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Online informatiebijeenkomst plannen
Atletiekbaan Amaliapark
Atletiekbaan Amaliapark wordt deze zomer grotendeels gerenoveerd. Na de renovatie willen we dat ook
andere sportverenigingen en individuele sporters gebruik kunnen maken van het complex.
Hiervoor is met diverse partijen een plan gemaakt dat we graag met u delen. Daarom organiseren we op
2 maart aanstaande van 19.30 - 21.00 uur een online bijeenkomst.
Wat gaan we doen tijdens de renovatie?
• De toplaag van de atletiekbaan wordt
vernieuwd;
• De atletiekonderdelen verspringen,
kogelstoten en speerwerpen worden
opgeknapt;
• De onderdelen polsstokhoogspringen, steeplechase en één werpkooi worden verwijderd;
• Er komen vier beachvolleybalvelden op het
middenterrein;
• Het huidige opslaggebouw krijgt een nieuwe
gevel en nieuw sanitair;
• Er komt een nieuw gebouw met daarin een
ontmoetingsruimte en toiletten;
• Er komt een codesysteem op het
toegangshek, zodat het op bepaalde tijden
mogelijk wordt om hard te lopen op de
atletiekbaan, ook als u geen lid bent van de
sportvereniging.
• Net buiten de atletiekbaan wordt een
calisthenicspark aangelegd. Dit is een park
met apparaten voor kracht en conditietraining.
Samen met de atleten kunt u gebruik maken
van dit park.
Planning
De werkzaamheden aan de atletiekbaan en de
beachvolleybalvelden zullen naar verwachting in de
maanden mei en juni plaatsvinden. De realisatie van
het gebouw start waarschijnlijk in september. Voor het
calisthenicspark is de planning nog niet bekend.

Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is een stad waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan. We stoppen
daarom energie in voldoende sportmogelijkheden,
maar ook in het gebruik van de accommodaties door
meerdere partijen.
Tijdens deze bijeenkomst horen we ook graag uw
ideeën over hoe de atletiekbaan beter gebruikt kan
worden en waar mogelijk nemen we deze mee in ons
plan.
Sportaccommodaties kunnen via het verhuurloket van
de gemeente gehuurd worden. Nieuw is dat we nu de
atletiekbaan geschikt gaan maken voor andere sporten
en voor individueel gebruik.
Aanmelden online informatiebijeenkomst
Wilt u aanwezig zijn bij de online bijeenkomst?
Stuur dan uiterlijk 26 februari een mail naar
secretariaatuvo@utrecht.nl en zet in het onderwerp
Informatiebijeenkomst 2 maart.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons een aantal
vragen, zodat we de avond zo goed mogelijk voor
kunnen bereiden.
Draai om voor meer informatie

Verspreidingsgebied:
Bladvlinder – Citroenvlinder – Eerste Westerparklaan – Korianderstraat – Maartvlinder – Melissekade – Monarchvlinder
– Papiliohof – Parelmoervlinder – Pijlstaartvlinder – Schoenlappervlinder – Snuitvlinder – Uilvlinder – Weerschijnvlinder
Oplage: 501 stuks
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Een dag voor de informatiebijeenkomst ontvangt u van
ons de link naar de digitale bijeenkomst en instructies
die u nodig heeft om deel te kunnen nemen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider van Vastgoedorganisatie Utrecht, via
telefoonnummer 14 030 of UVOsport@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

