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Vernieuwing groen Attleeplantsoen
Uitnodiging inloopbijeenkomst woensdag 4 juli
Het

groen

aan

het

Attleeplantsoen

wordt

vernieuwd. Op woensdag 4 juli tussen 16.30 en

Kom langs op woensdagmiddag 4 juli

tussen

16.30 en 18.30 uur bij de voetbalkooi naast de

18.30 uur willen we met u in gesprek over een

moskee. We bekijken dan, samen met u, wat

nieuwe inrichting.

waar kan komen.

Kanaleneiland Noord Noord wordt steeds mooier

Wanneer start het werk?

Mitros knapt de flats op en de gemeente straten,

We gaan proberen uw wensen en ideeën in het

Spaaklaan Noord zijn klaar. De komende jaren

helemaal klaar

Blok voor blok, straat voor straat. Nu gaan we

verwachting in de tweede helft van 2018.

aan het Attleeplantsoen. Dit najaar gaan we aan

Meer informatie

Adenauerlaan Noord. Ook uw straat komt aan de

bericht? Neem dan contact op met Maarten

samen met u, steeds mooier.

14030 of per e-mail: m.hensbroek@utrecht.nl.

Vernieuwing groen Attleeplantsoen

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

voor bewoners om elkaar te ontmoeten, er is een

Al-Masoedilaan 188, of via telefoon 14030.

groen

en speelplekken.

De

Pearsonlaan

en

gaan we door. We pakken de buurt verder aan.

aan de slag met de vernieuwing van het groen
de slag in de Rooseveltlaan, daarna volgt de

beurt. Zo maken we Kanaleneiland Noord Noord,

In het groen aan het Attleeplantsoen is ruimte

ontwerp

te

verwerken.
is,

Zodra

het

ontwerp

informeren we u weer met

een wijkbericht. De werkzaamheden starten naar

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit
Hensbroek (projectleider) via telefoonnummer

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest,

voetbalkooi en een basketbalpaal. Verder liggen

er wandelpaden in het groen en is er een
gedeelte waar honden kunnen spelen. Wat er is
willen we vernieuwen, en er is ruimte voor meer

sport- en speeltoestellen en het groen kan
mooier. Daarom werken we aan vernieuwing van
dit gebied.

Uitnodiging woensdag 4 juli

Het groen aan het Attleeplantsoen dat vernieuwd gaat worden.

We willen met u in gesprek over de vernieuwing
van het groen aan het Attleeplantsoen. Wat wilt u

hier straks graag zien en doen? Graag nodigen

wij u uit om te komen kijken en mee te praten.
We zijn benieuwd naar uw ideeën.

Verspreidingsgebied: Kanaleneiland Noord Noord: Rooseveltaan, Adenauerlaan, Spaaklaan en
Trumanlaan (allemaal gedeelte ten noorden van de Van Heuven Goedhartlaan), Pearsonlaan, Pearsonhof
en Attleeplantsoen.
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