
Hoe gaat het in de wijk?

De wijk Jutphaas Wijkersloot is een wijk waar op
dit moment heel veel gebeurt. Veel huurders
maken dit van heel dichtbij mee, omdat er groot
onderhoud plaats vindt aan hun woning. Andere
bewoners denken met ons mee over hun straat,
speeltoestellen of een brede school. Ook het
wijknetwerk komt regelmatig bij elkaar om alles
wat er speelt in de wijk te bespreken. Zo houden
we elkaar scherp! Als gemeente doen we ons best
om alles zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen zodat het voor u als buurtbewoner
uiteindelijk het meeste oplevert. Met dit
wijkbericht geven we u aan het einde van dit jaar
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
in uw wijk. Ik wens u fijne feestdagen!

Wethouder Hans Reusch

lutphaas Wijkersloot Ontmoet

Het afgelopen jaar hebben we u, als bewoner van
de wijk, gevraagd wat uw wensen zijn voor het
groen, de wegen, de mogelijkheden om te speien,
te bewegen, en elkaar gezellig te ontmoeten.
Tijdens een informatiemiddag in juni in het
Makadowinkelcentrum hebben we de ideeën op
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een kaart laten zien en hebben we daar met
belangsteilenden over doorgepraat. Het idee is om een
aantal doorgaande wandelroutes te maken die
bestaande en nieuwe plekken in de wijk met elkaar
verbindt. Hierdoor wordt het leuker en makkelijker om
een wandeling te maken in de wijk en mensen uit de
wijk te ontmoeten. Deze wandelroutes lopen ook langs
de speelvoorzieningen. Uit de wensen van de bewoners
kwam naar voren dat er behoefte is aan extra
speeltoestellen voor de kleintjes en de jongeren. Ook
een trimstraatje in de buitenlucht leek men wat . De
mogelijkheden om elkaar buiten te ontmoeten zijn
globaal weergegeven op een kaart. Deze kaart
gebruiken we de komende periode als basis voor de
verdere ontwikkelingen in de wijk.

Nieuwegein Groen

Het afgelopen jaar hebben we het groen in de wijk in
kaart gebracht. Op basis daarvan hebben we een plan
gemaakt voor de herinrichting van het groen.
Uitgangspunt hierbij is dat de wijk er weer netjes uit
komt te zien en dat siechte stukken opgeknapt worden.
Op zo'n manier dat het groen in de toekomst met
minder geld onderhouden kan worden. Het plan hebben
we tijdens een informatiemiddag in juni van dit jaar
gepresenteerd aan de bewoners en is ook in te zien op
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www.nieuwegein.nlfnieuwegeingroen. Als het
weer mee zit starten we in het voorjaar van 2012
met de uitvoering!

VVenckebachcarré

De bewoners van de vier torenflats in het
Wenkebachcarré (het midden van de wijk
Jutphaas Wijkersloot) hebben al een tijdje te
maken met groot onderhoud aan de flats. Deze
werkzaamheden lopen door tot de eerste helft in
2012. Daarna start Jutphaas Wonen met een
opknapbeurt voor de begane grond, de gevels en
de balkons van de flats.

Tegen die tijd start ook de gemeente met het
verbeteren van de openbare ruimte in het
Wenckebachcarré Hoewel het er lekker groen
uitziet en er mooie waterpartijen liggen, zijn er
ook punten te verbeteren. Zeals extra speel- en
sportvoorzieningen, wandel paden en bijvoorbeeld
een gezellige piek om elkaar te ontmoeten. Om
het oversteken van de Richterslaan ter hoogte
van het Makadowinkel-centrum veiliger te maken
gaan we deze oversteek verhogen en verbreden.
Hiervoor hebben we geld gehad van de provincie
Utrecht.

Tijdens de informatiemiddag in juni van dit jaar
op het hebben we met verschilIende bewoners
gesproken over de wensen ten aanzien van de
wijk . Op basis van de wensen van de bewoners,
van de woningcorporatie Jutphaas Wonen en van
de gemeente zelf is een plan op hoofdlijnen voor
de hele wijk gemaakt. Begin 2012 organiseren we
weer een bijeenkomst voor de bewoners om
inrichtingsplan voor Wenckebachcarré te

bespreken. We hopen dan in de 2e helft van 2012 het
inrichtingsplan definitief te rnaken en de uitvoering te
gaan voorbereiden.

Een brede school of wijkpaviljoen?

AI lange tijd wordt gesproken over een eventuele brede
school in de wijk Jutphaas Wijkersloot. Doel hiervan is
het behouden van goed onderwijs in de wijk,
gecombineerd met andere functies zoals kinderopvang,
een gezondheidscentrum en ontmoetingsmogelijkheden
voor jong en oud. Tijdens een aantal 'werkateliers' in
voorjaar 2011 hebben we dit idee besproken met o.a.
bewoners, scholen, welzijnsorganisatie, kinderopvang.
De conclusie van deze bijeenkomsten was dat een
brede school, bestaande uit drie scholen en diverse
andere functies een te groot gebouw in het gebied zou
opleveren. Wei zag men iets in een kleiner
Wijkpaviljoen met mogelijkheden voor beperkte
onderwijs en sociale activiteiten. Daarop werden we
echter geconfronteerd met de sluiting van basisschool
de Klimop. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we
verder gaan met deze dit onderwerp. Zodra we daar
meer over weten, informeren wij u daarover.

Seniorencomplex Richterslaan

De sloop van het seniorencomplex 'Ons Thuis' aan de
Richterslaan is in volle gang. Op deze locatie wil Mitros
de komende jaren een nieuw gebouw bouwen met 50
appartementen voor senioren en vier kleinschalige
groepswoningen voor mensen met dementie. De
procedure voor het verlenen van de
omgevingsvergunning is nog in behandeling. Als er geen
vervolgprocedures volgen, kan de bouw in het voorjaar
van 2012 starten en medio 2013 gereed zijn. Mitros
voorziet met de bouw van het complex in de groeiende
behoefte aan dergelijke woningen, wat blijkt uit de vele
reacties die nu al binnenkomen.

Nijpelsplantsoen opgeknapt

In oktober 2011 is Mitros gestart met groot onderhoud
aan de flats op het Nijpelsplantsoen. Voordat aile flats
opgeknapt zijn is het eind 2012. Voor de bewoners is dit
een ingrijpende operatie, maar zal het fijn zijn als straks
alles achter de rug is. Om het helemaal af te maken
voigt de gemeente met het opknappen van de openbare
ruimte. Zodra de eerste flat klaar is, komt de gemeente
langs om de bestrating te herstellen en de beplanting
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op sommige plekken opnieuw in te planten of te
vervangen door gras. Langs het water bij de
Noordstedeweg worden bomen geplant.
Daarnaast maken we een goede wandelroute van
het Wenckebachcarré, door het Nijpelsplantsoen,
naar de Binnenstad.

Speien in het Nijpels

Ook komen er nieuwe
speeltoestellen! Voor de
allerkleinste bewoners
van het
Nijpelsplantsoen komen er
extra speeltoestellen tussen de flats als al het
groot onderhoud achter de rug is. Voor de
jongeren in de wijk komt er in januari al iets
nieuws! In oktober zijn zij samen met de
jongerenwerker van Stichting Welzijn Nieuwegein
bij elkaar gekomen om zelf iets uit te kiezen. En
het werd: een Nestschommel en een Klimtoestel.
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Beiden toestellen komen in de buurt van de
voetbalkooi te staan. Zodra de toestellen
afgeleverd zijn, nodigen wij jullie allemaal uit om
deze feestelijk in gebruik te nemen.

Flats Sluyterslaan

In december heeft Mitros drie
bewonersavonden georganiseerd voor de
huurders van de zes flats aan de Sluyterslaan.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de bewoners
geïnformeerd over het voornemen van Mitros
om de flats op termijn te slopen en te vervangen
door nieuwbouw. De flats zijn namelijk
verouderd en verkeren in siechte conditie. De
woningen kunnen aileen worden verbeterd door
middel van een ingrijpende renovatie. Dit is
volgens Mitros echter te duur. Het
voorgenomen plan van Mitros is om in 2015 de
twee noordelijke flats te slopen, in 2017 de twee
middelste en in 2019/2020 de twee zuidelijke
flats. Mitros legt de plannen begin 2012 aan de
gemeente voor. De gemeente wil zich graag nog
een oordeel kunnen vormen over de voor- en
nadelen van sloop. In 2012 werkt Mitros het
plan verder uit.
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Wat gaat er gebeuren met De Klimop?

Onlangs is bekend geworden dat basisschool de Klimop
haar deuren gaat sluiten per januari 2012. Reden
hiervoor is dat het aantal kinderen te laag was
geworden. Bewoners hebben al gevraagd wat er met
het terrein gaat gebeuren. De gemeente gaat
binnenkort onderzoeken of het schoolgebouw gesloopt
moet worden en of de locatie geschikt is voor
woningbouw. We zullen de bewoners daarbij betrekken.
Tijdens de kerstvakantie zal er extra toezicht zijn op het
lege pand. We vragen de buurtbewoners om extra alert
te zijn op eventuele onregelmatigheden. Als u iets ziet
of zich zorgen maakt, wilt u dit melden? Hiervoor kunt u
contact opnemen met het algemene alarmnummer 112.

Starterswoningen aan de Hildo Kropstraat
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Op de hoek van de Hildo Kropstraat en de Kruijderlaan
staat nu een woning gekoppeld aan een oude loods. De
eigenaar, NCBProjectontwikkeling, heeft een plan
gemaakt om op deze piek een appartementencomplex
te bouwen met 23 starterswoningen. Op de begane
grond is ruimte gereserveerd voor parkeren en een
dienstverlenende functie, zoals bijvoorbeeld een
kinderopvang of iets anders. Om het plan te kunnen
uitvoeren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
In november heeft de eigenaar een informatieavond
georganiseerd voor de buurt. De eerste reacties waren
positief. Binnenkort start de formeie procedure waarbij
men officiële inspraakreacties op het bestemmingsplan
kan indienen. Het plan past geheel in de toekomstvisie
voor dit gebied. Er zitten nu nog veel bedrijven, maar
men ziet hier liever een woongebied ontstaan. Omdat
de gemeente de grond niet in eigendom heeft juicht de
gemeente particuliere initiatieven van eigenaren en
projectontwikkelaars zoals NCBtoe .



Bewoners Kruyderlaan kiezen boomsoort

De bewoners van de Kruyderlaan zijn al langere
tijd ontevreden over hun woon- en leefsituatie in
hun straat. Zij ervaren onveilige situaties door te
hard rijden, vrachtverkeer, parkeeroverlast en te
krappe trottoirs. Ook waren er bezwaren tegen
het kappen van de berken in de zijstraatjes. De
gemeente wil nieuwe bomen plaatsen buiten de
trottoirs zodat de bomen beter uitgroeien en er
meer ruimte is op de stoep.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten dit najaar
heeft de gemeente met de bewoners gesproken
over het plan van aanpak voor herinrichting van
de straat. Beide bijeenkomsten werden goed
bezocht. Na de tweede bijeenkomst gingen de
meeste bewoners met een positief gevoel naar
huis. "Daar komen we samen verder wei uit",
aldus een andere bewoner.

Wat is het plan nu?

- De huidige berken in de zijstraatjes worden
vervangen door andere bomen op een betere
groeiplaats. De bewoners mogen uit vier
boomsoorten zelf een boomsoort kiezen. Wei
dezelfde boomsoort per zijstraatje.

- De riolering wordt vernieuwd.
- De hele Kruyderlaan wordt opnieuw bestraat.
- Er wordt een verkeersdrempel aangelegd.
- Eendeel van het trottoir wordt verbreed zodat

het oversteken veiliger wordt (vanaf
huisnummers 130 tot en met 160).

Jutphaas beschermde status

De gemeente Nieuwegein is van plan om een deel
van Jutphaas aan te wijzen als gemeentelijk
beschermd dorpsgezicht. De karakteristieke
dorpskern van Jutphaas is van hoge
cultuurhistorische waarde voor Nieuwegein.
Bijzonder zijn de 12-eeuwse ontginnings-
structuren in combinatie met de Vaartse Rijn, de
Nedereindseweg en de lintbebouwing langs het
water. Zichtbaar hierin is de ontwikkeling van
Jutphaas tot een bescheiden pleisterplaats voor
de scheepvaart. In het gebied liggen diverse
monumenten .
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Door een deel van Jutphaas aan te wijzen als
beschermd dorpsgezicht wil de gemeente Nieuwegein
het karakter van dit deeI van Nieuwegein behouden.
Een beschermde status betekent wei het een en ander
voor de bewoners in het gebied. Als zij iets willen
wijzigen aan de buitenkant van hun woning zijn zij aan
strengere regels gebonden. Zij zijn het afgelopen jaren
regelmatig geïnformeerd over de procedure. Definitieve
besluitvorming vond plaats in de raad van december.

Maar liefst 250 wijkbewoners met een eigen huis zijn
in de periode juli 2010 tot juni 2011 aan de slag
gegaan om hun wooncomfort te verbeteren en hun
energielasten te verlagen. De meesten van hen
hebben een energieadvies (EPA's) gevraagd.
Vervolgens hebben 165 bewoners voor gemiddeld
€1.860 aan energiesubsidies aangevraagd. Inmiddels
zijn 115 bewoners klaar met de energiemaatregelen
aan hun woning. Hun gasverbruik zal dalen met
gemiddeld circa 25% en hun energielabel van de
woning stijgt van E naar C. Spouwmuurisolatie blijkt
een populaire maatregel. Het komende half jaar
zullen nog circa 100 deelnemers hun woning
comfortabeler en energiezuiniger maken. Meer
informatie? Kijk op
www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie op
www.nieuwegein.nl/jutphaas
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