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De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de afgelopen maanden samen met de sportclubs,
bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt aan een gebiedsvisie voor de sportparken
Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Op maandag 18 september 2017 bent u van harte welkom op de
afsluitende informatiebijeenkomst.

Waarom vernieuwing sportparkgebied?

de toekomst meer leden aantrekken. Om de

De sportparken zijn aan vernieuwing toe. De

plannen betaalbaar te maken en de afstand met

accommodaties zijn verouderd, de parken

omliggende buurten te verkleinen, is er met

hebben een gesloten karakter en het

elkaar nagedacht hoe de sportvelden aan de rand

sportaanbod is nog erg klassiek (voetbal, tennis,

van het gebied ingezet kunnen worden voor

etc.). De unieke ligging, vlakbij de Vecht, biedt

functies zoals woningbouw.

volop mogelijkheden voor een nieuw aanbod van
sporten, ongeorganiseerd bewegen, zoals
hardlopen, outdoor-fitness en skaten,

Met de resultaten van de Ontwerpsessies hebben
wij een gebiedsvisie op hoofdlijnen gemaakt.

en recreatie.

Deze laten we u graag op 18 september zien.

Wat is er de afgelopen maanden gedaan?

Bent u benieuwd naar de resultaten? U bent van

Op 10 april 2017 was de eerste

harte welkom bij de informatiebijeenkomst in

informatiebijeenkomst. U kon zich toen ook

Sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680,

aanmelden voor de zogenaamde ontwerpateliers.

Utrecht.

Tijdens de twee ontwerpateliers op 24 mei en 26
juni 2017 hebben bewoners, sportbesturen,

Hoe ziet het programma er op maandag 18

raadsleden en andere geïnteresseerden in

september uit?

groepjes meegedacht over verschillende
varianten voor een gebiedsvisie op het gebied.

Het programma is als volgt:

Tijdens de druk bezochte ontwerpateliers is er

19:30 – 20:00 uur:

Inloop

20:00 – 20:30 uur:

Plenaire presentatie

20:30 – 21:30 uur:

Gesprek aan statafels +

nagedacht hoe de sportparken beter verbonden
kunnen worden met de omliggende buurten door
een open, groene verbinding te maken met
daarin recreatieve routes. De sportverenigingen
willen daarbij graag moderne en kwalitatief
goede voorzieningen. Hierdoor kan de bezetting
van de velden worden verhoogd en kunnen ze in
Verspreidingsgebied:

Oud Zuilen, Burgemeester Norbruislaan, deel Amsterdamsestraatweg

mogelijkheid om vragen
te stellen aan de
gemeente en te reageren
op het eindresultaat.

Utrecht.nl

Spoedig na de bijeenkomst zal de presentatie

Wat is de verdere planning?

over de gebiedsvisie ook op

Dit najaar zullen nadere gesprekken met de

www.zuilensevecht.nl te bekijken zijn, waarbij u

sportclubs plaatsvinden. Bij een positief resultaat

ook de mogelijkheid heeft om een reactie achter

zal de gebiedsvisie aan de twee colleges van

te laten tot uiterlijk 1 oktober.

B&W en de beide gemeenteraden worden
voorgelegd in het voorjaar van 2018.

Waar kunt u het project digitaal volgen?
Nieuwsgierig naar het werk tijdens de beide

Meer informatie

ontwerpateliers? Lees en bekijk de impressies op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

het blog www.zuilensevecht.nl en klik daar op

met Adriaan van Doorn (projectmanager) van de

‘Alle berichten’. Daar kon u de afgelopen

gemeente Utrecht, via telefoon 030 - 286 00 00

maanden het nieuws al volgen over dit project. U

of e-mail a.van.doorn@utrecht.nl

kunt zich nog steeds aanmelden op het blog via
www.zuilensevecht.nl. Dan krijgt u een e-mail

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

als er nieuws op het blog is geplaatst.

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordwest,
Amsterdamsestraatweg 283 of via telefoon
14 030

Sportveld huidige staat

Vernieuwend en breder sport en maatschappelijk aanbod

Vernieuwde sportveld

