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Jongerenplek Middenwetering, de volgende stap
Aan het water bij de Middenwetering willen we een kade met een overdekte zitplek maken. Dit wordt een
ontmoetingsplek voor jongeren. In het najaar van 2021 informeerden wij u over het voorlopig ontwerp en kon
u hierop reageren. Met de reacties maakten wij het definitieve ontwerp. Onlangs heeft de gemeente een
omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van deze plek. Via overheid.nl kunt u hiervan op de
hoogte blijven. Met dit wijkbericht informeren wij u over het ontwerp en het vervolg.
Het ontwerp voor de ontmoetingsplek is klaar
Op de helling van de oever komen brede betonnen
trappen. Over de zitplek heen komt een overkapping
van maximaal 2 meter breed en 2 meter diep.
De overkapping heeft 2 wanden van staal. In de
wanden snijden we teksten uit als versiering. Er komen
ook fietsklemmen en een prullenbak. Een wandelpad
schuin op de helling maakt de plek ook toegankelijk
voor mensen die niet gemakkelijk trappen kunnen
lopen.
Het definitieve ontwerp ziet u op de achterkant van dit
wijkbericht en op de projectpagina Middenwetering op
utrecht.nl/jongerenlr
Wat is er gedaan na het vorige wijkbericht?
Met de reacties uit de buurt hebben we de
ontmoetingsplek iets verplaatst en kleiner gemaakt
met minder zitbanken. Met diverse belanghebbenden
onderzochten we of er geluidsoverlast door deze plek
kan ontstaan bij de woningen en de bedrijven in de
buurt. Uit dit onderzoek bleek dat er geen geluid van
betekenis is te horen.
Een samenvatting van alle reacties plaatsten wij met
onze antwoorden op de projectpagina. Alle mensen
die schriftelijk reageerden op het voorlopig ontwerp
zijn in december 2021 gemaild over deze informatie op
de site. Zij zijn ook betrokken om het ontwerp te
verbeteren. Op de projectpagina vindt u ook meer
informatie over hoe jongeren, omwonenden en
nabijgelegen bedrijven betrokken zijn bij dit project.

Via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u op de
hoogte blijven van wanneer deze
omgevingsvergunning verleend wordt. Meer informatie
hierover leest u op de projectpagina Middenwetering
op utrecht.nl/jongerenlr.
Als de vergunning is goedgekeurd, kunnen we de plek
aanleggen.
Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in Leidsche Rijn
en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds.
Bijna 40% van de jongeren uit Utrecht woont in deze
wijken. Er zijn nu onvoldoende plekken voor hen om
buiten samen te komen. Daarom maken we de
aankomende jaren plekken waar ze kunnen en mogen
zijn, zoals overdekte bankjes of sportplekken. Kijk op
utrecht.nl/jongerenlr wat we al gedaan hebben en
welke projecten we nog meer aan het voorbereiden
zijn.
Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op utrecht.nl/jongerenlr. Of
neem contact op met projectleider Miriam Hueber via
telefoonnummer 14 030 of
ruimtevoorjongeren@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

De volgende stap: aanvraag omgevingsvergunning
Op 14 juli 2022 is de omgevingsvergunning
aangevraagd voor de aanleg van de jongerenplek.
Vanaf 8 weken na deze aanvraag kan de vergunning
verleend worden. Vervolgens kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.
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