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Uitnodiging Stadsgesprek Schetsontwerp Merwede
29 november, 19:00 – 21:30 uur in De Stadstuin, Europalaan 20, Utrecht.
Met dit wijkbericht nodigen de gezamenlijke grondeigenaren u uit voor een stadsgesprek over het
schetsontwerp voor de nieuwe stadswijk Merwede. Dit is het gebied tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het
Merwedekanaal en de Koningin Wilhelminalaan.

Bron: marco.broekman en OKRA

Op woensdagavond 29 november organiseren de

over verschillende thema’s die spelen rond het

schetsontwerp. Eigenaren en ontwerpers gaan dan

zijn dan bijvoorbeeld: hoe wilt u wonen, welke

van het plan.

krijgen en hoe maken we een duurzame wijk?

Meer zien en horen? Hebt u ideeën?

te sturen naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

misschien wel als toekomstige bewoner? U bent

Wanneer: woensdag 29 november

begint met een presentatie over het

Waar: De Stadstuin, Europalaan 20

grondeigenaren een stadsgesprek over het

graag met u in gesprek over de verdere invulling

Hebt u kennis en ideeën, als omwonende of
van harte welkom bij dit stadsgesprek. De avond
schetsontwerp. Daarna zijn er diverse workshops

plan voor Merwede. Vragen voor de workshops
inrichting kunnen parken en openbare ruimte

Aanmelden kan door vóór 27 november een mail

Hoe laat: 19.00 uur – 21:30 uur

Utrecht.nl

Inspirerende en levendige stadswijk

Relatie met omgevingsvisie

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk

Afgelopen zomer was de inspraakperiode voor de

inspirerende en levendige stadswijk Merwede

bijbehorende milieueffectrapportage. Ook kon u

onderdeel van de Merwedekanaalzone. Zes private

Defensieterrein. Op 24 augustus was hierover een

ineengeslagen. Doel van het plan is om van

ontvangen reacties zijn inmiddels verwerkt en de

verrijst de komende jaren de gezonde,

(deelgebied 5). Dit gebied is 24 hectare groot en
eigenaren en de gemeente hebben de handen

Merwede een creërende en inspirerende stadswijk
te maken. Daarom schetst het ontwerp een

omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone en de
reageren op het bestemmingsplan voor het

inloopbijeenkomst . Die werd drukbezocht. De

plannen zijn doorgestuurd naar de gemeenteraad.

fijnmazig en autovrij stratenpatroon en een

Meer informatie? Schetsontwerp bekijken?

hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

Het schetsontwerp Merwede kunt u bekijken op de

gebouwen voorzieningen te huisvesten, zoals,

Daar vindt u ook informatie over hoe het staat met

Verder is het idee om op de begane grond van
bedrijvigheid, creativiteit en winkels.
Hoe verder met dit schetsontwerp?

website www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.
de plannen en wat er allemaal al te zien is.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Zuidwest of via telefoon 14030.

Het schetsontwerp is een tussentijds product en
wordt niet vastgesteld. Het plan bouwt onder

andere voort op de stadsgesprekken in het eerste
half jaar van 2017. De gezamenlijke eigenaren

werken het schetsontwerp de komende maanden
samen met belanghebbenden verder uit tot een

voorlopig ontwerp. Het uiteindelijke plan wordt in
het voorjaar van 2018 aan het college van B en W
aangeboden.

Verspreidingsgebied: omgeving Merwedekanaalzone begrensd door Rijnlaan, deel Verl. Hoogravenseweg, A12,
Europalaan, Beneluxlaan, deel Kon. Wilhelminalaan, van Bijnkershoeklaan , Adm. Helfrichlaan, Weg der Verenigde Naties,
Fentener van Vlissingenkade, van Zijstlaan, Croeselaan.

