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Herinrichting Grasstraat
Bewoners uit de Grasstraat dienden een initiatief in om hun straat opnieuw in te richten. Ze willen graag
minder tegels, meer groen en meer ruimte voor fietsen. Deze vergroeningsplannen liggen in lijn met de lange
termijnvisie van de gemeente voor meer groen in de stad, daarom steunen we dit initiatief.
Wat is het plan
De bewoners willen graag meer groen en meer ruimte
voor fietsparkeren in de straat. Vergroenen is goed
voor insecten en vogels, het zorgt voor een goede
waterberging en geeft verkoeling bij warmte. Al het
groen wordt op straatniveau geplant, de losse
plantenbakken verdwijnen om zo een goede
natuurlijke afwatering te creëren. Ook wordt er, ten
gunste van afwatering, aan huizenkant met oneven
nummers onderhoud aan de stoep gedaan.
Fietsparkeren
De parkeerplek ter hoogte van nummer 33 vervalt en
maakt plaats voor een fietsenrek met 12 plekken op
een groene verharding met rondom een haag voor een
groene uitstraling. Naast dit fietsenrek komen nieuwe
plantvakken met vaste planten en een nieuwe
fruitboom (appel). Een tweede fruitboom (pruim)
planten we tegenover nummer 25. Bewoners pakken
het onderhoud van de groenvakken op.

Ontwerp
Het volledige ontwerp voor de herinrichting vindt u op
de achterkant van dit wijkbericht.
Wanneer beginnen de werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen in de week van 28
februari en worden door aannemer Kloens uitgevoerd.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
wijkbureau Noordoost, via telefoonnummer 14 030 of
noordoost@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Parkeren op de rijbaan
De fietsenrekken en picknicktafel ter hoogte van
nummer 13 – 15 blijven op hun huidige plek, net als de
boom (sierkers) die daar nu staat. Wel wordt het
fietsenrek vervangen voor een rek met 12 fietsen, ook
hieromheen komt een haag. Aan de rand van de stoep
bij nummer 5A komt een groenstrook. Tussen de
nummers 1 en 9 blijft parkeren op de rijbaan mogelijk.
Ook het aantal parkeerplekken tussen nummers 1 en 9
blijft gelijk.

Verspreidingsgebied:
Grasstraat, Griftkade nummers 1 t/m 12, Vlasstraat nummers 46 en 48, Goedestraat nummers 134 t/m 149
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