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De volgende stap naar een opgeknapte Kameleon
en omliggende straten
In februari 2022 ontving u een wijkbericht over de herinrichting van speelplaats de Kameleon en direct
aangrenzende straten. Toen nodigden we u uit voor de eerste bewonersmiddag op de speelplaats. U leest in
dit wijkbericht meer over de volgende stap in dit project. We nodigen u van harte uit voor de tweede
inloopbijeenkomst op dinsdag 20 september 2022. U kunt ook online uw mening delen.
Waar gaat het over?
De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor het
opknappen van speelplaats de Kameleon aan de
Balkstraat en de direct aangrenzende straten. We
willen de speelplaats opknappen, nieuwe
speeltoestellen plaatsen, de plek groener maken en
ook de straten eromheen aanpakken. We maken deze
plannen graag samen met u als omwonende.
Waarom is uw mening belangrijk?
Als buurtbewoner weet u precies wat er speelt in uw
buurt. Daarom waren we heel blij dat op 9 maart 2022
al ongeveer 50 volwassen en 30 kinderen naar de
eerste bewonersmiddag kwamen. Iedereen plakte
stickers bij wat zij belangrijk vonden voor de toekomst
van de Kameleon. Deze informatie hebben we gebruikt
bij het opstellen van het zogenaamde startdocument.
In dit document staat beschreven waar de gemeente
mee aan de slag gaat, welke stappen we volgen en
welke vragen we moeten beantwoorden. Het college
van burgermeester en wethouders stelde eind
augustus het startdocument vast.
Wat is de volgende stap?
Omdat we nu aan de slag gaan met de volgende stap,
horen we graag opnieuw wat u belangrijk vindt. Dit
keer gaat dat over welk type speelplaats de Kameleon
in de toekomst moet zijn. In een variantenstudie
werken we de voor- en nadelen van drie type
speelplaatsen uit, namelijk:
1. Een speelplaats die altijd open is zonder hoge
hekken en toezicht.
2. Een speelplaats die kan worden afgesloten.
De gemeente geeft speeltuinmedewerkers de
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opdracht om tijdens openingstijden toezicht te
houden.
3. Een tussenvorm waar vrijwilligers toezicht
houden.
Bent u erbij op 20 september?
We vertellen u tijdens een inloopbijeenkomst graag
meer over de drie types. Maar we hopen vooral van u
te horen wat u voor- en nadelen van de drie types
vindt.
U kunt op 20 september 2022 tussen 19:00 en
20:30 uur binnenlopen op een moment dat voor u
goed uitkomt.
De bijeenkomst is in het pand van het Buurtteam, op
Balkstraat 31. De hele avond staat er koffie, thee en
iets lekkers klaar. U hoeft zich niet aan te melden.
Denkt u liever online mee?
Misschien kunt u niet bij de bijeenkomst zijn of vindt u
het fijner om online te reageren. Vanaf 20 september
vindt u uitleg over de drie type speelplaatsen op de
website www.denkmee.utrecht.nl/projects/kameleon. U
kunt tot en met 30 september uw reactie achterlaten.
Wat gebeurt er hierna?
We zetten de voor- en nadelen van de drie varianten
op een rij. Het bestuur van de gemeente neemt een
besluit over welk type de voorkeur heeft. Daarna gaan
we, samen met u, aan de slag met het ontwerp van de
speelplaats en de direct aangrenzende straten.

Utrecht.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Projectteam herinrichting de Kameleon via
kameleon@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
via noordwest@utrecht.nl of via algemeen
telefoonnummer 14 030.

