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Beste mensen, 
 
De Tour is vertrokken, back to normal. Tijd om lopende zaken weer op te pakken. 
Achter de schermen zijn wij afgelopen weken al bezig geweest het proces weer op gang te krijgen. 
De wijkgroenplannen waren al vastgesteld hieronder de link mocht je deze informatie nog niet gehad 
hebben. 
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-
ontwikkeling/Milieu/Groen/Wijkgroenplannen/Leidsche_Rijn/rapport_WGP_LR_27mrt2015.pdf 
Ons plan staat hier in vermeld met als budget 10.000 Euro. Sinds een paar weken is er een projectleider, 
die het project vanuit de gemeente zal begeleiden en uitvoeren. De volgende stap kan gezet worden. 
Inmiddels hebben wij overleg met hem gehad en wordt het plan verder uitgewerkt rekeninghoudend met 
bodemgesteldheid, inheemse beplanting, welke boomsoorten geschikt zijn etc. en onderhoudstechnische 
aspecten. Ook de landschapsarchitect heeft er vanuit haar discipline naar gekeken. Het conceptplan ziet 
er al goed uit, een mooie groenere aanblik voor onze wijk. Onze taak is om de voortgang te monitoren.  
Een wijkbericht met een toelichting van de gemeente volgt. Op de burendag 26 september is er 
gelegenheid in beeld te zien welke bomen heesters en planten er komen met korte toelichting. 
De gemeente wil in september starten met de voorbereidende werkzaamheden,dit is de beste tijd voor 
inzaaien, daarna volgt de aanplant van bomen heesters en bloembollen in november december. De 
knotwilgen en bloembollen  worden samen met de bewoners aangeplant. Daar maken we een feestelijke 
ochtend/middag van. Dit staat voorlopig ingepland op zaterdag 15 november 10:00 uur. 
Samen met de feestcommissie hebben we gekeken naar een vaste plek voor de kerstboom. Dit wordt een 
loofboom, die geschikt is voor verlichting, op het veld aan de Akkrumerraklaan Hier zou op termijn (vaste) 
verlichting in kunnen worden geplaatst. Via het initiatievenfonds zouden we hier budget voor kunnen 
aanvragen. Wie wil deze taak op zich nemen om dit verder uit te zoeken? Graag even melden het zou 
mooi zijn als we dit voor de kerst kunnen regelen. 
De gemeente gaat het groen onderhouden. De bewoners kunnen ook een handje helpen dit geldt voor 
een deel van de aanplant, het knotten van de wilgen en een stukje beheer bloemperken in overleg met 
gemeente wordt er gekeken wat mogelijk is. Hiervoor willen wij een groenteam opzetten afhankelijk van 
de inzet van bewoners kan er dan een beheersplanning worden gemaakt voor een paar keer per jaar. Wil 
je mee helpen laat het dan weten en stuur een mailtje naar:  groenstobberak@gmail.com .  
 
Groene groet, 
Namens de initiatiefnemers: Marielle Doelman 
 

 
 
 
 
 


