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Uitnodiging

oktober 2017

Bewonersbijeenkomst haalbaarheidsonderzoek voor
crematorium op begraafplaats Kovelswade.
In juli hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Daar informeerden we u over het initiatief voor een
crematorium op begraafplaats Kovelswade. Dit initiatief komt van twee Utrechtse uitvaartverzorgers. We hebben
beloofd u mee te nemen bij de ontwikkelingen rond het initiatief. Daarom nodigen we u opnieuw uit voor een
bewonersavond op woensdag 8 november om 19:30 uur.
Haalbaarheidsonderzoek

De thema’s hebben wij opgesteld aan de hand

Om te weten wat er nodig is om eventueel een

van de reacties tijdens de vorige

crematorium te plaatsen op Kovelswade, heeft

bewonersbijeenkomst.

het college van B&W besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek is
inmiddels gestart en het resultaat wordt eind dit

De thema’s hebben wij gebundeld tot:
•

kalenderjaar verwacht.

Ontwikkelingen m.b.t. verkeer en
parkeren

Op woensdag 8 november informeren we u

•

Milieu en leefkwaliteit

graag verder over de stand van zaken rond het

•

Aanpassingen gebouw en nieuwbouw in

haalbaarheidsonderzoek. We willen verder

een rijksmonumentale omgeving

ingaan op de vragen die in juli gesteld zijn.
Mogelijk zijn er ook nieuwe vragen bij u

Bij de ‘tafelgesprekken’ kan er een een specialist

opgekomen. We willen deze met elkaar delen en

aanwezig zijn. Hierbij kunt u denken aan een

bespreken. Dit is ook onderdeel van het

verkeersdeskundige die vragen kan

haalbaarheidsonderzoek.

beantwoorden over de verkeersdrukte.

Bewonersbijeenkomst

Gezien de capaciteit van de aula kunnen we

De avond start om 19.30 uur en duurt tot

maximaal 100 personen ontvangen. Wij stellen

ongeveer 21.00 uur en vindt plaats in de aula

het daarom op prijs als u zich vooraf aanmeldt.

van begraafplaats Kovelswade.

U kunt zich opgeven door te mailen naar
begraafplaatsen@utrecht.nl (wilt u hierbij
vermelden met hoeveel personen u verwacht te

Programma
•

19.15 uur: ontvangst met koffie en thee

komen) of door te bellen op werkdagen tussen

•

19.30 uur start:

9.00 en 12.00 uur naar 030 – 286 39 92.

-

Welkom voorzitter

-

Gemeente Utrecht aan het woord:

-

status onderzoek en wat we

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

vanavond met u willen bespreken

rechtstreeks terecht bij het wijkbureau Oost

Vragen en zorgen bespreken in

F.C. Dondersstraat 1of via oost@utrecht.nl

groepen met specifiek thema
-

Hoe nu verder en planning

Verspreidingsgebied:
Koningsweg, (en het wijkje tussen Koningsweg en Lodewijk Napoleonplantsoen), Kovelaarsstraat,
en Oude Houtense pad

Utrecht.nl

