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Nieuwe inrichting Malieblad

Uitnodiging voor bijeenkomst dinsdag 13 november
Er ligt een eerste voorstel en schets voor de herinrichting van het Malieblad. Het Malieblad is de

kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. We horen graag wat u van dit voorstel
vindt tijdens de bijeenkomst op 13 november. U kunt ook schriftelijk reageren op het voorstel tot en
met woensdag 12 december 2018.

Maliesingel, Malieblad, Maliebaan

Met de herinrichting van de Maliesingel, het

Malieblad en later de Maliebaan willen we de

nieuwe inrichting van het Malieblad met de buurt

verbeteren. Ook de (historische) groen- en

Voor de aanpak van de Maliebaan is de discussie

verbeteren. De afgelopen maanden is de

maanden een besluit van de gemeenteraad.

omgeving voor fietsers, voetgangers en bezoekers

boomstructuur en het verblijfsklimaat willen we
Maliesingel heringericht. Nu is het Malieblad aan de

besproken én overwegend positief ontvangen.

nog gaande. We verwachten hierover de komende

beurt. Later volgt de Maliebaan.

We willen nu met het Malieblad aan de slag. Het

Voor de Maliebaan zijn sinds 2015 met een

Maliebaan, ook een belangrijk schakelpunt in de

klankbordgroep verschillende varianten besproken
en uitgewerkt. Ook in 2015 is een idee voor een

Malieblad is tenslotte, behalve het zuidpunt van de
Maliesingel. De Maliesingel is, zowel ten zuiden als
noorden van het Malieblad, inmiddels ingericht als

Verspreidingsgebied:
Maliebaan, Nachtegaalstraat, Maliesingel, gebied rond Lepelenburg, deel Burg. Reigerstraat.
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fietssingel. Omdat we het belangrijk vinden om de

twee delen van de Maliesingel op een goede manier
te verbinden, gaan we nu door met het ontwerp
voor het Malieblad. We zorgen ervoor dat het

ontwerp voor het Malieblad te combineren is met
elke variant voor de Maliebaan.

Deze avond praten we niet over de varianten van de
herinrichting van de Maliebaan, de avond gaat over
de herinrichting van het Malieblad.

Bijeenkomst op 13 november

Graag nodigen we u uit om mee te denken over het

eerste voorstel en schetsontwerp (Integraal

Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp –

IPvE/FO) voor het Malieblad. In deze bijeenkomst

laten we u het eerste ontwerp zien en nemen we u

Projectgebied Malieblad

Hierover gaan we graag met u in gesprek. Uw

Meer informatie

mee in de eerste ideeën en randvoorwaarden.

inbreng gebruiken we om het IPvE en FO aan te
vullen en te verbeteren.
Waar?
Hoe laat?

Zaal naast Singelkerk,

Wittevrouwensingel 28

19.30 uur tot 21.00 uur

(zaal is open vanaf 19.00 uur)

U kunt zich aanmelden via maliebaan@utrecht.nl.
Reageren op het ontwerp
Het IPvE vindt u terug op

www.utrecht.nl/maliebaan. U kunt hierop reageren
tot en met woensdag 12 december via

maliebaan@utrecht.nl. U kunt dit ook doen tijdens

de bijeenkomt op 13 november. We verzamelen de
reacties en leggen het aangevulde IPvE/FO ter
besluitvorming voor aan het college van

burgemeester en wethouders. Daarna gaan we

verder met het maken van een Voorlopig Ontwerp

en tenslotte een Definitief Ontwerp. Tijdens deze
stappen betrekken we u opnieuw.

Op utrecht.nl/maliebaan vindt u het volledige
Integraal Programma van Eisen, inclusief
schetsontwerp.

Voor meer informatie over het plan kunt u contact
opnemen met projectleider Marieke Fleer, via
telefoon 14 030 of maliebaan@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost of via
oost@utrecht.nl.

