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Wijkbericht         maart 2023 

 

 
Denk mee veranderen speeltuin Paul Citroenstraat 
 

We gaan de speelplek aan de Paul Citroenstraat veranderen. Alle speeltoestellen gaan we vervangen.           

We vragen u als bewoner wat u graag hiervoor ziet terugkomen in de speeltuin. In dit wijkbericht leest u hier 

meer over. 

 

 

Wat gaan we doen?  

We gaan de speeltuin aan de Paul Citroenstraat 

veranderen. Zoals de speelplek nu is, trekt deze 

andere doelgroepen aan dan waarvoor de speelplek 

bedoeld is, zoals jongeren en bootcampers. Doordat 

de speelplek door zoveel verschillende doelgroepen 

wordt gebruikt, geeft dit overlast voor de mensen die 

er dichtbij wonen.  

Alle speeltoestellen die er nu staan, mogen weg.    

Voor het nieuwe ontwerp focussen we ons op 

speelaanbod voor kinderen van 0 tot 9 jaar.  

 
Wij horen graag van de kinderen en de volwassenen in 
de buurt hoe de kinderen willen spelen op deze plek, 
en hoe de plek er uit mag zien. We willen de speelplek 
weer voor lange tijd veilig en prettig maken voor 
spelen en elkaar ontmoeten.  
 

 
 

Geef uw mening 

Uw wensen voor het opknappen van de speelplek kunt 

u aangeven in de enquête op de website 

denkmee.utrecht.nl (kies ‘Speelplekken Utrecht’ en 

dan project Paul Citroenstraat) of scan de QR-code 

hiernaast. Op deze site moet u zich eenmalig 

registreren. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. 

Informatie die u niet kwijt kan in de enquête, kunt u 

mailen naar speelplek@utrecht.nl onder vermelding 

van Paul Citroenstraat. Dit kan tot uiterlijk 10 april 

2023.  

Hulp nodig bij het invullen van de enquête? De 

mensen in uw buurthuis of bij het wijkbureau kunnen u 

helpen.   

 

 

Scan de QR-code met uw 

telefoon om naar de online 

enquête te gaan 

 

 

 

 

 

Wat doen we met uw reactie? 

• Alle reacties uit de buurt zetten we in een overzicht 

anoniem op de website 3 weken na sluiting van de 

enquête. 

• We maken een ontwerp voor de speelplek voor 

kinderen van 0 t/m 8 jaar op basis van de ideeën en 

passend binnen het budget. De top 3 speelwensen 

uit de enquête komen terug in het ontwerp. Ook 

moet de speelplek voldoen aan allerlei onderhouds- 

en veiligheidseisen.  

 

Afstemmen met direct omwonenden op 18 april 

We willen het ontwerp afstemmen met de direct 

omwonenden van de speeltuin, die dat willen op 

dinsdag 18 april 2023 van 19.30 uur – 21.00 uur via 

een online bijeenkomst met de ontwerper en de 

projectleider. Wilt u daaraan meedoen, mailt u dan 

naar speelplek@utrecht.nl. Geef daarbij aan waar u 

woont. Dan kijken we gezamenlijk naar een balans 

tussen fijn spelen en prettig wonen. Het definitieve 

ontwerp publiceren we op de website 

denkmee.utrecht.nl (project Paul Citroenstraat). 
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Vervolgstappen van het project   

Op de website kunt u alle vervolgstappen van het 

project zien. We verwachten eind 2023 te starten met 

de nieuwe inrichting van de speelplek.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de speelplek neemt u 

contact op met de projectleider Miriam Hueber via  

14030 of speelplek@utrecht.nl onder vermelding van 

Paul Citroenstraat.  

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Leidsche Rijn aan het Brusselplein 4 of via 

leidscherijn@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. 
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