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Aanpassen speelplein Colombiadreef
Bewoners rondom het speelplein aan de Colombiadreef hebben gevraagd het speelplein en het groen hierom
heen op te knappen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Waarom een aanpassing van het speelplein?
Een aantal bewoners rondom de Colombiadreef heeft
de gemeente gevraagd om het speelplein en het groen
op te knappen. Dit hebben zij gedaan via een
aanvraag voor een bijdrage uit het Initiatievenfonds.
Een aantal speeltoestellen zijn al weg of zijn
verouderd. Ook de beplanting rondom het speelplein is
niet meer zo aantrekkelijk.
De bewoners willen graag dat de plek aantrekkelijker
wordt om te spelen en te ontmoeten.
Wat verandert er
Een aantal speeltoestellen wordt vervangen door
nieuwe klim- en klautertoestellen. In overleg met de
bewoners die de vraag aan de gemeente hadden
gesteld is er een keuze gemaakt voor de nieuwe
toestellen.
Op de achterkant van het wijkbericht ziet u hoe het
eruit komt te zien.
Nu staan de speeltoestellen in het zand of op
rubbertegels. Een aantal nieuwe speeltoestellen zetten
we weer in het zand en een aantal zetten we in
boomschors.
Een deel van de klinkers vervangen we door gras en
rondom het plein komen meer verschillende planten.

Planning
We gaan het speelplein in twee delen aanpassen.
Dit voorjaar plaatsen we de speeltoestellen. Twee
weken van tevoren krijgt u hierover weer een
wijkbericht.
Het plan voor de beplanting wordt nog verder
uitgewerkt en wordt in het najaar uitgevoerd. Ook
daarover sturen wij dan weer een wijkbericht.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider Anja Bechan, via telefoonnummer 14 030
of a.bechan@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
overvecht@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.
Hier kunt u ook vragen stellen over mogelijkheden
voor het Initiatievenfonds.
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