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Opknappen speelplek Jeremiestraat
Het kinderdagverblijf Het Kevertje heeft een aanvraag ingediend bij het initiatievenfonds om de speelplek aan
de Jeremiestraat op te knappen. De initiatiefnemer ziet dit ook als een mooie kans om niet alleen de speelplek
op te knappen, maar er samen met de bewoners een fijne buitenplek voor de hele buurt van te maken. In dit
wijkbericht brengen wij u daarvan op de hoogte en kunt u lezen hoe u mee kunt doen.
Wat gaan we doen
Kinderdagverblijf Het Kevertje heeft een aanvraag
ingediend bij het initiatievenfonds om de speelplek aan
de Jeremiestraat op te knappen. De initiatiefnemer ziet
dit ook als een mooie kans om de speelplek op te
knappen én er samen met de bewoners een fijne
buitenplek voor de hele buurt van te maken. Een plek
waar je even kunt ontspannen in de luwte van de stad
alsof het een beetje je eigen achtertuin is. Samen met
de initiatiefnemer, Martine Sluijs en Sander van der
Ham van der Ham van www.stillestad.nl,
woningcorporatie BO-EX en sociaal makelaars van
DOCK gaan we de buurt in om bewoners te
informeren en bevragen over dit plan.
Planning en meedoen
Vanaf eind augustus zullen we de plek bezoeken en
met mensen in gesprek gaan over de plek. Martine en
Sander werken al jaren samen met mensen aan fijne,
rustige plekken in steden en dorpen en zijn daarom
gevraagd hierbij te helpen. In september zullen zij met
bewoners die dat willen interviews houden om zoveel
mogelijk te weten te komen over de plek en mensen
uit te nodigen om mee te denken en doen bij de
aanpak.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marianne Romein van Wijkbureau Binnenstad, via
binnenstad@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via
binnenstad@utrecht.nl of via algemeen
telefoonnummer 14 030.
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