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Wijkbericht

september 2018

Tijdelijke huisvesting aan Dave Brubeckstraat
Donderdag 27 september organiseert de gemeente een inloopavond over de tijdelijke huisvesting aan
de Dave Brubeckstraat. Tijdens de verbouwingen van multifunctionele accommodaties Waterwin en
Het Zand wordt gebruik gemaakt van een tijdelijk gebouw. De scholen, vroeg- en voorschoolse
educatie en kinderdagverblijven maken –in fases– tijdelijk gebruik van het gebouw aan de Dave
Brubeckstraat.
U bent van harte welkom op de inloopavond.
Tijdens deze avond kunt u het voorlopig ontwerp
bekijken, wordt de projectplanning toegelicht.
Ook gaan we graag met u in gesprek over de
plannen en horen uw op- of aanmerkingen. Als
het kan wordt hier nog rekening mee gehouden
in de verdere uitwerking van de plannen.
Tijdens de avond kunt u uw voorkeur aangeven

Meer informatie en contact
Alle informatie over de tijdelijke huisvesting aan
de Dave Brubeckstraat vindt u op
www.utrecht.nl/tijdelijkehuisvesting
Aandachtspunten en/of vragen kunt u onder
vermelding van ‘Tijdelijke huisvesting Waterwin’
aan ons doorgeven via
projectmfaleidscherijn@utrecht.nl.

voor de positie van het gebouw op de kavel.

Telefonisch kunt u contact opnemen met de

Wanneer:

donderdag 27 september 2018

verkorte telefoonnummer 14 030.

Tijd:

19.00 uur tot 20.30 uur

Waar:

MFA Waterwin (middengebied)

Renovatie Waterwin en Het Zand
De verbouwingen van beide multifunctionele

projectleider van de gemeente Utrecht via het

Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Leidsche Rijn via het verkorte
nummer 14 030 of per e-mail
leidscherijn@utrecht.nl.

accommodaties (MFA’s) duren in totaal 2 jaar.

 Oktober – december 2018: Start bouw
tijdelijke huisvesting

 Begin 2019 – eind 2020: renovatie MFA
Waterwin en MFA Het Zand

 Januari – maart 2021: ontmanteling
tijdelijke huisvesting
Meer informatie over de renovaties van Waterwin
en Het Zand vindt u op www.utrecht.nl/waterwin
en www.utrecht.nl/hetzand

Verspreidingsgebied: Bing Crosbypad, Chris Barberpad, Count Basiestraat, Dave Brubeckstraat, Duke
Ellingtonstraat, Ella Fitzgeraldplein, Glenn Millerpad, Jazzsingel, John Coltranestraat, Lester Youngpad,
Louis Armstronglaan, Miles Davisstraat, Sonny Rollinsstraat Oplage: 800 exemplaren

Utrecht.nl

