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Wijkbericht

september 2017

Sanering Hieronymuserf & fietspad Oosterspoorbaan
Uitnodiging informatieavond 10 oktober
Op het Hieronymuserf, het terrein achter Maliesingel 74, komen negen woningen. Dit najaar starten

we met de bouw en sanering. Daarnaast wordt het fietspad Oosterspoorbaan binnenkort aangesloten
op de Maliesingel. Beide ontwikkelingen lichten we toe op een informatieavond op dinsdag 10

oktober 2017. U bent van harte uitgenodigd. In dit wijkbericht leest u meer over de informatieavond
en achtergrond van de werkzaamheden.

Fietspad Oosterspoorbaan
In januari 2017 is het fiets- en wandelpad tussen
de Koningsweg – Abstederdijk geopend. Voor
het laatste gedeelte van het fietspad
Oosterspoorbaan, tussen Maliesingel en
Abstederdijk, is gekozen voor een ontwerp ten
westen van het spoor. Dit fietspad sluit aan op
de Maliesingel. In een wijkbericht van december
2016 bent u hierover geïnformeerd.
Er komt een nieuwe brug voor voetgangers en
fietsers over de Minstroom. Er wordt afstand
bewaard tussen de bestaande spoorwegovergang
en het fiets- en voetpad. Het rangeren van
treinen door het Spoorwegmuseum blijft zoals
het nu is.
Bouwweg Hieronymuserf
De fundering van het fietspad wordt binnenkort
al aangelegd en (deels) gebruikt als bouwweg
voor de sanering en ontwikkeling van het
Hieronymuserf. In 2019 wordt het fietspad
definitief en kunnen fietsers hiervan gebruik
maken. Door dit werk te combineren wordt de
overlast van bouwverkeer voor omwonenden tot
een minimum beperkt.
Sanering en ontwikkeling Hieronymuserf
Na de laatste informatieavond op 13 oktober
2016 zijn de tuinen achter Maliesingel 72 t/m 76
in opdracht van de gemeente gesaneerd en
verkocht aan de huiseigenaren.

Ontwikkelaar Edwin Oostmeijer B.V. heeft in het
voorjaar van 2017 een omgevingsvergunning
(voorheen bouwvergunning) gekregen voor
zowel de bouw als de sanering van het
Hieronymuserf.
Planning 2017 - 2019
oktober-december ‘17
januari 2018
januari-februari ‘18
maart 2018
medio 2019

voorbereiding sanering
aanleg bouwweg
sanering Hieronymuserf
start bouw woningen
start aanleg fietspad

Informatieavond 10 oktober 2017

U bent van harte welkom op de informatieavond
over de sanering en de ontwikkeling van het
Hieronymuserf én de aanleg van het fietspad
Oosterspoorbaan.
Datum:

Aanvang:
Locatie:

dinsdag 10 oktober 2017
19.30 uur

Wijkbureau Oost

F.C. Dondersstraat 1

Utrecht

Ontwikkelaar Oostmeijer en de aannemer die de

bouwweg aanlegt en de sanering uitvoert, lichten
het werk toe.

Verspreidingsgebied: dit wijkbericht wordt verspreid in de nabije omgeving van het Hieronymuserf

Utrecht.nl

Contact

Overige informatie over deze ontwikkelingen

vindt u op: www.utrecht.nl/hieronymuserf en
www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/

Als u naar aanleiding van dit wijkbericht vragen
heeft, kunt u contact opnemen met Roelof
Doedens, via 030-286 0000.

Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost: oost@utrecht.nl

Bouwweg Hieronymuserf en fietspad

