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Denk mee:
een groenere speelplek aan de Willem Hedastraat
Samen met bewoners wil de gemeente de speelplek aan de Willem Hedastraat groener maken. Denk
bijvoorbeeld aan meer bloemen en bomen. Maar ook aan nieuwe speeltoestellen en het toevoegen van
bankjes. Wij zijn benieuwd welke ideeën u heeft voor deze speelplek. Denk mee tijdens de bijeenkomst op 23
juni.
haalden meer dan 30 handtekeningen op bij
omwonenden.
De gemeente ondersteunt het plan om het plein te
vergroenen. Wij willen samen met omwonenden en
gebruikers van het plein een ontwerp uitwerken.
Waarom een groenere speelplek?
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.
Denk mee
We willen graag weten wat u belangrijk vindt bij het
vergroenen van de speelplek Willem Hedastraat. Zo
komen we samen tot een beter ontwerp. Daarom
nodigen wij u uit om mee te denken tijdens deze
bewonersavond.
Bewonersavond: 23 juni
Denk mee over het nieuwe ontwerp van de speelplek
Willem Hedastraat op donderdag 23 juni van 19.30
uur tot 21.00 uur. Iedereen is welkom.
De bijeenkomst is op wijkbureau NoordWest. Het
adres is Thorbeckelaan 18B, Utrecht. Het wijkbureau
zit op de 1e verdieping in gebouw De Speler.

Zelf ook iets doen voor meer groen?
Kijk wat u kunt doen op
www.utrecht.nl/groennoordwest. Leg bijvoorbeeld een
geveltuin aan. Op de website staat hoe.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts (projectsecretaris bij de Gemeente Utrecht),
via groenernoordwest@utrecht.nl of via
06-48204694.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
via noordwest@utrecht.nl of via 14 030.

Meld u vooraf aan voor 21 juni via de mail. Het
emailadres is groenernoordwest@utrecht.nl. Zet in de
mail uw naam en adres.
Begonnen bij een bewonersinitiatief
Twee bewoners hebben het idee om het plein bij de
Willem Hedastraat te vergroenen en een prettigere
speelplek van te maken. Zij maakten een plan en
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