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Wordt de Noordeindestraat deze zomer een
leefstraat?
Dit voorjaar hebben enkele initiatiefnemers uit

momenteel aan het definitieve voorstel dat begin

straat deze zomer een aantal weken in te richten

voorgelegd.

de Noordeindestraat een plan ingediend om de
als leefstraat. De gemeente staat positief

juni voor beoordeling aan de gemeente wordt

tegenover deze aanvraag en daarom kunnen de

Inloopbijeenkomst

het plan en het aanscherpen ervan op basis van

vragen of wensen? U bent van harte welkom op

initiatiefnemers verder met het uitwerken van

gesprekken met de omgeving. In juni neemt de
gemeente het besluit over dit initiatief.
Wat is een leefstraat?

Een leefstraat is een experiment waarbij

bewoners een straat in de zomerperiode tijdelijk

Nieuwsgierig geworden naar de plannen? Hebt u
de inloopbijeenkomst in de Noordeindestraat, ter
hoogte van nummers 22-24 op woensdag 30

mei van 20:00 tot 21:30 uur. De initiatiefnemers
organiseren deze bijeenkomst. De gemeente is
ook aanwezig.

op een creatieve manier anders inrichten. Meer

Definitieve aanvraag

belangrijke ingrediënten van een leefstraat.

aanvraag voor de leefstraat in. Daarna toetst de

ruimte voor spelen, verblijven en ontmoeten zijn
Vorige zomer waren er twee leefstraten in

Utrecht, in de Kersstraat en Concordiastraat, die
werden ervaren als leerzaam en succesvol.

Bewoners van deze straten hebben gedurende

meerdere weken groene matten neergelegd en
picknickbanken en speeltoestellen neergezet.

Begin juni dienen initiatiefnemers de definitieve
gemeente de aanvraag aan de randvoorwaarden

zoals beschreven op www.utrecht.nl/leefstraten.
U wordt over de uitkomst geïnformeerd met een
wijkbericht.
Vragen?

Ze organiseerden regelmatig activiteiten.

Vragen over de leefstraat in de

Bewoners van de leefstraat nemen zelf het

initiatiefnemers: noordeindestraat@gmail.com

initiatief en maken zelf het plan. Ze denken na

over slimme oplossingen voor vervoer zoals het
delen van auto’s en voeren onderling het

gesprek over de inrichting van hun omgeving. De
gemeente faciliteert het initiatief en blijft

verantwoordelijk voor verkeer en parkeren in de
buurt.

Noordeindestraat kunt u mailen naar de

Meer informatie over de leefstraten vindt u op
www.utrecht.nl/leefstraten.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75,

zuid@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

Zeven initiatieven leefstraten in 2018

Er zijn momenteel zeven initiatieven voor een
leefstraat in Utrecht, waarvan de

Noordeindestraat er één is. Bewoners werken
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