ontmoeten. Dat geeft ons het gevoel dat we echt
samen met jullie werken aan de vernieuwing van de buurt. Hieronder lees je wat we nu gaan
doen, hopelijk doe je mee. Heb je nog meer ideeën of wil je iets doen in de buurt, laat het
ons dan weten!

Kom verder praten
op 7 september

We werken aan kleine
verbeteringen

Zet vast in je agenda! Op 7 september van 16:00 tot 20:00 uur
presenteren we de kansenkaart.
Op de kansenkaart staan alle ideeën
van buurtbewoners. En ook de ideeën die Akke en Sanne (ontwerpers)
van Betere Buurten hebben bedacht
om de buurt mooier, groener, veiliger, gezonder en duurzamer te
maken. Kom je ook? We staan vanaf
16:00 uur op de speelplaats aan de
Abdijdrift/Citadeldrift.

Er zijn ideeën en wensen die we niet in het ontwerp zetten,
maar meteen aanpakken op basis van jullie opmerkingen. Zo
zetten we hier en daar een extra prullenbak neer. We hebben
al een picknicktafel geplaatst op de speelplaats aan de Abdijdrift/Citadeldrift. Ook pakken we een aantal grote hobbels
aan, door boomwortels op een aantal parkeerplaatsen te
verwijderen. We verbeteren de verlichting bij het tunneltje
onder de AC Verhoefweg aan de Nedereindseweg. We kijken
steeds wat we nu al kunnen doen of wat we pas kunnen doen
als de hele buurt vernieuwd wordt. Heb je nog ideeën, laat
het weten via gebouwendriften@nieuwegein.nl.

Mira Vendrig (coördinator Betere Buurten)
06 50088182 of gebouwendriften@nieuwegein.nl
Jeroen Harren (projectleider aardgasvrij Nieuwegein)
06 50126160 of duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl

Meedoen met Betere Buurten whatsapp groep
Er is inmiddels een betere buurten whatsapp groep. Daarin delen we nieuws in en over de buurt en
helpen we elkaar waar het kan. Wil je ook lid worden van de groep?
Meld je aan bij Sander (06-54997853) of Mira (06-25755765).

WAT GAAT BETERE BUURTEN DOEN IN DE BUURT?
30 maart
Startbijeenkomst
in de buurt

9 juni
Gesprek over
aardgasvrije
Gebouwendriften

11 juni
Schoonmaakactie:
Doe mee!

16 juni
Meepraten over
vernieuwen
speeltuinen

27 juni
BuurTent:
gesprek over
Leefbaarheid en
Veiligheid met
o.a. wijkboa’s en
wijkagenten

Verwerken alle input in kansenkaart voor de buurt
Uitvoeren suggesties die niet hoeven of kunnen wachten
Einde 2022
Presentatie
ontwerp

Einde 2023
Start uitvoering

Medio 2025
Betere Buurten
klaar

7 september
Presentatie
kansenkaart

9 juni: praat mee over aardgasvrij
13 buurtgenoten meldden zich al aan om mee te praten over een
aardgasvrije buurt. Wil jij ook graag verder praten over de aardgasvrije gebouwendriften? Dan ben je van harte welkom op 9 juni om
19:30 op Buurtplein Batau. Wil je ons laten weten dat je komt via
gebouwendriften@nieuwegein.nl? Als je de 9e niet kunt, maar
wel mee wilt denken, laat het dan ook weten. Dan maken we een
andere afspraak met je.
Op 9 juni hebben we het
bijvoorbeeld over het plan
van de gemeente, wat jijzelf
en de buurt willen doen
voor een aardgasvrije buurt,
wat Jutphaas Wonen kan
en moet doen, de volgende
stappen en het resultaat.
Als je zelf andere onderwerpen hebt, dan horen we dat
natuurlijk ook graag.
Foto gemaakt door Karel Riemersma

11 juni: opruimdag! Doe je mee?
Wist je dat veel van je buurtgenoten regelmatig zwerfafval opruimen?
Dat kan jij ook! En samen is het gezelliger en gaat het sneller.
Help je ook mee op zaterdag 11 juni van 10:00 tot 12:00 uur?
Wij zorgen voor prikstokken en koffie. Kinderen zijn ook van harte
welkom. We starten bij de speelplaats aan de Abdijdrift/Citadeldrift.

16 juni: Brainstormen over twee
speel/ontmoetingsplekken
De 2 grote speelplekken aan de Abdijdrift/Citadeldrift
en de Kruithuisdrift/
Citadeldrift knappen
we het komende
jaar op. Speelt jouw
(klein)kind graag op
deze plekken? Kom
je er zelf graag? Dan
hebje vast goede
ideeën hoe we twee
mooie speel- en
ontmoetingsplekken
kunnen maken in
het hart van de buurt. We hebben brainstormtafels voor kinderen,
tieners, jongeren, volwassenen en (groot)ouders, dus doe en denk
mee! Op 16 juni gaan we aan de slag. We starten om 16 uur tot
uiterlijk 19 uur op de Abdijdrift/Citadeldrift.

27 juni: Stel je vragen over veiligheid
Op 30 maart hebben we veel mensen gesproken over hun gevoel van
veiligheid in de buurt. We hebben verschillende experts van de gemeente en de politie (zoals de wijkagent en de buurtboa’s) gevraagd
om hier verder over te praten. Je bent van harte welkom op maandag
27 juni vanaf 18:30 in de speeltuin op de Kruithuisdrift/Citadeldrift.

30 maart: de terugblik
Op 30 maart startte Betere Buurten in jouw buurt, de Gebouwendriften. We zijn samen begonnen met plannen maken voor een opknapbeurt. Het zonnetje scheen, op de springkussens
verzamelden de kinderen uit de buurt en rond alle stands hebben we druk gesproken over hoe
de buurt mooier, gezelliger, veiliger, groener én aardgasvrij kan worden. Het was super hoeveel
mensen nu al echt mee willen doen, meer dan in elke andere Betere Buurt! Dit bleek zowel uit
alle mensen die langskwamen als uit alle ingevulde vragenlijsten. De opdracht van de bewoners
voor de buurt is daardoor heel duidelijk. Hiermee kunnen we een ontwerp maken dat echt past
bij de buurt. Op 7 september presenteren we de 1e uitwerking van alles wat we gehoord hebben
in een kansenkaart. Zet ‘m vast in je agenda!

Veel over gepraat
Wat valt op? Per thema hebben we de belangrijkste uitkomsten op een rijtje gezet. Wil je alle
input rustig teruglezen? Dat kan op www.ikbennieuwegein.nl/gebouwendriften.
Een schone en veilige buurt
• Omdat er bij heel veel huizen geen achterom is, staan alle kliko’s in het zicht. Is daar wat aan
te doen?
• Er zijn een aantal plekken (onder andere op de Taveernedrift en de parkeerplaatsen op de
Barnsteendrift) waar veel grof afval wordt gedumpt.
• Er zijn veel bewoners die zelf zwerfafval opruimen in de buurt.
• Wat is er te doen aan de grote bussen die in de buurt parkeren?
• Veel scooters rijden (te) hard door de buurt, ook op de plekken waar geen auto’s kunnen
komen
• Het pad langs de Gildehuisdrift is slecht verlicht, dit zorgt voor een onveilig gevoel.
Een groene buurt
• In het algemeen: er is behoefte aan meer en gevarieerder groen.
• Het beheer van de plantsoenen kan beter.
• Maak een moestuin en pluktuin naast het speelveldje aan de Gildehuisdrift.
• Op veel plekken in de buurt houden bewoners zelf plantsoenen of plantenbakken bij.
Een gezonde buurt
• Stimuleer beweging door de inrichting, bijvoorbeeld door een hardlooprondje door de buurt of
door fitnesstoestellen neer te zetten.
• Meer groen zorgt voor een betere gezondheid.
Een betrokken buurt
• Organiseer vaker buurtevenementen.
• Meer plekken in de buurt om te zitten, daarmee creëer je ontmoetingen tussen buurtbewoners.
• Laten we elkaar meer groeten!
Een buurt voor jong en oud
• Vernieuwen speelplekken
• Aandacht voor een plek voor oudere jeugd
• Zorg ervoor dat de buurt voor mensen die wat minder goed kunnen lopen goed begaanbaar
blijft.
Een aardgasvrije buurt
• Als de buurt opgeknapt wordt moet de gemeente ook kijken naar aardgasvrij, dat hoort bij
deze tijd.
• Veel van de huiseigenaren vertelden dat ze al geïsoleerd hebben of nieuw glas hebben ingezet.
De meeste huurders zijn wat afwachtender, zij wachten af wat de woningbouwcorporatie van
plan is.
• Graag aandacht voor isolatiemogelijkheden die we meteen kunnen doen.

De foto’s zijn gemaakt door Kare
l Riemersma

