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Voortgang van projecten omgeving Musicalkade
In uw buurt is een aantal projecten in voorbereiding. Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang.
Het voldoet aan deze eisen. We verwachten dat
de speelplek voor de zomer van 2020 gereed is.
Meer informatie zie
www.utrecht.nl/speelplekharrybanninkstraat.
2. Vernieuwen speelplek Richard Rodgersstraat
De speeltoestellen op deze plek worden naar
verwachting voor de zomer van 2020 vervangen.
Het proces waarbij met de kinderen en de buurt
een ontwerp is gemaakt, is afgerond.
Meer informatie zie
www.utrecht.nl/speelplekrichardrodgersstraat
De informatie-inloopavond
Op 9 oktober was er een inloopavond waar u
informatie kon krijgen over de diverse projecten
en initiatieven in uw buurt. Ook was er
informatie over: hoe werken bewonersinitiatieven
en waar vindt u informatie over projecten in uw
buurt? De inloopavond was goed bezocht met
circa 100 bezoekers uit de buurt en veel mensen
gaven aan de bijeenkomst te waarderen en nu
meer duidelijkheid te hebben gekregen over de
diverse projecten, bewonersinitiatieven en het
bijbehorende proces. Hierbij informeren wij u
over de stand van zaken en voortgang.
1. Extra speelplek naast voetbalkooi
Er komt een speelplek met 3 speeltoestellen voor

3. Kruising Rijnkennemerlaan/Musicallaan
Er is onderzocht of het kappen van de boom bij
de kruising een optie is. Het kappen van de
boom gaat niet door, omdat de boom gezond is
en er vanuit verkeersveiligheid geen noodzaak is
om de boom weg te halen.
Naar aanleiding van vragen uit de omgeving
bracht een camera onderzoek van 28 oktober tot
en met 3 november het gebruik van de kruising
in beeld. Dit camera-onderzoek is onderdeel van
de evaluatie van de maatregelen op deze
kruising. De beelden van de camera worden
vergeleken met de camerabeelden van een jaar
geleden van dit kruispunt om te constateren of
de uitgevoerde maatregelen tot verbetering
hebben geleid. De evaluatie kan aanleiding zijn
voor het nemen van nieuwe maatregelen. Begin
2020 wordt u geïnformeerd.

kinderen van 6 – 11 jaar naast de voetbalkooi
aan de Harry Banninkstraat. Het proces waarbij
met de kinderen en de buurt een ontwerp is
gemaakt, is afgerond. De aanleg van deze plek is
in voorbereiding. Op verzoek van mensen is het
ontwerp nog een keer getoetst aan de
verkeersveiligheidseisen voor spelende kinderen.

4. Voorstel verkeer op Bernsteinkade
De huidige verkeersituatie op de Bernsteinkade
is voor sommige gebruikers onhelder. De
gemeente komt met verschillende scenario’s
waarmee de verkeerssituatie kan worden
verhelderd en eventueel anders kan worden

Verspreidingsgebied: Cole Porterplantsoen, Frederik Loewestraat, Harry Banninkstraat, Jerry Bockstraat,
Leonard Bernsteinkade, Lionel Barthof, Mitch Leighhof, Musicalkade, Oscar Hammersteinstraat, Richard
Rodgersstraat, Vincent Youmanshof.
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ingericht. Dit wordt verwerkt in een
totaalontwerp door een landschapsarchitect.
5. Bewonersinitiatief Extra groene haag en
zitpoefjes bij nieuwe speelplek
Vanuit bewoners ligt het verzoek om een groene
haag bij Bernsteinkade 1 evenwijdig aan de Harry
Banninkstraat en daarachter een paar zitpoefjes.
Onder de direct omwonenden is gepeild of er
draagvlak is voor deze extra haag en de poefjes.
Van de 29 woningen, steunden 2 huishoudens
het plan niet en melden 3 mensen akkoord te
kunnen gaan als het plan verbeterd zou worden.
Hiermee is er voldoende draagvlak. Ook zijn er
zijn diverse suggesties voor verbetering van het
plan ingediend. De mensen die persoonlijk
reageerden op het wijkbericht over de extra haag
zijn hierover geïnformeerd.
Op basis van de suggesties en na overleg met de
initiatiefnemer, heeft het wijkbureau besloten
om een landschapsarchitect te betrekken.
6. Bewonersinitiatief verzachten kades
Bewoners van de Leonard Bernsteinkade en de
Musicalkade hebben 6 voorstellen gedaan om
het stenige beeld van deze kades en de haven te
verzachten/te vergroenen. Er is informatie
gegeven door de gemeente over de procedure bij
dergelijke bewonersinitiatieven en het
draagvlakproces. De initiatiefnemers van dit plan
hebben tijdens de informatie-inloopavond de
buurt geïnformeerd over deze plannen. Ter
plaatse konden mensen op formulieren aangeven
wat men vond van de onderdelen in het plan.
Ruim 30 formulieren werden ingeleverd. Mensen
gaven onder andere aan dat het belangrijk is om
oog te houden voor de verdeling van de
inrichting over beide zijdes van de kade; dat te
veel zitgelegenheid misschien overlast kan
geven; dat het toevoegen van groen wenselijk is.
Op basis van de suggesties bij de voorstellen en
na overleg met de initiatiefnemers, heeft het
wijkbureau besloten om een landschapsarchitect
te betrekken.
Totaal ontwerp door landschapsarchitect
Omdat er zoveel projecten op deze locatie
spelen maakt een landschapsarchitect voor de
diverse inrichtingsvoorstellen een afgewogen en
samenhangend ontwerp voor de volgende
onderdelen: Voorstel verkeer Bernsteinkade;
Bewonersinitiatief Extra groene haag;

Bewonersinitiatief verzachten kades. Indien
wenselijk worden er varianten opgenomen van
onderdelen. Er wordt gekeken naar de financiële
haalbaarheid en voor diverse onderdelen in het
ontwerp wordt een draagvlakmeting gedaan bij
omwonenden en directe omgeving. Naar
verwachting vindt dit plaatst in het eerste
kwartaal van 2020.
Vragen?
Heeft u een vraag over of reacties op een van de
projecten, dan kunt u mailen naar
leidscherijn@utrecht.nl of bellen met Miriam
Hueber, wijkadviseur Leidsche Rijn 0302867218.
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

