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Groenstrook en parkje Lauwerecht
In Lauwerecht, langs het water, ligt een klein parkje, een plek om te genieten van een stukje natuur. Van deze
openbare ruimte kunnen omwonenden en buurtgenoten gebruik maken. De stad groeit en daardoor ook de
druk op de beschikbare openbare ruimte. De huidige openingstijden van dit parkje sluiten daar niet meer bij
aan. Graag gaan we hierover met u in gesprek.
Het parkje
Openbare ruimte is belangrijk voor een gezonde
stedelijke leefomgeving. De kwaliteit van de openbare
ruimte moet hier goed bij aansluiten en moet schoon
en veilig zijn. Het parkje bestaat nu voornamelijk uit
bomen en gras. Het lijkt kansen te bieden voor het
vergroten van de biodiversiteit, een moestuintje,
ontmoetingsplek voor de buurt of meer kwalitatief
groen.

Heeft u ideeën voor een andere inrichting?
Als gemeente steunen we initiatieven van bewoners.
Heeft u zelf leuke ideeën voor deze groenstrook? En
wilt u dit stuk in zelfbeheer nemen? Neem dan contact
met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Reageren voor 27 december 2021
We vinden het belangrijk om alle omwonenden de
kans te geven te reageren. Graag zien we uw reactie
via noordoost@utrecht.nl voor 27 december tegemoet.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maarten Grienberger van wijkbureau Noordoost, via
telefoonnummer 030 – 286 81 57 of
noordoost@utrecht.nl.

Bord openingstijden
Het bord met de openingstijden is verouderd. Dit
passen we aan, zodat dit in dezelfde lijn is als
bebording bij soortgelijke publieke ruimten. Daar zijn
de openingstijden vaak van zonsopgang tot
zonsondergang. We horen graag wat u hiervan vindt.

Verspreidingsgebied:
Omwonenden Lauwerecht, Verenigingdwarsstraat

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 030 286 99
88.
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