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Wijkbericht

oktober 2017

Buurtgesprek XL over de dilemma’s van de Straatweg
Datum:

15 november 2017

Tijd:

16.00 tot 21.00 uur

Locatie:

Amsterdamsestraatweg 239A

Bewoners, ondernemers en gemeente werken aan de Amsterdamsestraatweg, om te
zorgen dat de straat leefbaarder wordt. Daarbij gaat het om allerlei dingen zoals verkeer,
winkelen, wonen, veiligheid en groen.
De afgelopen tijd zijn wij de wijk in gegaan om aan zoveel mogelijk mensen te vragen wat
ze nu van de Straatweg vinden. We wilden juist ook graag mensen spreken die niet naar de
bijeenkomsten komen en weinig van zich laten horen. We vroegen: Merkt u al verschil?
Doen we de goede dingen? Doen we ze goed? Wat kan er beter?

Verspreidingsgebied:
Amsterdamsestraatweg en omgeving

Utrecht.nl

amsterdamsestraatweg@utrecht.nl
Telefoon 030 – 286 00 00
www.utrecht.nl/amsterdamsestraatweg

De meningen verschillen. Dat wat de één leuk vindt aan de Straatweg, vindt de ander maar
niks. Er zijn allerlei ideeën naar voren gekomen. Sommige ideeën kan de gemeente
uitvoeren, andere niet. Dan gaat het bijvoorbeeld om de eigen verantwoordelijkheid van
een bewoner of ondernemer.
Op 15 november tijdens het Buurtgesprek XL, praten we graag met u over die verschillende
meningen; hoe gaan we daar mee om? Ook zijn er informatiekraampjes over diverse
onderwerpen en projecten die we in 2018 oppakken.
U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt. Er is een hapje en een drankje.
We hopen dat u komt!

Programma 15 november 2017
Centrale ruimte

Grote zaal

INLOOP

16.00
16.30

Kleine zaal

Kraampjes, o.a. over:

Buurtgesprek XL

Workshop

•

Herinrichting

‘De Straatweg groener…

•

Gevelverbetering

wat kun je zelf doen?’

17.30

•

Een groenere Straatweg

PAUZE

18.00

•

Initiatievenfonds

•

Ondernemersvereniging

Buurtgesprek XL

Workshop
‘Vloggen over de Straatweg;
doe mee!’

19.00

Muziek

19.30

Hapjes & drankjes

PAUZE
Buurtgesprek XL

Voor ondernemers
‘Hoe maak je je bedrijf voor
klanten aantrekkelijk?’
UITLOOP

20.30
21.00

Afsluiting met uitreiking fiets naar aanleiding van online ideeënpunt voor de
Straatweg op www.Argu.co/straatweg (3 sept tot 5 oktober).

Programma is onder voorbehoud

Meer informatie
U vindt meer informatie op www.utrecht.nl/amsterdamsestraatweg
Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact opnemen met
Wijkservicecentrum Noordwest via noordwest@utrecht.nl
of via telefoonnummer 030 – 286 00 00.
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