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Aanpassingen openbare ruimte Ina Boudier Bakkerlaan
Het woonbestuur heeft aan de gemeente gevraagd om aanpassingen te doen in de openbare ruimte
rondom de studentenflats. Dat hebben zij gedaan om de omgeving een minder rommelig uiterlijk te
geven en om bij te gaan dragen aan meer woongemak voor de bewoners. Naar verwachting gaan de
werkzaamheden in mei beginnen en duren tot begin juni. Op de achterkant staat een
overzichtskaartje met de plaatsen waar wordt gewerkt.
Fietsgoot Oosterspoorbaan
Het woonbestuur heeft aangegeven dat
studenten die op het Utrecht Science Park (De
Uithof) studeren, vaak gebruikmaken van de
trap naar de Oosterspoorbaan maar hun fiets
moeten tillen. Om met de fiets van en naar de
Oosterspoorbaan te komen, komt er rechts
naast de trap een fietsgoot.

5 nieuwe picknicktafels bij. Op het oostelijke
grasveld worden 3 tafels neergezet en daar
komt ook een extra afvalbak. De andere twee
tafels komen op het grasveld ter hoogte van
nummer 21 en 79. De grasveldjes zijn nu
afgebakend met metalen hekjes. Die worden
vervangen door grote boomstammen zoals die
er al liggen op het oostelijk grasveld.

Fietsenstallingen
Wat vooral zorgt voor een rommelig uiterlijk
bij de flats zijn de vele fietsen die er nu staan.
De fietsenstallingen die nu bij de flats staan,
zijn niet genoeg voor het aantal fietsen.
Daarom worden er verspreid over het hele
complex extra fietsenrekken bijgezet. Dit helpt
ook om het aantal fietsendiefstallen terug te
dringen, omdat er meer fietsen met een
kettingslot vast kunnen staan.

Verwijderen hek
Het hek tussen de het IBB complex en de
Oosterspoorbaan wordt weggehaald ter hoogte
van Ina Boudier Bakkerlaan 133-139. In het
verleden was er overlast van hangjongeren
maar dat is niet meer het geval. Met het
verwijderen van het hek kunnen de bewoners
gebruik maken van het stukje groen wat nu
nog aan de andere kant van het hek ligt.

Picknicktafels en afbakening veldjes
Het woonbestuur gaf aan dat veel bewoners in
de zomer hun eigen banken buiten zetten, wat
natuurlijk wel gezellig is, maar ook bijdraagt
aan het rommelige uiterlijk. Daarom komen er

Vragen of reactie op de plannen
Heeft u nog vragen n.a.v. dit wijkbericht, mail
dan naar oost@utrecht.nl of bel het wijkbureau
via telefoonnummer 030 – 286 99 88.
Wilt u nog op het ontwerp reageren, stuur dan
een mail voor 25 april naar oost@utrecht.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sietske van Dijk of Thomas Buil van Wijkbureau Oost,

via telefoon nummer 14 030 of e-mail oost@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1, of

via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Ina Boudier Bakkerlaan omgeving studentenwoningen

Utrecht.nl

1.
2.
3.
4.

Fietsgoot
Picknickbanken
Vuilnisbak
Verwijderen hek

Boomstammen verspreid
over het complex langs
meerdere veldjes

2

Fietsenrekken verspreid
bij meerdere gebouwen

2

3

2

2

2

4

1

