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Uitnodiging Buurtgesprekken over Merwedekanaalzone
Transwijk op maandag 3 september, Rivierenwijk op woensdag 12 september
Met dit wijkbericht nodigen wij u graag uit voor een van buurtgesprekken over de plannen voor
Merwedekanaalzone. Deze informatieavonden zijn speciaal voor mensen die wonen of werken in
Transwijk of Rivierenwijk. Omdat u betrokken bent bij beide buurten, laten wij de keuze voor welke
avond aan u. Wat gaat u ervan merken? Wat wilt u ons meegeven voor de planuitwerking?
Op deze informatieavonden laten eigenaren,

Aan de hand van een 3D-model geven de

ontwerpers en mensen van de gemeente u zien

ontwerpers een beeld van de toekomstige

hoe uw woon- en werkomgeving eruit komt te

stadswijk Merwede.

zien en wat u ervan gaat merken.

Tijdens de beide avonden brengen we ook
varianten naar voren voor het aantal en de

De 1e avond is in Transwijk:

plaats van bruggen voor fietsers en

Wanneer: maandag 3 september

voetgangers. Over de varianten willen we dan

Hoe laat: van 19:00 – 21:30 uur

graag met u het gesprek voeren.

Waar: Woonzorgcentrum Parc Transwijk

In de Merwedekanaalzone komen veel

Adres: Hof van Transwijk 16, Utrecht

woningen op een beperkt grondoppervlak. Dit
bouwen in hoge dichtheden is nieuw voor

De

2e

avond is in Rivierenwijk:

Utrecht. Hoe gaat zo’n wijk eruit zien? Waar

Wanneer: woensdag 12 september

zoeken we innovatieve en slimme oplossingen

Hoe laat: van 19:00 – 21:30 uur

voor? En hoe houden we rekening met de

Waar: ROC Midden Nederland

leefbaarheid in de buurt? Ofwel: hoe kunnen we

Adres: Vondellaan 174, Utrecht

op een gezonde en duurzame manier bouwen

Fiets parkeren kan in de fietsenkelder.

aan de nieuwe stadswijk? Dit zijn vraagstukken
die nu verder worden uitgewerkt. Graag nemen

Programma

we u hierin mee. We kijken vooral naar wat de

19:00 uur: inlopen en ontvangst

plannen betekenen voor mensen in Transwijk

19:20 uur: presentaties door gemeente en

(3 september) en Rivierenwijk (12 september).

ontwerpers (o.a. 3D-model)
20:00 uur: in gesprek over de thema’s,
veel ruimte voor uw vragen
21:30 uur: einde programma
Waar gaan de avonden over?
Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk
verrijst de komende jaren een gezonde en
levendige stadswijk met de naam ‘Merwede’.
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Wat vindt u belangrijk voor deze buurten?
We gaan met elkaar in gesprek over thema’s als
verkeer (denk aan toegangswegen, parkeren,
bruggen), aantal woningen, groen,
voorzieningen en uitzicht.


Hebt u kennis en ideeën, als omwonende of
misschien ook als toekomstige bewoner?



Wat is belangrijk voor Transwijk en
Rivierenwijk en hoe kunnen we daarmee
rekening houden?



Hoe wilt u geïnformeerd en betrokken
worden bij het vervolg?

Wilt u meer weten? Hebt u kennis en ideeën?
Kom dan naar een buurtgesprek. Aanmelden
kan via merwedekanaalzone@utrecht.nl maar
dit is niet verplicht.
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Meer informatie? De plannen bekijken?
Het schetsontwerp Merwede en de
omgevingsvisie (deel 1) kunt u bekijken op de
website www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

Hoe verder?
In de aanloop naar de omgevingsvisie voor de
Merwedekanaalzone en het schetsontwerp
Stedenbouwkundig Plan ‘Merwede’ zijn
verschillende stadsgesprekken en
inloopbijeenkomsten geweest.

Daar vindt u ook informatie over hoe het staat
met de plannen en wat er allemaal al te zien is.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Zuidwest of via telefoon 14030.

Begin februari 2018 heeft de gemeenteraad
Omgevingsvisie (deel 1) en de bijbehorende
Milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Aan
deel 2 wordt nu gewerkt. Op dit moment
werken de ontwerpers het Stedenbouwkundig
plan voor Merwede verder uit. Naast deze
avonden zijn er meer gesprekken. De oogst
nemen we mee in de planuitwerking.
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Impressie Merwede, Marco Broekman en OKRA
Verspreidingsgebied: City Campus Max en Lux et Pax

