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Nieuwbrief juni 2019
Beste Ringparkers,
Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de vrienden van het Ringpark Dichterswijk. Je hebt
je bij ons (soms al weer wat langer geleden) gemeld als geïnteresseerde in het
Ringpark en hebt aangegeven dat je graag op de hoogte gehouden wil blijven over de
ontwikkelingen rond het Ringpark. De nieuwsbrief gaat daar aan bijdragen.
Mocht je toch niet geïnteresseerd zijn in een nieuwsbrief, dan spijt het ons dat we dit
verkeerd geïnterpreteerd hebben. Je kan jezelf afmelden via de afmeld link onder
aan, dan wordt je direct uitgeschreven en verwijderd uit de verzendlijst.

Resultaat raadpleging
Er hebben 274 mensen deelgenomen aan de online enquête op ARGU. Bij het daarop
volgende tafelgesprek op 6 maart waren 44 mensen aanwezig. De belangrijkste
bevindingen van de raadpleging hebben we op een rij gezet. Er is een samenvatting
gemaakt per thema van input uit de enquête en de raadpleging.
We zijn blij met de grote steun voor het park en ook met de specifieke suggesties.

Status subsidie aanvraag
We nemen de resultaten van de wijkraadpleging mee in de subsidie aanvraag bij de
gemeente Utrecht. Voorwaarde voor de subsidie zijn een actieplan, een financiële
onderbouwing met co-financiering en aantoonbaar draagvlak in de buurt. We
proberen de aanvraag voor de zomer in te dienen, in augustus of september wordt
het dan in het college van B&W behandeld. Zo gauw we groen licht hebben gekregen
zullen we jullie informeren.

Meedenken per deelgebied
Als de subsidie rond is, dan willen we per deelgebied met de omwonenden aan de
slag om invulling te geven aan het Ringpark. Ben je specifiek geïnteresseerd in een
bepaald deel van het Ringpark en wil je daar wel over meedenken of meehelpen, geef
dat dan even door. Dat kunnen we gericht mensen benaderen als er iets speelt. Door
je aan te melden via de link kan je aangeven in welke deelgebieden je interesses
liggen (je kan meerdere kiezen).

ANBI
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en
hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en
nalatenschappen.

Nieuwe bestuursleden
In het bestuur van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk is plek voor 2
nieuwe leden, waaronder de voorzitter. Dus als je het leuk vind om actief betrokken
te worden bij het bestuur en organisatie, meld je dan aan. Wij zijn in ieder geval
speciaal op zoek naar iemand met ervaring op het gebied van media/communicatie.
Je kan je aanmelden door een mail naar info@ringparkdichterswijk.nl te sturen.

Stichting vrienden van het Ringpark
Dichterswijk
info@ringparkdichterswijk.nl
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze

website of via een van de bijeenkomsten.
Afmelden

