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Aanpassen speelplein Equatorplein
Bewoners uit Sterrenwijk hebben gevraagd het speelplein aan het Equatorplein op te knappen. In een vorig
wijkbericht hebben wij u gevraagd uw wensen & ideeën over de opknapbeurt aan ons door te geven.
Er ligt nu een eerste ontwerp. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Aanpassen speelplein Equatorplein
In maart heeft u een wijkbericht ontvangen dat we het
speelplein aan het Equatorplein gaan opknappen.
We hebben in dit wijkbericht gevraagd wat u belangrijk
vindt. Verschillende bewoners hebben hierop een
reactie gegeven.
De reacties waren over het algemeen meer groen en
meer en/of andere speeltoestellen. Deze reacties
hebben we in het ontwerp verwerkt.
Aanpassingen aan de huidige speelplein zijn o.a.:
- harde ondergrond onder de speeltoestellen
gedeeltelijk vervangen door houtsnippers
- langs het hek aan de rijweg planten van een
haag.
- het vervangen van het stalen hekwerk rondom
de kleuterspeelplaats door een houten
hekwerk
- het plaatsen van nieuwe speeltoestellen als
een klim-klauterboom, een balanceerbalk en
een kleuterschommel
- rondom enkele bomen de ruimte vergroten en
hier beplanting in planten
Vanwege de financiële middelen is het niet mogelijk
om aan alle wensen te voldoen. We hebben
geprobeerd zo veel mogelijk reacties in het ontwerp te
verwerken
Op de achterkant van het wijkbericht ziet u het eerste
ontwerp voor de speelplein.
Wilt u op het ontwerp reageren?
U kunt reageren op dit ontwerp door:

1. Een e-mail sturen
Stuur de e-mail uiterlijk 4 juni naar
a.bechan@utrecht.nl.
2. Schrijf op de achterkant van dit wijkbericht
Geef dit af bij Buurthuis Sterrenzicht, Keerkringplein 40
Utrecht. U kunt het ook bij het buurthuis in de
brievenbus doen.
3. Bellen met het wijkbureau
U kunt bellen met wijkbureau Oost op telefoonnummer
14 030. Dit nummer is van maandag tot vrijdag te
bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.
Wat gebeurt er met en na de reacties?
Naar aanleiding van de ontvangen reacties bekijken
we of het ontwerp hierop gaan aanpassen.
U krijgt daarna met een wijkbericht het definitieve
ontwerp en de planning wanneer de werkzaamheden
uitgevoerd gaan worden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider Anja Bechan van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of a.bechan@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1,
oost@utrecht.nll of via telefoonnummer 14 030
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