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Wijkbericht

augustus 2021

7 september informatiebijeenkomst over
vergroening Maasplein
Dit najaar wordt het Maasplein heringericht. Op het plein worden speeltoestellen vernieuwd en er komt meer
ruimte voor groen. Op dinsdag 7 september organiseert de gemeente samen met de Maaspleinschool een
informatiebijeenkomst voor bewoners en ouders van leerlingen over de plannen.

Aanleiding
Het Maasplein is een schoolplein met weinig groen.
Ook zijn de speeltoestellen op het plein aan
vervanging toe. Tot nu toe zijn plannen voor
herinrichting blijven liggen. Nu hebben we een nieuw
ontwerp gemaakt. Eind dit jaar willen we in uitvoering.
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
Vorig jaar is al een schets voor vergroening van het
Maasplein gemaakt. Afgelopen tijd hebben we deze
schets opnieuw bekeken en aangepast. Samen met de
school en een betrokken ouder hebben we gekeken
naar wensen en behoeften van leerlingen en andere
gebruikers.
Het ontwerp
Op dit moment bestaat het plein voornamelijk uit tegels
en is er overlast bij het speelschip. De andere
speeltoestellen zijn ook aan vervanging toe. Er komt
een uitdagender, speelser en vooral groener plein. We
gaan:
•
een speelheuvel, speelboom, houten pergola en
een schommel toevoegen;
•
een deel van de tegelvloer vervangen door
houtsnippers;
•
het trafohuisje voorzien van een muurschildering
en een groen dak. Het ontwerp van de
muurschildering wordt samen met leerlingen
gemaakt;
•
de voetbalkooi voorzien van een kunstgrasmat;
•
het plantvak aan de punt van het Maasplein
vergroten;

Verspreidingsgebied:
Directe omgeving Maasplein

•

het trottoir aan de overzijde van de Roerstraat
vergroenen. De betonblokken verdwijnen en de
laad- en losplek wordt verplaatst.
Op de achterzijde van dit wijkbericht ziet u een
overzicht van het nieuwe ontwerp.
Bijeenkomst 7 september
Wilt u meer informatie of heeft u aandachtspunten voor
het nieuwe ontwerp? U bent op 7 september van 19:00
en 20:30 van harte welkom in de Maaspleinschool:
Wanneer: dinsdag 7 september 2021
Hoe laat: 19.00 tot 20.30 uur
Wat: inloopspreekuur, u kunt bij ons terecht met uw
vragen of opmerkingen over het ontwerp.
Vervolg
Na de inloopavond op 7 september maken we de
laatste aanpassingen in het ontwerp. In het najaar
gaan we in uitvoering. U hoort van ons wanneer meer
bekend is over de start van de werkzaamheden.
Zelf ook iets doen voor meer groen?
Woont u in Rivierenwijk en wilt u iets doen om de buurt
groener te maken? Bespreek uw ideeën met
buurtgenoten die ook een groenere buurt willen. U
kunt voor uw idee of initiatief contact met ons
opnemen via rivierenwijkgroen@utrecht.nl of kijk op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen wat we al doen in de
buurt.
Hebt u een tuin? U kunt veel doen om uw tuin groener
en meteen waterproof te maken. Bekijk de tips op
www.utrecht.nl/waterproof030.
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