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Speelplek Alexandere Lecocqsingel
Op initiatief van een bewoner is er een plan voor een natuurlijke speelplek op de Alexandere Lecocqsingel.
Bewoners uit de buurt steunen dit initiatief. In dit wijkbericht informeren wij u over het plan.
Aanvraag Initiatievenfonds
Naast huisnummer 22 is nu een veldje met alleen
gras. Bij het Initiatievenfonds is een aanvraag
ingediend om dit veldje aantrekkelijker te maken, zodat
jonge kinderen uit de buurt hier kunnen spelen.
Meerdere bewoners uit de directe omgeving steunen
het idee van de initiatiefnemer. Zij hebben de
handtekeningenlijst getekend.
Plan natuurlijke speelplek
Op het grasveldje komen twee heuveltjes met een
liggende boomstam als oversteek. De heuvels worden
ongeveer 50cm hoog. Op een heuveltje komen vier
keien om op te zitten of spelen. Deze passen bij de
keien die al in de strook langs het water liggen. In de
hoek planten we een paar heesterstruiken om het
veldje groener te maken. Dit is ook goed voor de
biodiversiteit. We plaatsen aan de rand extra
grasbetontegels om het stuk rijden van gras te
voorkomen. In de afbeelding hieronder is de locatie
van de speelplek met rood aangegeven.

Wilt u reageren?
De gemeente ondersteunt dit initiatief omdat het
bijdraagt aan meer groen, speelplekken en ontmoeten
in de openbare ruimte. Wilt u reageren op het plan dan
kan dat voor 18 november via leidscherijn@utrecht.nl.
Uitvoering werkzaamheden
De gemeente kan de speelplek nog dit jaar aanleggen.
Naar verwachting starten de werkzaamheden eind
november of begin december en duren ongeveer een
week.
Meer informatie
Meer informatie over het Initiatievenfonds vindt u op
www.utrecht.nl/initiatievenfonds.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Manon Steinz van Wijkbureau Leidsche Rijn, via
telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.
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