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Denk mee opknappen speeltuin Kreekraklaan 
 

De gemeente gaat de speeltuin aan de Kreekraklaan opnieuw inrichten. Alle speeltoestellen moeten worden 

vervangen. Uw stem en die van de kinderen spelen hierin een grote rol! We nodigen u graag uit om mee te 

denken.  

 

Firma Kompan gaat met u aan de slag 

De gemeente heeft aan de firma Kompan gevraagd 

om de speeltuin aan de Kreekraklaan op te knappen in 

afstemming met de omwonenden van deze plek. Dit 

bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en 

opknappen van speelplekken.  

 

Wat gaan we doen met de speelplek?  

Van deze speelplek willen we een buurtplek maken 

voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Dit is 

bepaald op basis van het aantal kinderen in de buurt, 

hun leeftijd en hoe dit zich ontwikkelt in de komende 

jaren. Dit kunt u nalezen in het Wijkspeelruimtekader 

Leidsche Rijn 2018, zie 

www.utrecht.nl/speelruimtebeleid.  

 

Hoe kunt u meedenken?  

Firma Kompan biedt u 3 stappen om mee te denken: 

1. Online een vragenlijst invullen; 

2. “Live” vragen stellen of een reactie geven; 

3. Online samen de speelplek inrichten. 

In deze brief krijgt u uitleg over deze stappen.  

 

Op de website kunt u alle stappen volgen en de 

vragenlijst invullen. Ga naar 

https://nl.surveymonkey.com/r/ZTFHN2C of scan de 

QR code hieronder, dan komt u meteen op de pagina.   

 

Vragenlijst invullen  
Van 3 november tot en met 
16 november mag iedereen 
de korte vragenlijst invullen 
op de projectpagina voor de 
Kreekraklaan. De vragenlijst 
is anoniem, we vragen geen 
persoonsgegevens. Rond 18 
november staan de resultaten 
op de projectpagina van de 
Kreekraklaan.   

 
 

Live vragen stellen of een reactie geven  

Op 2 momenten kunt u vragen stellen of u reactie 

geven over de speelplek bij de mensen van Kompan:  

• 14 november 2022, van 16:30 t/m 17:00 in de 

speeltuin in de Kreekraklaan; 

• 15 november 2022, van 19:00 t/m 19:30 via 

Teams, de link staat op de projectpagina van 

de Kreekraklaan.   

 

Online samen de speelplek inrichten 

Op 21 november van 19.00 tot 20.00 uur gaan we 

samen met u en de kinderen de speelplek inrichten. 

Om mee te doen gaat u naar de projectpagina van de 

Kreekraklaan. Hier staat een link naar deze 

ontwerpbijeenkomst. We maken een ontwerp in 2D en 

3D op basis van de resultaten van de vragenlijst en de 

informatie uit de “live vragen stellen bijeenkomsten”.  

 

Vervolgstappen 

Na de gezamenlijke ontwerp bijeenkomst maken we 

een mooie tekening van het ontwerp en checken we bij 

de gemeente of het ontwerp voldoet aan allerlei 

onderhouds- en veiligheidseisen. Op de projectpagina 

van de Kreekraklaan van Kompan ziet u het definitieve 

ontwerp zodra dit klaar is.  
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Speeltuin opknappen 
Als het ontwerp definitief is krijgt u van de gemeente  
een nieuw wijkbericht met informatie over het ontwerp 
en informatie wanneer de speeltuin wordt opgeknapt.   
 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de speelplek neemt u contact 
op met de firma Kompan jerfie@kompan.com of 06-
22247005. 

Wilt u contact met de gemeente over deze speelplek 

dan kunt u mailen naar speelplek@utrecht.nl onder 

vermelding van speelplek Kreekraklaan.   

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Leidsche Rijn aan het Brusselplein 4, of 

via telefoonnummer 14 030. 
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