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Toekomst speelplek Poolsterhof
We hebben elkaar alweer een tijd geleden gesproken over de toekomst van de Poolsterhof. Afgelopen jaar
hebben we, omdat iedereen in verband met de coronamaatregelen veel thuis was, gezien dat alle speeltuinen
meer gebruikt werden. Dit signaal kregen we ook over de Poolsterhof. Nu willen we graag van u weten hoe u
nu denkt over de toekomst van de speelplek aan de Poolsterhof.

Bijeenkomst
We zijn meer dan een jaar geleden bij elkaar geweest
om te praten over de toekomst van de speelplek aan
de Poolsterhof. Tijdens dit gesprek hebben de
aanwezigen aangegeven liever te willen dat speelplek
weggaat omdat de overlast groot was en toezicht
moeilijk is door de ligging van de speelplek. Ook zijn er
een aantal mogelijkheden voor de toekomst van de
plek besproken.
In de periode na dit gesprek heeft de gemeente een
aantal gesprekken gevoerd met Mitros over de
mogelijkheden voor deze plek. De gemeente wil graag
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
realiseren van een aantal woningen op deze locatie.
Hoe verder
Afgelopen jaar heeft dit proces stilgelegen. Tijdens de
Corona-maatregelen hebben we in de hele stad
gemerkt dat speelplekken meer gebruikt worden
omdat iedereen meer thuis is. Ook vanuit de
Poolsterhof kregen we signalen dat de speelplek meer
door kinderen werd gebruikt om te spelen.
Nu we hopelijk langzaamaan het normale leven steeds
weer een beetje meer kunnen oppakken, willen we ook
dit project weer nieuw leven inblazen. Omdat het
laatste gesprek een tijd geleden is, willen we eerst
weer aan u vragen hoe u er nu over denkt. Vindt u
(nog steeds) dat de speelplek weg kan/moet? Of denkt
u dat de speelplek ook in de toekomst beter door (uw)
kinderen gebruikt wordt en moeten we kijken hoe we
de speelplek op een goede manier kunnen houden?
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Graag horen we uw mening. U kunt ons dit op
verschillende manieren laten weten. U kunt ons een
email sturen via Oost@utrecht.nl, u kunt ons bellen via
0302869988 of u kunt uw reactie per post sturen naar
wijkbureau oost, FC Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht.
U kunt reageren tot en met vrijdag 21 mei 2021.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Geertje Kemp van Wijken, via telefoonnummer 14 030
of Oost@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
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