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Uitnodiging Inloopbijeenkomst project Pagelaan 1
Op donderdag 6 september a.s. is er een inloopbijeenkomst voor het
nieuwbouwplan aan de Pagelaan 1. De bijeenkomst wordt gehouden in Wijkbureau
Zuid, aan ’t Goylaan 75 in Utrecht. U bent van harte welkom om tussen 19.30 uur en
21.00 uur binnen te lopen.

Fig 1. Voormalig schoolgebouw aan de Pagelaan 1

Fig. 2 Luchtfoto plangebied Pagelaan 1 en omgeving
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staat al enige tijd leeg. Het schoolbestuur heeft

herontwikkeling van de Pagelaan 1. Deze

het terrein verkocht aan Janssen de Jong

randvoorwaarden heeft de gemeente vastgelegd
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gebouwd. Dit betekent dat materialen worden

architect een ontwerp van het bouwplan.

hergebruikt bij de bouw.

Tegelijkertijd start de procedure tot wijziging
van het bestemmingsplan. Naar verwachting is

Kom naar de inloopbijeenkomst
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Meer weten? Vragen?
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Fig 3: Uitgangspuntenkaart Pagelaan 1

