
N ieuwegei n 

benkt u mee over de herinrichting van de Lode 
Zielenshove? 

• 

De gemeente is van plan om groot onderhoud 
uit te voeren aan de plantvakken en de 
voetpaden in de Lode Zielenshove. 
Daarom nodigen wij u uit voor een 
ontmoeting bij u in de buurt op maandag 10 
februari van 17.30 uur tot 19.00 uur. We 
staan dan met een partytent in uw straat en 
horen graag wat uw wensen en ideeën zijn. 
Ook bespreken we samen wat mogelijk is. 

Bomen 
In uw straat staan twee bomen waarvan de 
wortels druk geven op stoeptegels. Dit levert 
schade op aan het voetpad en veroorzaakt 
overlast voor voetgangers. Graag bespreken we 
met u of we deze bomen gaan verwijderen of juist 
opnemen in het plan dat we gaan maken voor de 
beplanting. 

Beplanting 
Op dit moment is het vak met de beplanting 
gevuld met vaste planten. Tussen de planten staat 
veel onkruid. Het is steeds lastiger om datte weg 
te halen. Daarom moeten we het gehele vak 
vervangen. Dat betekent dater nieuwe 
voedingsrijke grond in komt met nieuwe 
beplanting. Wij vinden het leuk om samen met u 
een plan daarvoor te ma ken .. We kijken dan 
samen naar geschikte planten en de plek waar ze 
kunnen staan. 

Eind 2020 willen we alles afgerond hebben. 

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van dit buurtbericht? Neem dan contact 
op met projectleider Jim le Duc, bereikbaar via 
telefoonnummer 030 - 607 1233 of per e-mail: 
j.leduc@nieuwegein.ni. 

Tot 10 februari! 

Planning 
Ook hierover kunt u meedenken. Het aanbrengen 
van beplanting gebeurt bij voorkeur aan het einde 
van de herfst of aan het begin van de winter. We 
kunnen wel alvast het grondwerk uitvoeren en de 
plantvakken inzaaien met een zadenmengsel van 
bloeiende éénjarige plantjes. 

Dit buurtbericht is een uitgave van de gemeente Nieuwegein. 14 030 www.nieuwegein.nl 


