
Tweede bewonersbijeenkomst 
herinrichting La Plata 

De tweede bewonersbijeenkomst voor de herinrichting van de wijk La Plata vond plaats op 9 februari. Tijdens deze digitale 
bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s verkeer, parkeren, spelen, bewegen en ontmoeten. Via 
een aantal plenaire vragen hebben we de mening van de deelnemers gepeild. Vervolgens zijn we dieper op de thema’s in 
gegaan tijdens de deelgesprekken. Op de volgende pagina’s vindt u de opmerkingen die per onderwerp zijn genoemd.

We gingen van start met twee algemene vragen. We hebben gevraagd waar de deelnemers wonen én wat de droom van 
de deelnemers is voor de wijk. De antwoorden vindt u hieronder.

Kun je op de kaart aangeven waar je 
woont?

Wat is jouw droom voor de wijk?

Vervolgens hebben we een aantal vragen voorgelegd over de onderwerpen die deze avond aan bod kwamen.
 
Verkeer: wat zie je als grootste probleem? 

• Drukte: 3 stemmen
• Snelheid: 11 stemmen
• Doorstroming: 7 stemmen

Ervaar je een grote parkeerdruk? 

• Altijd: 3 stemmen
• Soms: 10 stemmen
• Nooit: 9 stemmen

Mag parkeren ten koste gaan van groen? 

• Parkeren mag altijd ten koste gaan van groen: 3 stemmen
• Parkeren mag nooit ten koste gaan van groen: 18 stemmen
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versmalling waar 
je maar met 1 
tegelijk door kan 
(groen)

Ik ervaar hier geen 
probleem. Te korte 
en te smalle stra-
ten...

Net even gasge-
ven voor je thuis 
bent...

fietsverkeer onvei-
lig, ook ivm auto’s 
die stoppen voor 
inladen uitladen 
personenen/bood-
schappen

Ik heb geen pro-
bleem met het 
verkeer

Ik heb ook geen 
probleem met het 
verkeer

Eurusweg, cirrus-
weg en zephyrus-
weg sluipverkeer 
(beide kanten), 
daardoor vaak te 
hard gereden

1 richting moet 
niet leiden dAT 
HET OP ANDERE 
PLEKKEN DRUK-
KER WORDT.

voor hele wijk: 
ontmoedig het 
rijden. Bewoners 
hebben wel een 
minuuut extra om 
naar huis te rijden

Afsluiten? Groen?

Sluipverkeer naar 
Cirrusweg

bredere troittors  
= smallere straten 
en meer ruimte 
voor bomen

Snelheid: auto’s 
trekken vaak even 
op

Snelheid icm langs 
de weg parkeren. 
icm spelende kin-
deren

keren van auto’s is 
onveilig

Snelheid is hoog in 
combi met spelen-
de kinderen.

Geparkeerde 
auto’s en tweerich-
tingverkeer maken 
situatie onover-
zichtelijk.

Kom niet verder 
dan een drempel, 
obstakels lijken 
mij lastig met alle 
fietsers die er ook 
rijden

bochten afsnijden

Snelheid hoog 
van verkeer dat de 
hoek om komt uit 
zephyr

Hier rijden auto’s 
vaak te hard tegen 
de richting in

auto’s zijn te gast 
(woonerf). 30 km 
zone

Geen last van 
snelheid

Eenrichtingsver-
keer rondom veld 
+ school (tegen 
de klok in)  daar-
door geen sluip-
verkeer en meer 
ruimte voor groen 
en voetgangers

Fietsers welkom

Auto’s rijden vaak 
tegen het verkeer 
in

oplossing - veel 
meer drempels 
(schuine?) en 
1-richting

1-richting is goed, 
maar soms nege-
ren mensen dat 
en gaan dan heel 
hard rijden

auto’s rijden tegen 
verkeer in

Veel snelheid, 
komende vanuit 
de Eurusweg en 
Looydijkkant

rustig bij mij, geen 
last van snelheid

Snelheid
Waar wordt er te snel gereden?
Hoe kan je dit voorkomen?
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hopelijk blijft hier 
een goede stoep

als je dit 1 richting 
maakt, dan wor-
den veel andere 
bewoners extra 
belast met het 
verkeer. 

Op zaterdag veel 
verkeer van en 
naar Hessenweg

bocht onoverzich-
telijk

Smal

Onveilige situa-
ties met ophalen 
en brengen van 
wachtenden ou-
ders. Druk druk 
druk!

Troittoir aan deze 
zijde van de straat 

waarom staat hier 
een elektriciteits-
huisje?

Eenrichtingsver-
keer rondom veld 
+ school (tegen 
de klok in)  daar-
door geen sluip-
verkeer en meer 
ruimte voor groen 
en voetgangers

drempelsmaken 
voor kinderwagens

Geen overdreven 
grote problem met 
doorstroming.

ik ervaar geen 
probleem

Een klein pro-
bleem bij afleveren 
materialen. Trans-
porteurs weigeren 
te bezorgen.

Plan voor halen en 
brengen school-
kinderen

Stimuleren halen 
en brangen op de 
fiets of lopend

Ik ervaar geen 
grote problemen.  

Kan mij wel voor-
stellen dat er 
behoefte is aan 
een Kiss n Ride oid 
voor de piekmo-
menten

Vanaf de noodin-
gang (de ingang 
die door de BSO 
wordt gebruikt en 
nu ook door ons 
ivm corona) is er 
geen veilige ma-
nier, via de stoep 
om richting de 
Hessenweg, of de 
wijk in te lopen. 
De stoep sluit niet 
aan op de rest.

De ingang van 
de gymzaal is niet 
vrij toegankelijk, 
omdat er een par-
keerplaats in de 
weg staat om het 
hek goed te kun-
nen bereiken. 

Een fietsenstalling 
rond de school 
voor bezoekers 
ontbreekt

Onderzoek een 
kiss & ride zone bij 
de school

Doorstroming
Wat is de oorzaak van slechte doorstroming?
Hoe kun je dit verbeteren?
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Parkeren

hier wel parkeer te 
kort door verjon-
gingg vand e wijk

hoge parkeerdruk

hoge parkeerdruk 
/ parkeren buiten 
vakken

Laadpalen meene-
men in ontwikking 
van parkeerplaat-
sen

hoge parkeerdruk 
op sommige mo-
menten

onveilige situatie 
parkeerplek en 
ingang gymzal

Loopbrug? 

doordeweeks 
kiss and ride van 
maken voor de 
school?

zaterdagen hoge 
parkeerdruk, door-
deweeks rustig. 

Veilige doorloop 
vanuit school naar 
speelplek

nu onoverzichtelij-
ke sitatuatie

Denk ook aan 
deelmobiliteit

Hier erg veel 
parkeerplekken / 
auto’s  --> meer 
ruimte voor groen 
hier maken

laat dit de hoof-
dingang van de 
school worden 
voor kinderen die 
met de auto ge-
bracht worden ipv 

hier ook een plek 
voor spelen? pick-
nickbankje, jeu de 
boules baan

Parkeerhoek is 
hier laatste tijd 
behoorlijk druk. 
Er wordt inefficiënt 
geparkeerd. Geen 
duidelijke vakken. 

Vakken in deze 
parkeerkoffer 
langs veld zijn be-
hoorlijk smal. 

Hoge parkeerdruk

Sluipparkeren

Hier zijn heel veel 
lege plekken: 
groen in de plaats

bestrating is heel 
slecht

Algemeen: bestra-
ting is slecht (voor-
al voor rolstoelen)

Hoge parkeerdruk 
door einde blauwe 
zone op zaterdag.Smalle plekken

Hier kunnen wel 
een paar plekken 
weg: deelauto’s?

Goed dat auto’s 
hier mogen par-
keren: haalt de 
snelheid uit het 
verkeer

Te weinig plek

Hoge parkeerdruk

Maak hier extra 
parkeerplaatsen

eventueel een 
parkeerplek ophef-
fen? of is dit een 
uitvalsplek voor 
andere straten?

Waar is de parkeerdruk hoog?
Zijn er plekken waar parkeren kan worden omgezet in groen?
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hek eromheen 
voor veiligheid en 
hondenpoep

aanvullend op 
zwemwater, mis-
schien een fontein-
tje, of desnoods 
iets tijdelijks voor 
de zomer. dat de 
gemeente bv. iets 
opblaast

Niets met spelen 
te maken, maar 
hoe kan het zijn 
dat hier zo vaak zo 
veel rommel ligt.

betere onder-
grond, niet 1 grote 
zandbak

zwemveldje, zoals 
veel in overvecht? 
spelen in de winter, 
zwemmen in de 
zomer?

hek 2zijdig be-
nuttenn, ook voor 
bv.basketbal veld

Zwemvoorziening 
voor in de zomer

Boomhut
Leuke dingen voor 
alle leeftijden

Basketbalveld en 
basket

graag aandacht 
voor de voortuinen 
bij de flats, is nu te 
weinig zorg voor 
en de bewoners 
kunnen dat niet 
helemaal alleen

Een vaste plek 
voor een leuke 
foodtruck

Leuke dingen voor 
alle leeftijden

Moestuin voor de 
school?

Speelplek

De wijkoverstijgende speelplek is bedoeld voor spelen, bewegen 
en ontmoeten. Welk spel- of sportelement zou je graag op deze 
speelplek zien?

We hebben € 10.000,- extra te besteden. Waar zou je dit extra 
geld voor de speelplek aan willen besteden?
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zijn er speeltoesten 
die voor jong en 
oud leuk zijn? 

meer grotere 
speeltoestellen

jeu de boules 
wordt door vele 
ouderen in het 
noordelijk deel als 
ontspannen ervan-
renb

ook elders in de 
wijk voorziening te 
maken? grasveld-
jes zijn erg saai. 
bij cirrus weg is bv. 
mooi natuurtuin, 
maar ok jeu de 
boules baan

jeu de boulesbaan 
zou leuk zijn. 

Skills Garden

fitness

Struiken, inkleding, 
bomen.

basketbal baskets 
toevoegen (dwars 
in Cruyffcourt) 

Mogelijkheden 
voor bewegen 
voor alle doel-
groepen

Voor kleintjes een 
mooie nieuwe 
speelhoek. Hui-
dige nogal geda-
teerd en afgesloten 
van het hoofdveld. 
Betere verbinding 
tussen speelhoek 
en veld. 

nivo verschillen 
creëren op speel-
gedeelte evt met 
zand/waterpartij

jeu de boule, 
schaakbord,

bomen

ook iets voor 
kinderen met ee 
beperking

schotel als schom-
mel voor kinderen 
die niet kunnen 
zitten

Speelplaats goed 
afbakenen mis-
schien ivm de 
hondenpoep? 

Speelgroen, ravot-
groen 

paal met touwen 
ertussen  

klim, klauter, sport 
in combinatie met 
groen

Groen

veel huizen zonder 
tuin in de om-
geving. Warme 
zomers vragen om 
verkoeling met 
waterspelletjes. 
Van die hufterp-
roof spuit dingen 
binnen een soort 
arena waar ook 
voetbal gespeeld 
kan worden

groen leren, Moes-
tuin? 

Speelomgeving 
die op verschil-
lende manieren te 
interpreteren is en 
voor veel leeftijden 
aantrekkelijk. 

Bomen, zand, 
water, gras, hoog-
teverschillen,

Spelen en bewegen
Hoe zie je spelen en bewegen op deze plek voor de verschillende leeftijden?
Wat heb je daar minimaal voor nodig?
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picknickbanken, 
ook elders o in de 
wijk 

hek eromheen, 
dan voel je je ook 
veiliger als je met 
anderen staat te 
praten

(groene) omhei-
ning / haag om 
speeltuin

Is het mogelijk 
om iets overdekt 
te maken? Kun-
nen kinderen 
schuilen, maar de 
bovenkant bedekt 
worden met gras 
bv. zodat natuur 
behouden wordt.

Is het mogelijk om 
af en toe wat te 
organiseren? bv. 
streekmarkt? Dan 
misschien extra 
geld voor onder-
houd

Deelnemen aan 
wijkoverstijgende 
toernooitjes

banken, tafels, 
zitjes

directe omgeving 
(extra) bankjes met 
groen aankleden 
(pergola)

kruidentuin, bloe-
mentuin

Betere toegang 
tot het veld met 
paadjes, zodat je 
niet per se door de 
hondenpoep hoeft.

Graag meerdere 
bankjes bij elkaar. 
Dan krijg je echt 
ontmoeting.

Picknicktafels, vol-
doende schaduw 
van bomen

enkele fruitbomen 
(hoogstam)

genoeg bankjes 
voor ouderen.

Iets met bomen, 
verpoosplek creë-
ren

ook een paar 
banken met een 
leuning voor men-
sen die moeilijk 
opstaan

zorg dat banken 
goed berekbaar 
zijn.

ontmoeten in het 
ontwerpen. picknicktafel, voor 

ontmoeten

Bankjes behou-
den/plaatsen op 
route Weltevreden 
en Hessenweg tbv 
ouderen die bood-
schappen doen.

Een plek waar 
kinderen kunnen 
spelen, en (groot) 
ouders kunnen 
zitten

Aantrekkelijke 
ruimte creeren om 
passief uit de wo-
ning te komen.

Door vrijwilligers 
georganiseerde 
koffie/ijs/limo

zitplaatsen die 
maken dat men-
sen met elkaar in 
gesprek gaan 

Ontmoeten
Hoe zie je ontmoeten op deze plek?
Wat is hier de betekenis van ‘natuurlijk’?
Kun je verschillende functies combineren om elkaar te versterken?
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Je kan er nergens 
zitten

Niet zo rationeel 
maar speels ont-
worpen

De heuvel 

Kloosterspeeltuin

Bankjes rondom 
de speelplek

Kloosterspeeltuin 
in IJsselstein

bankjes naast 
cruijjfcourt

Griftpark speeltuin

Trekpleister

nog meer druk 
voor de direct om-
wonenden

Koffie terwijl je 
kinderen spelen

Daar wil je zijn als 
je in De Bilt woont

Varieteit in moge-
lijkheden (in sport 
en spel)

flexibel, creativiteit 
van kinderen sti-
muleren voor spel.

- bomen rondom Divers prgramma, 
geen kale vlakte

Natuurlijk spelen

Kijk naar de hoe 
het was voordat 
het verdween

Foodtruck?

We missen de 
bloeiende bomen

Cruiff moet blijven

De groene plek-
ken voor de flats, 
vreselijk!

boombanken

boombankjes, veel 
gezelligr

Betekenisvol voor 
de hele wijk

Samenkomend 
voor meerdere 
doelgroepen

Wijkoverstijgend 
betekent dat het 
onderscheidend 
moet zijn tov an-
dere speeltuinen. 

Spelen met water 
is er geloof ik nog 
niet in de bilt.

Wijkoverstijgend 
betekent dat het 
iets meer mag 
kosten?

programma’s en 
projecten met el-
kaar, voor elkaar

Programma van 
het Cruyff Court 
(local Hero’s)

Grote bomen !!!

torteltuin utrecht

boven zorgen 
buiten groen ook 
voor schaduw voor 
de kleinere onder 
ons.

samen optrek-
ken met school? 
Speeltoesten zijn 
voor kidneren uit 
de wijk, maar ook 
voor kinderen van 
school

meerdere plekken 
en prullenbak, kan 
de gemeente ook 
wekelijks helpen 
opruimen? (maar 
goed uiteindelijk 
moeten de kids dit 
zelf ook leren!!!

plek voor fietsen?

speelgelegenheid 
voor minder valide 
(kinderen) 

Hondenpoep is 
een probleem 

Ontmoedigen dat 
honden daar ont-
lasting doen. Dus 
let op hoekjes 

Open (speel)plek-
ken door hoekjes 
krijg je hangjon-
geren 

Wat betekent wijkoverstijgend?
Het college heeft begin februari besloten dat de speelplek in de wijk La Plata een wijkoverstijgende speelplek wordt. 
Vanuit het beleid van de gemeente betekent dit een speelplek die in het zicht ligt op een centrale plek. Er zijn speel-
toestellen voor een brede doelgroep, er is ruimte voor sport en bewegen, maar ook voor rust en ontmoeting. 


