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Denk mee en reageer op de sport- en
ontmoetingsplek Sandwijck-Bokkeduinen
In het park Sandwijck-Bokkeduinen komt een ontmoetingsplek voor jongeren en een speelplek voor kinderen.
Begin 2020 presenteerden wij ons eerste conceptontwerp. Wij ontvingen veel reacties op dit ontwerp. Na
gesprekken met omwonenden hebben we het conceptontwerp aangepast. U kunt online reageren op twee
nieuwe conceptontwerpen.
Twee nieuwe ontwerpen
Met de reacties en opmerkingen van omwonenden
hebben we twee nieuwe conceptontwerpen gemaakt
De ontmoetingsplekken voor jongeren bestaan uit
twee picknickbankjes. Het verschil tussen de twee
ontwerpen is de locatie van de picknickbankjes.
Extra basket- en pannapleintje
Uit de gesprekken met omwonenden bleek dat er ook
behoefte was aan meer speelplek voor jongere
kinderen. Daarom voegen we een basket- en
pannapleintje toe.

Ontwerp picknickbanken
In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komen plekken
voor jongeren met een eigen uitstraling. De
picknickbank is gemaakt van natuurlijke materialen.
Het dak en de zijkanten bestaan uit Cortenstaal. Het
tafelblad is afgewerkt met hout. En de banken zijn van
circulair beton. De zijkanten van de picknickbank lijken
op een boom.

Denk mee en reageer op de ontwerpen
U kunt de ontwerpen bekijken en tot en met 21 juni
2021 reageren op:
denkmee.utrecht.nl/projects/jongerenplek-vleuterweide
Definitief ontwerp
We horen graag wat u van de conceptontwerpen vindt.
Zo kunnen wij een goed beeld vormen over de vooren nadelen van de ontwerpen. Daarna maken we een
definitief ontwerp.
Aanvraag omgevingsvergunning
Als het ontwerp definitief is, vragen we een
omgevingsvergunning aan. Deze vergunning is tijdelijk
en voor maximaal 10 jaar geldig. We voeren het werk
uit als de vergunning De uitvoering zal van start gaan
zodra de vergunning goedgekeurd en definitief
(onherroepelijk) is.

Verspreidingsgebied:
Bokkeduinen, De Paltz, De Vlasakkers, Panbos, Pleinesbos, Sandwyck

Lees verder op de achterkant van dit wijkbericht.
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Ontwerp basket- en pannapleintje
Het basket- en pannapleintje is een rond pleintje met
een basketbalpaal. Rondom zijn betonnen bankjes.

Meer ruimte voor jongeren in Vleuten-De Meern
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?
Op www.utrecht.nl/jongerenvdm staat meer informatie
over de speel-, beweeg en ontmoetingsplekken in
Vleuten-De Meern. Hier staat ook het ontwerp van de
sport- en ontmoetingsplek van SandwijckBokkeduinen.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

