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Wijkbericht

oktober 2022

Opknappen speelplek Kastanjestraat
De speeltoestellen op de speelplek aan de Kastanjestraat gaan we vervangen. Na de eerste ronde opgehaalde
reacties ligt er nu een eerste ontwerp. We nodigen u uit daarop te reageren.
Niet iedereen heeft kunnen reageren
In juni 2022 ontvingen bewoners van de Kastanjestraat
een wijkbericht met de informatie dat we alle
speeltoestellen op de speelplek aan de Kastanjestraat
gaan vervangen. Daarin vroegen we de buurt om mee
te denken met de herinrichting van de speelplek.
Helaas is er iets mis gegaan met het verspreidingsgebied, waardoor bewoners van aanliggende straten
van de speelplek geen wijkbericht hebben ontvangen.

speeltoestellen op de website denkmee.utrecht.nl (ga
via ‘Speelplekken Utrecht’ naar Kastanjestraat) of scan
de QR code hieronder.
Scan de QR-code met uw
telefoon om naar het Denk
mee platform te gaan.

Met dit wijkbericht willen we u de mogelijkheid geven
te reageren op het ontwerp (05102022).
Waarom veranderen we deze speelplek?
De speeltoestellen op de speelplek zijn aan
vervanging toe. We richten de speelplek opnieuw in
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit is
bepaald op basis van het aantal kinderen en hun
leeftijd en het aanbod aan speelplekken in de buurt.
Hoe ziet het gewijzigd concept ontwerp eruit?
Op het 1e wijkbericht zijn 23 reacties binnen gekomen
via de enquête en nog een aantal reacties via mail.
Deze zijn verwerkt in een ontwerp d.d. 05102022.
We vervangen alle bestaande speeltoestellen door:
o speelhuisje
o 2-delig duikelrek
o dubbele schommel
o 2 veer-elementen
o 5 stap-zit-elementen
We vervangen 1 dode en 2 slechte bomen door
nieuwe bomen. De keuze voor de nieuwe bomen
wordt in overleg met de tuincommissie bepaald.
Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u het ontwerp.
Ook vindt u het ontwerp en de voorbeelden van de

Hoe kan u reageren op het ontwerp?
U kunt uw reactie op het ontwerp mailen naar
speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
Kastanjestraat. Dit kan tot uiterlijk 28 oktober.
Wat doen we met uw reactie?
De reacties worden, waar mogelijk, verwerkt om tot
een definitief ontwerp te komen. Dit hangt mede af van
of deze passen binnen het budget, het beleid en de
regels voor veiligheid en aanleg van een speelplek.
We informeren u met een bericht over het definitieve
ontwerp met uitleg welke wijzigingen zijn doorgevoerd.
Uitvoering en evaluatie
We verwachten eind 2022 te starten met de
uitvoeringswerkzaamheden.
We willen dit project graag met u evalueren. Dat zullen
wij doen met een kleine enquête.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de speelplek neemt u
contact op met de projectleider Anja Bechan via 14030
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of speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
Kastanjestraat.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B, of via
telefoonnummer 14 030.

Eerste ontwerp

