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Vergroenen deel Jan Wolkerssingel
Bewoners van de Jan Wolkerssingel hebben bij de gemeente een initiatief ingediend voor vergroening
van de singelzone. Samen met de gemeente is een plan gemaakt. Het plan bestaat uit twee fases.
Eerste fase is het planten van twee bomen, Zoete kers en struiken. Tweede fase zijn oeverplanten,
bloembollen, een steiger en eendennesten. Omdat het plantseizoen ten einde loopt, wil de gemeente
de eerste fase (bomen, kers en struiken) in de week van 16 maart 2020 uitvoeren.
Een aantal bewoners van de Jan Wolkerssingel

als er in de toekomst budget voor is en er een

vindt dat er weinig groen is in de groenzone van

vergunning verleend wordt door het waterschap.

de Jan Wolkerssingel bij hun deel, de
huisnummers 127 t/m 227. Zij hebben daarom

Op de achterkant ziet u waar de bomen, het

een initiatief ingediend bij het gemeentelijke

extra groen en de steigers gepland zijn.

Initiatievenfonds. Ook wensen de bewoners een
steiger zodat kinderen met een bootje

Uitvoering werkzaamheden

gemakkelijk op het water kunnen varen.

De gemeente wil de werkzaamheden van fase 1

Belangrijk voor de initiatiefnemers is dat de

uitvoeren in de week van 16 maart 2020.

uitstraling van de singel blijft zoals die nu is.

Fase 2 komt later. Voor de steiger is een

Ook de betrokken landschapsarchitect vindt dat

omgevingsvergunning en een aanlegvergunning

belangrijk. Samen met de gemeente is een plan

nodig, die nog opgestart moeten worden. U

gemaakt. Bewoners gaan de planten

wordt hierover en over de invulling van de

onderhouden

oeverplanten nog geïnformeerd.

Het plan is verdeeld in twee fases

Vragen

In de eerste fase komen:
•

2 treurwilgen

•

2 x een groep Zoete kers

•

1 x een strook met heesters.

In de tweede fase komen:
•

een steiger

•

2 x stroken met oeverbeplanting

•

bloembollen

•

eendennesten

In het plan is een mogelijke tweede steiger

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
www.utrecht.nl/initiatievenfonds

opgenomen. Dit kan alleen gerealiseerd worden

Verspreidingsgebied:
tussen Jan Wolkerssingel 127-227, Pieter D’Hontlaan 1-87, André Voltenlaan 94-128

Utrecht.nl

