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Nieuwe locatie Arkin aan de Wittevrouwenkade:
uitnodiging bewonersavond op maandag 5 februari
Over de verhuizing van Arkin naar de Wittevrouwenkade 6 hebben omwonenden vragen en zorgen.
Om met u hierover in gesprek te gaan nodigen wij u van harte uit voor een door de gemeente
georganiseerde bewonersbijeenkomst op maandag 5 februari.
Graag nodigen wij u uit om met elkaar in

Programmaopzet

gesprek te gaan over de nieuwe locatie van Arkin

Tijdens deze bijeenkomst willen we met u in

aan de Wittevrouwenkade. Medewerkers van de

gesprek over de zorgen en vragen die er in de

gemeente,

buurt leven. Arkin is er om zorginhoudelijke

burgemeester

Jan

van

Zanen,

wethouder Paulus Jansen en Arkin (Jellinek en

vragen te beantwoorden. Ook is de wijkagent

Inforsa),

aanwezig.

zijn

die

avond

aanwezig.

De

bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 5
februari in De Lik aan het Wolvenplein 29. Let op

Meer informatie

dit

Meer informatie over de verhuizing naar de

is

een

andere

locatie

dan

eerder

gecommuniceerd. Van 18.30-19.00 uur bent u

Wittevrouwenkade vindt u op

welkom voor koffie en thee en een broodje. Het

www.utrecht.nl/wittevrouwenkade. Op woensdag

programma start om 19.00 uur en om 20.30 uur

31 januari vullen we deze pagina aan met de

ronden we de avond af.

meest recente informatie. Het verslag van de
avond plaatsen we ook op deze pagina.

Graag aanmelden
U bent van harte welkom op de bewonersavond.

Heeft u in de tussentijd vragen? Dit zijn onze

Wilt u de avond bijwonen? Stuur dan een mail

contactgegevens:

met uw naam en het aantal personen en of u een

Voor vragen aan de gemeente Utrecht,

broodje mee wilt eten naar

bel 14 030 voor het Klantcontactcentrum of mail

wittevrouwenkade@utrecht.nl. Graag ontvangen

wittevrouwenkade@utrecht.nl

we uw aanmelding uiterlijk vrijdag 2 februari.
Wanneer:

maandag 5 februari 2018

Waar:

De Lik, Wolvenplein 29

Hoe laat:

Van 18.30 uur tot 20.30 uur. Het
programma start om 19.00 uur

Verspreidingsgebied: Wittevrouwensingel tussen Kleine Singel en Vaalbrug, Wittevrouwensingel tussen
Kleine Singel en Nachtegaalstraat, Oostzijde Plompetorengracht, beide zijden Wittevrouwenstraat,
gehele Kloksteeg, Lange Jufferstraat ten Noorden van de Korte Jufferstraat en aan beide zijden, alle
straten binnen deze genoemde grenzen
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