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Vernieuwde speeltuin Kreekraklaan  
 

Afgelopen maanden hebben vele buurtbewoners en kinderen meegedacht over een nieuwe inrichting voor de 

speelplek aan de Kreekraklaan met de firma Kompan. Gezamenlijk is een nieuw ontwerp voor deze speelplek 

gemaakt. De speelplek is inmiddels vernieuwd. In dit wijkbericht leest u meer over het ontwerp en het proces.     

 

 

De vernieuwde speeltuin    

De nieuwe speeltoestellen zijn op de speelplek 

geplaatst. Er staan schommels, een groot klimrek, een 

duikelrek, een speelhuisje en een draaimolen. Door 

een misverstand is het vernieuwen van de speeltuin 

iets te snel gegaan. We hadden de buurt eerst willen 

informeren over het nieuwe ontwerp en wanneer de 

speelplek aangepast zou worden. Ook is een 

verkeerde picknicktafel geplaatst. Deze gaan we 

vervangen door de juiste.  

 

 
 

Hoe kon u meedenken?  

De gemeente wilde de speelplek vernieuwen samen 

met de omwonenden en er een buurtplek van maken 

voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Dit is 

bepaald op basis van het aantal kinderen in de buurt, 

hun leeftijd en hoe dit zich ontwikkelt in de komende 

jaren.  

Firma Kompan bood 3 stappen om mee te denken met 

het nieuwe ontwerp: 

1. Online een vragenlijst invullen; 

2. “Live” vragen stellen of een reactie geven; 

3. Online samen de speelplek inrichten. Uit de 

vragenlijst kwam de top 5 van gewenste 

speelfuncties: Klimmen, Schommelen, Glijden, 

Springen en Duikelen. Samen met een aantal 

bewoners, heeft Kompan tijdens de ontwerp sessie 

het ontwerp gemaakt.  Daarbij is zoveel mogelijk 

rekening gehouden met deze top 5. 

 

Op de website kunt u alle 

stappen nog eens nalezen. 

Ga naar 

https://nl.surveymonkey.com/r/ZTFHN2C of scan 

de QR-code hieronder, dan komt u meteen op de 

pagina.  

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de speelplek neemt u contact 
op met de firma Kompan jerfie@kompan.com of via     
06-22247005. 

Wilt u contact met de gemeente over deze speelplek 

dan kunt u mailen naar speelplek@utrecht.nl. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Leidsche Rijn aan het Brusselplein 4, of 

via telefoonnummer 14 030. 
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