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Wijkraadpleging RingPark Dichterswijk
Het RingPark Dichterswijk is een initiatief van bewoners om het openbare groen en de leefbaarheid
van de wijk te verbeteren. Er is inmiddels al veel gebeurd. We staan nu op het punt om het RingPark
verder te ontwikkelen. Voordat we dat doen, willen we graag uw mening horen.
RingPark tot nu toe
Een groep bewoners uit de wijk – de Stichting
Vrienden van het RingPark Dichterswijk – zet
zich in voor betere en prettigere groen- en
verblijfsplekken. Drie landschapsarchitecten uit
de wijk hebben hiervoor een plan gemaakt.

•

•

Uitgebreide informatie over het RingPark
Dichterswijk is te vinden via:
http://ringparkdichterswijk.nl/
Het is de bedoeling om een nieuwe parkstructuur
van drie kilometer lang te maken vanaf het water
van De Kruisvaart tot aan het Merwedekanaal. Zo
worden verschillende plekken, pleinen en veldjes
met elkaar verbonden. Het eerste deel van het
RingParkplan is klaar: u kunt sinds juli vorig jaar
een wandeling maken van ongeveer drie
kilometer door het groen in de wijk (maar nu
tijdelijk afgesloten door overlast op het
Kruisvaartterrein). Met de komst van een
veerpont over de Kruisvaart afgelopen zomer is
de wandeling in principe compleet. Nu zijn de
groene plekken aan de beurt.
Hoe verder?
In het actieplan staan ook ideeën voor meer
groen, speel- en verblijfsplekken en voor het
verbeteren en veiliger maken van twee
kruisingen over de Croeselaan. De Stichting
organiseert samen met de gemeente een
wijkraadpleging om uw mening over de plannen
te horen.

Via een digitale enquête: u kunt deze tot
14 februari 2019 invullen via:
http://argu.co/utrecht/ringpark
Via een wijktafelgesprek op 6 maart
2019 om 20.00 uur in de Kleine Dichter
(adres: Heycopplein 1) Tijdens deze
bijeenkomst bespreken de we resultaten
van de digitale enquête en praten we in
groepen verder daarover.

Uitvoering plannen
Na de wijkraadpleging dient de De Stichting
Vrienden van het RingPark Dichterswijk een
subsidievoorstel in bij de gemeente. Het college
van Burgemeester & Wethouder zal hier een
besluit over nemen. We verwachten dat dit voor
begin van de zomer zal zijn. Als de plannen zijn
vastgesteld zijn en de financiën rond zijn,
nodigen we direct betrokken bewoners en
ondernemers uit om te helpen de plannen uit te
voeren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Stichting Vrienden van het RingPark via
info@ringparkdichterswijk.nl. Ook kunt u contact
opnemen met de projectleider van de gemeente,
Sophie Gunnink, via s.gunnink@utrecht.nl.

Wij horen graag uw mening
U kunt op twee manieren reageren op de
voorstellen en ideeën:
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