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Uitnodiging om mee te denken over de mogelijke realisatie van
een multifunctioneel Freerunning-park Baden-Powellweg
De gemeente heeft een initiatief ontvangen voor de mogelijke realisatie van een multifunctioneel
freerunning-park aan de Baden-Powellweg (groenstrook langs het spoor). Momenteel wordt in dit
kader een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Graag gaan wij over (de haalbaarheid van) dit initiatief met
u in gesprek. U bent daarom van harte uitgenodigd om met ons mee te denken op maandag 3
september a.s. 19.30 uur in de grote zaal van Saffier (Saffierlaan 8 – 10). Het programma is hierbij als
volgt.
19.15 – 19.30

Inloop

19.30 – 19.35

Welkomstwoord

19.35 – 19.50

Presentatie initiatiefnemers

19.50 – 20.20

Wandeling naar beoogde locatie
Ruimte voor vragen & discussie

20.20 – 20.30

Toelichting vervolgtraject en
afsluiting

Korte toelichting initiatief
Freerunning is een opkomende en populaire sport bij de jeugd. Freerunning is het zo snel mogelijk
atletisch van A naar B verplaatsen en dat op een zo creatief mogelijke manier. Dit door combinatie
van ‘parkour’, ‘tricking’ (zoveel mogelijk salto’s achter elkaar) en//of breakdance. Freerunning is een
urban sport, oftewel een sport in de openbare ruimte in steden. De initiatiefnemers hebben
aangegeven het park graag een multifunctioneel karakter te willen geven. Hierbij wordt gedacht aan
het toevoegen van elementen voor bootcamp, calisthenics, outdoor fitness, zitbankjes en een
bloementuin.
De initiatiefnemers hebben onderstaande locatie op het oog. Om ook de mogelijke meerwaarde voor
de buurt nader te verkennen gaat de gemeente graag met omwonenden en diverse betrokken
organisaties in gesprek.

Verspreidingsgebied:
Tolsteeg

Utrecht.nl

Beoogde locatie

Aanmelden bijeenkomst en/of meer informatie
U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar
conchita.blokhuizen@utrecht.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider
Arjen Godthelp van Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport en Samenleving,
a.godthelp@utrecht.nl. Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau
Zuid of via telefoon 030 –286 00 00.

