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Uitnodiging inloopbijeenkomst plaatsing
sanitair gebouw in Wilhelminapark
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 24 oktober over de
plaatsing van een sanitair gebouw in het Wilhelminapark.

Aanleiding

In de meeste Utrechtse parken zijn nu geen

permanente openbare toiletvoorzieningen. In
sommige parken zijn horecaondernemingen

waar parkbezoekers gebruik kunnen maken van
het toilet. Sinds enkele jaren staan in een aantal

parken plaskrullen en wordt in een aantal parken
tijdens het recreatieseizoen een tijdelijke

voorziening geplaatst. Het gaat dan om Dixie’s.

Ook in het Wilhelminapark staan er drie tijdelijke

voorzieningen.

Het recreatieve gebruik van de openbare ruimte
in onze stad is de afgelopen jaren sterk

toegenomen en neemt de komende jaren nog
meer toe. Dat geldt ook voor de stadsparken.

Utrecht wil een gastvrije en aantrekkelijke stad
zijn. Hierbij horen goede en volwaardige
openbare toiletvoorzieningen.
Wat komt er?

Daarom gaat de gemeente in vier stadsparken
een permanent sanitair gebouw plaatsen.

Daarmee verbetert de kwaliteit van de openbare
ruimte, de beleving van de bezoekers en de

Hoe inpassen?
We vinden het belangrijk dat deze nieuwe
toiletvoorziening op een goede manier wordt
ingepast in de omgeving. Daarover gaan we
graag met u, als omwonende, in gesprek.
Kom naar de inloopbijeenkomst
Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Kom dan
naar de inloopbijeenkomst.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 24 oktober
19.00 – 20.30 uur
Wijkbureau Oost
FC Donderstraat 1

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Fabian Mol, projectmanager, via telefoon
14 030 of e-mail f.mol@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost,
oost@utrecht.nl, of via telefoon 14 030.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in
uw wijk, abonneer u dan op de nieuwsbrief van
Wijkbureau Oost via
www.utrecht.nl/oost.

uitstraling naar de omgeving. Naast een
toiletvoorziening voor dames, heren en

mindervaliden komen er ook watertappunten.

Verspreidingsgebied: omgeving Wilhelminapark
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