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Stand van zaken uitvoering Gerrit Rietveldhof
De herinrichting aan het Gerrit Rietveldhof is bijna gereed. Met dit wijkbericht informeren wij u over de stand
van zaken. Ook vragen we u om uw mening te geven over een speeltoestel.
Hofje opnieuw ingericht
Op initiatief van een groepje bewoners is het hofje
heringericht. Deze week wordt de nieuwe picknicktafel
geplaatst die ook geschikt is voor mensen met een
rolstoel. Daarnaast komen half april twee hoge
plantenbakken die enkele bewoners van het hofje
gaan beheren en voorzien van planten/kruiden.

We kunnen een nieuw speelhuisje bestellen, maar het
voorstel van de initiatiefnemers en de gemeente is om
het huisje te vervangen door een duikelrek. Een
duikelrek is voor een grotere leeftijd-groep leuk en
neemt minder ruimte in. Zo blijft er meer ruimte over
voor groen. De keuze leggen wij bij deze voor aan u
als omwonende en gebruiker van het hofje.

Tennistafel verplaatst
Op verzoek van enkele bewoners hebben we de
tafeltennistafel een nieuwe plek in de buurt gegeven.
De tafeltennistafel staat nu op de parkeerstrook aan de
Gabriël Metsustraat, nabij het Gerrit Rietveldhuis.

Graag uw reactie voor 2 april
Wij vragen u om voor vrijdag 2 april uw voorkeur door
te geven in een mail aan oost@utrecht.nl. U kunt
kiezen uit deze opties: een nieuw speelhuisje plaatsen
of een duikelrek plaatsen (ter vervanging van het
speelhuisje). Graag zien wij uw reacties tegemoet. We
sturen over de uitkomst van de keuze geen brief, maar
laten dit wel weten aan bewoners die hun voorkeur
doorgeven.

Zandbak in plaats van wipkip
Begin dit jaar hebben we u gevraagd om uw voorkeur
voor een zandbak of wipkip door te geven. Het
resultaat is dat er half mei een nieuwe, kleine zandbak
komt op het hofje.
Bord Gerrit Rietveldhofje
We plaatsen op het verzoek van enkele bewoners
binnenkort een bord. We vinden het belangrijk dat
mensen zich welkom voelen en het bord geen
overzicht met regels is. De tekst luidt: welkom op het
Gerrit Rietveldhof. Bewoners beheren het hofje samen
met de gemeente. We verzoeken gebruikers geen
(geluids)overlast te veroorzaken en afval in de
vuilnisbak te werpen.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op
met wijkadviseur Eveline Stroucken via
oost@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Vraag aan u: nieuw speelhuisje of duikelrek?
Op de ontwerptekening heeft u kunnen zien dat het
speelhuisje zou blijven. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden constateerde de aannemer helaas
dat het speelhuisje niet meer in goede staat was. De
gemeente heeft het daarom verwijderd.
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