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Uitnodiging feestelijke bijeenkomst 30 maart 
 
Een aantal bewoners van Dichterswijk heeft een plan gemaakt om Dichterswijk groener te maken: het 

RingPark Dichterswijk. De eerste werkzaamheden op de Veilinghavenkade zijn bijna klaar. Dit willen we graag 

vieren met de buurt. Op donderdag 30 maart planten we samen met de bewoners en wethouder Eerenberg de 

laatste planten aan de Veilinghavekade. Komt u ook langs?  

 

 

Feestelijke bijeenkomst 

Komt u langs om de laatste planten van deze fase aan 

te planten? Of komt u gewoon langs voor de 

gezelligheid? U bent van harte welkom. De koffie en 

iets lekkers staan klaar. 

 

Datum: Donderdag 30 maart 

Locatie: Veilinghavenkade 

Tijdstip: 10.45 tot 11.30 uur 

 

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 plan 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 

dit actieplan staan verschillende deelprojecten.  

 

Op dit moment worden twee deelprojecten uitgevoerd. 

Het vergroenen van de Veilinghavenkade en het 

plaatsen van objecten die de route van het rondje 

RingPark markeren. In de komende jaren volgt nog 

een aantal deelprojecten, zoals de herinrichting van 

het PontPark bij het voetgangerspontje naar het 

Plukpad.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u op de website van het 

RingPark kijken via www.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, 

via zuidwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 

 

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 twee maanden ontvangt u dan per e-mail een 

overzicht van alle ontwikkelingen in uw wijk. 
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