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Uitnodiging informatieavond Waterproof Zeeheldenbuurt
Op donderdag 28 juni organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners en eigenaren
over het project Waterproof Zeeheldenbuurt. In dit project werken de gemeente, bewoners en

eigenaren samen aan maatregelen tegen wateroverlast. Op de informatieavond brengen we u graag
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U bent van harte welkom!

Komt u ook naar de informatieavond?

Wat kunt u nu al zelf doen tegen wateroverlast?

28 juni. U bent welkom vanaf 19.00 uur. We

aanleggen waar u uw overtollig regenwater naar

avond rond 21.30 uur afgelopen.

nemen om te voorkomen dat vuilwater uit het

Ariënslaan 1, 3573 PT in Utrecht.

deze link downloadt u de handleiding

Wat staat er op het programma?

www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.

volgende onderwerpen:

Krijgt u de nieuwsbrief al?

De informatieavond is op donderdagavond
starten om 19.30 uur. Naar verwachting is de
De informatieavond is in Hotel Mitland,

Tijdens de informatieavond hoort u meer over de



de stand van zaken van het project: een



vuilwaterriool terug uw woning instroomt. Via
Waterproof:

In de digitale nieuwsbrief van Waterproof

Zeeheldenbuurt leest u telkens de laatste stand

ontwerp: wat zijn de ontwikkelingen en

Schrijf u dan in via

de voortgang van het ondergronds

de blokbenadering: hoe verloopt de pilot
met maatregelen op eigen terrein, en



kunt afvoeren. U kunt zelf alvast maatregelen

korte terugblik en waar staan we nu?

plannen?


De gemeente gaat een nieuw hemelwaterriool

van zaken. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet?
www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.
Wilt u meer informatie?

hoe gaan we verder?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

plannen?

telefoon 14 030 of per e-mail via

de inrichting van de straten: wat zijn de
de planning en het proces van het
project: hoe gaan we verder?

met projectmanager Annelies den Braber, via
waterproof@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Dondersstraat 1, of via telefoonnummer
030 – 286 00 00.

Verspreidingsgebied: Zeeheldenbuurt

Utrecht.nl

