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November 2019

Nieuwsbrief Ringpark Dichterswijk
Beste Ringparkers,
Zaterdag 23 november heeft de feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk plaats
gevonden in het Hefbrugpark met een aansluitende borrel in de Pomp.
Hartelijk bedankt voor iedereen die heeft geholpen om dit te bereiken, zowel met
steunbetuigingen als met inhoudelijke feedback.
Actieplan
Daar is ook het actieplan gepresenteerd voor de doorontwikkeling van het Ringpark
2020-2022. Zie het nieuwsbericht voor het plan.
http://ringparkdichterswijk.nl...

Aftrap met de symbolische
handtekeningen

Realisatie Hefbrugpark
De eerst volgende stap is de realisatie van het Hefbrugpark, zie het nieuwsbericht
voor het concept inrichtingsvoorstel
http://ringparkdichterswijk.nl...

Starten met het Actieplan
Het actieplan beschrijft 10 deelgebieden van het Ringpark waar vergroening en/of
herinrichting gaat plaats vinden om te komen tot één samenhangend Ringpark.
Per deelgebied wordt gestart met planvorming. Hierbij worden, in samenspraak met
omwonenden,

ondernemers

en

gemeente

middels

schetssessies

en

inspraakavonden, voorkeursschetsen gemaakt. De gemaakte ontwerpen worden
vervolgens uitgevoerd onder regie van de gemeente.
Wil je over een specifiek deelgebied meedenken of meehelpen? Geef dat dan even
door. Door je aan te melden via de Link kan je aangeven in welke deelgebieden je
interesses liggen (je kan meerdere kiezen). Maar je kan ook een mail sturen naar
info@ringparkdichterswijk.nl
Omdat niet alles tegelijk kan en het oppakken in sommige deelgebieden ook

afhankelijk is van toekomstige bouwprojecten, zal in 2020 gestart worden met de
volgende punten uit het actieplan:
Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en
deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren
Vergroenen Anna Maria Schurmannstraat
Vergroenen kades Veilinghaven

Kruisvaartkade
Langs de Kruisvaartkade zijn door de aannemer ondertussen hekken geplaatst rond
het bouwterrein. De gemeente neemt het initiatief om met omwonenden en andere
belanghebbenden tot een beheerplan te komen. Als dat rond is, dat gaat het pad en
pontje weer open en kan het hele rondje van het Ringpark weer gelopen worden.
Zodra er nieuws is zullen we dit melden.

Schommel

Het RingPark is vorige week ook verrijkt
met een schommel op het Brederoplein.
Daar wordt ook al volop gebruik van
gemaakt.

Stichting vrienden van het Ringpark
Dichterswijk
Veilingstraat 141, Utrecht
Netherlands
info@ringparkdichterswijk.nl
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze
website of via een van de bijeenkomsten.
Afmelden

