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Veranderingen speelplekken omgeving De Milan Viscontilaan
Rondom De Milan Viscontilaan liggen 4 speelplekken waar verschillende speeltoestellen versleten zijn.
Een aantal speeltoestellen is al weggehaald. We willen een aantal plekken anders gaan inrichten en een plek
verplaatsen naar een andere locatie. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Welke speelplekken gaan we veranderen?
In najaar 2022 passen we de volgende speelplekken
aan, zie ook het kaartje:
1. Anna Jacominaplaat bij huisnummer 9
2. Anna Jacominaplaat bij huisnummer 1
3. Aan de Heenplaat
4. De Milan Viscontilaan bij huisnummer 176

Er is gekeken naar het aantal kinderen en hun leeftijd
in deze buurt, de ruimtelijke opbouw van de wijk en het
aanbod aan speelplekken in de buurt. Dit kunt u
nalezen in het Wijkspeelruimtekader Vleuten De
Meern op www.denkmee.utrecht.nl op de pagina
speelplekken in Utrecht. De resultaten van dit
onderzoek nemen we mee in het vernieuwen van de
genoemde speelplekken.

Bij locatie 4, De Milan Viscontilaan, lag een speelplek
die regelmatig onder water stond. Om die reden zijn de
speeltoestellen hier weggehaald. We onderzoeken of
hier een speelplek kan terugkomen.

Per speelplek kunt u lezen wat we gaan doen en hoe
we de omwonenden en de kinderen gaan betrekken.

Waarom gaan we veranderen?
We hebben de speelbehoefte in deze wijk onderzocht.

Speelplek Anna Jacominaplaat bij huisnummer 9
De meeste speeltoestellen hier zijn versleten. We
gaan hier een informele speelplek van maken. Dit
betekent dat de ruimte bedoeld blijft voor spelen, maar
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dan zonder speeltoestellen. In plaats daarvan komen
er speelelementen zoals boomstammen of keien.
Kinderen hebben niet altijd speeltoestellen nodig om
lekker buiten te kunnen spelen. Hoe zo’n informele
speelplek eruit zou kunnen zien, leest u in de nieuwe
speelvisie van de gemeente op www.utrecht.nl.
De nieuwe inrichting stemmen we af met de
omwonenden. Die krijgen daarover dit jaar een
Wijkbericht.
Speelplek Anna Jacominaplaat bij huisnummer 1
Op deze locatie willen we een centrale buurtspeelplek
maken voor leeftijden van 0 t/m 14 jaar. Er is hier al
een klein voetbalveldje en een speelplek voor de
allerkleinsten aan de Heenplaat. De speeltoestellen
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar staan nu
op de speelplek bij Anna Jacominaplaat huisnummer
9. Deze plek ligt niet centraal in de buurt en is te klein
voor deze doelgroep. Door het speelaanbod op 1 plek
te bundelen ontstaat een centrale buurtplek.
Speeltoestellenleverancier Boerplay gaat de
omwonenden vragen naar de wensen voor de nieuwe
speeltoestellen. Deze mensen krijgen daarvoor een
uitnodiging in het najaar van 2022.

Speelplek aan de Heenplaat
Deze speelplek blijft ingericht voor de allerkleinsten.
Het treintje, het klimrek en een wipkip zijn versleten en
daarvoor mogen nieuwe toestellen uitgezocht worden.
Speeltoestellenleverancier Boerplay gaat de
omwonenden vragen naar de wensen voor nieuwe
speeltoestellen. Deze mensen krijgen daarvoor een
uitnodiging in het najaar van 2022.
Reacties op deze veranderingen?
Mogelijk heeft u vragen over deze veranderingen of
wilt u reageren op dit plan, dan kunt u bellen of mailen
met Miriam Hueber. U kunt tot 18 oktober 2022 op dit
wijkbericht reageren, via de gemeente telefoon 14 030
of e-mail speelplek@utrecht.nl onder vermelding van
speelplekken Milan Viscontilaan.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Vleuten De Meern aan het Dorpsplein 1 in
Vleuten, of vleutend@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.

