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Een groener plein aan de Egelantierstraat
Samen met bewoners wil de gemeente de Egelantierstraat groener maken. Wij zien ruimte voor groen door
een deel van de Egelantierstraat af te sluiten. Het gaat om het noordelijke stuk tussen de Korenbloemstraat
en Tijmstraat. Hierdoor kunnen we het pleintje uitbreiden. Denk mee over de inrichting van het plein op
maandag 20 juni.
Wat is het idee?
Het idee is om het deel van de Egelantierstraat tussen
de Korenbloemstraat en Tijmstraat af te sluiten.
Gelegen aan de huisnummers 27, 29 en 31.
Dit straatdeel willen we samen met het pleintje
vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan bloemen en een
bankje. Het kan een prettige verblijfplek worden om
samen te komen.

Figuur 1. Een schets voor de inrichting van het plein bij de
Egelantierstraat

Bewonersavond: 20 juni
Samen met omwonenden is een eerste ontwerp
gemaakt voor het plein aan de Egelantierstraat. We
gaan graag met u in gesprek over het ontwerp. Wat
zijn uw wensen en zorgen? Aan de hand van de
reacties maken we vervolgens het ontwerp definitief.
Denk dus mee over de inrichting van het plein tijdens
de bewonersavond. De avond vindt plaats op
maandag 20 juni van 19:00 tot 20:30 uur. De
bijeenkomst is op wijkbureau NoordWest. Het adres is
Thorbeckelaan 18B, Utrecht. Iedereen is welkom.
Meld u vooraf aan om deel te nemen voor 19 juni.
Stuur een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl. Zet
in de mail uw naam en adres.
Kunt u er niet bij zijn? Stuur dan een mail, dan
ontvangt u het voorlopige ontwerp. Vervolgens kunt u
uw reactie hierop via de mail doorgeven. Mail naar
Inge Aarts via groenernoordwest@utrecht.nl.

Terugblik op een eerdere bewonersavond
Eerder, op 5 april 2022, is een eerste bewonersavond
georganiseerd voor de omwonenden van het plein.
Hieruit bleek dat omwonenden voorstander zijn van
het deels afsluiten van de Egelantierstraat. Daarnaast
willen omwonenden meer groen en meer ruimte voor
ontmoeting.
Aan de hand van de reacties van de vorige
bewonersavond is een eerste ontwerp gemaakt voor
het plein. Dit ontwerp bespreken we aankomende
bewonersavond. U kunt dan hierop reageren.
Waarom meer groen in de straat?
Een groenere buurt 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 en geeft het meer
ruimte aan dieren, zoals bijen, egels en vogels.
Kijk wat u kunt doen voor meer groen op
www.utrecht.nl/groennoordwest. Hier vindt u ook een
overzicht van alle groenprojecten in NoordWest.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts (projectsecretaris) van Ruimte, via
groenernoordwest@utrecht.nl of via 06-48204694. Of
kom langs op wijkbureau NoordWest, Thorbeckelaan
18b, Utrecht.
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