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Wijkbericht

april 2021

Uitnodiging online informatieavond op 20 april
afronding Willem-Alexanderpark
In het Willem-Alexanderpark komen voetbal- en hockeydoeltjes, basketbalpalen, een hondenspeelweide en
een skateplek. Op 20 april organiseren wij een online informatieavond om onze plannen te vertellen.
Sporten in het Willem-Alexanderpark
In het Willem-Alexanderpark, langs de nieuwe buurt
Leeuwesteyn, liggen al sportvelden. Op verzoek van
bewoners plaatsen we daar voetbal- en hockeydoeltjes
en basketbalpalen.
Skaten in het Willem-Alexanderpark
In het noordelijke punt van het Willem-Alexanderpark
komt een skateplek. Deze komt hier omdat de
skateplek in Leidsche Rijn Centrum weggaat. Op die
plek komen namelijk woningen en kantoren. De
skateplek werd veel gebruikt, daarom willen jongeren,
ouders en professionals uit de wijk een nieuwe plek
om te skaten. Een ontwerpbureau ontwerpt de
skateplek samen met skaters uit Utrecht.
Wat komt er nog meer in het park?
In het noordelijke punt van het Willem-Alexanderpark
komt ook een hondenspeelweide. Ook komt er een
jongerenontmoetingsplek, hierover stuurde wij
omwonenden al eerder een wijkbericht.
Op de achterkant van dit wijkbericht staat een
plattegrond met de invulling van het noordelijke punt
van het Willem-Alexanderpark.
Planning
In de week van 19 april 2021 plaatsen we de doeltjes
en basketbalpalen. We proberen het noordelijke punt
van het Willem-Alexanderpark met de skateplek voor
de zomervakantie af te hebben.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Willem-Alexanderpark

Online informatieavond op 20 april 2021
Wilt u meer weten over de invulling van het WillemAlexanderpark? Tijdens de informatieavond vertellen
wij over onze plannen. U kunt dan ook vragen stellen.
Wanneer: 20 april 2021 (online via Zoom)
Hoe laat: 19.30 tot 20.30 uur
Aanmelden: stuur een mail naar
leidscherijngroeit@utrecht.nl, wij sturen u dan een
aanmeldlink en een instructie.
Meer plek voor jongeren in Leidsche Rijn
Wist u dat er in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
bijna 8.000 jongeren wonen in de leeftijd 11 tot en met
17 jaar? Dit is ruim 37% van het totaal aantal jongeren
dat in Utrecht woont. Het aantal jongeren groeit de
komende jaren nog steeds en daarom wil de
gemeente extra speel-, beweeg- en
ontmoetingsplekken aanleggen voor kinderen en
jongeren. Meer informatie hierover vindt u op
utrecht.nl/jongerenlr.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de skateplek kijk op
utrecht.nl/willem-alexanderpark. Of neem contact op
met Ilse Hartman (projectmanager) via
telefoonnummer 14 030 of
leidscherijngroeit@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.
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Afbeelding: Plattegrond met indeling van het noordelijke punt Willem-Alexanderpark

