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Uitnodiging inloopavond ParkWest zuid
De gemeente Utrecht is bezig met het maken van een bestemmingsplan voor ParkWest zuid . Op
dinsdagavond 4 september 2018 bent u welkom bij de inloopavond over het bestemmingsplan. Hier
kunt u uw vragen over het plan stellen.
Waar ligt ParkWest zuid?

Inloopavond

ParkWest zuid ligt aan de westzijde van het

Tijdens de inloopavond kunt u het

Máximapark en aan de oostzijde van de

bestemmingsplan bekijken en uw vragen

woningen aan de Europaweg. Zie de achterkant

hierover stellen. De gemeente is aanwezig om

van dit wijkbericht voor een kaartje.

uw vragen te beantwoorden. Er is geen
programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Bestemmingsplan ParkWest zuid
De gemeente is bezig met het maken van een

Wanneer?

Dinsdagavond 4 september

bestemmingsplan voor ParkWest zuid. Dit plan

Hoe laat?

Tussen 19.00 en 21.00 uur

zorgt ervoor dat de geplande woningen aan het

Waar?

Wijkservicecentrum Vleuten-de

Máximapark, de Europaweg 34 en de verlenging

Meern, Dorpsplein 1 in Vleuten

van de Vikingrijn gebouwd kunnen worden.
Meer informatie
Wat is een bestemmingsplan?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat

met Ilse Hartman (projectleider) van

regelt hoe gronden en gebouwen gebruikt en

Ontwikkelorganisatie Ruimte, via telefoon

gebouwd mogen worden en onder welke

030 - 286 00 00 of e-mail i.hartman@utrecht.nl.

voorwaarden. Een bestemmingsplan bestaat uit
drie onderdelen: een verbeelding (kaart), regels

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

en een toelichting op de keuzes die in het

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn,

bestemmingsplan door de gemeente zijn

Dorpsplein 1, Vleuten of via telefoon

gemaakt.

030 – 286 00 00.

Verspreidingsgebied:
Europaweg 26 t/m 36, Esdoornlaan 1 t/m 6, Het Heihuis 1 t/m 27, Hardenbroek 221,
Voreneng 1 t/m 25
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