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Herinrichting pleintje bij landhuis in Park Oog in Al
Al geruime tijd voeren we werkzaamheden in het Park Oog in Al uit om het park weer beter haar
historische uitstraling te laten krijgen. De komende ingrepen die gepland staan zijn de herinrichting
van de entree van de dierenweide om die meer bij het park te betrekken en aanpassingen bij de
bunkerheuvel met mogelijkheden voor meer avontuurlijk spelen voor kinderen.
Bij de aanpassing van de entree van de Dierenweide is ook gevraagd het bestrate plein bij het
landhuis mee te nemen. Dit bestrate pleintje is bedoeld om kleinschalige evenementen te kunnen
houden. Momenteel wordt dit pleintje vooral gebruikt als parkeerplaats. De gemeente wil dit gebiedje
herinrichten met plantvakken zoals die hier oorspronkelijk aanwezig waren.
De wens voor herinrichting van het pleintje komt voort uit het Herstel- en beheerplan Park Oog in Al
dat in 2015 met bewoners is opgesteld en ook aanleiding was om, met dit beheer- en herstelplan in
de hand, het park de status van gemeentelijk groen monument toe te kennen. En daar kan de wijk
trots op zijn.
Voor de bewoners van de woonboten die in het park liggen betekent dit dat zij hier niet meer op dit
pleintje kunnen parkeren. Voor verhuizingen, nood- en hulpdiensten en dergelijke blijft het uiteraard
mogelijk tot dicht bij de boot te komen en voor minder valide bezoekers die het landhuis (of u als
woonbootbewoner) bezoeken treffen we een uiteraard een voorziening.
Mocht u ernstige bezwaren hebben tegen deze herinrichting, dan verzoeken wij u dat per mail
kenbaar te maken bij wijkbureau west: west@utrecht.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Herman van ‘t Spijker van wijkbureau West
via telefoon 030 – 286 9830 of e-mail
west@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau West,

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via
telefoon 14-030.

Verspreidingsgebied:
woonboten grenzend aan Park Oog in Al
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