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Opknapbeurt voor speeltuintje op de Augusto
Sandinostraat
Aan de Augusto Sandinostraat ligt ter hoogte van nummer 104 een speeltuin. Enkele bewoners benaderden
het wijkbureau om dit speeltuintje op te knappen. We vinden het een leuk idee om dit samen met de buurt te
doen.
Wat is het plan
Dit speeltuintje wordt veel gebruikt en heeft zo een
verbindende functie voor de buurt. De speeltoestellen
zijn inmiddels verouderd en aan vervanging toe. En
hier zien we kansen. Want in plaats van één op één te
vervangen, kunnen we de speeltuin opnieuw indelen
en er een mooie plek voor de kinderen van alle
leeftijden van maken. Daar hebben we uw hulp bij
nodig.

Gerrit Rietveld College
Graag horen we van u welke ideeën u heeft voor dit
speeltuintje. De nieuwe indeling moet wel voldoen aan
de kwaliteitscriteria en de juridische- en financiële
voorwaarden van de gemeente. Hier bedoelen we mee
dat de speeltuin veilig is op basis van de gangbare
wet- en regelgeving en de uitgaven voor de
speeltoestellen passen binnen het beschikbare
budget.

We denken dat het leuk is om meer groen te plaatsen
in dit speeltuintje. Vergroenen geeft verkoeling en is
goed voor de biodiversiteit. Dit kunnen we dan
combineren met bijvoorbeeld speeltoestellen van
natuurlijke materialen, zoals houten klim- en
klautertoestellen, een mandschommel van touw of een
houten speelhuisje. Dit zijn maar een paar
voorbeelden, we weten natuurlijk niet wat de wensen
zijn van de kinderen die hier spelen. Maar daar haken
we graag op in.

Studenten van het Gerrit Rietveld College gaan ons
helpen bij het inventariseren van alle ideeën en
suggesties. Ze doen onder andere dit via een
buurtonderzoek. Dit gedeelte van het project zal na de
meivakantie gaan lopen.
U kunt uw reactie aan ons doorgeven tot en met 31
mei via noordoost@utrecht.nl o.v.v. Speeltuintje
Augusto Sandinostraat. Op basis van de reacties
maken de studenten maquettes. Daarna organiseren
we een bewonersbijeenkomst om de maquettes te
bespreken en samen de nieuwe inrichting vorm te
geven.
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 OostNoordoost, F.C. Dondersstraat 1, of via
telefoonnummer 14 030.
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