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Aanpassing speelplek Walter Kollolaan
De speelplek aan de Walter Kollolaan gaat veranderen. De speelplek is verouderd en de bestaande
speeltoestellen zijn aan vervanging toe. We hebben drie speeltoestellen leveranciers uitgenodigd een
ontwerp te maken. Wij horen graag wat u en de kinderen in de buurt daarvan vinden.
Inleiding?
De speelplek aan de Walter Kollolaan is verouderd.
Daarom gaat de gemeente de speelplek opknappen.
De speelplek zoals die nu is, is geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 0-6 jaar. Op basis van het aantal
kinderen en hun leeftijd in deze buurt, willen we de
speelplek opknappen voor kinderen in de leeftijd van 0
tot 12 jaar.
Duurzaam en groen
De gemeente heeft 3 leveranciers gevraagd een
passend ontwerp te maken voor de speelplek.
De gemeente vindt de volgende zaken belangrijk:
Vanuit circulariteit is het wenselijk dat speeltoestellen
ter plekke of op een andere locatie worden
hergebruikt. Er is een wens om de speelplek te
vergroenen, waarbij ook rekening gehouden wordt met
de waterafvoer. Tot slot wil de gemeente dat de
speelplek geschikt is voor kinderen met een beperking.
Ontwerp kiezen
Voor de speelplek hebben de onderstaande
leveranciers een ontwerp gemaakt.
Ontwerp 1: Boerplay
Ontwerp 2: Kompan
Ontwerp 3: Yalp
U kunt kiezen welk ontwerp u graag zou willen voor de
speelplek. Ga daarvoor naar denkmee.utrecht.nl (kies
‘speelplekken Utrecht’) of scan de QR code hiernaast.
Op de webpagina vindt u alle 3 de ontwerpen (in PDF)
en de mogelijkheid om te stemmen. U moet eerst een
account aanmaken op het platform Denkmee om te
kunnen stemmen.
Lukt het u niet om digitaal te reageren of de ontwerpen
te bekijken, dan kunt u bij het wijkbureau Leidsche Rijn
terecht (Brusselplein 4). Onze collega’s helpen u
graag.

Verspreidingsgebied: omgeving speelplek Walter Kollolaan

scan deze QR-code om uw
stem uit te brengen.

U kunt tot uiterlijk 1 oktober 2022 laten weten voor
welk ontwerp u kiest. Misschien heeft u bezwaren,
aanvullingen of vragen, laat het ons weten. Dat kan via
speelplek@utrecht.nl onder vermelding van Walter
Kollolaan. U kunt ook bellen met projectleider Anja
Bechan via 14030.
Planning
Het ontwerp met de meeste stemmen zal de
desbetreffende leverancier gaan uitvoeren.
Het resultaat hiervan kunt u vanaf 8 oktober vinden op
Denkmee.
We verwachten eind 2022 te starten met de
aanpassing van de speelplek.
Overige vragen
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,
leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.
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