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April 2021

Nieuwsbrief Ringpark Dichterswijk
Beste Ringparkers,
Rondje RingPark is weer open !
Het heeft even geduurd, maar nu is het zover. Het voetveer is hersteld en de
Hefbrug is toegankelijk gemaakt voor voetgangers. En dat betekent, dat we weer
kunnen wandelen over het pad langs de Kruisvaartkade.
We willen enkele betrokken buurtbewoners, de Kruisvaartprojectmanager
Objectum en wijkadviseur Loog Landaal bedanken voor hun bijdrage om het
RingParkpad weer rond te maken.
Nu de lente weer voorzichtig begonnen is en wandelen een aantrekkelijke
bewegingsvorm is in deze lockdown tijd , zijn we daar extra blij mee.
Openstelling Ringparkpad
Het Ringparkpad langs de Kruisvaartkade is van zonsopgang tot zonsondergang
open.
Om van het pad te kunnen blijven genieten, is het belangrijk, dat geen overlast
ontstaat voor omwonenden en op het bouwterrein van het Kruisvaartproject.
Daar kunnen we samen voor zorgen door het pad schoon en heel te houden.
Tegen zonsondergang zal beveiligingsdienst G4S een ronde houden om erop te
wijzen, dat het pad gaat sluiten.
Als er overlast is, meldt het dan bij de gemeente op nummer 14030.
Voor opmerkingen en vragen over het pad kunt u contact met ons opnemen
(Vrienden van het Ringpark Dichterswijk info@ringparkdichterswijk.nl)
Hefbrugpark
De totstandkoming van het Hefbrugpark loopt langzamer dan verwacht. Binnenkort
komt de gemeente (die de realisatie verzorgt), met een wijkbrief over de verdere
inrichting en de planning van de resterende werkzaamheden.

Buurtparticipatie

We ontvangen graag signalen uit de buurt en nodigen iedereen uit om contact met
ons op te nemen over omstandigheden, wensen en onduidelijkheden met
betrekking tot het RingPark.
Het RingPark is het initiatief van een groep wijkbewoners. Over dit initiatief
hebben we in 2019 een brede wijkraadpleging gedaan via internet en ook met een
fysieke bijeenkomst in de Kleine Dichter. Op basis van de inbreng van vele
wijkbewoners hebben we de plannen verder genuanceerd en uitgewerkt. Rondom
speci eke deelgebieden (Hefbrugpark, Kruisvaartkade) is er ook overleg met
betrokken wijkbewoners. Soms gebeurt dit vanuit het RingPark en soms vanuit de
gemeente.

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.
Afmelden

