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Waterproof maken speeltuin F.C. Dondersstraat
Vanuit verschillende bewoners hebben we vragen gekregen over het waterproof maken van het speeltuintje
aan de F.C. Dondersstraat. Bij heftige regenval kan het water in het speeltuintje niet goed weg en is de grond
in en rondom het speeltuintje drassig en modderig. Om deze vragen te beantwoorden organiseren we op
15 december van 19.30-20.30 uur een digitale bewonersbijeenkomst.
Huidige situatie
Het zal u, als direct omwonende van het speeltuintje
aan de F.C. Dondersstraat, niet ontgaan zijn dat bij
heftige regenval het water in de speeltuin niet goed
weg kan. De grond is hierdoor drassig. Bewoners die
direct aan de speeltuin wonen, hebben dit gemeld bij
het wijkbureau. Graag praten we u bij over de
afwatering en bespreken samen het plan van aanpak.

Plan van aanpak
Tijdens deze bijeenkomst willen we graag samen een
plan van aanpak maken en leggen we de kaders uit.
Daarnaast zijn we heel erg benieuwd of bewoners met
aangrenzende tuinen ook plannen hebben om hun
woningen en tuinen waterproof te maken.
We denken aan de volgende onderwerpen:
• Wat zijn de mogelijkheden voor bewoners om
woning en tuin waterproof te maken
• Hoe komen we tot een gezamenlijk plan
Wilt u hierbij zijn? Laat het ons voor 14 december
weten via noordoost@utrecht.nl. We sturen u uiterlijk
een dag voor de vergadering de link voor de digitale
bijeenkomst toe.
Voor nu is het belangrijk dat we zorgen voor een
goede afwatering. Dat pakken we als eerste op. Is dat
klaar, dan kijken we met de buurt naar de invulling van
de speeltuin. Hier zal een aparte bewonersbijeenkomst
voor komen (voorjaar 2022).

Waterproof maken
Afgelopen zomer hebben we met een klein groepje
bewoners gekeken naar de afwatering van en naar de
huizen die direct aan het speeltuintje liggen. Om te
voorkomen dat de tuinen bij veel regelval vol lopen,
willen we de grond en de afwatering waterproof
maken. Recent is daarom de speeltuin ingemeten om
zo de hoogtes in beeld te brengen. Er is gemeten tot
en met de randen van de erfgrenzen.

Verspreidingsgebied:
F.C. Dondersstraat nr 31 - 63

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Wijkbureau, via telefoonnummer 14 030 of
noordoost@utrecht.nl.
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