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Speeltoestellen Cremerplein
Zoals bekend is Eneco bezig met het vervangen van warmteleidingen die onder het Cremerplein
lopen.

Voor de werkzaamheden zijn de voetbalkooi en

Om de wensen van buurtbewoners beter in kaart

verwijderd. Op verzoek van een aantal

te vullen. Deze kunt u tot en met 23 april 2019

een groot deel van de speelplek tijdelijk

te brengen, vragen we u een korte vragenlijst in

omwonenden wordt een deel van de

raadplegen op:

geplaatst. Om te voorkomen dat kinderen de

https://bit.ly/2ImWu0q

speeltoestellen tijdelijk in het gras iets verderop

weg op kunnen rennen wordt een hekje

geplaatst. Tevens zijn Eneco en gemeente

Utrecht in gesprek over een klein veldje waar

gevoetbald kan worden. Ook hier met een hek

om te voorkomen dat voetballers achter de bal
aan de straat op hollen.

Het zijn slechts een paar vragen en met uw

inbreng maakt u de buurt een stukje mooier! Wij
hopen op voldoende reacties zodat wij een goed
besluit kunnen nemen over de gewenste
inrichting van de speelplek.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden van
Eneco in de maand juli afgerond. In principe

wordt dan de oude situatie met voetbalkooi en
speelplek weer hersteld. Maar er zijn

aanpassingen mogelijk. Vorig jaar hebben een

aantal bewoners namelijk aangegeven dat ze

graag een tweetal wijzigingen zouden willen in
de definitieve situatie:
•

Een andere zandbak, die afsluitbaar is,

zodat er geen katten in kunnen komen
(zie afbeelding)

•

Een speeltoestel voor jonge kinderen

vervangen door een speeltoestel voor
oudere kinderen

Nieuwe afsluitbare zandbak. Belangrijk is dat er
bewoners zijn die op zich willen nemen om het deksel
open en dicht te doen. Graag horen wij of u dit wilt
doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wijkbureau West via telefoon nummer
14 030 of e-mail west@utrecht.nl.
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