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Denk mee (her)inrichten speeltuin Heenplaat en Jacominaplaat
In de lange groenstrook langs de Anna Jacominaplaat en Heenplaat gaan we het speelaanbod veranderen. We
nodigen de buurt graag uit hierover mee te denken. In dit wijkbericht lees je hier meer over.
Hoe gaat dit project lopen?
Een deel van de speeltoestellen bij de Heenplaat moet
vervangen worden en bij de Jacominaplaat
huisnummer 1 gaan we een nieuwe speelplek maken.
De firma Boerplay gaat met de omwonenden bepalen
welke speeltoestellen en andere elementen op deze
speelplekken gaan komen.

Anna Jacominaplaat centrale buurtspeelplek
We gaan een centrale buurtplek maken voor leeftijden
van 0 t/m 14 jaar. Er is al een klein voetbalveldje, daar
veranderen we niks aan. De speelplek voor de
allerkleinsten aan de Heenplaat gaan we opknappen.
Op het grasveld tussen dit voetbalveldje en de
hondentoilet voegen we toe speelvoorzieningen voor
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar Ook komt er
een afscheiding bij het water. 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.
Heenplaat
Het treintje, het klimrek en een wipkip zijn versleten en
daarvoor mogen nieuwe toestellen uitgezocht worden.
Meedenken?
Wil je meedenken over het
(her)inrichten van speeltuin
Heenplaat en Jacominaplaat? Ga
dan naar de website:
https://www.boerplay.com/herinrichten-speeltuinheenplaat-en-jacominaplaat

Verspreidingsgebied: een groot gebied rondom de speelplekken

Stap 1: invullen vragenlijst
Wij horen graag van jullie wat voor soort
speeltoestellen jullie leuk vinden. Willen jullie duikelen,
springen, klimmen of juist andere mogelijkheden?
Welke uitstraling moeten de speeltoestellen en de
speelplek krijgen? Je kunt de vragenlijst op de
aangegeven webpagina vóór 16 december invullen.
Stap 2: kiezen uit 3 voorlopige ontwerpen
Na jullie reacties gaat ons ontwerpteam 3 voorlopige
ontwerpen maken, waarin alle wensen en ideeën
zoveel mogelijk worden verwerkt. Deze 3 voorlopige
ontwerpen delen we met u via het opgegeven emailadres. We willen je vragen jouw voorkeur en
opmerkingen of aanvullingen aan ons door te geven
via de website. Dit kan tot 26 januari 2023.
Stap 3: definitief plan
Van het ontwerp met de meeste stemmen en
eventuele opmerkingen maakt ons ontwerpteam een
definitief ontwerp. Nadat het definitieve ontwerp
goedgekeurd is door de gemeente, informeren we
jullie hierover in een wijkbericht vanaf begin februari
2023.
Stap 4: realisatie
De planning is om de speelplekken in het voorjaar van
2023 te realiseren en op te knappen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de inrichting van de
speelplek neemt u contact op met BOERplay, Berdi
Viveen, adviseur b.viveen@boerplay.com.
Wilt u contact met de gemeente over deze speelplek
dan kunt u mailen naar speelplek@utrecht.nl onder
vermelding van de straatnaam van de speelplek.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Vleuten De Meern aan het Dorpsplein in
Vleuten, of via telefoonnummer 14 030.
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