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Aanpassing speelplek Rietgraslaan (Vleuterweide)
De speelplek aan de Rietgraslaan gaat veranderen. Het speeltoestel is aan vervanging toe en bewoners
hebben hun wens voor aanpassing aangegeven via een initiatiefaanvraag. Hiervoor is door een
gespecialiseerd bureau een ontwerp gemaakt en wij willen graag horen wat u daarvan vindt.
Hoe komt de speelplek eruit te zien?
De speelplek is bedoeld als centrale buurtspeelplek
voor kinderen tot ongeveer 11 jaar. We breiden de
speelmogelijkheden uit, zodat er meer samen
gespeeld kan worden.
De volgende speeltoestellen willen we plaatsen:
 een klimtoestel op het bestaande zand
 een mandschommel
 lage houten paaltjes om overheen te lopen
 speelkeien
 twee kruipbuizen in het lagere deel
 een wilgenhutje, dit kan alleen als bewoners
uit de buurt het samen met de gemeente
onderhoudt. Dit kunt u laten weten aan de
projectleider
Bij het speelgedeelte wordt het bestaande hek
gedeeltelijk verplaatst en worden er heesters geplant.
Richting het spoor maken we een ronde zitplek aan
het water. De zitplek graven we gedeeltelijk in, om het
geluid van pratende mensen te verminderen en aan de
waterkant wordt een wilgenboom geplant.
Wij hebben een bijlage toegevoegd van het conceptontwerp.

Uw reactie op het plan
U kunt tot uiterlijk 11 oktober 2022 laten weten wat u
van het plan vindt. Misschien heeft u bezwaren,
aanvullingen of vragen, laat het ons weten. Dat kan via
speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
Rietgraslaan. U kunt ook bellen met projectleider Anja
Bechan via 14030.
De reacties van de buurt proberen we zoveel mogelijk
te verwerken in het definitieve ontwerp. We stemmen
het definitieve ontwerp af met de direct omwonenden.
Wilt u meedenken over het definitieve ontwerp mail
dan naar speelplek@utrecht.nl, geef aan waar u woont
en dat u over de Rietgraslaan wilt meedenken. We
gaan gezamenlijk kijken naar een balans tussen fijn
spelen en prettig wonen.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Vleuten De Meern aan het Dorpsplein 1 in
Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u het concept
ontwerp. Vleuten, e-mail vleutendemeern@utrecht.nl
of via telefoonnummer 14 030.
Uitvoering
We verwachten eind 2022 te starten met de
uitvoeringswerkzaamheden.
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