
 

 
 

Jongerenplekken Vleuten-De Meern 
Samenvatting reactie formulieren bewonersbijeenkomst d.d. 18 februari 2020 en mailbox 
‘ruimtevoorjongeren@utrecht.nl’ per locatie. 

Locatie: Amaliapark 
Totaal aantal reacties: per mail en reactieformulieren: 2. Op de avond gesproken: ongeveer 10 
personen/gezinnen. 
 

Inleiding 
• In het Amaliapark komt een multifunctionele sportkooi. Behalve deze sportkooi komt er bij de 

bestaande klimtoren in het park een grotere speelplek voor de jeugd (7-12 jaar). Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 18 februari 2020 lag de nadruk op de multifunctionele sportkooi en niet 
op deze speelplek.  

• Ook is er een project gestart over de toekomst van de atletiekbaan, een mogelijke andere invulling 
van het middengedeelte ervan. Er is afstemming tussen dit project en de geplande multifunctionele 
sportkooi. 

 

Kritiek op locatiekeuze 
• Er is geen kritiek op locatiekeuze voor de sportkooi 
 

Kritiek op invulling/ontwerp  
• Er is geen kritiek op invulling/ontwerp voor de sportkooi 
 

Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid) 
• Er is geen kritiek op andere aspecten 
 

Overige reacties 
• Kan het huidige voetbalveld worden omgevormd naar kunstgrasveld zodat er minder last is van 

hondenpoep en er ook andere sporten op plaats kunnen vinden (zoals hockey)  
• Een bewoner die eerder betrokken is geweest bij het proces voor de speelplek wil graag bij het 

vervolg ook weer aanhaken. Wel zou hij graag een bredere groep bewoners betrokken zien 
worden, aangezien hij destijds de enige bewoner was met kinderen in de doelgroep (8+).  

 

Antwoorden op overige reacties 
• De nieuw te realiseren multifunctionele sportkooi zal voorzien in deze behoefte; het huidige 

trapveldje zal gewoon gras blijven.  
• Het huidige schetsontwerp voor de speelplek wordt momenteel gecontroleerd op financiële en 

technische haalbaarheid. Vervolgens leggen we een realistisch plan aan de omwonenden voor om 
het draagvlak te meten. Bij voldoende draagvlak realiseren we het plan. Meer informatie over dit 
proces zie www.leidscherijnmakenwesamen.nl/amaliapark.  

http://www.leidscherijnmakenwesamen.nl/amaliapark
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