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Januari 2021

Nieuwsbrief Ringpark Dichterswijk

Beste Ringparkers,

Graag wensen we iedereen het allerbeste voor 2021! En laten we hopen dat dit ook
een goed jaar wordt voor het Ringpark! Hoewel dit misschien nog niet te zien is in
de buitenruimte zijn wij volop bezig met het realiseren van het Ringpark. Dit gaat
niet zo snel als wij hadden gehoopt maar er is toch veel in beweging. In deze
nieuwsbrief geven we een korte update van wat er allemaal speelt.

  

Buurtparticipactie

Het duurt niet lang meer voor we gaan beginnen met buurtparticipatie voor de
deelgebieden Veilinghaven, A.M. van Schurmanstraat en het markeren van de ring.
Wil je over een speci�ek deelgebied meedenken of meehelpen? 
Of heb je een idee hoe buurtparticipatie in Coronatijd te organiseren? 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

Afstemmen, afstemmen en afstemmen

Met diverse afdelingen van de gemeente Utrecht vindt er momenteel afstemming
plaats. Het gaat daar bij om welke speelruimte er is voor het Ringpark binnen de
gemeentelijke kaders. Dit gebeurt om niet realiseerbare en niet beheerbare
ontwerpen te voorkomen. Zodra hier over afstemming is bereikt,  zal door ons
buurtparticipatie worden georganiseerd om vanuit ruwe schetsen te komen tot
een ontwerp dat ook door de buurt wordt gedragen. 

Schetsen 

Om de discussie met de gemeente te voeren over de mogelijkheden is een aantal
principe schetsen gemaakt voor een aantal deelgebieden:

In het Schetsboek Veilinghaven is een aantal mogelijkheden getekend voor
de zuidzijde. Op verzoek van de woonbootbewoners is ook een schets van de
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noordzijde gemaakt, maar deze is geen onderdeel van het Ringpark

Het Schetsboek A.M. van Schurmanstraat geeft aan dat vergroening lastig is
binnen de kaders van de gemeente en beschikbare budget

Ook het Schetsboek Markering van de Ring dient om afstemming met de
gemeente te hebben over de inrichtingsruimte

De kruisingen van het Ringpark met de Croeselaan zijn geen onderdeel van het
actieplan 2020-2022 en stonden voor verder in de toekomst in de planning. Omdat
de gemeente het stuk van de Croeselaan tussen de Pomp en de Van Zijstweg
onderhanden neemt, is het Ringpark gevraagd mee te denken, zie
het Schetsenboek Kruising Croeselaan bij de Pomp.

Realisatie Hefbrugpark

In december is gestart met de realisatie van het Hefbrugpark. De eerste
werkzaamheden zijn ondertussen afgerond. In het voorjaar volgt in ieder geval nog
het verbeteren en inzaaien van de ligweide.

Realisatie Kruisvaartkadepad

Het openstellen van het pad langs de Kruisvaartkade heeft even stil gelegen, maar
is nu in de afrondende fase. Er wordt onderhoud gedaan aan de hefbrug en het
pontje en het pad is ondertussen afgeschermd van het bouwterrein. Er is nog
afstemming tussen de gemeente en belanghebbende over een beheerplan voor de
wandelroute en de bekostiging daarvan. Ringpark, gemeente en aannemer delen
de kosten. Het rondje Ringpark zal over enkele weken weer open kunnen.

Heycopplantsoen

In december is er goed overleg geweest tussen het Ringpark en het groen beheer
van de gemeente. Wij werden verrast door het vervangen van de beukenhaag door
een hekwerk met klimop bij het Heycopplantsoen. We zijn in gesprek over hoe het
beste af te stemmen. In januari is een vervolgoverleg.

Bouwprojecten de Heycop en Kruisvaarkade

Het ontwerp en realisatie van de 'Parklaan' in het Heycop project, de
herontwikkeling Veilingstraat 10 (Bo-Rent) en de Kruisvaartkade liggen bij de
ontwikkelaars/aannemers van deze bouwprojecten. Onze landschapsarchitecten
zijn in gesprek met beide projecten voor de aansluiting met het Ringpark.

Stichting vrienden van het Ringpark Dichterswijk
Veilingstraat 141, Utrecht

info@ringparkdichterswijk.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze
website of via een van de bijeenkomsten.
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