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Maart 2020

Nieuwsbrief Ringpark Dichterswijk
Beste Ringparkers,
De afgelopen maanden is er voldoende gebeurd rond het Ringpark, we zijn zelfs in
de raad besproken. Ook voor het Ringpark speelt het Corona-virus mee. Tijd voor
een nieuwsbrief dus.
Nieuwe Voorzitter
Per 2 maart is Marloes van Es de nieuwe voorzitter van de stichting vrienden van
het Ringpark. Marloes woont uiteraard ook in de Dichterswijk en heeft er zin in om
op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de wijk.
Welkom Marloes!
Michiel Huls blijft als initiatiefnemende landschapsarchitect uiteraard wel
betrokken. Hij zal samen met Marc en Berdie gaan zorgen voor het uitwerken van
de planvorming van de deelgebieden.

Nieuwe Projectleider
Omdat het Ringpark de volgende fase in gaat, heeft de gemeente Utrecht ook een
andere projectleider toegewezen. Mette Draisma is projectleider vanuit het
gemeentelijk ingenieursbureau en gaat de gemeentelijke ondersteuning
begeleiden om van planvorming naar realisatie te komen.
Welkom Mette en dankjewel Sophie!

Realisatie Hefbrugpark
De realisatie van het Hefbrugpark is helaas vertraagd. De gemeente heeft een
vaste aannemer (raamcontractant) voor de realisatie van groen in de stad, dit is
een andere partij dan Hoek Hoveniers die het inrichtingsvoorstel heeft gemaakt.

De gemeente gaat met de partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Er is
nog geen datum te noemen wanneer de spade de grond in gaat.

Starten met het Actieplan
Samen met de buurtbewoners willen we in 2020 starten met:
Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en
deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren
Vergroenen Anna Maria Schurmannstraat
Vergroenen kades Veilinghaven
De landschapsarchitecten werken samen met de buurt uit in ontwerpen voor de
deelgebieden van het Ringpark. Samen met de gemeente zorgen ze er voor dat de
ontwerpen te realiseren en beheren zijn.
De stichting geeft opdracht aan de 3 landschapsarchitecten voor de ontwerpen en
begeleiding van de buurtparticipatie.
Wil je over een speci ek deelgebied meedenken of meehelpen? Geef dat dan even
door als je dat nog niet hebt gedaan. 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

Beheerplan Kruisvaartkade
Er is afstemming nodig tussen de gemeente en belanghebbende over een
beheerplan voor de wandelroute langs de Kruisvaartkade. Vanwege het Coronavirus is dit uitgesteld. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de
afspraken gemaakt kunnen worden en dus ook niet wanneer de wandelroute via
het pontje weer open gaat.

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

