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Verkeersovertredingen
Muntplein aangepakt
Met enige regelmaat ontvangen gemeente en politie klachten
over fietsers die over het Muntplein rijden. Het Muntplein is
echter een voetgangersgebied en het is dus niet de bedoeling
dat er gefietst wordt. Veel voetgangers ervaren dat als hinderlijk.
Fietsers zijn van harte welkom op het plein maar stap s.v.p. wel
even af als u het plein op komt en neem uw fiets aan de hand.
Het plein kent ook diverse voorzieningen om uw fiets te stallen.
Zo blijft het Muntplein veilig voor alle gebruikers.
Politie en Handhaving zijn inmiddels begonnen met acties op het
Muntplein. Er vinden extra controles plaats en er worden boetes
uitgedeeld bij overtreding van de regels. ●

Denk mee over de fysieke leefomgeving

Op weg naar een Omgevingsvisie

I

n 2021 komt er één integrale Omgevingswet. Deze
wet gaat over alles wat te maken heeft met de
fysieke leefomgeving. En wordt dus heel belangrijk. Voor het invoeren van de Omgevingswet krijgt
de gemeente van het rijk veel ruimte om lokaal
afspraken te maken over hoe de leefomgeving nog
beter benut en beschermd kan worden. De gemeente
zet een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
daarbij centraal. De eerste stap is dat de gemeente
een Omgevingsagenda opstelt met de belangrijkste
stadsbrede ambities, kansen en opgaven.
Met u in gesprek
De wet gaat over alles wat we om ons heen zien,
horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk
bijvoorbeeld aan bebouwing, bodem, water, lucht,
natuur en cultureel erfgoed. De wet heeft grote
invloed op het doen en laten van Nieuwegeinse
inwoners, ondernemers en organisaties. Zo komen er
minder regels, wordt het makkelijker om ruimtelijke
projecten te starten en krijg je als inwoner meer te
zeggen over je eigen directe leefomgeving. Daarom
wil de gemeente nu al met u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie in
gesprek. Over wat u belangrijk vindt voor de fysieke
leefomgeving in onze stad. En wat dat betekent voor
de afspraken die we met elkaar maken.
Doel
Doel is om in 2019 een omgevingsvisie op te leveren,
een visie voor de lange termijn die richting geeft
en ruimte biedt voor (ontwikkelingen in) de gehele
fysieke leefomgeving.
Niet opnieuw beginnen
We gaan natuurlijk niet helemaal opnieuw beginnen. Het idee is dat bestaande ambities, die passen
binnen de Toekomstvisie 2025 van Nieuwegein en
samen met de stad zijn ontwikkeld, zoveel mogelijk
meegaan in de omgevingsvisie. Maar we willen ook
samen met de stad op zoek naar nieuwe kansen.
Waar zit het huidige beleid misschien ontwikkelingen
in de weg en hoe zouden we zaken slimmer of meer
in samenhang kunnen regelen.

Wijknetwerkvergaderingen
Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve
Dinsdag 29 mei, 20.00 uur, buurthuis De Bazuin,
Nedereindseweg 4
Fokkesteeg
Dinsdag 29 mei, 20.00 uur, wijkhuis De Steeg,
Hoornseschans 101 ●

Proces in twee stappen
De gemeente ontwikkelt de omgevingsvisie in twee
stappen:
• Stap A: tot oktober van dit jaar werken we toe naar
een omgevingsagenda met de belangrijkste stadsbrede
ambities, kansen en opgaven.
• Stap B: vanaf oktober maken we de stap van omgevingsagenda naar omgevingsvisie, waarin keuzes
worden uitgewerkt.
Zowel de omgevingsagenda als de omgevingsvisie
wordt ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Eerste 65 ideeën om
Schansen-Noord te vernieuwen

M

eer afvalbakken voor hondenpoep, bomen terug aan
de Hoornseschans, bloembakken aan lantaarnpalen,
hangplek voor jongeren en paaltjes voor het fietspad.
Dat zijn vijf voorbeelden van de meer dan 65 ideeën voor Schansen-Noord (in de wijk Fokkesteeg) die op 16 mei bij de bewoners
van zijn opgehaald. Medewerkers van de gemeente, van het
wijknetwerk en van Stichting Bewonersinitiatieven Fokkesteeg
stonden van 11.00 uur tot 18.00 uur in een stand voor de
supermarkt aan de Rapenburgerschans. Ze spraken met voorbijgangers over de verbeterwensen voor hun straat. De passanten
schreven de wensen voor hun straat op en plakten deze op een
plattegrond van de buurt. De meeste bewoners dachten graag
mee en ook het lavendelplantje is enthousiast ontvangen.

Meepraten in een focusgroep?
De gemeente maakt de Omgevingsvisie samen met de
stad. Iedereen krijgt de kans om mee te praten en mee
te denken. In de eerste verkennende stap willen we
de belangrijkste kansen en opgaven voor Nieuwegein
in beeld brengen. Daarvoor willen we in gesprek met
een focusgroep. Dit is een soort kopgroep bestaande
uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties die vanwege hun expertise
of betrokkenheid mee willen denken over de inrichting
van onze stad.
Graag nodigen we u uit voor deelname aan deze focusgroep op woensdag 6 juni 2018 van 18.00 uur tot 21.30
uur bij KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein. Gedurende
het proces willen we graag op een aantal momenten in
gesprek met de focusgroep.
Na afloop van de bijeenkomst inventariseren we wie
geïnteresseerd is om zich permanent bij de focusgroep
aan te sluiten.
Aanmelden
Meld u aan voor de bijeenkomst op 6 juni via omgevingswet@nieuwegein.nl. Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging en praktische informatie over deze avond.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Omgevingswet in het
algemeen en de omgevingsvisie in het bijzonder?
Vanaf maandag 28 mei vindt u meer informatie op
ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie.●

Raad en commissies
Gemeenteraadsvergadering
Donderdag 31 mei, aanvang 20.00 uur
De vergadering vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1
en begint om 20.00 uur. De te bespreken onderwerpen
leest u volgende week op deze pagina.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via tel. 14 030 of via mail: griffie@nieuwegein.nl.●

Bijeenkomst op 23 juni
Tijdens de buurtbijeenkomst op 23 juni praten de bewoners van
de buurt verder met elkaar over de wensen die zijn ingeleverd
en de wensen die er nog zijn om de openbare ruimte in
Schansen-Noord te vernieuwen. Alle bewoners van de buurt
Schansen-Noord worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
Het doel van deze bijeenkomst is om een eerste stap te zetten
naar een gezamenlijk plan hoe openbare ruimte in de buurt
vernieuwd kan worden. De wensen, aandachtspunten en kansen
van bewoners worden vastgelegd in een kansenkaart voor de
buurt. Op basis van deze kaart krijgt de gemeenteraad in
het najaar een budgetvoorstel voorgelegd.
Leefbaar
De gemeente Nieuwegein is haar buurten duurzaam aan het
vernieuwen zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun
buurt kunnen wonen. Daarvoor kijkt de gemeente komend
jaar samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties naar wat er nodig is om de openbare ruimte van
Schansen-Noord leefbaarder en duurzamer te maken. Het gaat
daarbij om het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting. Schansen-Noord is het gebied ten
zuiden van het Fokkesteeglaantje tot aan de Havelterschans en
Leusderschans. Schansen-Noord is de vierde buurt in Nieuwegein
die de gemeente gaat vernieuwen. De eerste woningen werden
bijna veertig jaar geleden opgeleverd en de wijk is dan ook toe
aan vernieuwing. Kijk voor meer informatie op:
ikbennieuwegein.nl/schansennoord ●

