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De Amstelstraat groener: denkt u mee?
Samen met bewoners wil de gemeente de Amstelstraat groener maken. Bijvoorbeeld door meer plekken voor
planten en bloemen te maken. We organiseren daarom een bijeenkomst. We gaan dan met elkaar praten hoe
we de straat groener kunnen maken. Wat zijn uw ideeën daarover en wat zijn uw zorgen?

Wanneer?
De bijeenkomst is donderdag 20 januari van 19:00 tot
20:30 uur. Door de huidige coronamaatregelen zal de
bijeenkomst online plaatsvinden. Meld u vooraf aan
om deel te nemen door een mail te sturen naar
rivierenwijkgroen@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam.
U ontvangt dan een link voor de digitale bijeenkomst.
Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u wel ideeën? Of
heeft u een vraag? Mail deze dan naar
rivierenwijkgroen@utrecht.nl
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts van Ruimte, via telefoonnummer 14 030 of
rivierenwijkgroen@utrecht.nl.

Denk met ons mee
We willen graag weten wat u belangrijk vindt als er
meer groen komt. We laten u ook zien wat er allemaal
kan. Dit is dus een goede kans om met uw buren uw
eigen straat mooier te maken. U heeft hiervoor geen
voorkennis nodig.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
of via telefoonnummer 14 030.

Voor wie?
De bijeenkomst is voor iedereen uit de Amstelstraat
(van de Jutfaseweg tot de Rijnlaan) en het begin van
de Lingestraat (oneven nummers 1-19).
In een groene straat leeft u prettiger
Meer groen fleurt de straat op en u kunt daardoor
prettiger wonen. Een groot voordeel van groen is
bovendien dat het in een hete zomer koeler blijft. Ook
in uw huis.

Verspreidingsgebied:
Amstelstraat (Jutfaseweg tot Rijnlaan), begin Lingestraat (oneven nummers 1-19)
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