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Plaatsing openbaar toilet Park Lepelenburg
Via dit wijkbericht informeren wij u over de plaatsing van een openbaar toilet in Park Lepelenburg. De
omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt nu beoordeeld. U kunt hieronder lezen wat u kunt doen als u
wilt reageren op de plaatsing.
Wat komt er?
In Park Lepelenburg komt een nieuw openbaar toilet.
Het bestaat uit twee urinoirs en twee toiletten, waarvan
één ook geschikt is voor bezoekers met een
beperking. De tijdelijke dixies verdwijnen als het
openbare toilet is geplaatst.

Uiterlijk
Door het aanbrengen van klimplanten op de wanden
en een sedum dak krijgt het zoveel mogelijk een
groene en duurzame uitstraling die past bij een park.
Verder wordt de bestaande heg aan de achterkant en
zijkant (parkeerzijden) van het gebouw doorgetrokken.
Zie onderstaande afbeelding:

Waarom?
De parken in Utrecht trekken steeds meer bezoekers.
Daardoor ontstaat er meer behoefte aan openbare
toiletten. In de meeste Utrechtse parken zijn nu geen
openbare toiletvoorzieningen. Dat geldt ook voor Park
Lepelenburg. Utrecht wil een gastvrije en
aantrekkelijke stad zijn. Hierbij horen goede openbare
toiletvoorzieningen. Tijdens de inloopbijeenkomst in
juni 2018 heeft de gemeente het ontwerp van het
openbare toilet laten zien.
Locatie
In 2018 is op verzoek van omwonenden de locatie
aangepast, namelijk verder van de speelplek af. Het
openbare toilet komt op het parkeerterrein aan de
noordwestzijde van het park (zie onderstaande
afbeelding), naast het pad waar de ligweide begint.
Deze plek is gekozen vanwege de goede
bereikbaarheid voor parkbezoekers, de sociale
veiligheid, het behoud van groen en bomen en omdat
het goed past in het monumentale park.

Afbeelding 1

Verspreidingsgebied:
Lepelenburg en omgeving

Afbeelding 2

Openingstijden
De openingstijden van het openbare toilet zijn
afhankelijk van de periode van het jaar en het weer. In
de avond sluit het gebouw via een tijdslot en is in ieder
geval tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ’s
ochtends afgesloten.
Omgevingsvergunning
Nu de locatie en het ontwerp bekend zijn, heeft de
gemeente op 24 april jl. een omgevingsvergunning
aangevraagd. Deze kunt u vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Zoek op
WABO-20-13812).
De vergunningsaanvraag wordt nu beoordeeld. Als het
advies positief is, kunt u de ontwerpvergunning zes
weken inzien. Tijdens deze zes weken kunt u een
zienswijze indienen.
Wilt u op de hoogte blijven en weten wanneer u de
aanvraag kunt inzien? Dan kunt u zich abonneren op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. Hier staat
ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Roelof Doedens, via telefoonnummer
14 030 of toiletten@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
Of bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1,
e-mail: binnenstad@utrecht.nl, telefoon: 14 030

