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Denk mee verbeteren van het Hieronymusplein  
 

Een paar ouders van leerlingen van de Vrije School aan het Hieronymusplantsoen wil het grote plein 

aangrenzend aan de school groener maken en het speelaanbod verbeteren. Vorig jaar hebben ze diverse 

mensen gesproken over dit plein en gevraagd naar hun wensen voor dit plein. We vragen u als bewoner 

welke wensen u heeft voor het plein en of  u mee wilt doen aan een gezamenlijke ontwerpsessie. In dit 

wijkbericht leest u hier meer over. 

 

 

Wensen voor het plein 

De wensen voor verbetering van het plein dienden de 

ouders in bij het Initiatievenfonds van de gemeente.    

Uit navraag van de ouders bleek dat er draagvlak is 

om dit plein te verbeteren en dat de wensen voor en 

het gebruik van het plein divers zijn. Het plein is nu 

ingericht voor spelen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

en voor sporten voor alle leeftijden. Het plein wordt 

ook gebruik voor het stallen van de fietsen van de 

leerlingen en de Veritas-bezoekers en voor kleine 

events. Op het vernieuwde plein zullen al deze 

functies moeten blijven.  

 
Wij horen graag van de kinderen en de volwassenen in 
de buurt welke wensen er zijn voor het sporten en 
spelen op deze plek, voor het groener maken van het 
plein, waarvoor de plek nog meer gebruikt wordt en 
hoe de plek er uit mag zien. Maar ook welke 
aandachtspunten er zijn om te zorgen dat het er  
leefbaar blijft.   
 

  
 

Geef uw wensen door voor verbetering van het 

plein 

Op denkmee.utrecht.nl/hieronymus kunt u lezen welke 

wensen voor het verbeteren van het Hieronymusplein 

al zijn opgehaald. Als u nog aanvullende wensen heeft 

voor dit plein kunt u dat voor 10 april 2023 aan ons 

doorgeven. U kunt uw wensen toevoegen aan deze 

site, na eenmalige registratie op dit platform. U kunt 

uw wensen ook mailen naar speelplek@utrecht.nl 

onder vermelding van Hieronymusplantsoen. Alle 

wensen plaatsen we op deze site na 10 april.  
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Gezamenlijk ontwerpen voor het plein  

We willen op dinsdag 11 april van 19 uur tot 21 uur in 

de Vrije School samen met de ontwerper en de 

mensen die dat willen, gaan kijken hoe we de wensen 

voor het plein kunnen vertalen in een ontwerp voor het 

plein. Wilt u daaraan meedoen, mailt u dan naar 

speelplek@utrecht.nl waar u woont en/of namens 

welke organisatie u wilt meedoen. Bij te veel 

aanmeldingen gaan we loten, zodanig dat alle groepen 

vertegenwoordigd zijn. Het ontwerp moet passen 

binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten voor 

het plein, het budget en diverse eisen van de 

gemeente.  

 

Vervolgstappen  

Na deze ontwerpsessie zal de ontwerper het plan 

gedetailleerder uitwerken en plaatsen we het voorlopig 

ontwerp op de website denkmee.utrecht.nl. De buurt 

krijgt dan een wijkbericht met informatie over het 

ontwerp. Ideeën over verbetering van het ontwerp 

kunnen dan worden ingediend. Vervolgens kijken we 

of en hoe we deze ideeën kunnen verwerken in het 

definitieve ontwerp.  

Op de website kunt u alle vervolgstappen van het 

project zien.   

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over dit project neemt u contact 

op met de projectleider Miriam Hueber via 14030 of 

speelplek@utrecht.nl onder vermelding van 

Hieronymusplantsoen.  

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Binnenstad op het stadhuis of via 

binnenstad@utrecht.nl  of telefoonnummer 14 030. 
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