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Plaatsing openbaar toilet Park Lepelenburg
Via dit wijkbericht informeren wij u over de plaatsing van een openbaar toilet in Park Lepelenburg. De
omgevingsvergunning is verleend en het toiletgebouw wordt op 25 mei geplaatst. Begin juni zal het toilet in
gebruik kunnen worden genomen.
Wat komt er?
Vorig jaar april informeerden wij u over de locatie van
een nieuw openbaar toiletgebouw in Park
Lepelenburg. Het toiletgebouw bestaat uit twee
urinoirs en twee toiletten, waarvan één ook geschikt is
voor bezoekers met een beperking. De toiletten zijn
zelfreinigend en het gebruik van het toilet is gratis.
Waarom?
De parken in Utrecht trekken steeds meer bezoekers.
Daardoor ontstaat er meer behoefte aan openbare
toiletten. In de meeste Utrechtse parken zijn nu geen
openbare toiletvoorzieningen. Dat geldt ook voor Park
Lepelenburg. Utrecht wil een gastvrije en
aantrekkelijke stad zijn. Hierbij horen goede openbare
toiletvoorzieningen.
Locatie
Het openbare toilet komt op het parkeerterrein aan de
noordwestzijde van het park (zie onderstaande
afbeeldingen 1), naast het pad waar de ligweide
begint. Deze locatie is gekozen vanwege de goede
bereikbaarheid voor parkbezoekers, de sociale
veiligheid, de besparing van groen en de goede
inpassing van het gebouw in het monumentale park op
deze plek.

hout en worden de overige wanden begroeid met
klimop (jasmijn en hedera). Daarnaast wordt de
bestaande boerenhaag om het gebouw heen
uitgebreid. Op het dak komt sedumbeplanting.
Openingstijden
Het toiletgebouw is elke dag geopend tussen 7:00 en
22:00 uur. In de avond sluit het gebouw via een
tijdslot.
Afsluiting deel parkeerplaats
Op 25 mei zal de aannemer het toilet plaatsen.
Direct na plaatsing wordt de aansluiting op de riolering
en de nuts voorzieningen (water en elektriciteit)
verzorgd. Hiertoe zal een deel van het parkeerterrein
aan de noordzijde van het park Lepelenburg vanaf 25
t/m 28 mei niet gebruikt kunnen worden (zie
onderstaande afbeelding 2). Via bebording wordt men
hier vooraf ook op gewezen.
De parkeervergunninghouders met een geldige
vergunning voor rayon Nieuwegracht kunnen deze
dagen ook in rayon Buiten Wittevrouwen parkeren. Dit
is het gebied aan de overkant van de singel. Zie ook
www.utrecht.nl/stratenlijsten.
Dit wordt automatisch geregeld, u hoeft zich hiervoor
niet aan te melden.

Afbeelding 1

Ontwerp
Er is gekozen voor een luxe ontwerp dat past bij dit
monumentale park. Zo is de voorkant bekleed met
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Afbeelding 2

Utrecht.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u contact
opnemen met projectleider R. Doedens, via
telefoonnummer 14 030 of toiletten@utrecht.nl.
Voor andere vragen over de binnenstad kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad,
Stadhuisbrug 1, e-mail: binnenstad@utrecht.nl,
telefoon: 14 030.

