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Uitvoering bewonersinitiatief Gerrit Rietveldhof
Enkele bewoners hebben aan de gemeente gevraagd om het Gerrit Rietveldhof op te knappen. In november
2020 hebben we u via een wijkbericht gevraagd om uw mening over het ontwerp te geven. Bij deze informeren
wij u over de ontvangen reacties en het vervolg.
Wensen bewoners
In het vorige wijkbericht stond dat de ontwerptekening
is gebaseerd op de wensen die bewoners hebben
geuit tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2019.
De initiatiefnemers willen de ruimte geschikt maken
voor ontmoeting en het een groenere uitstraling geven.
Ook vinden zij het belangrijk dat het hofje goed
toegankelijk is en er voldoende speelmogelijkheden
blijven voor kinderen. De ontwerptekening ziet u aan
de achterzijde van dit bericht.
Reacties op het ontwerp
De gemeente vindt het belangrijk dat er brede steun is
voor het nieuwe ontwerp. Daarom hebben we -naast
het wijkbericht met de ontwerptekening- ook een
filmpje over het ontwerp op YouTube gezet en posters
met ontwerptekening opgehangen in het hofje. We
hebben in totaal 28 reacties ontvangen, waarvan 26
mensen aangeven het ontwerp (globaal) te steunen.
Een paar mensen opperden om een bord met
(gedrags)regels te plaatsen. Dat gaan we doen.
Verder is gevraagd de tegels met knikkerpotjes te
verwijderen. Tot slot willen enkele bewoners de
tafeltennistafel en zandbak behouden. We hebben
geconcludeerd dat een groot deel van de bewoners
positief is over het nieuwe ontwerp en gaan de
aannemer daarom opdracht geven het Gerrit
Rietveldhof anders in te richten.

definitief toezeggen dat de tafeltennistafel terugkomt.
Zodra we informatie hebben over een nieuwe plek van
de tafeltennistafel, ontvangt u daarover bericht.
Zandbak of wipkip? Graag reacties
Het streven is dat vier van de vijf speeltoestellen
in/nabij het hofje blijven. De zandbak verdwijnt in het
nieuwe ontwerp. Drie mensen hebben aangegeven dat
zij willen dat de zandbak blijft. De gemeente heeft een
voorkeur voor de wipkip. Reden is dat zand in de
zandbak niet hygiënisch is, omdat het o.a. vaak als
kattenbak wordt gebruikt. Wilt u liever een kleine
zandbak dan een wipkip? Stuur dan voor vrijdag 5
februari een mail naar oost@utrecht.nl. Bij geen/weinig
reacties blijft de wipkip in het nieuwe ontwerp.
Start uitvoering
De aannemer start half februari met de uitvoering van
de werkzaamheden. Het werk gaat ongeveer twee
weken duren. Het is mogelijk dat tijdelijk een paar
parkeerplekken in gebruik zijn door de aannemer.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eveline Stroucken via oost@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, via
telefoonnummer 14 030 of oost@utrecht.nl

Tennistafel: zoektocht naar nieuwe plek
Zes mensen geven aan dat zij de tafeltennistafel graag
willen behouden in (de buurt van) het hofje. We
begrijpen deze wens en zijn daarom op zoek naar een
nieuwe locatie. We vinden meerdere plekken in de
directe omgeving geschikt, maar zien draagvlak onder
direct aanwonenden als voorwaarde. Aangezien
draagvlak een voorwaarde is, kunnen we helaas niet
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