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Denk mee: een groener Drakenplein
Samen met bewoners wil de gemeente het Drakenplein groener maken. Bijvoorbeeld door meer planten en
bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger. Wat
zijn uw ideeën en zorgen over een groener Drakenplein?
Bewonersavond: 17 mei
Denk mee over het nieuwe ontwerp van het
Drakenplein op dinsdagavond 17 mei van 19:00 uur
tot 20:30 uur.
De bijeenkomst is in buurthuis ‘t Strandpaviljoen. Het
adres Noordzeestraat 20, 3522 PK 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.
Figuur 1 Drakenplein

Denk mee
We willen graag weten wat u belangrijk vindt bij het
vergroenen van het Drakenplein. Zo komen we tot een
beter ontwerp. Daarom nodigen wij u uit om tijdens de
volgende twee gelegenheden uw mening te geven:
In gesprek op het Drakenplein: 19 april
Samen met DOCK staan we dinsdagmiddag 19 april
van 14:15 tot 16:00 op het plein. Komt u ook langs?
We gaan graag met u in gesprek over het plein. Ook
zijn er spelletjes en activiteiten voor kinderen.
Let op: als het regent, staan we er niet. Bij regen op 19
april, staan we bij goed weer dinsdagmiddag 26 april
op het plein.
Meer informatie over DOCK
DOCK staat iedere dinsdagmiddag tussen 6 april en
26 april op het plein tussen 14:15 en 16:00 uur. Bij
DOCK werken buurtmedewerkers samen met
bewoners aan een levendige wijk. Zij denken graag
met u mee over kansen die u ziet in de wijk.
Verspreidingsgebied:
Drakenplein

Waarom een groener Drakenplein?
Een groener plein draagt bij aan een gezonde
leefomgeving. Een groot voordeel van groen is dat het
in een hete zomer koeler blijft. Bovendien zorgt groen
voor een betere afvoer van water. Zo spelen kinderen
straks koeler en prettiger op het plein.
Zelf ook iets doen voor meer groen?
Kijk wat u kunt doen op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen. Leg bijvoorbeeld een
geveltuin aan. Op de website staat hoe.
Meer informatie?
Bekijk alle groenprojecten in de Rivierenwijk op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts van het project Rivierenwijk Groen, via
telefoonnummer 06-48204694 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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