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Werkzaamheden pleintje Bollenhofsestraat/Gildstraat
Bewoners hebben een initiatief ingediend voor vergroenen van het pleintje aan de Bollenhofsestraat,
kruisend met de Gildstraat. Zo ontstaat een prettige groene zone voor bewoners en wandelaars. Graag geven
we u een update van de stand van zaken.
Wat is het idee?
Dit initiatief is ruim 2 jaar geleden gestart. De eerste
opzet sloot onvoldoende aan bij de ideeën van de
buurtbewoners. Daarom is er eind vorig jaar een
oproep gedaan aan alle omwonenden mee te denken.
Samen met ongeveer 20 bewoners is de opzet
aangepast, landschapsarchitect Akke Bink vertaalde
dit naar een ontwerp, passend binnen de
gemeentelijke kaders.
Door het pleintje te beplanten, creëren we meer groen
in de buurt. Vergroenen is goed voor insecten en
vogels. Bestrating vervangen voor groen zorgt ervoor
dat het regenwater in de grond infiltreert en voorkomt
zo overbelasting van het riool bij hevige regen. Verder
geeft het groen verkoeling tijdens de steeds vaker
voorkomende hoge temperaturen in de zomer. De
gemeente verzorgt de realisatie en daarna verzorgen
de bewoners het onderhoud van de planten.
Het ontwerp van het plein is in samenspraak met de
buurt opgesteld. Omdat het plein deels binnen het
beschermd stadsgezicht valt moest er een vergunning
aangevraagd worden om te mogen vergroenen. Deze
is nu toegekend.

Aannemer Jos Scholman voert de werkzaamheden uit,
ze beginnen vanaf maandag 14 november
aanstaande. De aannemer werkt van maandag tot en
met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. De werkzaamheden
kunnen zorgen voor geluidshinder en enig oponthoud
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan het
werk zijn afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Dit
geven we aan met gele borden. Voetgangers kunnen,
waar mogelijk, langs de werkzaamheden over de
stoep.
Wie draagt bij aan dit plan?
Naast de gemeente, dragen ook het Waterschap
HDSR en de Provincie Utrecht bij aan dit plan.
Meer informatie?
Neem gerust contact op met het Wijkbureau OostNoordoost, F.C. Dondersstraat 1, via
noordoost@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.

Planning werkzaamheden
Na toekenning van de vergunning hadden we de keus
de werkzaamheden volgende week te starten (in de
week van 14 november) of pas in het begin van
volgend jaar. In overleg met de initiatiefnemers
besloten we de werkzaamheden nog dit jaar uit te
zetten. Ons excuus dat u zo laat bericht ontvangt over
de start van deze werkzaamheden.
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