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Wijkbericht

maart 2018

Uitnodiging informatieavond plannen Defensieterrein,
voor bewoners Rolderdiephof.
27 maart 2018, 20:00 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur in Villa Jongerius,
Kanaalweg 64, Utrecht.
Met dit wijkbericht nodigen wij u uit voor een avond over de nieuwe stadswijk op het voormalige
Defensieterrein. De plannen zijn verder uitgewerkt. Deze avond is voor de bewoners van de
Rolderdiephof en gaat vooral over de kanaalzijde van het plan. Wat gaat u ervan zien en merken?

Een aantal bewoners van de Rolderdiephof heeft

U krijgt ook een toelichting op de schaduwwerking

afgelopen zomer gereageerd tijdens de inspraak

van dit plan met 1 hoogteaccent.

op het Bestemmingsplan voor het voormalige
Defensieterrein. De bewoners maakten zich

Groene wijk, ook voor omwonenden

zorgen over hun uitzicht en de schaduw op hun

In de nieuwe stadswijk (met maximaal 600

woningen, als daar straks gebouwd gaat worden.

woningen) kun je straks duurzaam en gezond

Aanleiding was de mogelijkheid in het

wonen. Het wordt een groene wijk met veel

Bestemmingsplan om twee torens te bouwen

ruimte voor ontmoeten, spelen en bewegen.

langs het kanaal.

Op een later moment volgt nog een bredere
presentatie voor bewoners uit de wijdere

Stedenbouwkundig Plan

omgeving. U ontvangt daarvoor weer een

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft geluisterd naar

uitnodiging.

de reacties uit de omgeving en één toren
(maximaal 35 meter hoog) opgenomen aan de

Meer weten? Vragen?

kant van het kanaal. Dit bleek ook al uit hun

Voor informatie en bij vragen over het

presentatie van het concept Stedenbouwkundig

Bestemmingsplan Defensieterrein: ga naar

Plan bij de Raads-informatiebijeenkomst op 12

www.utrecht.nl/wonenaanhetmerwedekanaal of

december.

e-mail naar

Het college van burgemeester en wethouders

wonenaanhetmerwedekanaal@utrecht.nl.

stuurt het definitieve plan medio maart naar de
gemeenteraad. BPD wil dit plan graag aan u

Wilt u weten wat er verder gebeurt in de

presenteren. Ook de gemeente is daarbij

gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone, ga

aanwezig.

dan naar www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Benieuwd hoe het eruit komt te zien?

via 14 030 of e-mail naar

Het Stedenbouwkundig Plan brengt de nieuwe

merwedekanaalzone@utrecht.nl

stadswijk verder in beeld. Tijdens de avond krijgt u

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

dan een indruk van hoe de nieuwe stadswijk en de

bij wijkbureau Zuidwest of via telefoon 14030.

bebouwing aan de kanaalzijde eruit gaan zien.
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