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Wijkbericht

september 2017

Informatie over consultatieavond tippelzone 13 september en aankondiging extra
bijeenkomst
Maandag 4 september heeft u bericht gekregen dat de Elektronweg en de Boteyken door het College van B&W
zijn aangewezen als de twee meest geschikte locaties voor de nieuwe tippelzone. Het wijkbericht bevatte ook
een uitnodiging om deel te nemen aan de consultatieavond voor omwonenden, ondernemers en
belanghebbenden op 13 september.
Voor deze avond zijn veel aanmeldingen binnengekomen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven
de avond te bezoeken, hun visie te geven en vragen te stellen, hebben we het programma aangepast. Ook komt
er een extra avond en een wijkspreekuur. In dit wijkbericht informeren we u hierover.

De consultatieavond van 13 september wordt

Bevestiging en ID als toegangsbewijs
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organiseren wij een tweede bijeenkomst op
maandag 25 september. Iedereen die zich tot 10
september heeft aangemeld, maar nog geen

De bijeenkomst vindt plaats in AC de Meern,
Meerndijk 59, 3454 HP.

bevestiging heeft ontvangen, zal worden
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Extra avond

deze bijeenkomst vol, nieuwe aanmeldingen zijn

Op 25 september is er een extra bijeenkomst

niet meer mogelijk. Helaas kunnen wij niet meer
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mensen op deze avonden ontvangen.

ondernemers en belanghebbenden). Deze avond
vindt eveneens plaats van 18.15 tot 22.00 uur, in

Op 13 september start de eerste ronde vanaf
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18.15 uur. Deze ronde eindigt om 20.30 uur. De

en een bevestiging hebben ontvangen, worden

tweede ronde start vanaf 19.45 uur en duurt tot

toegelaten tot de bijeenkomst. Ook op deze

22.00 uur. Beide rondes starten met een inloop

avond verzoeken wij u bij binnenkomst deze e-
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krijgt en vragen kunt stellen. Ook kunt u enkele
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inrichting van de tippelzone. Daarna
beantwoordt de verantwoordelijk wethouder
vragen van de aanwezigen.

Speciaal wijkspreekuur
Mensen die graag meer informatie willen of hun
visie willen geven, maar zich niet hebben
aangemeld voor de consultatiebijeenkomst, zijn
welkom op een speciaal wijkspreekuur in

Verspreidingsgebied: Ca. 1900 adressen rondom de Boteyken

Utrecht.nl

Buurthuis De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT
Utrecht. Dit kan op: 18 september, 21
september, 26 september en 28 september van
16.00 tot 19.00 uur. Op dit spreekuur zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig om alle
vragen te beantwoorden.
In overleg met omliggende ondernemers
organiseren wij ook een extra overleg met de
wethouder speciaal voor ondernemers. Dit vindt
plaats op 19 september van 18.00 – 19.00 uur in
AC De Meern. Ook hiervoor is het noodzakelijk
dat u zich aanmeldt (via tippelzone@utrecht.nl)
Bent u niet in de gelegenheid naar een van de
bijeenkomsten te komen, maar wilt u wel
reageren? Of wilt u pas na de bijeenkomst
reageren? Dit kan op www.utrecht.nl/tippelzone.

Meer weten?
Kijk op: www.utrecht.nl/tippelzone
Mail naar tippelzone@utrecht.nl of bel met
telefoon 14 030.

