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Voorgenomen aanpassing hondenspeelweide
Loeve nho utsed ij k
De Gemeente Utrecht is voornemens de speelelementen uit de hondenspeelweide aan de
Loevenhoutsedijk te verwijderen.

De hondenspeelweide
de Loevenhoutsedijk

met speelelementen aan
is door de gemeente

aangelegd naar aanleiding van een initiatief

deze tijd van het jaar niet direct resultaat
opleveren en wellicht zal het terrein in het
voorjaar opnieuw ingezaaid moeten worden.

van bewoners uit de buurt. Als tegenprestatie
vraagt de gemeente van de bewoners dat zij zelf

Speelelementen behouden? Vrijwillige

een bijdrage leveren aan het onderhoud /

gevraagd!

beheer van de speelweide.

De gemeente biedt u als bewoner tot 13 oktober
2018 de kans de hondenspeelweide

Periodieke onderhoudswerkzaamheden

zoals het

inzet

in zijn

huidige hoedanigheid te behouden. Wilt u zich

maaien van het gras worden door de

(samen met andere bewoners) inzetten voor

gemeente uitgevoerd.

de kwaliteit van de speelweide? Neemt u dan

Helaas is er al enige tijd geen sprake van

Voor informatie over de aard van de

zelfbeheer in de hondenspeelweide, waardoor de

werkzaamheden

en wat er van u verwacht wordt

kwaliteit van de speelweide snel achteruit gaat.

als zelfbeheerder

kunt u contact opnemen met

contact op met Wijkservicecentrum

wijkopzichter
In het overleg Hoogstraatbuurt

Noordwest.

Erik Verheul.

op 24 september

is deze situatie door de gemeente bij de

Mochten wij vóór 13 oktober geen reacties

aanwezige bewoners onder de aandacht

ontvangen hebben dan gaan wij er van uit dat er

gebracht. Dit heeft helaas niet het gewenste

geen belangstelling

resultaat opgeleverd. Er blijkt weinig tot geen

zullen de hierboven omschreven werkzaamheden

animo te zijn voor zelfbeheer.

in de loop van de herfst worden uitgevoerd.

is voor de speelelementen en

Wat gaat er gebeuren
Alle aanwezige speel elementen worden

Meer informatie

afgevoerd. Hiermee wordt het een besloten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

hondenspeelweide.

met Erik Verheul (Wijkopzichter

Dat wil zeggen dat enkel het

hek met toegangspoorten

blijft bestaan.

Daar waar de elementen worden verwijderd

met Wijkservicecentrum

Noordwest) of

Noordwest, via telefoon

14030 of e-mail noordwest@utrecht.nl

wordt het terrein opnieuw geëgaliseerd en
ingezaaid. Graszaad heeft een minimale
temperatuur

van 10 graden nodig om te

ontkiemen, dus de werkzaamheden
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