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Geslaagde burendag in het Noordse Park

Straatcoaches in Pijlsweerd

Op 24 september was het weer Nationale Burendag. Ook onze
buurt deed mee, al was het een week later. Geen slechte keuze
want op 1 oktober was het stralend zomerweer!. Bovendien viel de
Burendag samen met de maandelijkse tuindag van de
Groengroep. Met behulp van een bijdrage van het Wijkbureau
Noordwest wisten we er een prachtige dag van te maken.

Misschien heeft u ze al wel eens in of rond het Noordse Park
zien fietsen, de straatcoaches. Zij werken samen met de politie,
het jongerenwerk en de afdeling Toezicht en Handhaving van de
gemeente aan hinderlijke (jongeren)overlast. De straatcoaches
hebben vooral Zuilen en Ondiep als hun werkterrein, maar nemen
ook een aantal plekken in Pijlsweerd mee op hun dagelijkse ronde.

Opbouw

De meerwaarde van de straatcoaches zit hem onder andere in hun
specifieke werkwijze en werktijden: ze zijn op straat aanwezig tot het
eind van de avond/begin van de nacht. Spreek ze gerust eens aan als u
iets kwijt wilt over wat u stoort in de wijk.

Om 10 uur ’s ochtends begonnen we met de opbouw: het park werd
versierd, er werden vlaggen, ballonnen en lampionnen opgehangen.
Met tafels van de speeltuin en de partytent van een vriendin van buurtbewoonster Melissa maakten we het af. Rond 11.00 uur kwamen de
eerste buren om samen de groenstrook in het park aan te vullen met
nieuwe planten en bloemen die een week eerder door vrijwilligers van
de Groengroep waren uitgekozen bij Tuinder Post in Maarssen.

Vliegerfeest
Rond 13 uur kwam Bart Meerman met een auto vol vliegers aanrijden:
hij had wel twintig verschillende vliegers bij zich in vrolijke kleuren en
bijzondere vormen. Het vliegerfestijn startte met een workshop waarbij
de kinderen uit de buurt vliegers, vliegtuigjes en windmolens konden
maken.

Noordse Park bij kaarslicht
Op zaterdag 17 december van 19.00 tot 21.00 uur willen we voor
de eerste keer “Noordse Park bij Kaarslicht” organiseren. Dat is
een avond waarbij er voor zoveel mogelijk ramen in de Noordse
Parkbuurt een kaarsje staat en bijzondere optredens plaatsvinden.
Bezoekers kunnen een rondje wandelen door de buurt die er voor
één avond heel anders uitziet.

Er werd volop geknutseld. Zowel kinderen als volwassenen deden
mee aan de workshop, die werd afgesloten met twee wedstrijden: een
papieren vliegtuig race, waarbij de kinderen hun vliegtuid zo hard en
ver mogelijk lieten vliegen en een vliegerwedstrijd waarbij de vliegers
zo lang mogelijk in de lucht moesten worden gehouden. Tegen het
einde van de middag werden de prijzen uitgereikt, met als hoofdprijs
een mooie vlieger. Als afsluiting gaf Bart een demonstratie met zijn
prachtige vliegers. Het was weer een geslaagde en gezellige burendag
in het Park. Volgend jaar weer!

Woont u in de buurt van het Noordse Park en wilt u uw steentje bijdragen? We kunnen alle hulp gebruiken en zijn bijvoorbeeld op zoek naar
mensen die lege glazen potten voor ons willen sparen, bijvoorbeeld
van de pindakaas, chocopasta, of augurken om kaarsen in te doen.
Ook zijn we op zoek naar buurtbewoners met talent! Ben je muzikant,
zanger, zing je in een koor, wil je gedichten voordragen of misschien
wel een stukje theater opvoeren.
Wil je niet optreden maar heb je wel zin om mee te helpen organiseren,
ook dan horen we graag van je. Alle hulp en goede ideeën zijn welkom!

Meer foto’s van de Burendag vindt u op www.noordsepark.nl

Neem contact met ons op via e-mail: aanmelden@noordsepark.nl

Voortgang herinrichting Noordse Park

Groen Noordse Park

Mariken van Nimwegen geeft een update
Stukje bij beetje worden de onderdelen uit de herinrichting
uitgevoerd. Soms lijkt het heel langzaam te gaan. Toch gebeurt
er eigenlijk altijd wel iets. Zo kan ik me al erg verheugen op het
pleintje wat er komen gaat maar het is nog niet duidelijk wanneer
de werkzaamheden kunnen beginnen.

Samen met hovenier Hans Booij werkt de zelfbeheergroep Groen
Noordse Park aan het groen op verschillende plekken in de wijk.
Iedere eerste zaterdag van de maand komt de Groengroep bijeen
om te tuinieren.

Voor de honden
Het ontwerp voor een hekwerk voor de tweede hondenspeelweide
langs de Oudenoord is uitgewerkt en wordt op korte termijn uitgevoerd.
Ook zijn er hondenroutepaaltjes besteld die aangeven waar wat wel en
niet mag. Bij elke ingang van het losloopterrein komt een bordje met
losloopterrein. Het derde hondentoilet, aan de Engelen van Pijlsweertstraat moet nog worden aangelegd. Ook komt er een drinkwaterpunt
voor honden. Dit wordt geplaatst in het gras bij de hoek van de speeltuin in de hoek van het spoortalud en ligweide.

Hans Booij ondersteunt de Groengroep onder meer door het bijhouden
van een onderhoudsschema en de plattegrond met plantvakken. Ook
ondersteunt hij door een aantal keer per jaar een dagdeel gezamenlijk
het groot onderhoud te doen en een jaarlijkse evaluatie over het groen
te houden: wat loopt goed, wat niet en wat mist er nog.

Meedoen?

Plein en speeltoestellen
Bij het pleintje worden speeltoestellen voor kinderen van 0-6 jaar
geplaatst. Dat gebeurt wanneer ook het pleintje wordt aangelegd.
Tot die tijd staan de toestellen in de opslag. Het is nog niet duidelijk
wanneer de werkzaamheden voor de aanleg van het pleintje kunnen
beginnen.

Parkeerterrein Oudenoordflat
De herinrichting van het parkeerterrein is vrijwel klaar. Het ziet er nu nog
kaal uit omdat de bomen er nog niet zijn en het groen nog aangelegd
moet worden. De bomen en het groen kunnen vanaf oktober geplant
worden. Sinds kort is er bij de Oudenoordflat ook een vernieuwd
milieupunt. Zijn de containers vol? Neem contact op met de gemeente
en zet uw afval niet naast de containers. Zo houden we samen de wijk
schoon.

Podium
De studenten van de Hogeschool Utrecht hebben een prachtig ontwerp
gemaakt voor een podium in het Noordse Park. In het podiumvlak zit
een interactief deel en een WIFI-punt. Het is de bedoeling dat de buurt
in samenwerking met de studenten van mediatechnologie het interactieve programma gaan schrijven. Er is veel overleg geweest tussen de
gemeente en de Hogeschool Utrecht om het bestek, de begroting en
de planning te maken. Er is nog geen definitief besluit genomen over
de uitvoering. Het interactieve gedeelte in het podium gaat boven de
begroting van de herinrichting uit. Daarom wordt door de HU en de
gemeente Utrecht gezocht naar alternatieven voor de financiering.

Pijlswaardsteeg
Er is overleg geweest tussen Mitros en Grondzaken gemeente Utrecht
over de herinrichting van de Pijlswaardsteeg, het steegje tussen de
Engelen van Pijlsweerdstraat en de Schouwweteringstraat. Zowel de
gemeente als Mitros vinden het een goed plan en staan welwillend
tegenover dit initiatief. Omdat de velvergunning ook al verleend is
kunnen de werkzaamheden in principe worden ingepland.

Op zaterdag 5 november verzamelen we om 11.00 uur in het park en
gaan dan aan de slag om de border winterklaar te maken. Wie zin heeft
om mee te doen is van harte welkom! Wil je meedoen met de Groengroep, dan kun je je aanmelden bij Robbert van Vliet, Schouwweteringstraat 1, maar gewoon langslopen en meedoen mag natuurlijk ook.
Kijk voor al het nieuws en de foto’s op de website www.noordsepark.nl.

Groene ideeën gevraagd!
Een extra boom? Een nieuw aangelegd perkje? Een trapveldje voor de
deur? Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere
inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Om
dit bereiken, vraagt het gemeentebestuur wijkbewoners hun groenwensen en ideeën in te sturen. Dit kan via het speciale e-mailadres van
de gemeente: wijkgroenplannen@utrecht.nl. Ook kunt u uw projectidee
inleveren bij het Wijkservicecentrum Noordwest aan de Amsterdamsestraatweg 283. Via de website kunt u uw ideeën tot 1 december 2011
indienen.
Zie ook: www.utrecht.nl/wijkgroenplannen.
Bewonerscommissie
Robbert van Vliet
Schouwweteringstraat 1
info@noordsepark.nl
Wijkbureau Noordwest
Amsterdamsestraatweg 283
030-2860000
noordwest@utrecht.nl

Buurtbeheerder Mitros
Selvester van den Hoek
06-4600 0794
Portes Welzijnswerk
Rob Steinebach
030-233 33 15
r.steinebach@portes.nl

Politie Utrecht
Wijkagent D. Terluin
0900-8844

Meedoen?
Aanmelden als vrijwilliger voor
diverse activiteiten kan via:
aanmelden@noordsepark.nl

Mitros
0900-245 245 2
vraag@mitros.nl

www.noordsepark.nl

