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Herinrichting Speelplek Salvador Dalístraat
In oktober vorig jaar informeerden wij u dat de speelplek tussen de Salvador Dalístraat en de Joan
Miróstraat vernieuwd wordt. In dit wijkbericht vertellen we u graag over de voortgang.
Aanleiding

picknickbank? De tweede keuze gaat over de speel-

om met ons mee te denken over de nieuwe inrichting

meer klimmogelijkheden, of een kleiner speeltoestel en

In het wijkbericht van oktober hebben wij u gevraagd

toestellen. Wilt u liever een groter speeltoestel met

van de speelplek. U aangeven welke vier speelmoge-

een apart draaitoestel?

speelplek. Veel buurtbewoners hebben gereageerd,

Wilt u of willen uw kinderen hierover meedenken? Geef

lijkheden u het liefste terug zou zien in de nieuwe
bedankt! Uit de verzamelde reacties bleek dat de

dan uw voorkeur uiterlijk 14 maart aan ons door. Mail

het meest gewenst zijn door de buurt. Op de gedeelde

ingevulde formulier op de achterzijde van dit

wij verwerkt in een ontwerp, deze is als bijlage

Leidsche Rijn (Brusselplein 4).

mogelijkheden om te schommelen, klimmen en glijden
vierde plek was een speelhuisje en draaien. Dit hebben

toegevoegd.

Ontwerp

Aan de zijde van de Salvador Dalístraat is een klein

speelpleintje ontworpen, om bijvoorbeeld te hinkelen

uw reactie naar leidscherijn@utrecht.nl, of geef het

wijkbericht af/doe het in de brievenbus bij wijkbureau

Planning

Zodra de reacties binnen zijn zullen wij het winnende

ontwerp definitief maken. Wilt u op de hoogte blijven?

Geef dit dan aan op het formulier op de achterzijde van

of met een bal te spelen. In het vorige wijkbericht is

dit wijkbericht, dan sturen wij u het definitieve ontwerp

helaas niet geschikt is voor een voetbalkooi, zoals

speelplekken in Het Zand’. De nieuwe speelplek kan de

Joan Miróstraat staan een aantal speeltoestellen in een

aanplanten van de nieuwe groenvoorzieningen is

groen en een plek om te kunnen zitten.

meer lukken, dan zal dit in het najaar worden

toegelicht dat deze locatie door de beperkte ruimte

sommigen buurtbewoners wilden. Aan de zijde van de
zandondergrond. In het midden is meer ruimte voor

Twee varianten

per e-mail toe. Of kijk op utrecht.nl, bij ‘Verbeteren
komende zomer in gebruik genomen worden. Het

afhankelijk van het weer. Mocht dit in het voorjaar niet
afgerond.

Er zijn nog twee keuzes te maken wat betreft de

Meer informatie?

eerste is de zitmogelijkheid in het midden van de

projectleider Onno Heijsman van de gemeente Utrecht,

op gezeten en gespeeld kan worden, of toch liever een

leidscherijn@utrecht.nl.

inrichting, deze ziet u terug op de ontwerptekening. De

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

speelplek. Ziet u hier graag een rondje van keien waar

telefoonnummer 14 030 of per mail naar

Verspreidingsgebied:
Salvador Dalístraat en omgeving

Utrecht.nl

Mijn voorkeur voor de herinrichting van de speelplek aan de Salvador Dalistraat gaat
uit naar (omcirkel wat van toepassing is):

Keuze 1:
•

1A - Een picknickbank
Of

•

1B – Keien in een rondje om op te zitten en te spelen

Keuze 2:
•

Speeltoestellen in het zand; schommel, zandtafel, draaitoestel en klein klimtoestel met glijbaan
Of

•

Speeltoestellen in het zand; schommel, zandtafel en groot klimtoestel met glijbaan

Naam:………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:………………………………………………………………………………………..
Ik wil via de e-mail op de hoogte worden gebracht van het winnende ontwerp: JA / NEE

Geef uw voorkeur uiterlijk 14 maart aan ons door. Mail uw reactie naar leidscherijn@utrecht.nl, of geef dit
ingevulde formulier af/doe het in de brievenbus bij wijkbureau Leidsche Rijn (Brusselplein 4).

