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Voorstel verplaatsen hondenspeelweide Bobby
naar Ornsteinsingel
Op de Professor Jordanlaan ligt hondenspeelweide en -toilet Bobby. Bewoners vroegen ons afgelopen najaar
te kijken naar de veiligheid van deze hondenvoorziening. In plaats van deze locatie aan te passen, stellen we
voor de hondenvoorziening te verplaatsen. We horen graag uw mening hierover.

Voorstel nieuwe locatie hondenspeelweide
Op de achterkant van het wijkbericht ziet u de nieuwe
locatie voor de hondenspeelweide en -toilet met geel
omcirkeld. Deze ligt aan de Ornsteinsingel, waar
minder verkeer komt dan op de Professor Jordanlaan.
Ook is er voldoende ruimte om een haagje rond de
hondenvoorziening te planten. Zo wordt dit een veilige
plek voor honden.
Ontwikkelingen Professor Jordanlaan
Er is nog een reden om de hondenvoorziening te
verplaatsen. De gemeente onderzoekt op dit moment
de bomenstructuur op de Professor Jordanlaan. Er is
namelijk veel uitval onder de kastanjebomen in de
straat door de kastanjebloedingsziekte. We kijken naar
een duurzaam alternatief voor de kastanjeboom.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maarten Grienberger, wijkadviseur Noordoost, via
telefoonnummer 030 – 286 81 57 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 030 – 286 99
88.

Daarnaast onderzoeken we of op andere stukken een
dubbele bomenrij mogelijk is, zoals bijvoorbeeld op de
Professor Jordanlaan (tussen het Eykmanplein en
Eykmanlaan). Een dubbele bomenrij met een
wandelpad ertussen biedt een mooie groene
wandelverbinding vanuit de stad richting fort
Blauwkapel. Rond de zomer gaan we hier met de
buurt over in gesprek.
Graag uw reactie
We zijn benieuwd wat u hiervan vindt. U kunt uw
reactie aan ons doorgeven tot en met 13 maart o.v.v.
Nieuwe locatie hondenspeelweide Bobby via
noordoost@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied:
Ornsteinsingel 14 – 32 en alle oneven nummers, Prof. Jordanlaan 120 - 134
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