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Vernieuwen speelplek Lauwerhof
De kleine speelplek aan de Lauwerhof wordt vernieuwd. Met omwonenden en wooncorporatie Portaal is gewerkt
aan een nieuw ontwerp. In dit wijkbericht staat het ontwerp en vertellen we over de achtergrond, de
werkzaamheden en de planning.
De Lauwerhof is een bijzondere plek in de
Utrechtse binnenstad. De oudste watertoren uit
Utrecht steekt hoog boven de omliggende
bebouwing uit en is daarmee goed zichtbaar. De
hof aan de voet van de toren is een rustige plek
met schaarse (speel)ruimte in het drukke
centrum van de stad.
Het Initiatievenfonds

Omwonenden hebben
een aanvraag gedaan bij
het Initiatievenfonds. Zij
hebben een voorstel
gedaan om het
speelplekje op te
knappen. De
initiatiefnemers hebben
laten zien dat er
draagvlak is voor dit voorstel door
handtekeningen op te halen in de buurt. Daarna
zijn de plannen samen met Portaal en de
gemeente verder uitgewerkt.

deel van de huidige bestrating weg. We brengen
de vloer aan en plaatsen de nieuwe toestellen.
Dit alles neemt ongeveer twee weken in beslag.
Het kan zijn dat door slecht weer of andere
onvoorziene omstandigheden de planning
uitloopt.
Reageren
Wilt u reageren op de plannen? Dan kunt u
contact opnemen met de projectleider Philip ter
Laak via telefoonnummer 140 30. Met overige
vragen over uw wijk kunt u terecht bij het
wijkbureau Binnenstad via binnenstad@utrecht.nl
of bel naar 140 30.
Oude situatie:

Het plan
De speelplek wordt opgeknapt en er komen
meer speelmogelijkheden voor jonge kinderen
uit de buurt. Er komt een rubberen gietvloer
waar kinderen fijner op kunnen spelen. Op de
vloer komt een verbeelding van water, groen en
zand. Verschillende speeltoestellen (zie de
achterkant van dit bericht voor de tekening)
worden op een plek in de gietvloer geplaatst die
de verbeelding versterken. Een zandbak maakt
het geheel af.
Planning en uitvoering
We willen nog voor de jaarwisseling de speelplek
opknappen. Om de nieuwe speelplek te maken
verplaatsen we de lantaarnpaal en halen we een
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