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Uitvoering Spelen op Veemarkt
Half mei heeft u een wijkbericht gekregen over een bewonersinitiatief voor twee speelplaatsen op de Veemarkt,
namelijk aan de Lippizanerstraat (voor huisnummers 14-20) en de Oldenburgerstraat (voor huisnummers 25-29).
Op 25 mei sloot de reactietermijn en heeft de gemeente aan de hand van de reacties het draagvlak voor dit
initiatief geïnventariseerd. Bijna alle reacties waren positief, vandaar dat de gemeente overgaat op het aanleggen
van de speelplaatsen.
Ontwerp speelplekken bewonersinitiatief
De ontwerptekeningen van beide speelplekken staan
op de achterzijde van dit wijkbericht. De
speelplaatsen zijn verschillend van elkaar.
Aan de Oldenburgerstraat komt een glijbaan met
trapje en een bootje (zie foto achterzijde). Aan de
kant van de Lipizanerstraat een duikelhekje,
vogelnestschommel (zie foto) en een veerelement
sprinkhaan.
Rondom beide speelplekken worden stelconplaten
gebruikt als zitplaatsen.
Om de speelplekken af te schermen van de rijbaan
komt er een strook siergroen langs.
Toelichting op de reacties
Zitgelegenheid: Uit de reacties bleek dat er behoefte
is aan zitgelegenheid. Dit is aanwezig in de vorm van
de verhoogde stelconplaten.
Jong en oud: Dit initiatief komt voort uit de behoefte
aan speelgelegenheid voor jonge kinderen. Oudere
kinderen kunnen spelen op de brede trottoirs
rondom bouwveld F, H en G en de resterende
stelconplaten. Buiten gebruikerstijden zijn ook de
sportvelden openbaar toegankelijk ten oosten van de
Veemarkt. Daarnaast is het duikelrek aan de
Lippizanerstraat voor jong en oud. De ervaring leert
ook dat de mandschommel door kinderen van
meerdere leeftijden gebruikt wordt.

Verspreidingsgebied:

Bouwvelden D, G, H en L

Uitvoering
De speelterreinen worden voor de zomervakantie
aangelegd zonder toestellen. Vanwege de levertijden
van de speeltoestellen worden deze vanaf week 34
geplaatst.
Initiatievenfonds
Het Initiatievenfonds is bedoeld om grote en kleine
initiatieven in de stad Utrecht te ondersteunen.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier
op www.utrecht.nl/initiatievenfonds
Wij beoordelen de aanvragen onder andere op
draagvlak onder medebewoners en op het
gemeentelijk beleid voor de buurt.
Informatie
Voor inhoudelijke vragen over het ontwerp kunt u
een e-mailbericht sturen naar
woneninveemarkt@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
het wijkbureau Noordoost, noordoost@utrecht.nl
telefoon 14 030.
Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de
wijk? U kunt zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost via onze
website www.utrecht.nl/noordoost. Ga voor de
digitale nieuwsbrief van Veemarkt naar
www.utrecht.nl/wonen-in-veemarkt.
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