Vrijdag 27 september 2019

Buurtbericht
Verharding achter Tijmgaarde, Wijnruitgaarde,
Zuringgaarde en Kalmoesgaarde: Wat vindt u?
De verharding achter de
Wijnruitgaarde, Tijmgaarde,
Zuringgaarde en Kalmoesgaarde is niet
meer op orde. Dit is door meerdere
buurtbewoners aangekaart. Wij horen
graag welke ideeën er in de buurt leven
over de toekomstige invulling van dit
stukje grond.

Werkwijze
Normaal gesproken wordt er na een melding over
de staat van de bestrating getoetst of deze (evt
gedeeltelijk) aan vervanging toe is. Als dat zo is
wordt deze binnen afzienbare tijd vervangen. De
wortelopdruk van de bomen op dit specifieke
stukje bestrating is dermate hoog, dat (volledig)
herstraten niet aan de orde is. Daarnaast zijn er
een aantal wensen geuit door buurtbewoners die
maken dat wij graag van u horen welke invulling u
graag ziet. Hieronder leest u wat er op dit
moment speelt.
Omvorming naar groen?
Indien mogelijk vormt de gemeente stukjes grijs
(bestrating) om naar groen (beplanting), onder
andere vanwege klimaatbestendigheid. Ook op dit
stukje zijn hier mogelijkheden voor, uiteraard
rekening houdend met de brandgangen richting de
achtertuinen. Welke beplanting dan terug zou
komen kunnen we met elkaar bepalen.
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Aankoop grond
Er is een wens bij een aantal bewoners om
een stukje van de grond te kopen, bij
voorkeur tot aan het punt waar nu de
huidige bestrating begint.
Spelen
Omdat aan deze kant van de
‘kruidengaarden’ geen speelgelegenheid is,
wil een aantal bewoners op deze plek graag
speelmogelijkheden voor (kleine) kinderen.
Zij wensen geen grote speeltuin, maar
denken aan eenvoudige speelaanleidingen
met een natuurlijke uitstraling. Zie hieronder
een ontwerp ter inspiratie (en dus geen
besluit).

is er een combinatie van bovenstaande wensen te
maken, maar misschien zijn er nog meer ideeën
of juist wensen die bovenstaande in de weg staan.
Wij horen graag hoe u hierover denkt. Het idee is
om op de locatie een bijeenkomst (datum en
tijdstip nader te bepalen) te organiseren om
hierover met elkaar in gesprek gaan. U kunt zich
hiervoor per mail aanmelden bij de
wijkcoördinator, Sander Derksen. Zijn
contactgegevens staan hieronder. Uiteraard kunt
u in de mail ook alvast aangeven hoe u de
toekomstige invulling van het stukje grond het
liefste ziet.
Contact en aanmelding

Sander Derksen
Wijkcoördinator Batau Zuid &
Rijnhuizen/Plettenburg
Gemeente Nieuwegein
T 030-607 1933 M 06-54997853
E s.derksen@nieuwegein.nl
Fb www.facebook.com/sander.derksen.370
werkdagen ma, di, do, vrij

Wat vindt u belangrijk?
De gemeente vindt het belangrijk dat de
aanpassing van de huidige bestrating naar
bijvoorbeeld groen, spelen en grondaankoop
wordt gedragen door de bewoners. Wellicht

