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Westplein wordt nieuw en groen Lombokplein
Het Westplein (en omgeving) wordt opnieuw ingericht. Dat heeft de gemeenteraad besloten. U kunt
meedenken over hoe het Westplein er straks uit komt te zien. Daarom nodigen wij u uit voor een
bijeenkomst op donderdag 5 april, van 19.30 – 21.00 uur in het Stadskantoor, in het infocentrum op
de begane grond. De zaal is om 19.15 uur open.
Bijeenkomst donderdag 5 april – 19.30 – 21.00 uur
We willen graag van zoveel mogelijk mensen uit de buurt horen wat hun wensen en ideeën zijn over
groen in de buitenruimte. Hoe wilt u het groen het liefst gebruiken? Om te spelen en sporten, of meer
voor de rust en een praatje met buurtgenoten? En welke kleinschalige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld een kiosk of buurthuis, horen daar volgens u bij?
Programma
U bent op 5 april vanaf 19.15 uur van harte welkom in het Stadskantoor. Om 19.30 uur krijgt u eerst
een korte presentatie over de komende veranderingen op en rond het Westplein. Tussen 20.00 en
21.00 uur kunt u binnenlopen om uw wensen en ideeën te bespreken. Neem gerust uw buren, familie
of vrienden mee naar de avond. Koffie en thee staan klaar.
Lombokplein maken we samen
In december heeft de raad het besluit genomen om de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
vast te stellen. Dat besluit was het startsein om van het Westplein (en omgeving) het Lombokplein te
gaan maken. De raad heeft wel een paar opdrachten meegegeven bij het uitwerken van de
omgevingsvisie. Eén ervan is dat er méér ruimte voor groen moet komen en minder woningen. De
uitdaging om dit voor elkaar te krijgen gaan we graag aan, samen met bewoners, ondernemers en
andere betrokkenen bij het toekomstige Lombokplein. Daarom is er op 5 april een bijeenkomst
georganiseerd. De komende tijd komen er nog andere mogelijkheden voor bewoners en andere
belanghebbenden om mee te denken over de nieuwe inrichting van het Westplein en omgeving.
Meer weten?
Wilt u nog eens rustig nalezen wat er in de omgevingsvisie staat geschreven over het Lombokplein en
wat de gemeenteraad precies heeft besloten, gaat u dan naar de website van de gemeente Utrecht
www.utrecht.nl/lombokplein. U kunt ook langskomen in het Stadslab Stationsgebied, op de tweede
etage van het stadskantoor. Het Stadslab is open op alle werkdagen tussen 9 en 5 uur. Ook als u op 5
april niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, kunt u uw ideeën en wensen indienen en bespreken
in het Stadslab. Een mail sturen kan ook: het mailadres is stadslab@utrecht.nl
Op de achterkant van dit wijkbericht staat de omgevingskaart Lombokplein
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