
 

 Stadsingenieurs 

Telefoon 14030 

Web: denkmee.utrecht.nl 

E-mail: speelplek@utrecht.nl 

 

 

Verspreidingsgebied: omgeving Stauntonstraat 

 Utrecht.nl 
 

 

 

Wijkbericht         februari 2023  
 

 

 

Ontwerp opknappen speeltuin Stauntonstraat 
 

De gemeente gaat de speeltuin aan de Stauntonstraat gedeeltelijk opnieuw inrichten. Een aantal 

speeltoestellen is aan vervanging toe. Uw stem en die van de kinderen spelen hierin een grote rol! We hebben 

2 mogelijke ontwerpen gemaakt en horen graag welke uw voorkeur heeft. 

 

 

Opknappen speelplek 

In december ontving u een wijkbericht en vroegen wij u 

om mee te denken over de nieuwe inrichting van de 

speelplek aan de Stauntonstraat. We gaan een aantal 

speeltoestellen vervangen en maken de plek ook 

meteen groener. Het voetbalveld en de pannakooi 

blijven zoals ze zijn. 

 

Uw reacties hebben wij ontvangen 

In december kon u een online enquête invullen en uw 

wensen doorgeven. Ook spraken we met leerlingen 

van de Prinses Margrietschool over hun wensen. En 

op een dinsdagmiddag in december hebben we met 

ouders en kinderen bij de speelplek gesproken.   

 

Wat hebben we met uw reactie gedaan? 

Op basis van de reacties hebben we twee ontwerpen 

voor de speelplek gemaakt. De ontwerpen houden 

rekening met de wensen en geven ruimte aan 

vergroening. De ontwerpen vindt u op 

denkmee.utrecht.nl (kies voor ‘Speelplekken in 

Utrecht’ en dan voor Stauntonstraat).  

 

Ontwerpen 

In allebei de ontwerpen is een heuvel met glijbaan 

opgenomen met daaromheen toestellen voor de 

jongere kinderen. De donkere vlakken bieden  

mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld de 

zeskantschommel, een klautertoestel en/of een 

draaitoestel. Op de ontwerpen hebben we voorbeelden 

aangegeven. Ook is een watertappunt op de speelplek 

opgenomen. 

 

 

Reageren op de ontwerpen 

U kunt uw voorkeur voor een van de twee ontwerpen 

aan ons doorgeven. Dit doet u via denkmee.utrecht.nl 

of via speelplek@utrecht.nl. Dit kan tot uiterlijk 10 

maart 2023. Om te kunnen reageren op Denk mee 

heeft u een account nodig. Deze kunt u zelf 

aanmaken.  

Als we alle reacties binnen hebben geldt dat het 

ontwerp met de meeste stemmen de nieuwe inrichting 

wordt. Wel kunnen we op basis van de reacties nog 

kleine aanpassingen maken.  

 

Definitief ontwerp 

Als het ontwerp definitief is (naar verwachting eind 

maart) plaatsen we deze op denkmee.utrecht.nl. We 

informeren u opnieuw in een wijkbericht over de 

planning van de werkzaamheden aan de speelplek.    

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de speelplek neemt u 

contact op met de projectleider Peter Andersen via 

14030 of speelplek@utrecht.nl onder vermelding van 

Stauntonstraat. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B, of via 

telefoonnummer 14 030. 
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