Wijkbericht

oktober 2019

Extra beukenhaag en zitpoefjes bij nieuwe speelplek?
Bij de voetbalkooi aan de Harrie Banninkstraat komt een extra speelplek. Bij de presentatie van het concept
ontwerp aan de buurt kwam het verzoek van een omwonende voor een extra beukenhaag met enkele zitpoefjes
op de Bernsteinkade. We willen weten of er draagvlak is onder de mensen die er vlakbij wonen voor deze haag
en zitpoefjes.
Het plan
De gemeente heeft het verzoek gekregen van

Graag horen wij uw reactie op dit plan. U kunt

een bewoner van de Bernsteinkade voor een

uw reactie doorgeven voor 17 oktober 2019 aan

extra groene beukenhaag en enkele zitpoefjes

Miriam Hueber wijkadviseur Leidsche Rijn: via

op de Bernsteinkade bij huisnummer 1, zie

leidscherijn@utrecht.nl of 030-2869940. De

tekening op de achterkant. Dit verzoek kwam

mensen die reageren informeren wij over het

met de presentatie van het concept ontwerp van

resultaat van deze draagvlakmeting.

de speelplek - die komt bij de voetbalkooi - in
een wijkbericht in januari dit jaar. De haag wordt
gewenst, omdat:
1. het nodigt minder uit tot autorijden
overal op het plein. De oprit voor auto’s
en fietsers om de kade op te kunnen
rijden, blijft bereikbaar;
2. minder risico dat kinderen in hun spel
zomaar de weg op rennen achter hun bal
aan;
3. het geeft een groener aanzicht van de
kade;
4. het draagt bij aan vermindering van de
hitte op het plein in de zomer;
5. het voorkomt hier het illegaal parkeren
van auto’s.
De initiatiefnemer gaat de haag zelf
onderhouden. De gemeente maakt in het
zelfbeheercontract een afspraak over de
maximale hoogte van de haag, afgestemd op
de haag langs de woning en langs de
speelplek. Deze andere hagen zijn ook
beukenhagen. De haag en poefjes worden
betaald uit het Initiatievenfonds, een fonds
voor wensen van bewoners uit de stad.

Vragen?
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,
Utrecht, leidscherijn@utrecht.nl, tel: 14 030,
www.utrecht.nl/leidscherijn.
Meer informatie over het Initiatievenfonds:
www.utrecht.nl/initiatievenfonds

Verspreidingsgebied: H. Banninkstraat 4 t/m 18, L. Bernsteinkade 1 t/m 17 en C Porterplantsoen 2
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