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Tussenbericht speelplek Lauwerhof 
 

 

U krijgt dit wijkbericht om u te infomeren over de stand van zaken van de speelplek op de Lauwerhof en de 

vervolgstappen.  

 

Stand van zaken 

Op 8 september hebben gemeenteraadsleden in de 

raadscommissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte 

gesproken over de speelplek in de Lauwerhof. Het is 

de grote wens van de gemeenteraad dat bewoners 

van de Lauwerhof gezamenlijk een oplossing vinden 

voor de speelplek en de ervaren overlast.  

 

Hoewel daartoe de afgelopen jaren pogingen zijn 

gedaan, heeft de gemeenteraad de nieuwe 

wijkwethouder Eva Oosters nadrukkelijk gevraagd nog 

een ultieme poging te ondernemen om bewoners met 

elkaar in gesprek te laten gaan over een oplossing. De 

wethouder heeft toegezegd om dit middels een 

bemiddelingstraject te doen. 

 

Het is belangrijk dat de dialoog open kan plaatsvinden. 

Dat betekent dat alle oplossingsmogelijkheden op tafel 

moeten komen. De gemeenteraad heeft daarom 

gevraagd het eerdere besluit van verplaatsing van een 

groot deel van de speeltoestellen niet het uitgangspunt 

te laten zijn, maar dat besluit terug te trekken om een 

open gesprek mogelijk te maken. De uitgangspunten 

voor de oplossing zullen samen opgesteld moeten 

worden.  

 

Hoe nu verder? 

De gemeente zoekt nu een onafhankelijk bemiddelaar 

die de bewoners en andere belanghebbenden aan de 

Lauwerhof met elkaar in gesprek kan brengen en een 

oplossing kan bereiken voor de ontstane situatie. 

Zodra de bemiddelaar van start kan gaan, krijgt u 

opnieuw een wijkbericht met meer informatie over het 

bemiddeltraject en de manier waarop u mee kunt 

praten.  

De verwachting is dat dit bemiddeltraject spoedig kan 

starten. We verwachten de wijk en de gemeenteraad 

uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te informeren 

over de uitkomst van dit bemiddeltraject. 

 

 

Foto: speelplek Lauwerhof 

 

Meer informatie? 

U kunt het verslag van de raadsvergadering lezen via 

http://bitly.ws/vSkQ. Ook kunt u de vergadering 

terugkijken via https://direc.to/i4jQ. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc 

Eerden of Dick van der Geest van Wijkbureau 

Binnenstad, via binnenstad@utrecht.nl of via 14 030. 

Ook voor andere vragen over uw wijk kunt u 

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, 

Stadhuisbrug 1, via binnenstad@utrecht.nl of via 

algemeen telefoonnummer 14 030. 
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