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Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern
Wist je dat er in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern bijna achtduizend jongeren wonen in de leeftijd 11 t/m 17
jaar. Dit is ruim 37% van het totaal aantal jongeren dat in Utrecht woont. De groep jongeren zal de komende

jaren nog doorgroeien en daarom wil de gemeente extra speel- beweeg- en ontmoetingsplekken realiseren waar
jongeren terecht kunnen. We geven prioriteit aan 6 locaties in Leidsche Rijn en 6 locaties in Vleuten – De Meern.
De gemeente organiseert een informatieavond op 18 februari 2020 vanaf 19.00 uur in Castellum Hoge Woerd.
Meer aanbod voor jongeren in Leidsche Rijn

Het aantal jongeren groeit de komende jaren nog
flink in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten–De

Meern. Er zijn onvoldoende speel- beweeg- en

ontmoetingsplekken.

Om op korte termijn een inhaalslag te maken

krijgen in Leidsche Rijn zes locaties prioriteit.
Een aantal zijn bestaande locaties die we

verbeteren, andere zijn nieuw. De locaties zijn
gekozen op basis van een advies van

speelruimtespecialist OBB in opdracht van de
gemeente én signalen van jongeren en

professionals uit de wijk (o.a. jongerenwerkers).
Uitgangspunt is dat de uitbreiding van plekken
nodig is.

De volgende locaties in Leidsche Rijn krijgen nu
prioriteit om te realiseren of te verbeteren:
1. Archeologiepark

2. Park Hoge Weide

3. Crouweldijk / ‘t Zand

4. Willem-Alexanderpark
5. Amaliapark

6. Dominee Abernathylaan

Locaties in Leidsche Rijn.
Op het kaartje ziet u een overzicht van deze
plekken.

Verspreidingsgebied: Omwonenden rondom de nieuwe locaties in Leidsche Rijn

Utrecht.nl

Vleuten – De Meern

Jongeren kijken natuurlijk verder dan de grenzen
van een wijk. Ook in Vleuten – De Meern werken

een mail sturen naar

ruimtevoorjongeren@utrecht.nl.

we aan meer ruimte voor jongeren. In Vleuten –

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

beweeg- en ontmoetingsplekken.

Utrecht of via telefoon 14 030 of e-mail

De Meern realiseren we ook meerdere speel-

Inloopavond dinsdag 18 februari 2020

Voor de locaties in Leidsche Rijn en Vleuten – De
Meern organiseren we een gezamenlijke

inloopavond. Tijdens de inloopavond vertellen

wij u over de plannen, het proces en toekomstig
gebruik. Er is geen centrale presentatie. U kunt
deze avond binnenlopen en vragen stellen
wanneer het u uitkomt.

Wanneer: dinsdag 18 februari 2020

Hoe laat: inloop vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur
Waar: Castellum, Hoge Woerdplein 1, Utrecht
Vervolg

Tijdens en gedurende 2 weken na de

inloopavond op 18 februari kunt u schriftelijk
reageren op de ontwerpen. Ideeën en

opmerkingen die een plek kunnen verbeteren,
verwerken we in het definitieve ontwerp.

Vervolgens zetten we het definitieve ontwerp op
de website en vragen we een

omgevingsvergunning aan, indien nodig.
De werkzaamheden voor de aanpassingen,

toevoegingen of inrichting van de verschillende

plekken verwachten wij gedurende dit jaar in te
plannen.

Naast deze locaties met prioriteit in Leidsche

Rijn en Vleuten-De Meern realiseren we de

komende jaren nog meer speel- beweeg- en

ontmoetingsplekken. Hierover informeren we
betrokken bewoners op een later moment.
Meer informatie

Meer informatie over de speel- beweeg- en

ontmoetingsplekken in Leidsche Rijn en Vleuten
– De Meern kunt u vinden op de website:

www.utrecht.nl/jongerenlr. Op deze website zijn
ook de ontwerpen te bekijken.

Heeft u vragen over deze projecten of wilt u

reageren op een concept-ontwerp dan kunt u

bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4 in
leidscherijn@utrecht.nl.

