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Start aanleg speelplek Pablo Picassostraat  
 
Vanaf dinsdag 15 februari starten wij met de aanleg van de nieuwe speelplek aan de Pablo Picassostraat. In 
april is de speelplek klaar.   
 
Wat gaan we doen? 
Vanaf 15 februari starten wij met de voorbereidingen. 
We maken de plek geschikt om te spelen en de grond 
klaar om het groen te planten. Daarna kunnen we de 
speeltoestellen plaatsen. We verwachten dat dit in de 
week van 17 maart gebeurt. Daarna planten we de 
hagen en bomen. De speelplek is begin april af en zal 
binnen de dan geldende maatregelen feestelijk 
geopend worden. Als het slecht weer is, moeten we 
het werk helaas wat uitstellen.  
 
Waar is de speelplek? 
De speelplek ligt in de hoek van de Utrechtseweg en 
de Pablo Picassostraat. Op de tekening hieronder ziet 
u een plattegrond van de locatie. 
 

 
 

Wat komt er?  
In april 2021 hebben wij kinderen uit de buurt 
gevraagd welke speeltoestellen zij graag zien op deze 
plek. Hiermee hebben we een ontwerp gemaakt voor 
de speelplek. Het wordt een speelplek voor kinderen 
vanaf 6 jaar met onder andere een kabelbaan, een 
voetbalveld en een basketbalpaal, een schommel en 
een trampoline. Daarnaast is er veel ruimte voor 
groen. Het definitieve ontwerp kunt u zien op onze 
website: www.utrecht.nl/speelplekkenhetzand    
 
Ervaart u overlast?  
Er rijden meer voertuigen door de straten om 
materialen te brengen en de speelplek aan te leggen. 
Hierbij kunt u wat geluidsoverlast ervaren. Wij hopen 
op uw begrip. We doen er alles aan om overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Ervaart u toch overlast, dan kunt 
u dat doorgeven via utrecht.slimmelden.nl.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over het maken van de speelplek? 
Neem dan contact op met de heer J. Vernooij 
(toezichthouder) of de heer J. Gkenidis (projectleider) 
via telefoonnummer 030–286 7223 of e-mailadres 
lru.realisatie@utrecht.nl.   
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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