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Bewonersinitiatief uitvoering speelplek
Bloemstraat
Op initiatief van bewoners gaat de gemeente de speelplek aan de Bloemstraat in 2022 opknappen. Enkele
oude toestellen zoals de wip en wipkip gaan weg en worden vervangen door een nieuw speelhuisje, glijbanen
en een ingebouwde trampoline. Ook komt er een nieuwe picknicktafel, bankje en een valondergrond. Het
ontwerp hebben we via een wijkbericht in september aan u voorgelegd. Uit alle positieve reacties en de
ingeleverde lijst met handtekeningen blijkt dat er voldoende draagvlak is om het initiatief uit te voeren
Werkzaamheden
De huidige speelplek heeft de volgende
speeltoestellen: wip, wipkip, klimbol, duikelrek,
schommel en huisje met glijbaan. De klimbol, het
duikelrek en de schommel blijven en worden in het
voorjaar (maart) donkergroen geverfd. Dat geeft een
natuurlijke uitstraling. Bewoners hebben zelf deze
maand het hek bij de speelplek groen gemaakt.
Op verzoek van de initiatiefnemers is één van de
schommelzitjes vervangen door een babyzitje zodat
ook de kleintjes kunnen schommelen. De wip, wipkip
en het huisje gaan weg. Dat gebeurt in februari/maart
wanneer ook de nieuwe ondergrond en de nieuwe
speeltoestellen komen. Nieuwe toestellen zijn het
eekhoornnest, een kleine ingebouwde trampoline en
het hazenhuis, die te zien zijn op de ontwerptekening.
Op die tekening ziet u ook de nieuwe rubberen
gietvloer die als valondergrond dient. Passend bij de
naam van de straat gaan we de groenkleurige
gietvloer voorzien van bloemen.

Planning
Wanneer de werkzaamheden precies worden
uitgevoerd, is nu nog niet bekend. Voor het
aanbrengen van een nieuwe valondergrond moet het
droog zijn en niet te koud.
We verwachten dat de aannemer ergens tussen eind
februari en eind maart 2022 de nieuwe vloer kan
aanleggen en de speeltoestellen kan plaatsen. Het
verven van de bestaande toestellen gebeurt ook in die
periode
Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op
met wijkbureau Oost via oost@utrecht.nl. Voor andere
vragen over uw wijk kunt u ook terecht bij het
wijkbureau via telefoonnummer 14 030.

Ontwerp voor de vernieuwde speelplek

Verspreidingsgebied:
Het blokje Bloemstraat – Wagenstraat – Wagendwarsstraat – Oudwijkerdwarsstraat (inclusief Kweekstraat)
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