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Opknappen speel- en recreatietuintje achter de
F.C. Dondersstraat
Achter de F.C. Dondersstraat ligt ter hoogte van nummer 63 een speel- en recreatietuintje. Enkele omwonden
benaderden het wijkbureau om de plek op te knappen. We vinden het een leuk idee om dit samen met de
buurt te doen.
Opknappen speel- en recreatietuintje
Het speeltoestel dat hier eerder stond, is even terug
verwijderd. Hier is tot nu toe niks voor terug geplaatst.
De gemeente kan hier één op één eenzelfde toestel
neerzetten. Maar ziet ú kansen, dan maken we er
samen met de buurt een mooie plek voor zowel
kinderen als (direct) omwonenden van.

Ideeën en suggesties
Graag horen we van u welke ideeën of suggesties u
heeft voor deze plek. Belangrijk is er draagvlak is
onder de omwonenden. Zonder draagvlak kan een
aanpassing niet doorgevoerd worden. De ideeën
moeten daarnaast voldoen aan de kwaliteitscriteria en
de juridische- en financiële voorwaarden van de
gemeente. Hier bedoelen we mee dat het veilig is op
basis van de gangbare wet- en regelgeving en de
uitgaven voor spelen en recreëren passen binnen het
beschikbare budget.
U kunt uw reactie aan ons doorgeven tot en met 31
mei via noordoost@utrecht.nl o.v.v. Speel- en
recreatietuintje F.C. Dondersstraat. Op basis van de
reacties organiseren we een bewonersbijeenkomst om
de ideeën te bespreken en samen de nieuwe inrichting
vorm te geven.

Afwatering
De speel- en recreatietuin is het laagstgelegen punt
van de Zeeheldenbuurt en bij heftige regenval wordt
het water niet goed afgevoerd. Op die momenten is
het er drassig. Een oplossing hiervoor is een groot gat
graven en dit opvullen met grind om zo het water beter
weg te laten lopen. Deze werkzaamheden kunnen we
meenemen als we met het opknappen van de speelen recreatietuin aan de slag gaan.

Verspreidingsgebied:
F.C. Dondersstraat, Bleyenburgstraat, Alexander Numankade 1 t/m 11

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wijkbureau Noordoost, via telefoonnummer
030 - 28 69960 of noordoost@utrecht.nl. Ook voor
andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht
bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
of via telefoonnummer 030 - 28 69960.
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