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Wijkbericht       oktober 2022 

 

 

Nieuwe ontwerp voor de speelplek aan de Willem 
Hedastraat 
 

Een aantal bewoners maakten een plan voor een groenere speelplek aan de Willem Hedastraat, zodat 

kinderen er fijner kunnen spelen. Meer dan 30 bewoners reageerden enthousiast op het plan en zetten hun 

handtekening eronder. Aan de hand van dat plan maakte de gemeente een ontwerp voor de speelplek. Bekijk 

het ontwerp op de achterkant van dit wijkbericht en lees de omschrijving hieronder. 

 

Hoe ziet het nieuwe ontwerp eruit?  

We gaan: 

• 200 m2 groen toevoegen. Dit bestaat uit gras, 

struiken en een plantvak/border met bloemen. 

Een selectie van de planten vindt u op de 

achterkant van dit wijkbericht; 

• 4 bomen toevoegen; 

• de voetbalkooi behouden; 

• de twee bankjes verplaatsen en opnieuw 

schuren; 

• een picknickbank toevoegen; 

• de schommel verplaatsen naar het noorden. 

Één van de zitjes vervangen we door een 

peuterzitje. De schommel verven we opnieuw. 

• de andere speeltoestellen vervangen voor één 

nieuw, groot speeltoestel. Het is een 

klimtoestel met een huisje, een glijbaan en een 

balans balk. Hierboven staat een afbeelding 

van het speeltoestel; 

• het steen onder de rij bestaande bomen 

vervangen met verhard zand. Hierdoor kunnen 

de bomen straks beter groeien. 

Vragen of opmerkingen? 

U kunt voor maandag 14 november een reactie geven 

op het ontwerp via groenernoordwest@utrecht.nl.  

U kunt ook bellen met de projectsecretaris via 14 030 

of bij het Wijkbureau langs gaan op de Thorbeckelaan 

18b. 

Helpt u mee op de speelplek? 

De speelplek wordt een stuk groener. Er komt ook een 

border met struiken en bloemen. Een enthousiaste 

groep bewoners gaat dit groen zelf onderhouden.  

Helpt u ook mee om het plein mooi te maken? Stuur 

dan een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl. Alle 

hulp is welkom! 

Wilt u een geveltuin? 

Help de speelplek nog groener te maken. Neem als 

omwonenden een geveltuin. Dit is een smal tuintje 

langs de gevel. De gemeente helpt hierbij. Mail naar 

groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie. 

 

Vervolg 

We verwachten in het voorjaar van 2023 te starten met 

de uitvoering. Wanneer we hier meer informatie over 

hebben, dan ontvangt u dit via een wijkbericht. 

 

Waarom een groenere speelplek? 

Met de vernieuwde speelplek krijgt de wijk er een 

mooie plek bij. Een groener speelplek draagt bij aan 

een gezonde leefomgeving. Groen geeft namelijk 

verkoeling tijdens hete zomers en nodigt uit tot meer 

spelen. 
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Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Aarts (projectsecretaris) van Ruimte, via 

groenernoordwest@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b, 

via noordwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 

 

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Rond de speelplek 

aan de Willem Hedastraat 
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