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Bewonersinitiatief moestuin bij speelplek Stolberglaan
Bewoners aan de Stolberglaan hebben het initiatief genomen om een moestuin te starten in de speelplek aan
de Stolberglaan. Doel van de moestuin is om kinderen (4 tot 12 jaar) uit de buurt op een leuke manier te
betrekken bij de herkomst van voeding. Daarnaast draagt een moestuin bij aan ontmoetingen tussen buren.
De gemeente wil dit plan ondersteunen vanuit het Initiatievenfonds, als er voldoende draagvlak voor is in de
buurt.

Ontstaan idee moestuin
Door de werkzaamheden van Eneco in dit voorjaar is
een open ruimte ontstaan aan de oostzijde van de
speelplek. Hierdoor kwamen een paar bewoners op
het idee om een moestuin te maken. Het idee is om vijf
grote bakken te plaatsen waarin bewoners zelf met
kinderen uit de buurt groente kunnen kweken.
Kinderen leren zo wieden, zaaien, oogsten en
gewassen water geven. Enkele bewoners nemen de
moestuin in zelfbeheer. Er komt ook een watertappunt,
zodat bezoekers van de speelplek water kunnen
drinken en de zelfbeheerders van de moestuin water
hebben voor de gewassen.

Speelplek en Rosarium
Daarnaast komt er een hek om de speelplek en
moestuin. Het voorstel van bewoners is om dit hek ‘s
nachts (tussen 22.00 uur en 8.00 uur) te sluiten ter
bescherming van de moestuin. De tijd waarin de
speelplek toegankelijk is, komt overeen met de tijden
waarop het nabijgelegen Rosarium geopend is. De
gemeente en de initiatiefnemers vinden het belangrijk
dat iedereen zich tussen 8.00 en 22.00 uur welkom
voelt in de speelplek.
Reageren voor 16 augustus
Een voorwaarde voor uitvoering van het initiatief is dat
andere bewoners de komst van de moestuin en het
afsluitbare hek steunen. Via handtekeningen van
buurtbewoners is aangetoond dat er veel draagvlak is
voor het initiatief. Wilt u nog reageren, stuur dan voor
maandag 16 augustus een mail naar oost@utrecht.nl.
Na het sluiten van de reactietermijn besluit de
gemeente of we het initiatief goedkeuren en gaan we
over tot de plaatsing van het hek en de bakken.
Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op
met wijkbureau Oost via oost@utrecht.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
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