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Praat woensdag 16 juni mee over verandering
speel- en sportplekken rondom Alidahoeve
Nabij de Alidahoeve - langs de Smalle Themaat – zijn twee speelplekken aan het water. Wij willen graag met u
in gesprek over het veranderen van deze twee plekken. Op woensdag 16 juni organiseren wij een online
bewonersbijeenkomst via Zoom.
Waarom willen we dit?
De gemeente heeft laten onderzoeken of het huidige
aanbod speel-, sport- en ontmoetingsplekken nog
passend is bij de behoefte in Vleuten-De Meern.
Hieruit bleek dat we het sportaanbod in deze
omgeving mogen verbeteren en het speelaanbod voor
kleine kinderen kunnen verminderen. Lees hier meer
over op www.utrecht.nl/jongerenvdm.
Verbeteren sportplek Alidahoeve
Bij de Alidahoeve willen we het sportaanbod
versterken. Hier is al een voetbalveldje. Daar willen we
de pingpongtafel bijplaatsen, die nu staat bij het Kleine
Hof. En misschien een extra sporttoestel toevoegen
om het aantrekkelijker te maken om er te komen
sporten.
Weghalen oude speeltoestellen Kleine Hof
Aan het Kleine Hof is een speelplek voor kleine
kinderen. De meeste speeltoestellen zijn verouderd en
willen we weghalen. Sommige toestellen kunnen we
misschien nog verplaatsen en hergebruiken. Wat
hiervoor terugkomt bespreken we graag met u.
Online bewonersbijeenkomst 16 juni
Wilt u met en ons meedenken en meepraten? We
horen graag wat uw wensen zijn voor de inrichting van
deze twee plekken. Meld u aan voor de online
bewonersbijeenkomst.

Verspreidingsgebied:
Smalle Themaat (26, 28, 34, 42), Lindehoeve, Alidahoeve, Kleine Hof

Wanneer: woensdag 16 juni 2021 (online via Zoom)
Hoe laat: 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden: stuur een mail naar
m.hueber@utrecht.nl, wij sturen u dan een
aanmeldlink en een instructie.
U kunt ook per mail of telefoon reageren
Kunt u dan niet en heeft u wel ideeën die u wilt delen,
neem dan contact op - het liefst voor de bijeenkomst of
anders tot 23 juni - met projectleider Miriam Hueber,
via telefoonnummer 14 030 of m.hueber@utrecht.nl.
Meer ruimte voor jongeren
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?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Miriam Hueber, via telefoonnummer
14 030 of m.hueber@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.
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