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Bewonersavond RingPark maandag 6 december
Stichting Vrienden van het Ringpark heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Er zijn concept schetsen
gemaakt voor verschillende onderdelen van het RingPark. Samen met de gemeente Utrecht hebben we
gekeken of de plannen ook uit te voeren zijn. Voor drie onderdelen van het Ringpark organiseren we nu een
online bewonersavond op 6 december 2021. Graag betrekken wij u bij deze drie onderdelen.
Het RingPark in het kort
Het RingPark Dichterswijk is een initiatief van
bewoners om het openbare groen en de leefbaarheid
van de wijk te verbeteren. Het is een groene route van
ongeveer 3 kilometer door Dichterswijk. De
initiatiefnemers hebben zich verenigd in stichting
Vrienden van het RingPark. Zij hebben een actieplan
opgesteld met een uitwerking van de groene route. In
het najaar van 2019 heeft de gemeente Utrecht een
budget beschikbaar gesteld voor het RingPark. Op de
achterzijde van dit wijkbericht staat de route van het
RingPark. Ook als u meer te weten wilt komen over
het totale RingPark, bent u van harte welkom op de
bewonersavond.
Programma bewonersavond
Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zal
de bewonersavond online plaatsvinden.
De bewonersavond wordt op maandag 6 december
gehouden tussen 19.30 en 21.30 uur.
Tijdens deze avond vragen wij uw reactie over de drie
deelprojecten:
•
•
•

Markering route RingPark met objecten (poefjes);
Herinrichting park bij het voetpontje (naast het
Trimbos instituut);
Vergroening Veilinghavenkade (aan de zuidkant).

De avond start met een algemeen deel en een
toelichting op het eerste deelproject, markering van de
route RingPark. Daarna zijn er deelsessies over de
andere twee deelprojecten.

Verspreidingsgebied:
Dichterswijk

Wilt u van tevoren alvast de schetsen bekijken? Kijk
dan op de website van het RingPark:
http://ringparkdichterswijk.nl.
Aanmelden
We willen u vragen om u uiterlijk 29 november aan te
melden voor de bewonersavond via
info@ringparkdichterswijk.nl. Kunt u daarbij aangeven
naar welke deelproject(en) uw interesse uitgaat?
U ontvangt dan via de e-mail het exacte programma
en de link naar de bewonersavond.
Ook als u niet kunt komen, horen we graag uw reactie
over de drie deelprojecten via dit e-mailadres.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u op de website van het
RingPark kijken via http://ringparkdichterswijk.nl. Ook
kunt u contact opnemen met de stichting Vrienden van
het RingPark via info@ringparkdichterswijk.nl.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, Mette Draisma, via
mette.draisma@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Zuidwest, Al Masoedilaan 188
(boven de bibliotheek), of via telefoonnummer 14 030
en e-mail zuidwest@utrecht.nl.
Nieuwsbrief Bouwen in Dichterswijk
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van
alle projecten rondom Dichterswijk? Meld u aan via:
nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl. Ongeveer eens
per 2 maanden ontvangt u dan per e-mail een
overzicht van alle ontwikkelingen in uw wijk.
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