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Werkzaamheden Maasplein
Op 14 maart 2022 starten werkzaamheden op het Maasplein. De gemeente knapt het schoolplein op met
nieuwe speeltoestellen en meer groen. Zo spelen kinderen straks fijner en veiliger op het plein. In dit
wijkbericht leest u meer over de plannen en wat u gaat merken van de werkzaamheden.
Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden starten op 14 maart 2022 en
duren tot eind april 2022.
Het plein blijft toegankelijk om te spelen tijdens de
werkzaamheden
Kinderen kunnen de gehele tijd op het plein blijven
spelen. Het plein wordt stuk voor stuk opgeknapt.
Hierdoor blijft altijd een deel van het speelplein
toegankelijk om te spelen.
Wat merkt u van werkzaamheden?
• De straten rondom het plein (Rijnlaan, Maasstraat
en Roerstraat) blijven open. Af en toe zal er
bouwverkeer over de weg rijden;
• De afvalcontainers op het plein blijven bereikbaar;
• Er kan geluidsoverlast zijn tijdens de
werkzaamheden.
Ervaart u overbodige overlast? Geef het door aan
Arold van Bergeijk via 0682949853.
Hoe komt het plein eruit te zien?
Het ontwerp van het schoolplein vindt u op de
achterzijde van dit wijkbericht (zie figuur 1).
Er komt een uitdagender, speelser en vooral groener
plein. We gaan:
- Een speelheuvel, speelboom, houten pergola en
een schommel toevoegen;
- Een deel van de tegels vervangen door
houtsnippers;
- Het rode huisje voorzien van een muurschildering
en een groen dak. Het ontwerp van de
muurschildering wordt samen met leerlingen
gemaakt;
- De voetbalkooi voorzien van een kunstgrasmat;
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Er komt meer groen aan de punt van het
Maasplein;
De stoep aan de overzijde van de Roerstraat
vergroenen. De betonblokken verdwijnen en de
laad/losplek wordt verplaatst.

Zelf ook iets doen voor meer groen in de
Rivierenwijk?
Kijk wat u kunt doen op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen. Denk bijvoorbeeld
aan het aanleggen van een geveltuin. De gemeente
helpt u hier graag bij. Of mail uw idee door naar
rivierenwijkgroen@utrecht.nl
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen of neem contact op
met Inge Aarts van Ontwikkeling Ruimte, via
telefoonnummer 14 030 of
rivierenwijkgroen@utrecht.nl
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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Figuur 1. Ontwerp voor het nieuwe Maasplein.

