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Start inrichten bouwterrein Laurier– Kruidnagel- Kamilleweg
& inloopavond over het hele bouwproject
In de driehoek van de Laurierweg, Kruidnagelweg en Kamilleweg komen 34 eengezinswoningen en
65 appartementen. Koopmans Bouwgroep start begin juli met het inrichten van het bouwterrein. Dat
betekent dat ze het bouwterrein gaan afzetten en gaan boren. Woningbouwvereniging Bo-Ex is de
eigenaar van de woningen en appartementen. Er komt ook een buurtcentrum. Sociaal
makelorganisatie DOENJA en JoU jongerenwerk krijgen er een plekje.
Wilt u meer weten? Kom naar de informatieavond woensdag 27 juni. Daar zijn alle betrokken partijen
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Bouw buurtcentrum, sociale huurwoningen

Vragen over inrichten bouwterrein?

en appartementen

Heeft u vragen of ervaart u overlast, dan

In de driehoek Laurierweg – Kruidnagelweg

kunt u dit aangeven bij Koopmans.

-Kamilleweg bouwt woningcorporatie Bo-Ex

Tel: 053 – 4600600

een appartementencomplex en

mail: info@koopmans.nl

eengezinswoningen voor de sociale

u kunt ook binnenlopen in de bouwkeet.

verhuur. Het complex aan de Laurierweg telt
5 verdiepingen met totaal 65
appartementen. Op de begane grond komt
het nieuwe buurthuis van de gemeente. De
34 eengezinswoningen komen aan de

Inloopavond
woensdag 27 juni 2018
20.00 – 21.00 uur

Kruidnagel- en Kamilleweg.

De Hoef, Hogeweide 6, Utrecht

Juli start inrichten, heien en boren

U kunt op deze avond gewoon binnen

Koopmans Bouwgroep start begin juli met

komen wandelen voor informatie. Doenja,

het inrichten en afzetten van het

JoU Jongerenwerk, Bo-Ex en gemeente

bouwterrein en het boren van de

Utrecht zijn aanwezig om uw vragen te

bodembronnen. Vanaf half augustus wordt

beantwoorden.

er geheid. De werktijden zijn van 07.00 tot
16.00 uur. De bouwvakkers parkeren hun
auto niet in uw wijk, maar op het terrein van
het voormalige kinderdagverblijf.

Verspreidingsgebied: tussen Laurierweg/Melissekade, Pimpernelstraat, Maanzaadstraat, Bieslookstraat,
Specerijenveld/Specerijenvallei, Karamelweg.

Utrecht.nl

Meer informatie over het project

JoU jongerenwerk

U kunt u contact opnemen met Bo-Ex:

Jongerenwerkers van JoU stimuleren

Tel. 030 – 282 78 88

groepen en individuele jongeren om op een

Mail: klantenservice@boex.nl

positieve manier hun tijd te besteden en te

of kijk op: boex.nl

werken aan hun toekomst.
Zij geven hen een veilige plek door middel

Wijkbureau

van activiteiten en coaching. Ze werken

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

altijd pedagogisch en cultuursensitief aan

rechtstreeks terecht bij

hun ontwikkeling: ze bieden ruimte en

wijkbureau Leidsche Rijn, Dorpsplein1,

geven grenzen aan, sluiten aan bij hun

Vleuten. of via telefoon 14 030.

leefwereld.
www.jou-utrecht.nl

Doenja en JoU straks in het buurtcentrum:
doe je mee?
De geplande opening van het nieuwe
buurtcentrum is december 2019. Dit nieuwe
buurtcentrum biedt allerlei kansen voor de
wijk. Een echte plek van en door de
bewoners zelf. Daarom gaan Doenja en de
gemeente de inrichting samen met een
betrokken groep mensen vormgeven. Denk
je dat je een bijdrage kunt leveren aan het
nieuwe Buurtcentrum bijvoorbeeld op het
gebied van inrichting of communicatie en
PR? Of wil je nu alvast meedenken over
nieuwe activiteiten voor je buurt omdat je
iets mist?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Je kan je opgeven tijdens de inloopavond.
Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel graag
meedenken, mail dan Marlies van Echtelt
van Doenja Dienstverlening:
m.vanechtelt@doenjadienstverlening.nl
of bel: 06-27349630
Nieuwsgierig wat Doenja nog meer doet in
Leidsche Rijn? Kijk dan op
www.doenjadienstverlening.nl

