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Meer groen in de Zandhofsestraat 
 

Bewoners willen meer groen in de Zandhofsestraat. Zo ontstaat er een prettigere groene zone voor bewoners 

en wandelaars. Dit is ook fijn voor dieren zoals insecten, bijen en vlinders. Groen vergroot de leefbaarheid, 

geeft verkoeling op warme dagen en zorgt voor een goede afwatering.  

 

Wat is het idee? 

We willen ter hoogte van nummer 143 tijdelijk een 

parkeerplek opheffen voor meer groen. Hier kan een 

plantvak komen met vaste begroeiing, bloemen en/of 

kruiden. Ook kunnen we eventueel een bankje of 

fietsenrek toevoegen. 

 

Het opheffen van de parkeerplek valt binnen de 2% 

regeling. Per parkeerrayon (gebied) mogen we 

maximaal 2% van de parkeerplaatsen weghalen. De 

parkeerdruk wordt hierdoor niet hoger. Er zijn niet 

meer vergunningen uitgegeven dan dat er parkeerplek 

is. Door hier meer groen te plaatsen vergroten we de 

leefbaarheid in de wijk. De voordeuren blijven goed 

toegankelijk. 

 

 
 

De plantenbakken staan hier tijdelijk. Op deze manier 

kunnen bewoners in de Zandhofsestraat wennen aan 

meer groen en een parkeerplek minder. Na drie 

maanden polsen we bij de bewoners of de parkeerplek 

definitief groen wordt. 

 

 

 

 

Doet u mee met zelfbeheer?  

Wilt u meehelpen met het onderhouden van de 

groenvakken? Meldt u zich hier dan voor aan. Al veel 

Utrechters verzorgen samen met de buren een stukje 

groen en leveren zo een mooie bijdrage aan een 

groene, duurzame en aantrekkelijke stad. Alle hulp is 

welkom! Aanmelden kan via noordoost@utrecht.nl 

onder vermelding van Zelfbeheer Zandhofsestraat. 

 

Wat vindt u van de plannen? 

Graag horen we wat u van deze vergroeningsplannen 

vindt. U kunt uw reactie voor 22 februari aanstaande 

aan ons doorgeven op noordoost@utrecht.nl onder 

vermelding van Vergroenen Zandhofsestraat.  

 

Niet mee eens? 

We merken dat bewoners soms pas reageren als we 

met de werkzaamheden starten. Dat is te laat om de 

plannen nog aan te passen. Daarom gaan we er van 

uit dat u het eens bent met wat we gaan doen, 

wanneer u ervoor kiest om niet te reageren. 

 

Meer informatie? 

Neem gerust contact op met het Wijkbureau Oost-

Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, via 

noordoost@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. 
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