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Meer groen in Pimpernelstraat
Bewoners van de Pimpernelstraat hebben een initiatief ingediend voor meer groen in hun straat.
Samen met de gemeente is een plan gemaakt. In dit wijkbericht kunt u lezen hoe het plan eruit ziet.
Het proces voor het plan
Een aantal bewoners vonden dat er weinig groen

Nog meer groen in de Pimpernelstraat?

was in de Pimpernelstraat. Zij hebben een plan

De meeste bewoners van het eerste deel van de

ingediend bij het Initiatievenfonds van de

straat (vanaf de Mierikswortelstraat gezien)

gemeente. Ook zijn ze bij de bewoners in hun

hebben aangegeven dat ze ook plantenbakken

straat aan de deur geweest met de vraag of zij

en boomspiegels willen onderhouden. Als er in

het initiatief ondersteunen, zelf ideeën hadden

het tweede deel van de Pimpernelstraat

en of ze belangstelling voor een geveltuintje

voldoende bewoners zijn, die ook meer groen in

hebben. Zo is er een plan ontstaan.

hun deel van de straat willen én de planten ook
willen onderhouden, kunnen ze contact met de

Hoe ziet het plan eruit?

gemeente opnemen.

In de straat komen:
•

9 geveltuintjes met plantjes

•

3 plantenbakken met planten

•

3 vergrote boomspiegels met planten

•

4 bestaande borders zaaien we in met
bermbloemen

Op de achterkant ziet u een tekening van het
plan. Bewoners gaan zelf de planten
onderhouden.
Uitvoering werkzaamheden
De gemeente wil de werkzaamheden samen met

Vragen

Heeft u vragen over dit plan, neem dan contact

op met Jette de Reuver, wijkbureau Leidsche Rijn
via leidscherijn@utrecht.nl of 14 030.

Voor andere vragen over uw buurt en wijk kunt u
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn:

Brusselplein 4 (Leidsche Rijn Centrum)

telefoon 14 030

leidscherijn@utrecht.nl
www.utrecht.nl/leidscherijn

de initiatiefnemers vóór mei 2020 uitvoeren.

Verspreidingsgebied: Pimpernelstraat, Lavendelstraat 12, Selderijstraat 2, Maanzaadstraat 2,
Dragonstraat 30

Utrecht.nl

Vergroenen Pimpernelstraat
Werkgrens
Initiatiefnemers
Vergroting boomspiegels 1,50 x 1,50 M
Bloembak L1,00 x B1,00 x H0,5 M
Geveltuin L1,00 x B0,5 x H0,1 M
Bermbloemen

