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Inloopbijeenkomst inrichting Park Groot Zandveld
11 oktober, tussen 19.00 en 20.30 uur, kantoor AVVN (Vogelvlinderweg 50)
Vergroenen, verfraaien en verbeteren Park Groot Zandveld (Het Zand).
In dit wijkbericht leest u meer hierover.
Aanleiding
In 2017 zijn bewonersinitiatieven ingediend voor het
verfraaien van Park Groot Zandveld. De bewoners van
het wijkgroenplan wilden graag meer en divers groen
en prettige verblijfsplekken. De andere
initiatiefnemers wilden graag een betere speelplek.
De gemeente Utrecht wil het park ook beter geschikt
maken voor spelen, bewegen en ontmoeten.
De gemeente heeft samen met de indieners en een
aantal direct aanwonenden deze wensen uitgewerkt
tot een concept ontwerp.
De verfraaiing van het groen komt rondom de
schaapweide richting de bestaande
appartementencomplexen. Betere speelplekken
komen in de omgeving van Brede School Het Zand.
Gaande het proces werd duidelijk dat vanwege de
nieuwbouw van La Sabbia en de renovatie en
uitbreiding van Brede School Het Zand een gedeelte
van het park nog niet gerealiseerd kan worden.
Besloten is het park in fases te knippen, Fase 1 het
vergroenen en Fase 2 het spelen, bewegen en
ontmoeten.
Ontwerp
Met de betrokkenen is het ontwerp voor het
vergroenen van het park verder uitgewerkt. In deze
fase wordt wel het huidige voetbalveld van gras
omgezet naar een kunstgrasveld.
Planning is om deze winter (het plantseizoen) te
starten met de uitvoering. Fase 2, het spelen,
bewegen en ontmoeten wordt later uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 11 oktober tussen 19.00 en 20.30
uur geeft de gemeente een toelichting op het
ontwerp en horen we graag wat u van het ontwerp
vindt. U kunt elk moment binnenlopen.
Locatie: kantoor AVVN, Vogelvlinderweg 50.
Zo ziet het er uit
Het ontwerp vindt u op de achterzijde van dit
wijkbericht. Op www.utrecht.nl/leidscherijn staat
deze informatie ook, met de ontwerptekening die u
kunt downloaden.
Meer informatie
Voor informatie over het ontwerp of de planning
kunt u contact opnemen met Anja Bechan,
projectleider Stadsingenieurs van de gemeente, via
telefoon 14 030, e-mail a.bechan@utrecht.nl.
Voor vragen over uw wijk kunt u contact opnemen

met wijkbureau Leidsche Rijn, Dorpsplein 1 Vleuten,
via telefoon 14 030, e-mail leidscherijn@utrecht.nl.
Of kijk op www.utrecht.nl/leidscherijn.
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