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Bewonersinitiatief nieuwe speelplek in
Rijnsweerd-zuid
Enkele bewoners uit Rijnsweerd-zuid hebben het initiatief genomen om een nieuwe speelplek aan te leggen in
de buurt. De voorgestelde plek is het grasveldje tussen de Cicerolaan, Fien de la Marlaan, Vergiliuslaan en
Weg tot de Wetenschap. De gemeente onderschrijft dat er weinig speelgelegenheid is voor kinderen tussen 4
en 10 jaar oud in dit deel van de woonbuurt. We ondersteunen de komst van een nieuwe speelplek (met een
bijdrage uit het Initiatievenfonds) als er voldoende draagvlak is bij omwonenden.
Inventarisatie speelbehoefte
De initiatiefnemers hebben omwonenden gevraagd
naar de speelbehoefte van kinderen. Op basis van de
verzamelde wensen zijn speeltoestellen gekozen. Het
gaat om een schommel, klimtoren met glijbaan, een
duikelrek en een kabelbaan. Ook wordt er een bankje
geplaatst, zodat bewoners bij de speelplek kunnen
zitten. Hieronder ziet u foto’s van de speeltoestellen.
De ontwerptekening treft u op de achterzijde van dit
bericht. Deze locatie is o.a. gekozen omdat de plek
veilig bereikbaar is voor kinderen die in de buurt
wonen. Door de groene omgeving is dit een fijne plek
om te spelen en te verblijven.
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Uw reactie voor maandag 5 juli
Het is belangrijk dat aanwonenden zich kunnen vinden
in de komst van een speelplek. De initiatiefnemers
hebben een lijst met handtekeningen ingeleverd
waaruit blijkt dat veel bewoners het plan voor de
aanleg van een speelplek steunen. Wilt u reageren op
het voorstel, stuur dan voor maandag 5 juli een mail
naar oost@utrecht.nl onder vermelding van ‘speelplek
Rijnsweerd’. Pas na deze reactietermijn besluit de
gemeente of er op het grasveldje een nieuwe
speelplek komt. Bij voldoende draagvlak gaan we de
speeltoestellen bestellen en verwachten we dat de
speelplek in september wordt aangelegd.

Verspreidingsgebied:
Het blok Weg tot de Wetenschap – Platolaan – Sophocleslaan – Xenophonlaan – Louis Davidslaan - Wim
Sonneveldlaan en tussenliggende straten
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Ontwerp
Hieronder ziet u het voorstel voor de inrichting van de
speelplek. Alle speeltoestellen hebben gras als
valondergrond. De paden en het groen blijven
ongewijzigd.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op
met wijkadviseur Eveline Stroucken via
oost@utrecht.nl

