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Uitnodiging inloopavond woningbouwplannen
Eendrachtlaan 10
Vorige maand heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone vastgesteld. In deze
visie is beschreven hoe het gebied stapsgewijs gaat transformeren naar een nieuwe Utrechtse
stadswijk. Ook op de hoek van de Beneluxlaan en de Eendrachtlaan zijn plannen voor de
woningbouw. Door de sloop van het huidige kantoorpand ontstaat ruimte voor circa 200
appartementen voor starters, doorstromers en jonge gezinnen. Het plan sluit aan op de ontwikkeling
van City Campus Max en Lux et Pax aan de overkant van de Beneluxlaan, waar de afgelopen periode
al ruim 1250 appartementen zijn gerealiseerd. Wij betrekken u graag bij deze ontwikkeling. Daarom
nodigen wij u uit voor een inloopavond op dinsdag 27 maart aanstaande.
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Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan
188, of via telefoon 030 – 286 00 00.
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