Woensdag 31 januari 2018

Hoe kan de kwaliteit van het gebied
Erfstede verbeteren?

Regelmatig krijgen wij van bewoners de vraag: wat zijn de
plannen voor het gebied tussen de Erfstede, de Weerdstede en de Schouwstede? Dit is de laatste stand van zaken.
De gemeente heeft in april 2017 gesproken met alle vastgoedeigenaren in het Stationsgebied City, dus ook met de
eigenaren aan de Erfstede. Daarna is een aantal keren
overlegd met de eigenaren rond de Erfstede
(zakencentrum en de voormalige dansschool).

Activiteiten in De Huiskamer van City
AkoestiCafé woensdag 14 februari
De Huiskamer (Boogstede 2, voorheen het Geboortecentrum) wordt woensdagavond 14 februari omgetoverd tot het AkoestiCafé. Dit maandelijkse muziekfeestje reist rond door Nieuwegein. Een avondje AkoestiCafé is gratis
genieten van live optredens van allerlei groepen en muzikanten. Op 14 februari staan er drie jonge singer-songwriters op het podium: Utrechter Robbert Reedert, Hagenees Jhilani Wijsman en Nieuwegeinse SavannaJoy. Ze
staan tegelijk op het podium, om aan elkaar en aan het publiek hun liedjes te
laten horen. Een intiem optreden dus.
U bent van harte welkom. De deur gaat om 20.00 uur open en de toegang is
gratis! Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.
Meer informatie op www.akoesticafe.nl.

geen eigendom en is daarom niet in de positie om zelf
plannen voor deze locatie te maken. De gemeente kan wel
meewerken als de eigenaren met een plan komen dat past
in de ambitie van de gemeente.
Als er plannen zijn worden ze met de directe buurt besproken. Daarnaast is er natuurlijk ook altijd inspraak bij de
formele procedures (bestemmingsplan/
omgevingsvergunning).

Doel was om te bekijken hoe, met een gezamenlijke aanpak, de kwaliteit van het gebied Erfstede kan worden verbeterd. De eigenaren is gevraagd of zij hieraan willen meewerken door met voorstellen en plannen te komen. Op dit
moment heeft het overleg nog niet geleid tot concrete
plannen die aan de gemeente zijn voorgelegd. De gemeente zelf heeft, met uitzondering van het openbaar gebied,

Zondag 11 maart: gluren bij MuziekMakers in Onze Stad

Van een grijze plek naar een fijne plek:
aantrekkelijk maken van “de Kuil”
Vraag een willekeurige bezoeker van City wat ze van Laag
Raadstede vinden (de Kuil genoemd in de volksmond) en ze
zeggen allemaal grijs en saai. Daar willen we wat aan gaan
doen!

Op zondag 11 maart is het weer tijd voor het jaarlijkse Gluren bij de buren.
Huiskamers in Nieuwegein zijn voor één dag het toneel van allerlei soorten
korte optredens, waar bezoekers gratis naar binnen mogen. Ook De Huiskamer is te bezoeken! Hiervoor werken diverse Nieuwegeiners en organisaties
samen, waaronder Onze Stad Nieuwegein, AkoestiCafé, kunstenaarscollectief
Feniks en City Nieuwegein. Nieuwegeinse muziekmakers smelten eigen en
elkaars nummers om tot een verrassende set. Met onder andere female
singer-songwriters Laura Hulzebos en SavannaJoy, wethouder/rockzanger
Martijn, cultuurmakelaar/troubadour Casper en AkoestiCafé-organisatoren
Martin en Myrjam. Kunstenaarscollectief Feniks verrijkt De Huiskamer speciaal voor deze gelegenheid met een pop-up expositie. Kom genieten van het
experiment! Voor meer informatie, zie www.onzestadnieuwegein.nl (zoek in
de agenda op ‘gluren’).

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Van bezoekers, omwonenden en ondernemers/eigenaren
horen we graag wat zij voor ideeën hebben om de Laag
Raadstede met het plein erbij aantrekkelijker en levendiger
te maken. Hiervoor zijn al straatinterviews gehouden met
bezoekers.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de bouwplannen en actueel
nieuws over City?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via: n.kassttar@nieuwegein.nl.

Workshop
Binnenkort organiseert bureau Buitenom een workshop
voor omwonenden en ondernemers/eigenaren. Dit bureau
gaat het concept ontwikkelen met inbreng van alle betrokkenen. Het is onderdeel van een plan van Stichting Binnenstadsmanagement Nieuwegein en de gemeente om in City
tien aangename verblijfsplekken te ontwikkelen waar je
tien verschillende activiteiten kan doen.
Met elkaar maken we City nog aantrekkelijker! Een plek
waar mensen graag en vaak komen. Niet alleen inwoners
van Nieuwegein maar ook van daarbuiten.
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E-mail: gemeente@nieuwegein.nl
Website: www.nieuwegein.nl
Facebook: www.nieuwegein.nl/
gemeente.nieuwegein
Twitter: @Gem_Nieuwegein
Stadswinkel
De Stadswinkel is geopend op:
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Woensdag van 08.30 tot 20.00 uur
Alleen op afspraak.

Vragen/klachten over uw
woonomgeving?
Bel 14 030 of digitaal via:
www.nieuwegein.nl/mor

gemeente? Dien een schriftelijke of
mondelinge klacht in bij de klachtencoördinator van de gemeente.
Kijk op: www.nieuwegein.nl/contact

Vragen over afval(inzameling)?
Bel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), telefooon 0900-6039 222
(lokaal tarief).

Milieuklachten
Openbare bekendmakingen
Voor milieuklachten veroorzaakt door www.nieuwegein.nl/bekendmakingen
bedrijven kunt u tijdens kantooruren
de afdeling Handhaving bellen,
Telefoon: 14 030.
Buiten kantooruren kunt u bellen naar
telefoon: (030) 606 64 16.

Klachten
Niet tevreden over de behandeling
door (een medewerker van) de

Wijknetwerken
Nieuwsgierig naar wat het wijknetwerk doet voor uw wijk? Kijk op:
www.nieuwegeinsewijken.nl

