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Aanleg plantvakken in de Van Lennepdwarsstraat
van 15 - 27 februari
Op maandag 15 februari start de aannemer met het aanbrengen van plantvakken in de Van
Lennepdwarsstraat. De verwachting is dat de het aanleggen van de plantvakken twee weken duurt

Samen met inwoners heeft de gemeente een plan
gemaakt voor een groene route in uw wijk.
Deze route verbindt bestaande groene plekken in de
buurt en vormt een zo groen mogelijke pad waarlangs
een ommetje te maken is. In de wandelgangen ook
wel Groene Loperpad genoemd.
Met het aanbrengen van beplanting in de Van
Lennepdwarsstraat maken we hiermee een begin. In
het najaar volgen plantvakken op de brede stoep aan
de Vleutenseweg en nieuwe beplanting van het groen
aan de Niasstraat.
Plantvakken
De beplanting in de Van Lennepdwarsstraat komt aan
één kant van de straat, namelijk aan de oostkant. Dit
betekent dat de smalle stoep daar verdwijnt en ook een
stukje van de rijbaan. De straat krijgt een heel andere
uitstraling met deze beplanting. Soorten als
bijvoorbeeld sering, klimhortensia, salvia en lavendel
komen in de plaats komen van straatstenen, een hele
verandering! De bestaande uitrit en poorten blijven
toegankelijk. De rijbaan wordt iets smaller maar dit gaat
niet ten koste van de verkeersveiligheid. Aan de andere
kant van de straat verandert niks aan de stoep en de
parkeerplaatsen.
Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een
impressie van hoe het er uit gaat zien.

Betrokken bewoners
De nieuwe beplanting wordt door een groep bewoners
onderhouden. Maar er is ruimte voor meer enthousiaste
bewoners die willen meewerken. Als u daarover meer
informatie wilt, meldt u zich dan bij initiatiefnemer en
inwoner Serge Calon. Dit kan via 06 24687808 of
sergecalon@gmail.com.
Meer informatie?
Voor meer informatie over deze groene route kunt u
contact opnemen met Ontwikkelorganisatie Ruimte, via
telefoonnummer
14 030 of marielle.versteeg@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u op werkdagen
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau West, Stadsplateau
1, 3e etage (van 9-12 uur), of via telefoonnummer
14 030 (van 9-17 uur) en via email west@utrecht.nl .

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat niet
afgesloten. Het verkeer zal om het werk heen geleid
worden. Hiervoor is voldoende ruimte. Het kan soms
voorkomen dat u even moet wachten.

Verspreidingsgebied:
Directe omgeving Van Lennepdwarsstraat, H.J. Schimmelstraat, H.J. Schimmelplein, Cremerstraat, Van Lennepstraat
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Figuur 1 Van Lennepdwarsstraat ( impressie Ruimte voor Advies)

