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Denk mee opknappen speeltuin Kastanjestraat
Een aantal speeltoestellen in de speeltuin aan de Kastanjestraat moet worden vervangen. We vragen u als
bewoner wat u graag hiervoor ziet terugkomen in de speeltuin. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Wat gaan we doen?
We gaan de speeltuin aan de Kastanjestraat
opknappen. Het speelhuis, het treintje en het duikelrek
met schommel zijn versleten en gaat de gemeente
vervangen.
Deze speelplek willen we opknappen voor de kinderen
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit is bepaald op basis
van het aantal kinderen en hun leeftijd in deze buurt en
het aanbod aan speelplekken in de buurt.
Wij horen graag van de kinderen en de volwassenen in
de buurt hoe de kinderen willen spelen op deze plek,
hoe mensen elkaar willen ontmoeten, waarvoor de
plek nog meer gebruikt wordt en hoe de plek er uit
mag zien. We willen de speelplek weer voor lange tijd
veilig en prettig maken voor spelen en elkaar
ontmoeten.

naar speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
Kastanjestraat. Dit kan tot uiterlijk 20 juli. Het invullen
kost ongeveer 10 minuten.
Hulp nodig bij het invullen van de enquête? De
mensen in uw buurthuis of bij het wijkbureau kunnen u
helpen.
Scan de QR-code met uw
telefoon om naar de
online enquête te gaan

Wat doen we met uw reactie?
 Alle reacties uit de buurt zetten we in een overzicht
anoniem op de website 3 weken na sluiting van de
enquête.
 We maken een voorlopig ontwerp voor de
speelplek op basis van alle ideeën. Daarvoor kijken
we naar ideeën die veel genoemd zijn en of deze
passen op de locatie en binnen het budget. Ook
moet de speelplek voldoen aan allerlei onderhoudsen veiligheidseisen. Dit voorlopige plan komt ook
op de website.

Geef uw mening
Uw wensen voor het opknappen van de speelplek kunt
u aangeven in de enquête op de website
denkmee.utrecht.nl (kies project Kastanjestraat) of
scan de QR-code rechts op deze pagina. Informatie
die u niet kwijt kan in de enquête, kunt u ook mailen
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Afstemmen met direct omwonenden
We willen het voorlopig ontwerp afstemmen met de
direct omwonenden van de speeltuin, die dat willen.
Wilt u daaraan meedoen, mailt u dan naar
speelplek@utrecht.nl waar u woont en dat u over de
Kastanjestraat wilt meedenken. Dan kijken we
gezamenlijk naar een balans tussen fijn spelen en
prettig wonen. Met de input van de direct omwonenden
maken we een definitief plan. Dit plan publiceren we
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op de website denkmee.utrecht.nl (project
Kastanjestraat).

We willen dit project graag met u evalueren. Dat zullen
wij doen met een kleine enquête.

Door uw (e-mailadres/gegevens) achter te laten, gaat u ermee
akkoord dat gegevens gedeeld worden met afdeling
Stadsingenieurs, gemeente Utrecht. De gegevens worden
vertrouwelijk verwerkt en niet met anderen/derden gedeeld. U kunt
uw toestemming op elk moment weer intrekken, door een mail te
sturen aan speelplek@utrecht.nl.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de speelplek neemt u
contact op met de projectleider Eric Römers via 14030
of speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
Kastanjestraat.

Definitieve plan, evaluatie en uitvoering
We verwachten eind 2022 te starten met het
opknappen van de speeltuin en dus de uitvoering van
het definitieve plan.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B, of via
telefoonnummer 14 030.

