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Uitnodiging inloopavond Wolvenplein
Het voormalige gevangeniscomplex aan het Wolvenplein is eigendom van Rijksvastgoedbeheer (RVB). Het
complex komt in de verkoop en krijgt dan een andere bestemming. Het RVB en de gemeente Utrecht hebben de
afgelopen tijd de gebruiksmogelijkheden van het monumentale complex onderzocht. Wij willen graag de
conceptvisie aan u laten zien. Wij nodigen u van harte uit voor een inloopavond op maandag 9 juli 2018, tussen
18.30 en 21.30 uur in de voormalige Wolvenpleingevangenis, Wolvenplein 27.
Wat staat er in de conceptvisie?

Vervolg

Gemeente en Rijksvastgoedbeheer (RVB) hebben

Alle reacties op het visiedocument worden

een visiedocument opgesteld, samen met een

vastgelegd in een reactienota. Het college van

klankbordgroep van enkele buurtbewoners en

burgemeester en wethouders kan besluiten om de

een vertegenwoordiger van de wijkraad en van

conceptvisie aan te passen naar aanleiding van de

het Centrum Management Utrecht. Er ligt nu een

reacties. Bij wijzigingen van de conceptvisie is er

conceptversie van het visiedocument, bedoeld om

overleg tussen gemeente en RVB. Daarna wordt

reacties uit de buurt op te halen.

de visie voorgelegd aan de gemeenteraad die een
eindbesluit neemt. Pas daarna zal eigenaar RVB

In het visiedocument staan eisen en

het complex te koop kunnen aanbieden. Op de

randvoorwaarden voor het toekomstig gebruik.

website leest u meer over het verkoopproces en

Op basis hiervan weet een mogelijke koper van

de procedure om het bestemmingsplan te

het complex aan welke bestemmingen en functies

wijzigen.

de gemeente wil meewerken.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de voormalige

Meer informatie? Het visiedocument bekijken?

gevangenis (deels) toegankelijk blijft voor publiek

Op de website vindt u het visiedocument en een

en meerdere functies krijgt. Deze functies moeten

beschrijving van de vervolgstappen. Kijk op:

passen bij het monumentale karakter van het

www.utrecht.nl/gevangenis-wolvenplein

complex en in een stedelijke woonomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Kom naar de inloopavond!

met projectleider Ruud Hilhorst, via email

Op maandag 9 juli 2018 kunt u tussen 18.30 en

gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl of via

21.30 uur langskomen bij Wolvenplein 27. Wij

telefoon 14 030.

informeren u dan graag over de visie. Er is veel
ruimte om vragen te stellen. Behalve de gemeente

Voor andere vragen over uw wijk en buurt kunt u

is ook het RVB aanwezig. Wij zijn benieuwd naar

terecht bij wijkbureau Binnenstad, telefoon 14

uw reacties.

030.

Het college gebruikt de reacties graag om een
besluit te nemen over de visie. U kunt reageren
op de avond zelf en tot 14 september 2018 ook
via e-mail gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied: het gebied begrensd door Plompetorengracht, Wittevrouwenstraat nrs 1 tm 44,
Wittevrouwensingel nrs. 44 t/m 106, Weerdsingel OZ nrs. 69 t/m 93 , deel Van Asch van Wijckkade nrs
22 t/m 39, inclusief tussenliggende straten en hierin gelegen woonboten.
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