Opgave Leidsche Rijn en Vleuten-De
Meern
E-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/leidsche-rijn

Wijkbericht

februari 2019

Start werkzaamheden tijdelijke jongerenplek Leidsche Rijn Centrum
In Leidsche Rijn Centrum komt een tijdelijke jongerenplek. Een plek voor jongeren om te sporten en elkaar te
ontmoeten. De jongerenplek komt op een momenteel nog lege kavel, aan de Centrumboulevard, naast RAUM.
Binnenkort starten de werkzaamheden.
Jongeren van het Leidsche Rijn College, het

Planning

Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn,

Binnenkort wordt gestart met de aanleg ervan.

basisschool De Boomgaard en skaters hebben

Op de tekening aan de achterzijde kunt u zien

onder leiding van ontwerpster Anne Mette van

hoe de plek wordt ingericht. De werkzaamheden

Lieshout-Andersen van AM Landskab een sport-

duren ongeveer 6 weken, en zullen naar

en ontmoetingsplek bedacht. In het ontwerp

verwachting geen overlast veroorzaken.

zitten onder andere een skatebaan, streetsports,
freerunning en zitplekken. Het ontwerp staat op
de achterzijde van dit wijkbericht.
Aanleiding
In 2015 hebben de gemeente en de ontwikkelaar
van het winkelgebied samen met bewoners en
ondernemers van Leidsche Rijn nagedacht over
de (tijdelijke) inrichting van de kavels rondom
het winkelgebied. Hiervoor is toen een
bijeenkomst georganiseerd onder leiding van
Meet the Locals, met ca 60 bewoners. Daar
kwam een aantal ideeën uit naar voren,
waaronder een tijdelijke jongerenplek.
Kavel E4 is aangewezen als locatie voor deze
tijdelijke voorziening. De komende 2 jaar is de
locatie ingericht als jongerenplek. Daarna wordt
gestart met de geplande woningbouw op deze
locatie.
Deze sport- en ontmoetingsplek is onderdeel
van de uitvoering van het Wijkspeelruimtekader
Leidsche Rijn (www.utrecht.nl/speeltuinen).

Locatie tijdelijke voorziening, kavel E4

Opening
Jongeren van het Leidsche Rijn College zullen
samen met Allone / AM Landskab en Durf! de
opening organiseren in het kader van hun
talentenweken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met projectleider Annika Ridderikhoff via
leidscherijngroeit@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,
Dorpsplein 1 in Vleuten, tel. 14 030; e-mail
leidscherijn@utrecht.nl.
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