Wijken
Wijkbureau Vleuten - De Meern
Telefoon 14030
E-Mail ruimtevoorjongeren@utrecht.nl
www.utrecht.nl/jongerenvdm

Wijkbericht

september 2022

Aanleg sport- en ontmoetingsplek en aanpassing
speelplek in het Bosch en Duinpark
In het park Bosch en Duinpark komt een nieuw basket- en pannaveldje en een picknicktafel met overkapping.
Ook plaatsen we nieuwe speeltoestellen bij de speelplek De Vlasakkers in het park omdat omwonenden dit
gevraagd hebben. De definitieve ontwerpen zijn klaar en we verwachten in het najaar van 2022 het aan te
leggen.
Sport- en ontmoetingsplek
Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u een
plattegrond van het park met daarop de locaties van
de picknickbank en het basket- en pannapleintje.
Daarbij staat ook een schets van het basket- en
pannapleintje en een foto van het picknickbankje.
Aanpassing speelplek
De bestaande speelplek De Vlasakkers richten we
opnieuw in voor jongere kinderen (0-11 jaar). Dit doen
we op verzoek van omwonenden. Zij dienden een
aanvraag in bij het Initiatievenfonds van de gemeente
om de speelplek aan te passen. Wij vonden dit een
goed idee en plaatsen nieuwe speeltoestellen zoals
een klimtoestel, kruipbuis, speelhuisje en schommel.
Er komt ook meer groen. Een tekening van de nieuwe
speelplek kunt u vinden op website
www.utrecht.nl/speeltuinen.
Reacties uit de buurt
In februari 2020 presenteerden wij een plan voor de
sport- en ontmoetingsplek op een
informatiebijeenkomst waar wij u voor uitnodigde. We
ontvingen toen veel reacties uit de buurt. Daarom
plaatsten we 2 verschillende opties voor deze sporten ontmoetingsplek op het online platform
denkmee.utrecht.nl. U kon op deze ontwerpen
reageren.
Wat deden wij met uw reactie?
Uw reacties hebben wij beantwoord en staan op de
website www.utrecht.nl/jongerenvdm. Naar aanleiding
van de reacties uit de buurt en van andere betrokken
partijen pasten wij het ontwerp aan. Er komt geen
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tweede picknickbank meer, die wij eerder bedachten
bij de skatebaan.
Planning
We verwachten dat alles er eind 2022 staat. Voor de
picknickbank vragen wij een omgevingsvergunning
aan. Deze vergunning is tijdelijk en voor maximaal 10
jaar geldig. Als deze goedgekeurd en definitief
(onherroepelijk) is, plaatsen we de picknickbank. Voor
de speelplek en het basket- en pannapleintje zijn geen
vergunningen nodig. Deze plaatsen wij zodra we het
materiaal hebben.
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 niet voldoende 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.
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/jongerenvdm staat meer informatie
over de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in
Vleuten–De Meern. Hier vindt u ook het ontwerp van
de sport- en ontmoetingsplek en de speelplek.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.
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Ontwerp picknickbank
In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komen plekken
voor jongeren met een eigen uitstraling. De
picknickbank is gemaakt van natuurlijke materialen en
de zijkanten lijken op een boom. Het dak en de
zijkanten zijn gemaakt van cortenstaal. Het tafelblad
wordt afgewerkt met hout en de banken zijn van
circulair beton. Bij de picknickbank komt ook een
afvalbak.

Ontwerp basket- en pannapleintje
Hieronder ziet u een schets van het toekomstige
basket- en pannapleintje. Het basket- en pannapleintje
bestaat uit betonnen zitelementen en bestrating. Op
het pleintje plaatsen we een basketpaal en een
afvalbak.

