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Figuur 1 Impressie groene Reggestraat 

Denk mee 

Er is een ontwerp gemaakt voor een groenere 

Reggestraat. Zie het ontwerp op de achterzijde, figuur 

2. Wat vindt u hiervan? We horen graag wat u hiervan 

vindt tijdens de bewonersbijeenkomst. 

 

Wanneer is de bijeenkomst? 

De bewonersbijeenkomst is voor alle bewoners van de 

Reggestraat en vindt plaats donderdag 7 april van 

19:00 tot 20:30 uur. De bijeenkomst is fysiek in 

buurthuis de Nieuwe Jutter. Het adres is Amerhof 66, 

3522 TR Utrecht. 

Sluit u liever digitaal aan? Dat kan. U ontvangt dan 

een link voor Teams. Meld u vooraf aan om deel te 

nemen door een mail te sturen naar 

rivierenwijkgroen@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam 

en adres. 

Het ontwerp 

Er is een ontwerp gemaakt aan de hand van de 

reacties op de enquête van bewoners. Zie het ontwerp 

op de achterkant van dit wijkbericht, figuur 2. In het 

ontwerp ziet u dat er 11 extra bomen zijn ingetekend, 

waarvan 4 in de straat. Verder komt er meer groen 

rondom de bomen. In het midden van de straat staan 

daarnaast hagen ingetekend. Er gaan geen 

parkeerplekken verloren. 

 

Wilt u een geveltuin 

Geveltuinen maken de straat ook groener. Een 

geveltuin is een smalle strook groen langs uw gevel. 

Heeft u interesse in een geveltuin? Geef dit aan via 

rivierenwijkgroen@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam 

en adres. 

 

Eerdere bewonersavond en enquête 

In januari 2022 was er vanuit de gemeente een 

bewonersavond georganiseerd en hierna zijn twee 

bewoners langs de deuren gegaan met een enquête. 

Hieruit kwam naar voren dat de meeste bewoners 

graag meer groen willen in de straat. Een deel van de 

bewoners maakt zich zorgen over het behoud van het 

aantal parkeerplekken in de straat. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Aarts van Ruimte, via telefoonnummer 14 030 of 
rivierenwijkgroen@utrecht.nl. 

 

Lees meer over andere groenprojecten in de 

Rivierenwijk op www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

of via telefoonnummer 14 030. 
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Deze rondjes zijn bestaande bomen. 

Het groen eromheen betekent dat er 

meer groen komt rondom de bomen. 

Deze gehoekte rondjes betekenen 

extra nieuwe bomen. 

Deze donkergroene strepen 

zijn lage heggen. 

Figuur 2 Ontwerpvoorstel Reggestraat 
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