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We gaan de speelplek in het Mauritspark
vernieuwen. Geef uw reactie!
De speelplek in het Mauritspark is aan vernieuwing toe. Bewoners hebben al langer de wens om deze plek
beter geschikt te maken voor meerdere doelgroepen. Daar zijn we nu mee aan de slag. We horen graag uw
reactie en vooral de reacties van jongeren zelf op het ontwerp voor deze speelplek. In dit ontwerp is rekening
gehouden met ideeën die we uit de wijk hebben opgehaald.
Voorlopig ontwerp met spel en sport
Bij dit wijkbericht ziet u het voorlopig ontwerp voor de
speelplek. De speelplek wordt in het nieuwe jaar
ingericht op basis van de reacties die u geeft op dit
ontwerp.
Voor de inrichting is gebruik gemaakt van een
speelruimtescan. Deze scan beschrijft de richtlijnen
voor een speelplek en welke leeftijdsgroepen ervan
gebruik maken. De plek in het Mauritspark heeft de
functie als een buurtplek voor sport en ontmoeting,
met een centrale functie voor jeugd van 6 tot 18 jaar.
De functies sport en ontmoeting ziet u hierin terug.
Er is ruimte voor voetbal en basketbal, zitplekken en
picknickbanken voor ontmoeting en begeleiding van
jongere kinderen. Daarnaast komen er calisthenicstoestellen om te trainen. Deze sport is populair bij
zowel jongeren als volwassenen.
Voor de kinderen komen er speeltoestellen in het gras.
We hebben gekozen voor een vogelnestschommel,
een draaitoestel en een klimtoestel en mogelijk een
klimboom. We onderzoeken of we de huidige
verlichting op deze plek kunnen regelen met een
tijdschakelaar. Bij de speelplek komt een bord met
spel- en gedragsregels die we met de buurt opstellen.
Verwijderen skate-elementen in december
De skate-elementen die er nu liggen, worden niet meer
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Daarom willen we
ze weghalen. Het is de bedoeling dat nog voor de
jaarwisseling te doen.

Verspreidingsgebied:
Mauritslaan, Meentweg en omgeving

Geef uw mening over het ontwerp en de drie opties
We hebben voor dit ontwerp geluisterd naar de
meningen, voorstellen en ideeën van bewoners in de
wijk. We zijn heel benieuwd of u zich kunt vinden in dit
ontwerp. En we zijn vooral benieuwd wat de jongeren
ervan vinden. Daarom hangen we het voorlopig
ontwerp vanaf 7 december op plekken waar jongeren
komen, zoals buurthuis De Schalm, de bibliotheek
en de Huiskamer voor jongeren naast Azotod.
U kunt meedenken over 1) de ondergrond van het
voetbalveld, 2) zitelementen en 3) picknickbanken.
Wilt u alstublieft per onderdeel aan ons doorgeven
welke optie (a of b) uw voorkeur heeft? Zie de schets
op de achterzijde. Die staat vanaf ma 7 dec op de
wijkwebsite www.utrecht.nl/vleutendemeern
We horen het ook graag als u een ander idee heeft
voor de inrichting van deze speelplek en wat u dan zou
weglaten uit dit schetsontwerp.
Reageren kan tot en met 15 januari 2021
U kunt reageren tot en met 15 januari 2021. Laat u ons
weten wat u van het ontwerp vindt? Een inloopavond
is in deze tijd niet mogelijk. Mail uw voorkeur en
reactie daarom aan vleutendemeern@utrecht.nl
Wij verwerken alle reacties en informeren u opnieuw in
een volgend wijkbericht. Pas daarna worden de
plannen definitief en gaan wij de plek inrichten.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Liesbeth Maats van Maatschappelijke Ontwikkeling,
L.maats@utrecht.nl of met Wijkservicecentrum Vleuten
de Meern, Dorpsplein 1, via telefoonnummer 14 030.
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