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Steiger en ontmoetingsplek Langerakbaan (Parkwijk)
gereed, feestelijke opening op vrijdag 19 oktober
He t is nu e cht zover. De rolstoeltoegankelijke steiger en ontmoetingsplek aan het water bij de seniorenflats op
d e Langerakbaan zijn aangelegd. Het is tijd voor een feestelijke opening. In d it wijkbericht leest u over het
ge b ruik en onderhoud van deze bijzondere plek en over de feestelijke opening d ie een groepje bewoners
organiseert.

De rolstoeltoegankelijke steiger e n
ontmoetingsplek

Me e r informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

(oneven) is een plek geworden waar mensen aan
het water gezamenlijk kunnen recreëren. Zoals
koffie drinken, kaarten, vissen en wellicht een

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn:

De steiger en ontmoetingsplek bij de
Langerakbaan nabij huisnummers 507 t/m 847

mogelijkheid om visles te krijgen.
De steiger is toegankelijk voor iedereen en veilig
voor mensen in een rolstoel.
Er kan door iedereen hier gezamenlijke

activiteiten georganiseerd worden.
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de

met Jette de Reuver via telefoon 14 030 of
e-mail leidscherijn@utrecht.nl.

Dorpsplein 1, Vleuten
telefoon 14 030

leidscherijn@utrecht.nl

www.utrecht.nl/leidscherijn

steiger en het pad.
Met elkaar gaan we er voor zorgen dat het een
verzorgde, gezellige en gezamenlijke

ontmoetingsplek wordt.
Wilt u iets melden over de steiger aan de

gemeente bel tel. 14 030 of doe een melding via
www.utrecht.nl. U kunt ook de Slim Melden App
downloaden.

Fe e stelijke opening vrijdag 19 oktober 2018

Een groepje bewoners organiseert de feestelijke
opening en nodigt u graag uit op de steiger op
vrijdag 19 oktober van 15.00 – 16.00 uur.
Aanloop vanaf 14.30 uur. Voor een hapje en
drankje wordt gezorgd.

Verspreidingsgebied:
Langerakbaan 507 t/m 847 (oneven)
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