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Ontwerp speelplek Pablo Picassostraat
In april stuurden wij u een wijkbericht om mee te denken over een nieuwe speelplek aan de Pablo
Picassostraat. Op deze plek zat eerst kinderdagverblijf Partou. Met de reacties hebben wij een ontwerp
gemaakt. Daar zijn nog twee keuzes voor te maken, wij zijn benieuwd welke schommel en boom u graag op de
speelplek wilt.
Top 4 gekozen speeltoestellen
In april hebben wij kinderen uit de buurt gevraagd naar
hun favoriete speeltoestellen voor de speelplek. Daar
hebben wij veel reacties op ontvangen. De top 4 van
gekozen toestellen is: kabelbaan, trampoline,
parcours, en gedeelde 4e plek: schommelen en
voetbal. Met deze top 4 maakten wij een ontwerp voor
de speelplek. Op de achterkant van dit wijkbericht
staat het ontwerp. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt.
U kunt kiezen
Er zijn nog 2 keuzes die gemaakt moeten worden voor
de speelplek. Komt er een reuzenschommel of een
mandschommel? En welke bijzondere boom wilt u het
liefst: een Japanse Notenboom of de Rode Esdoorn?
Bekijk het ontwerp op de achterkant met de opties.
Stuur uw reactie
U kunt uw voorkeur voor de schommel en de boom
voor 30 augustus 2021 naar ons mailen via
leidscherijn@utrecht.nl. Wij verzamelen de reacties en
werken de speelplek verder uit.

Verspreidingsgebied:
Het Zand omgeving speelplek Pablo Picassostraat

Vertraging aanleg
Helaas hebben we ook wat minder goed nieuws. We
wilden de nieuwe speelplek dit najaar aanleggen. Maar
door gestegen bouwkosten en langere levertijden
halen wij de planning niet. We onderzoeken nog of we
met kleine aanpassingen in het ontwerp kosten
kunnen besparen. Het kan dus zijn dat het ontwerp
nog iets verandert. Onze planning is nu dat de
speelplek eind 2021 of in het 1e kwartaal van 2022
komt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u mailen naar
leidscherijngroeit@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,
leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.
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