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Start werkzaamheden vernieuwen driehoek
binnenterrein Ganges Carré
Wat er aan vooraf ging
Voorjaar 2017 heeft een bewoner initiatief

Afspraken binnenterrein

genomen om het verwaarloosde plantvak onder

Het binnenterrein is openbaar gebied. De

de pergola op te knappen. Hij heeft een plan

afspraak met de gemeente is dat de hekken

gemaakt en een aanvraag ingediend voor het

waarmee het binnenterrein is afgesloten, open

Initiatieven Fonds. Daarna zijn er veel

zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Wij

gesprekken geweest en er is een avond voor

verzoeken bewoners zich aan deze afspraak te

bewoners georganiseerd om over dit plan van

houden. Ook is de afspraak dat de omwonenden

gedachten te wisselen. Dit heeft er niet toe

de planten zelf beheren.

geleid dat er voldoende bewoners eens waren
met dit plan. In het najaar van 2018 heeft de
gemeente daarom besloten om dit plan niet uit

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

te voeren.

met Ronald Wolf ( voorman groen) van

Een andere bewoner vond dit bijzonder jammer

mail overvecht@utrecht.nl

en is verder gegaan met het idee. Hij heeft het
plan aangepast n.a.v. de opmerkingen en heeft
voor dit nieuwe plan handtekeningen opgehaald
bij omwonenden. De gemeente heeft
geconcludeerd dat er nu wel draagvlak is en

Stadsbedrijven, via telefoon nummer 14 030 of e

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, of via telefoonnummer 14
030.

heeft besloten om dit plan uit te voeren.
Werkzaamheden
Het plan is om de pergola te repareren en het
plantsoen aan de voorkant van de pergola te
verwijderen. De oude grond gaat eruit en er
komt nieuwe grond met verschillende planten,
zoals Leucothoe, Hebe en Pieris Japonica. De
werkzaamheden starten in week 11.
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