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Draagvlak veranderen speelplek Donsvlinder (Parkwijk)
Op initiatief van een bewoner is er een plan voor het veranderen van de speelplek achter de woningen aan de
Donsvlinder. Wij informeren u over het plan, het proces en vragen u om in te stemmen met het plan.
Initiatief van bewoner

kinderen achter kunnen verstoppen, op lopen,

aanvraag gedaan bij het Initiatievenfonds van de

het speel- en het zitgedeelte. Er komt een nieuwe

Bij wijkbureau Leidsche Rijn heeft een bewoner een
gemeente. De bewoner wil de speelplek achter de

Donsvlinder veranderen. De bewoner gaf aan dat de

evenwichtsbalk niet gebruikt werd door de spelende
kinderen en er een wens was voor een picknicktafel.
Beoordelen speelplek

zitten… Het muurtje is ook een afscheiding tussen
boom, Paulownia Tomentosa (dezelfde soort als

huidige boom). Drie verhoogde plantenbakken in de
hoeken van gestapelde oude bakstenen met daarin

diverse planten (zie foto). Deze planten gaan enkele
omwonenden zelf uitzoeken en ook onderhouden.
Ook komt er een houten picknicktafel en een

Het wijkbureau heeft de functie van deze speelplek

prullenbak.

Deze plek is vooral voor informeel spelen voor

die er nu staan. De boom en de kunststof

in het gehele speelaanbod in deze buurt bekeken.
jonge kinderen. Dit betekent dat er maximaal 1

speeltoestel is en verder vooral ruimte die creatief is

Wat gaat er weg? De speeltoestellen en de banken
ondergrond.

ingericht zodat kinderen zelf allerlei

Draagvlak

Omdat de boom die er nu staat er niet goed uit ziet

omwonenden van de speelplek achter de

speelmogelijkheden ontdekken.

heeft een boomdeskundige de boom geïnspecteerd.
De boom is ziek en moet gekapt worden. Ook het
speelhuisje is aan vervanging toe.

Een nieuw ontwerp voor de speelplek

Met deze informatie over de speelplek en de wensen
van diverse omwonenden heeft de initiatiefnemer
samen met een ontwerper van de gemeente een
nieuw plan gemaakt. Op de achterzijde van dit

bericht ziet u het voorstel voor de nieuwe speelplek.

De gemeente wil graag weten of voldoende
Donsvlinder het eens zijn met het plan voor de

speelplek. Als u meer informatie wilt over het plan
of bezwaar heeft, kunt u vóór 20 oktober contact

opnemen met Miriam Hueber, wijkadviseur Leidsche
Rijn via leidscherijn@utrecht.nl of 030 2869940. Wij
horen graag als u het plan steunt, maar dat hoeft

niet. Wanneer er voldoende draagvlak is, voeren we
het plan uit. Over de uitvoering informeren wij u via
een wijkbericht.

Wat is nieuw? Er komt een nieuw speelhuisje met

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij

komt gras. Daarnaast ruimte om creatief te kunnen

Dorpsplein 1, Vleuten, telefoon 14 030,

dubbele glijbaan (zie foto). Onder het speeltoestel

spelen. Zoals een laag slingerend muurtje van

houten palen (maximaal 40 cm hoog), waar

wijkbureau Leidsche Rijn:
leidscherijn@utrecht.nl

www.utrecht.nl/leidscherijn

Verspreidingsgebied: Argusvlinder 1 t/m 9 (oneven), 2 t/m 18 (even), Donsvlinder 1 t/m 67 (oneven), 2
t/m 40 (even), Monarchvlinderlaan 158 t/m 196 (even). Schoenlappervlinder 1 t/m 23 (oneven)
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A = Speelhuisje

B = Verhoogde plantenbak

C = Picknicktafel met twee bankjes

