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Juli 2022

Nieuwsbrief RingPark

Beste Buurtbewoners,

Na de realisatie van het Hefbrugpark zijn nu ook andere delen van het RingPark

die realisatie naderen. Er is weer een hoop gebeurd, tijd voor een nieuwbrief.

Nieuwe voorzitter

De stichting vrienden van het RingPark heeft een nieuwe voorzitter, Aletta de

Graaf. Daar zijn we als RingPark heel blij mee. Aletta woont uiteraard ook in de

Dichterswijk en heeft al veel ervaring als voorzitter en een warm hart voor het

RingPark.

Marloes, hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet voor het RingPark als voorzitter ,

we zullen je missen!

Ontwerp MarkeRing van het RingPark

Tijdens de bewonersavond in december vorig jaar is feedback opgehaald over het

plan voor de MarkeRing van het RingPark met poefjes. 

Er is afstemming met gemeente over de plaatsbepaling van de poefjes geweest

met een schouw ter plaatse. Dit is samen met de bewoners feedback verwerkt in

een aangepast ontwerp:

Ontwerp MarkeRing jul22

Daarnaast zijn er voor de gemeente ook een Technische tekening/Plaatsbepaling

en een Kostenraming gemaakt.

De vervolgstappen zijn:

Voorleggen documentatie (ontwerp etc.) aan de BInG commissie van de

gemeente Utrecht voor de BInG toets. Dit staat voor half juli gepland.

Selectie aannemer

Realisatie door aannemer in opdracht van gemeente

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a316a32733175346b38
http://ringparkdichterswijk.nl/
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2022/07/Ontwerp-MarkeRing-tbv-BInG-jul22.pdf


Informatie over de BInG toets en de commissie:

Openbare ruimte: beheer, inrichting, gebruik (BInG) | Gemeente Utrecht

Ontwerp Veilinghavenkade

Feedback is er tijdens de bewonersavond ook opgehaald over de schets

voor vergroening van de Veilinghavenkade (zuidzijde).

De input van de gemeente m.b.t. beheersbaarheid en uitvoerbaarheid en de

bewoners feedback is verwerkt in een aangepast ontwerp voor de zuidzijde van de

Veilinghavenkade:

Ontwerp Veilinghavenkade jul22

Details Veilinghavenkade jul22

Daarnaast zijn er voor de gemeente ook een Technische tekening, Kostenraming,

Beplantingsplan en Beheerplan gemaakt.

Voor die Veilinghavenkade gelden dezelfde vervolgstappen als voor de MarkeRing. 

Ontwerp Pontpark  (naast Trimbos)

De schets voor de herinrichting van het Pontpark (naast het Trimbos Instituut is

ook besproken tijdens de bewonersavond. Hier is veel feedback op gekomen. Er is

afgesproken om een aangepaste schets te maken en deze met een kerngroep van

geïnteresseerde bewoners rond het Pontpark nog een keer door te nemen voordat

er een gedetailleerd ontwerp wordt gemaakt. Hiervoor zal deze kerngroep

binnenkort worden uitgenodigd.  

Mooie ontwikkelingen op het Plukpad, maar ………

De natuur komt weer in volle bloei langs het Plukpad deze zomer.

De wijk heeft enorm hard gewerkt om het groen te behouden voor iedereen en

daar is het ringpark een stukje van, in dit geval speci�ek ons “plukpad”.

Ongemerkt begint het pad zich te ontwikkelen tot een uniek stukje natuur in de

stad

met een grote diversiteit aan �ora en fauna, uniek voor een stadscentrum. Een

plekje waar allerhande planten en dieren ongestoord hun gang hebben kunnen

gaan, doordat deze strook jarenlang ontoegankelijk is geweest (in een volgende

nieuwsbrief gaan we hier verder op in). Volop genieten dus voor wijkbewoners

groot en klein.

Dichterswijk staat op de 1e of 2e plaats van minst groene wijken van Utrecht.

Daarom zijn we ook blij dat in de periode totdat de nieuwbouw begint, met de

gemeente, aanwonenden en de ontwikkelaar is afgesproken dat het pad open

gesteld is, zodat iedereen van deze natuur kan genieten. En met succes, want er

wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Maar langzaam zien we een ontwikkeling ontstaan, waarbij gezamenlijk gebruik

van Het Plukpad in het gedrang raakt.

Wandelaars moeten voortdurend alert zijn op loslopende honden.

Fietsers verschijnen steeds vaker op het pad en er zijn ook mensen die deze plek

als een soort privé hangplek/overnachtingsplek gebruiken.

https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/beheer-inrichting-gebruik-bing/
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2022/07/Ontwerp-Veilinghavenkade-tbv-BInG-jul22.pdf
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2022/07/Details-Veilinghavenkade-tbv-BInG-jul22.pdf


Dit alles leidt tot overlast voor gebruikers, natuur en aanwonenden. Bij deze dan

ook een oproep om het met z’n allen leefbaar te houden en daarmee ook het pad

open te kunnen houden voor iedereen.

Voor de duidelijkheid de volgende spelregels zijn van toepassing op het pad: het

pad is open van zonsopkomst tot zonsondergang; honden aan de lijn; geen �etsen;

geen overnachtingen; geen hangplek; respecteer de natuur en maak geen rommel

en houdt rekening met andere gebruikers van het pad en de aanwonenden.

Maar bovenal geniet van dit prachtige en unieke stukje natuur in onze wijk.

Raadsbrief Ringpark  Dichterswijk

De gemeente heeft ook een raadsbrief over het RingPark opgesteld om de raad

over de voortgang te informeren.

Hier is geen reactie op is gekomen behalve stukje in de DUIC

Raadsbrief Ringpark Dichterswijk Utrecht

Het nieuwe Ringpark Dichterswijk in Utrecht krijgt steeds meer vorm (duic.nl)

Vergroenen Veilingstraat

De gemeente is voorbereidend werk aan het doen voor het vergroenen van de

Veilingstraat, later dit jaar gaat ontwikkelaar van Veilingstraat 10 dit verder gaat

uitwerken in overleg met de buurt/ Ringpark.

Raadsbrief Programmatische Uitgangspunten Veilingstraat 10

Betaald parkeren Dichterswijk

In de gehele Dichterswijk geldt vanaf 1 juli 2022 betaald parkeren. De gemeente

verwacht dat door het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk in de buurt

afneemt. Dit maakt het waarschijnlijk mogelijk om een aantal parkeerplekken te

laten vervallen en die ruimte aan groen toe te voegen, eventueel ook ten gunste

van het RingPark.

Dichterswijk, invoeren betaald parkeren

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

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a92e9e96-ffe9-4519-bbb6-f19fa7831002
https://www.duic.nl/algemeen/het-nieuwe-ringpark-dichterswijk-in-utrecht-krijgt-steeds-meer-vorm/
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/9b665e87-fd85-472e-8da6-2b789b4c9b0e?documentId=7c5e4142-c72b-441f-ba4c-15cf72809541
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/ervaart-u-parkeeroverlast/dichterswijk-invoeren-betaald-parkeren/
https://www.facebook.com/RingparkDichterswijk/
https://twitter.com/Ringpark3521
http://ringparkdichterswijk.nl/
mailto:info@ringparkdichterswijk.nl
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