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 Buurtbericht 
   Schansen-Noord 
 

 

Doe mee aan de vernieuwing van uw buurt 

in 2019! 

In het vorige buurtbericht lieten wij u 

weten dat het college van 

burgemeester en wethouders een 

aanpak en een budget had voorgesteld 

aan de gemeenteraad, voor 

vernieuwing van de openbare ruimte 

in Schansen-Noord. Onderdeel van dat 

voorstel is de kansenkaart die samen 

met de buurt is opgesteld. De 

gemeenteraad ging op 11 oktober 

akkoord met de verdere uitwerking 

van de kansenkaart naar een plan voor 

de vernieuwing van uw buurt en stelt 

hiervoor €5.900.000,- beschikbaar. 

Met dit budget kan de gemeente 

samen met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners aan de slag 

met het uitwerken van ideeën voor het 

vernieuwen van de bestrating, 

verlichting, parkeerterreinen, het 

groen en de speelplekken. 2019 staat 

dan ook in het teken van het samen 

ontwerpen van een prettige 

leefomgeving voor uw buurt. In dit 

buurtbericht leest u meer over hoe de 

gemeente dit Betere Buurten traject 

wil uitwerken en hoe u kunt meedoen. 

Ook leest u meer over projecten die al 

lopen en nodigen wij u uit voor een 

gemeenschappelijke aftrap voor het 

nieuwe jaar! 

 

 
Verbeterplannen worden gemaakt tijdens het 
buurtevent op 23 juni 2018. 

Buurtevent Schansen-Noord  
 

Op zaterdagmiddag 12 januari organiseert de 

gemeente een buurtevent voor alle inwoners 

van Schansen-Noord. Op deze middag kijken we 

samen met u vooruit naar 2019 en willen we u 

inspireren om samen met de gemeente de buurt 

te verbeteren. De gemeente kan zich voorstellen 

dat er veel vragen spelen op dit moment. Wat 

betekent het Betere Buurten traject voor mij als 

inwoner? Wanneer worden de ideeën die ik 

eerder heb ingebracht uitgevoerd? Kan ik nog 

een idee en/of verbeterpunt indienen voor het 

vernieuwingsplan? Is er al een schetsontwerp 

voor mijn straat? Als ik een vraag heb over 

Betere Buurten waar kan ik dan terecht?  

Het team van Betere Buurten staat op deze 

middag klaar om al die vragen te beantwoorden. 

 

Hieronder een greep uit het programma:  

 

 De gemeente geeft een toelichting op de 

kansenkaart en laat de eerste 

schetsontwerpen zien van de vernieuwde 

inrichting.  

 

 U kunt aangeven welke eerste zichtbare 

verbeteringen de gemeente met de buurt 

kan aanpakken.  

 

 U kunt kijken naar filmpjes van projecten 

waarbij inwoners met elkaar kunst voor 

de buurt hebben gemaakt. 

 

 Er is een inspiratiehoek waar inwoners uit 

uw buurt en inwoners uit andere Betere 

Buurten vertellen over hun ideeën om 

samen de buurt groener en mooier te 

maken.   

 

 Leerlingen uit groep 8 van basisschool De 

Schouw vertellen over hun plannen voor 

betere speelplaatsen voor de buurt. 
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 We openen DE BUURTKAMER van 

Betere Buurten. Dit is een plek in La 

CaZa waar u komend jaar terecht 

kunt met allerlei vragen en ideeën 

voor vernieuwing van uw buurt. De 

buurtkamer is elke maandag-

ochtend en woensdagmiddag open. 

 

Het buurtevent start om 14:00 uur in 

wijkcentrum La CaZa, Hoornseschans 

101 in Nieuwegein en duurt tot 17:00 

uur.  

 

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is er een 

leuk activiteitenprogramma.  

 

14:00 uur – Inloop met warme drank  

14:15 uur – Welkom en toelichting middag 

14:20 uur – Opening van DE BUURTKAMER   

14:30 uur – Inloop informatiestands 

16:15 uur – Borrel en hapjes  

17:00 uur – Sluiting  

 

Meld u aan voor het buurtevent door een  

e-mail te sturen naar 

schansennoord@nieuwegein.nl en geef  

daarin aan met hoeveel personen u komt.  

 

We willen graag weten hoeveel mensen 

aanwezig zijn zodat we de middag goed 

kunnen voorbereiden.  

 

 

De kansenkaart nog niet 

gezien? 
  

Misschien bent u pas in de buurt komen 

wonen of heeft u de kansenkaart nog niet 

kunnen bekijken? De kansenkaart is het 

resultaat van gesprekken tussen de 

gemeente en zo’n 300 inwoners uit 

Schansen-Noord over wenselijke 

verbeteringen in de buurt. Vanuit deze 

kansenkaart gaan we verder met het 

ontwerpen van de openbare ruimte. 

 

U kunt de kansenkaart en de ingediende 

verbeterpunten terugvinden op de 

website:  

www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord 

 

Onder het kopje meedoen vind u het linkje 

naar de kansenkaart en de ingediende 

verbeterpunten en kunt u de kaart 

downloaden in PDF-formaat.  

 

Inspiratie voor eerste zichtbare 
verbeteringen in de buurt 
 

 
 

Kunstwerken in de openbare ruimte 

 

 
 

Campagne voor een schone buurt  

 

 
 

Geveltuinen aanleggen in de straat   

 

 
 

Sport en spel in de buurt door grondschilderingen 

mailto:schansennoord@nieuwegein.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord
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Groep 8 van basisschool De 
Schouw zet projectbureau op 

voor betere speelplekken 
  

De leerlingen willen graag betere 

speelplekken voor de school en de buurt. 

Vanuit het project Betere Buurten, en op 

initiatief van meester Niels Dusamos, 

hebben ze een aanpak bedacht om dit voor 

elkaar te krijgen.  

 

€ 1.000,- startkapitaal  

De creatieve leerlingen hebben hun 

plannen begin oktober aan wethouder Jan 

Kuiper gepresenteerd op het stadshuis. 

Wethouder Kuiper: “Ik ben onder de indruk 

van de leerlingen, omdat zij op hun leeftijd 

al in staat zijn te bedenken hoe zij hun 

doelen kunnen bereiken”. Hij besloot het 

bedrijfje van de leerlingen daarom te 

voorzien van €1.000,- startkapitaal.  

 

 
 

 

Campagne in de buurt  

Met dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de 

t-shirts laten maken die ze willen 

verkopen. Ook willen de leerlingen 

sponsoren gaan werven om hen te steunen 

bij het verbeteren van de speelplekken in 

de buurt. De leerlingen hebben binnenkort 

een afspraak met een ontwerper van de 

gemeente. Samen gaan ze kijken hoe de 

wensen van de leerlingen het best terug 

kunnen komen in de speelplaatsen.  

 

Nog voor de zomer  

Wethouder Kuiper beloofde daarnaast het 

bedrag dat de leerlingen uiteindelijk met 

hun bedrijfje verdienen, te verdubbelen. 

Het plan is om de speelplaatsen klaar te 

hebben voordat de kinderen naar de 

middelbare school gaan. 

 

Ook jongeren denken mee over de 
vernieuwing van Schansen-Noord   
 

De gemeente Nieuwegein heeft 90 leerlingen van 

het CALS college gevraagd mee te denken hoe 

we Schansen-Noord kunnen verbeteren, zodat 

inwoners ook in de toekomst prettig in hun buurt 

kunnen wonen.  

 

De leerlingen bedenken een plan waarmee een 

gedeelte van Schansen-Noord de gevolgen van 

klimaatverandering beter kan opvangen. In totaal 

zijn er zeven deelgebieden waarvoor leerlingen 

een ontwerp gaan maken.  

 

 
 

In gesprek met inwoners 

De leerlingen kregen de opdracht mee om ideeën 

van inwoners mee te nemen in hun plan. Tijdens 

een buurtonderzoek gingen de leerlingen in 

gesprek met inwoners van Schansen-Noord en 

vroegen hen naar gewenste verbeteringen in de 

buurt. Te denken valt aan gevelgroen, waterrijke 

plekken, betere leefbaarheid en aandacht voor 

duurzaamheid. 

  

Eindpresentatie  

Op 24 januari 2019 presenteren de leerlingen  

’s middags op het stadshuis hun ontwerpen aan 

de gemeente en inwoners. U ontvangt hiervoor 

nog een aparte uitnodiging.  
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In gesprek met maatschappelijk 
partners over Schansen-Noord 
 

Tijdens een themamiddag op woensdag 14 

november, gingen gemeente en 15   

maatschappelijke partners met elkaar in 

gesprek over het vernieuwen van de buurt. 

Hierbij waren o.a. medewerkers van het 

gezondheidscentrum, het welzijnswerk en 

de woningbouwcorporaties aanwezig.  

 

Deelnemers konden aanschuiven bij vijf 

thematafels: veilige buurt, gezonde buurt, 

groene buurt, buurt voor jong & oud en 

betrokken buurt. Per thema spraken zij 

over problemen, mogelijke oplossingen en 

kansen in de wijk. De uitkomsten van de 

gesprekken worden meegenomen bij het 

maken van het eerste schetsontwerp van 

de vernieuwde openbare ruimte van 

Schansen-Noord.   

 

 
 

 

Het was een inspirerende middag waar 

veel verbeterpunten zijn opgehaald. Een 

vervolg hierop wordt in de loop van 

volgend jaar georganiseerd. De gemeente 

stelt een budget beschikbaar om projecten 

op te starten die bijdragen aan de 

doelstellingen van Betere Buurten.  

 

 

 
 

 
 

 

 

Waarom deze vernieuwing?  
 

Uw buurt is circa 40 jaar geleden gebouwd en 

de openbare ruimte voldoet niet altijd meer aan 

de wensen en eisen van nu. Schansen-Noord is 

de vierde buurt in Nieuwegein die de gemeente 

samen met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties wil gaan 

vernieuwen.  

 

Dat betekent dat u als inwoner ook in de 

toekomst prettig in uw buurt kunt wonen. We 

noemen dit Betere Buurten.  

 

Belangrijk daarbij is:   

• Een groene buurt  

• Een gezonde buurt 

• Een betrokken buurt  

• Een buurt voor jong en oud 

• Een schone en veilige buurt 

 

Meer informatie vindt u op de website  

 

www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord    
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