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Veranderingen op speelplek 
Uilvlinder 
 
In de speeltuin aan de Uilvlinder haalt de gemeente de versleten glijbaan weg. Er komt geen ander 
speeltoestel voor in de plaats. De andere toestellen blijven nog meerdere jaren staan. In dit wijkbericht leest u 
waarom we dat doen.  
 
 
De glijbaan is versleten en binnenkort niet meer veilig 
om op te spelen. We halen deze weg en zullen geen 
nieuw toestel plaatsen.  

 
Onderzoek naar speelplekken in Parkwijk   
De gemeente onderzoekt in haar wijken hoeveel en 
wat voor soort speelplekken er op dit moment en in de 
komende jaren nodig zijn. Dit doen we op basis van 
het aantal kinderen in de buurt, hun leeftijd en hoe dit 
zich ontwikkelt in de komende jaren. Ook de 
bereikbaarheid van speelplekken wordt hierin 
meegenomen. Op basis daarvan kijken we hoe we 
bestaande speeltuinen onderhouden, opknappen of 
juist een andere invulling geven.  
 
In Parkwijk is het aantal speelplekken met 
speeltoestellen hoger dan nodig is voor het aantal 
kinderen in deze buurt (zowel nu als de komende 
jaren). Dit kunt u nalezen in het Wijkspeelruimtekader 
Leidsche Rijn 2018, zie 
www.utrecht.nl/speelruimtebeleid. In dit 
Wijkspeelruimtekader staat in de bijlage dat de 
speelplek Uilvlinder omgezet kan worden naar een 
informele speelplek. Dit betekent dat de ruimte 
beschikbaar blijft voor spelen, maar dan zonder 
speeltoestellen. Daarom halen we de komende jaren 
versleten speeltoestellen weg op deze plek, zonder 
nieuwe toestellen te plaatsen.  
 

Openbare ruimte om er te spelen 
Op de speelplek aan de Uilvlinder halen we dus stap 
voor stap alle toestellen weg. Dit doen we als de 
toestellen versleten zijn of als we signalen krijgen dat 
de toestellen niet meer wenselijk zijn op deze locatie. 
Dit duurt enkele jaren. Hoeveel jaren weten we niet. 
Als de meeste toestellen weg zijn, richten we de ruimte 
in zodat kinderen er prettig kunnen spelen, maar dan  
 
 
zonder speeltoestellen. Dit noemen we een “vrij 
bespeelbare openbare ruimte” of “informele speelplek”.  
Kinderen hebben niet altijd speeltoestellen nodig om 
lekker buiten te kunnen spelen. Wel een plek die zo is 
ingericht dat je er veilig en prettig kan spelen.   
 
Hoe zo’n vrij bespeelbare openbare ruimte eruit zou 
kunnen zien, leest u in de nieuwe speelvisie van de 
gemeente op utrecht.nl en een voorbeeld ziet u op de 
foto hieronder. Die nieuwe inrichting stemmen we af 
met de omwonenden.  
 

http://www.utrecht.nl/
http://www.utrecht.nl/speelruimtebeleid


 

  

 
 

 
Meer informatie? 
Voor de speelplek neemt u contact op met Miriam 
Hueber via 14030 of email speelplek@utrecht.nl graag 
onder vermelding van speelplek Uilvlinder.  
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 
Wijkbureau Leidsche Rijn aan het Brusselplein 4, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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