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Oktober 2021

Vooraankondiging Buurtparticipatie
Beste RingParkers,
Het RingPark heeft in de zomer niet stil gezeten: We hebben meters gemaakt met
concept plannen. Ook zijn deze plannen op hoofdlijnen afgestemd,
zowel met verschillende afdelingen van de Gemeente Utrecht, als met de
wethouder.
Graag willen we de concepten voor drie deelgebieden nu voorleggen aan de buurt.
Daarom organiseren we maandag 8 november een buurtparticipatie-avond.
Van schetsen naar Buurtparticipatie
We hebben een aantal schetsen gemaakt (als discussiestuk) om onze ideeën af te
stemmen op de kaders van de Gemeente Utrecht.
We bespreken met de Gemeente wat wel of niet mogelijk is en waar ruimte is voor
eigen invulling van het RingPark. Dit is bijna afgerond. De resultaten van deze
afstemming nemen we mee in een nieuwe versie van de schetsen voor 3
deelprojecten:
Herinrichting park bij het voetpontje (naast Trimbos instituut)
Vergroening Veilinghavenkade (zuidzijde)
Markering route RingPark met objecten (poefjes)
De buurtparticipatie-avond zal gaan over deze drie concrete projecten.
Voortgangsgesprek met de wethouder
Eind september heeft het Ringpark een goed gesprek gehad met wethouder Klaas
Verschuure over de voortgang van het Ringpark.
De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:
1. in het voorjaar van 2022 willen Gemeente en RingPark concrete resultaten
laten zien. De wethouder kan zich vinden in ons voorstel om te focussen op
realisatie voorjaar 2022 van de 3 genoemde deelprojecten.

2. Het RingPark organiseert in het najaar, in samenwerking met de Gemeente,
buurtparticipatie om deze 3 deelprojecten te bespreken met de buurt en
input en feedback op te halen.
3. Ons voorstel is om één van deze projecten als een pilot voor “Samen stad
maken” te nemen. Voortgangsevaluatie van “Samen stad maken op de
Utrechtse manier” wordt binnenkort ook door de raad besproken.

We zijn zeer benieuwd om te horen hoe de buurt denkt over de plannen voor de
drie projecten. We zijn nu bezig met de voorbereidingen van een avond. Details
volgen in een aparte nieuwsbrief vanuit het RingPark. Een gezamenlijk wijkbericht
maken we met de Gemeente. De te bespreken schetsen zetten we van te voren op
onze website.
Stuur deze mail vooral door naar geïnteresseerden en meld je aan voor
de nieuwsbrief, hoe meer buurtbewoners betrokken zijn hoe beter.
Feedback
Ook als je niet kan komen op de avond, dan horen we graag je feedback op de
schetsen, zowel positieve feedback als verbeterpunten.
Heb je feedback of vragen? Stuur even een mail.

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

