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Nieuwe sport- en speelplek in het Amaliapark
In het Amaliapark komen een nieuwe sportplek én een nieuwe speelplek. Op de achterkant van dit wijkbericht
staat een plattegrond met het ontwerp voor de sport- en speelplek. De werkzaamheden beginnen 8 maart 2021
en duren ongeveer 3 weken.
Nieuwe sportplek
In het Amaliapark, tussen de skatebaan en de
Bladvlinder, komt een nieuwe sportplek. Het wordt een
multifunctionele sportkooi met baskets en goals voor
bijvoorbeeld hockey en voetbal. De sportplek is van
asfalt en krijgt een hek, hoog waar dat moet en laag
waar dat kan. Er omheen komt beplanting in vakken
en er komen nieuwe bomen. Ook komen er een
tribune en bankjes om op te zitten.
Voor de sportplek maakte de gemeente samen met
bewoners rond het Amaliapark, een klankbordgroep en
jongeren van het Niftarlake College een plan. Dit plan
presenteerden we in februari 2020 op een
informatiebijeenkomst. In een wijkbericht informeerden
we u rond de zomer van 2020 over de reacties daarop
en hoe we die verwerkten in het definitieve ontwerp.
Ook kondigden we in dat wijkbericht aan dat we een
omgevingsvergunning gingen aanvragen.

Planning
We leggen de sport- en speelplek aan vanaf 8 maart
2021. De aannemer begint met het grondwerk en de
nieuwe bomen en planten. De speeltoestellen en de
sportkooi komen daarna zo snel mogelijk maar hebben
een levertijd. We verwachten dat de sport- en
speelplek voor mei 2021 klaar zijn.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden sluiten we de straat niet
af. Er is voldoende ruimte voor het verkeer om door de
Bladvlinder te rijden. Het kan soms voorkomen dat u
even moet wachten.
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/jongerenlr staat meer informatie
over de speel-, beweeg en ontmoetingsplekken in
Leidsche Rijn. Hier staat ook het ontwerp van de sporten speelplek in het Amaliapark.

De omgevingsvergunning is verleend en definitief. Dat
betekent dat de sportplek er nu echt komt. Vooral voor
de grote groep 12-18 jarigen is deze sportplek hard
nodig als toevoeging in de buurt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marielle Versteeg, projectmanager bij de gemeente,
via telefoonnummer 14 030 of
marielle.versteeg@utrecht.nl.

Nieuwe speelplek
Aan de andere kant van de Bladvlinder, bij de
klimtoren, breiden we de speelplek uit met onder
andere een grote schommel, een kabelbaan en een
waterspeelplek. Ook komen er meer planten en
nieuwe bomen. We voegen hiermee belangrijke extra
speelruimte toe in de buurt, vooral voor kinderen in de
leeftijd van 8-12 jaar.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Voor de speelplek maakte de gemeente in overleg met
bewoners rond het Amaliapark al een paar jaar
geleden een plan dat we nu uitvoeren.
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