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Meer speel- en sportaanbod in het Amaliapark.
Laat je horen op woensdag 28 november of online!
Leidsche Rijn groeit sterk. Op veel plekken dichtbij
de woningen is speelruimte voor jonge kinderen.
Voor jeugd en jongeren zijn extra plekken en
voorzieningen nodig. Plekken voor deze doelgroep
passen goed in de parken. Denk je mee over de
typen voorzieningen die we willen aanbrengen in
het Amaliapark?
Waarom toevoegen speel- sportaanbod Amaliapark?
Het aantal kinderen neemt sterk toe en de leeftijd
varieert. De openbare ruimte is schaars en wordt
voor en door verschillende inrichtingen en wensen
geclaimd.
De reeds kleine aanwezige speelplekken zijn
geschikt voor kleine kinderen, maar minder geschikt
voor oudere kinderen. De oudere jeugd en jongeren
kunnen beter terecht op grotere plekken en in de
vele parken, maar die zijn voor hen nog
onvoldoende ingericht.
Welke stappen nemen we?
De eerste stap:
Rondom de huidige klimtoren willen we een grotere
speelplek voor de jeugd, met name voor de leeftijd
tussen 7-12 jaar maken. En ergens in het park
willen we sport- en ontmoetingsplekken maken met
name gericht op jongeren, vanaf 12 jaar. Graag
horen we uw ideeën voor het park, dat kan online
op www.leidscherijnmakenwesamen.nl/amaliapark
tot eind november of op woensdagmiddag 28
november in het park.

Verspreidingsgebied: omliggende straten aan het Amaliapark.

Gelijktijdig willen we ook een kerngroep
samenstellen. Hiervoor zijn we op zoek naar
betrokken mensen die gedurende het gehele proces
mee willen denken over een voorstel voor het park.
De tweede stap is dat de ontwerper aan de slag gaat
met alle wensen en een voorstel maakt voor een
speelplek en beweeg- en ontmoetingsplekken. De
ontwerper bespreekt dit met de kerngroep. Samen
zorgt deze groep voor een goed voorstel dat zij in
stap drie voorleggen aan de hele buurt.
Wanneer en waar is de inloopmiddag?
Op woensdag 28 november (2018) staan wij met
een team van medewerkers van de gemeente en een
extern ontwerpbureau in het Amaliapark. We
nodigen iedereen uit om tussen 15.00 uur en 18.00
uur naar de tent te komen die dan nabij de
aanwezige skatebaan staat.
Hoe kan ik de ontwikkelingen volgen?
De voortgang, ontwikkelingen en resultaten voor
het Amaliapark komen te staan op:
www.leidscherijnmakenwesamen.nl/amaliapark
Vragen?
Heeft u na het lezen van dit wijkbericht nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Annemarie Koot
door een mail te sturen naar a.koot@utrecht.nl.
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