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Vergroenen Lavendelstraat
Enkele bewoners uit de Lavendelstraat heeft een plan ingediend voor het vergroenen van de
Lavendelstraat. In dit wijkbericht kunt u lezen hoe dit plan eruit ziet. Graag horen wij of u akkoord
bent met dit plan.
Het plan
Een aantal bewoners van de Lavendelstraat wil graag

Ook worden er vier boomspiegels in het midden van

de Lavendelstraat vergroenen. Zodat de

de straat beplant, zie de afbeelding van de bestaande

Lavendelstraat meer het beeld krijgt van een hof. De

en gewenste situatie.

initiatiefnemers hebben samen met de gemeente twee
groene perken ontworpen. Beide perken bestaan uit
een lage groenblijvende haag in u-vorm, ingevuld
met bloeiende stuiken en planten. Ook zal er een
mooie strook Lavendel komen. De bewoners gaan de
planten zelf onderhouden en kunnen dus samen
bepalen hoe hoog de planten mogen groeien.
Deze borders komen op de groene perk voor
huisnummer 4-6, deze wordt beplant tot
zonneborder. Het groene perk voor huisnummer 19
en 21 wordt een schaduwborder.

De borders rondom de boomspiegels worden niet
groter, de ruimte tussen de bomen blijft. Dit zijn
geen officiële parkeerplaatsen maar deze ruimte is
nodig, zodat de auto’s op de officiële parkeerplaatsen
genoeg ruimte hebben voor de bocht.
De initiatiefnemers hopen dat bij succes van dit plan
er op meer plaatsen in de straat er bloemen en
struiken kunnen komen.
Genoeg steun voor dit plan?
Ter ondersteuning van hun plan hebben deze mensen
handtekeningen opgehaald bij de mensen die vlakbij
deze groene borders wonen. Zij hebben hun plan

Zie voor invulling van deze borders en welke planten
er komen de tekeningen op de achterzijde.

ingediend bij het Initiatievenfonds. Graag horen wij
voor 10 juli of u het plan steunt, misschien bezwaren
of aanvullingen heeft. U kunt daarover mailen of

Verspreidingsgebied: Lavendelstraat, Pimpernelstraat 8, Pepermuntstraat 7

Utrecht.nl

bellen met Marian van Dijk. (wijkbureau Leidsche

uitvoering is samen met bewoners. Het onderhoud

Rijn), telefoon 14 030 of e-mail:

van deze groen vakken wordt gedaan door de

leidscherijn@utrecht.nl

bewoners.

Uitvoering werkzaamheden Bij voldoende steun voor

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact

het plan onder de omwonenden gaan we het plan

opnemen met Marian van Dijk (wijkbureau Leidsche

uitvoeren. In de nazomer van 2020 (oktober) zal er

Rijn), telefoon 14 030 of e-mail:

met de werkzaamheden gestart worden. De

leidscherijn@utrecht.nl.

werkzaamheden bestaan uit: ontgraven en afvoeren
van grond, aanvullen met plantaarde en egaliseren.

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

De bewoners krijgen advies en begeleiding van een

Brusselplein 4 (Leidsche Rijn Centrum)

voorman van de afdeling Groen van de Gemeente.

telefoon 14 030 leidscherijn@utrecht.nl

Daarnaast is er ondersteuning van een vaktechnisch
medewerker bij de realisatie van deze plannen. De

www.utrecht.nl/leidscherijn

