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Inloopbijeenkomst over ontwerp toiletgebouw
in Park Lepelenburg
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 juni. Tijdens de
bijeenkomst laten wij het ontwerp voor het toiletgebouw zien. Ook geven we informatie
over het beheer van het toiletgebouw. Het streven is om na de zomer de benodigde
omgevingsvergunningen aan te vragen. Het toiletgebouw komt er op zijn vroegst in het
voorjaar van 2019.
Aanleiding

In de meeste Utrechtse parken zijn nu geen

permanente openbare toiletvoorzieningen. De

parken trekken steeds meer bezoekers. Daarmee
neemt de behoefte aan openbare toiletten toe.

Dat geldt ook voor het Lepelenburg. Sinds enkele
jaren staan er in het park wel tijdelijke,

verplaatsbare toiletten. Utrecht wil een gastvrije
en aantrekkelijke stad zijn. Hierbij horen goede
openbare toiletvoorzieningen.
Wat komt er?

De gemeente gaat in Park Lepelenburg een

toiletgebouw plaatsen van 5,56 bij 2,35 meter.
Naast een toiletvoorziening voor dames, heren
en mindervaliden komen er watertappunten.

Tijdens een vorige bijeenkomst op 26 oktober
2017 zijn omwonenden geïnformeerd over de

plek waar het toiletgebouw precies komt. Voor

het gebouw moeten drie parkeerplaatsen wijken.
De gemeente heeft dit voorjaar het bedrijf
geselecteerd dat het toiletgebouw gaat

ontwerpen, bouwen en beheren. Het ontwerp

kan nu getoond worden aan omwonenden en
andere belanghebbenden.

Verspreidingsgebied: omgeving Park Lepelenburg

Kom naar de inloopbijeenkomst op 19 juni
Wilt u meer zien en weten? Kom dan naar de
inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
tonen we ook het ontwerp voor een toiletgebouw
in het Wilhelminapark.
Datum:
Dinsdag 19 juni 2018
Inlopen tussen: 19.30 – 21:00 uur
Locatie:
Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581LJ UTRECHT
Tijdens de inloopbijeenkomst is er gelegenheid
om vragen te stellen over het beheer en de
openingstijden van het toiletgebouw. De
gemeente wil na de zomer de benodigde
omgevingsvergunningen aanvragen.
Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid
om formeel bezwaar te maken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Edgar de Bruijn, projectmanager, via
telefoon 14 030 of e-mail naar info@utrecht.nl
(met vermelding van zijn naam).
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad,
binnenstad@utrecht.nl, of via telefoon 14 030.
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