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Bewonersinitiatief vergroenen J.M. Kemperstraat
Bewoners hebben het initiatief genomen om de J.M. Kemperstraat te verbeteren. Het streven is een groene,
leefbare straat. De gemeente steunt het initiatief als daar voldoende draagvlak voor is onder bewoners.
Meer groen in de straat
Om de uitstraling van de straat mooier te maken,
willen bewoners minder paaltjes en meer groen.
Verspreid over de straat komen extra bomen
(kweeperen). Bewoners zorgen samen met de
gemeente voor het beheer. Ook komen er
beukenhaagjes en lagere beplanting. Bij alle
lantaarnpalen en bij de nieuwe bomen komen
plantvakken met o.a. lavendel en bloemen.
Het fietsenrek op de hoek met de Burgemeester
Reigerstraat gaat weg. Het verwijderen van het rek
gebeurt in november. Dit maakt onderdeel uit van de
herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat,
waarbij de gemeente de stoep op de kruising
Reigerstraat/Kemperstraat vernieuwt. Over die
werkzaamheden ontvangt u binnenkort een bericht.

Het planten van de bomen en hagen en het
verwijderen van paaltjes gebeurt volgens planning eind
november/begin december dit jaar
Meer informatie
Met vragen over dit bericht of andere vragen over de
wijk kunt u terecht bij wijkbureau Oost via
oost@utrecht.nl. Heeft u zelf een goed idee voor uw
buurt, kijk dan op www.utrecht.nl/initiatievenfonds om
te zien welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Het fietsenrek aan de zijde van de kapper blijft, maar
wordt iets ingekort om ruimte te maken voor de
geplande boom. De bestaande plantenbakken blijven.
Daarnaast komt er een extra plantenbak op de
vernieuwde stoep bij de kruising met de Burgemeester
Reigerstraat.
Locatie bomen en plantenbak
Op de kaart ziet u waar de extra bomen en plantenbak
zijn gepland. Het kan zijn dat bij de plaatsing van de
bomen blijkt dat het op de geplande plek toch niet
mogelijk is om een boom te zetten door de aanwezige
kabels en leidingen in de grond.
Reageren voor 1 november
Met het inleveren van handtekeningen uit de buurt
hebben de initiatiefnemers aangetoond dat er
draagvlak is voor het plan om de straat te vergroenen.
We vinden het belangrijk om alle omwonenden de
kans te geven op het voorstel te reageren. Graag zien
we uw reactie via oost@utrecht.nl voor maandag
1 november tegemoet.
Verspreidingsgebied:
J.M. Kemperstraat en Van der Duijnstraat
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