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Werkzaamheden openbare ruimte Spaaklaan bijna van start
Mitros knapt de flats op, de gemeente straten, groen en speelplekken. De Pearsonlaan is klaar. De
komende jaren gaan we door. We pakken de buurt verder aan. Blok voor blok, straat voor straat. Nu
is de Spaaklaan aan de beurt, daarna de Rooseveltlaan en het Attleeplantsoen. Ook de andere straten
komen aan de beurt. Zo maken we Kanaleneiland Noord Noord, samen met bewoners, steeds mooier.
Nieuwe openbare ruimte, twee speelplekken

Op dit moment wordt de aannemer geselecteerd

van de Spaaklaan uitgenodigd voor een

de openbare ruimte. De aannemer voor de

Op 23 november 2016 hebben wij alle bewoners
informatiemiddag. Tijdens deze middag zijn wij

met de mensen die langs zijn geweest in gesprek
gegaan over het ontwerp voor de openbare

ruimte en de mogelijkheden voor de nieuwe

speelplek. Zij hebben hun voorkeur voor soorten
speeltoestellen kunnen aangeven.

Op de achterkant ziet u hoe het gaat worden en
welke speeltoestellen er komen: een nieuwe

voor de werkzaamheden van het herinrichten van
openbare ruimte start eind oktober met

voorbereidingen voor de werkzaamheden van de

herinrichting. Er zal in fasen worden gewerkt. Zo
blijft de straat bereikbaar voor nood- en

hulpdiensten. Bewoners kunnen altijd via
loopschotten hun voordeur bereiken.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in
februari 2018 gereed.

speelplek voor kinderen tot 6 jaar en een nieuwe

Hurks heeft in de voortuinen van de

speelplekken komen bij de huidige voetbalkooi.

kappen. Daar komen nieuwe bomen voor terug.

speelplek voor kinderen van 6-12 jaar. De

Het parkeren komt in het midden en langs de

koopwoningen een aantal zieke bomen moeten

stoepen. Rondom de speelplek komen een hek

Bouwborden voor vragen aan de aannemer

plek veilig kunnen spelen.

straat een groot informatiebord geplaatst.

en een haag, zodat kinderen op een afgesloten

Welke werkzaamheden, wat merkt u ervan?

Hurks levert in september de woningen van blok
6 op (huisnummers 13 t/m 149). Een aantal
weken daarna kunnen we starten met de

In september wordt aan beide kanten van de
Hierop komt te staan wie de aannemer is en hoe
u die kunt bereiken. Als u tijdens de

werkzaamheden vragen heeft, dan kunt u die
stellen aan de aannemer.

herinrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie

Vanaf de eerste week van oktober start

met Martine van der Linden (projectleider), via

aannemer Van den Heuvel in opdracht van Vitens

met het vervangen van de waterleidingen bij blok
6. De bewoners van de woningen waar dit

gebeurt ontvangen een brief van Vitens. Daarin

staat meer informatie en waar zij terecht kunnen
met vragen.

Verspreidingsgebied: Spaaklaan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
telefoon 030 - 286 00 00 of e-mail
spaaklaan@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij wijkbureau Zuidwest, Al Masoedilaan 188, via
telefoon 14 030, of per e-mail
zuidwest@utrecht.nl
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Definitief ontwerp openbare ruimte Spaaklaan
Keuze speeltoestellen:

