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Uitnodiging bijeenkomst Waterproof Zeeheldenbuurt
Op dinsdag 13, donderdag 15 en zondag 18 november organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten
over het project Waterproof Zeeheldenbuurt. Op deze bijeenkomsten komt u meer te weten over
maatregelen die u in en om uw huis kunt nemen om uw woning en buurt waterproof te maken. Wij
ontmoeten u graag op één van de drie bijeenkomsten!
P roject Waterproof Zeeheldenbuurt
De laatste jaren heeft Utrecht steeds vaker te
maken met zware regenbuien. In het project
Waterproof Zeeheldenbuurt werken de
gemeente, bewoners en eigenaren samen aan
maatregelen tegen wateroverlast.
Sa men in a ctie
De gemeente Utrecht start in het najaar van
2019 met het aanleggen van een
hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt.
Alleen het aanleggen van een hemelwaterriool
gaat overlast niet voorkomen. Hiervoor moeten
ook woningeigenaren in actie komen. De
gemeente sluit de regenpijpen aan de voorkant
van woningen aan op dit riool. Voor de
woningen zelf en de achterkant van de woningen
(inclusief tuin) geldt dat eigenaren zelf
verantwoordelijk zijn voor eventueel
noodzakelijke maatregelen. U bent niet verplicht
maatregelen te nemen. Maar als u ze nu
combineert met de maatregelen van de
gemeente, bent u waarschijnlijk veel voordeliger
uit dan als u ze in de toekomst moet nemen!
Hierover informeerden wij u in onze brief van 15
oktober jl.
Doe l van de bijeenkomsten
Op de informatiebijeenkomsten horen we graag
meer over de situatie bij uw huis en tuin. We
kunnen u dan meer vertellen over maatregelen
die u kunt nemen, al dan niet samen met uw
buren. We krijgen op de bijeenkomsten hulp van
betrokken buurtbewoners (ambassadeurs) die al
veel weten over de problematiek in de
Zeeheldenbuurt.
Na afloop weet u beter wat voor u de
mogelijkheden zijn en hebben wij hopelijk veel
van uw vragen beantwoord.
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Al wa terproof?
Is uw pand volgens u niet gevoelig voor
wateroverlast door extreme neerslag of heeft u
al maatregelen genomen? Wij horen dit dan heel
graag! U kunt ons mailen via:
waterproof@utrecht.nl. In dat geval is uw komst
naar een informatiebijeenkomst ook niet nodig.
Wa ar e n wanneer bent uw welkom?
De bijeenkomsten zijn op drie momenten. U
kunt kiezen welk moment u het beste schikt,
dus het is niet nodig om meer dan 1
bijeenkomst te bezoeken.
De dagen en tijden zijn:
•
Dinsdag 13 november vanaf 18.30 tot
21.00 uur.
•
Donderdag 15 november vanaf 18.30
tot 21.00 uur.
•
Zondag 18 november vanaf 14.00 uur
tot 16.30 uur.
NB: Het zijn inloopbijeenkomsten. Dat betekent
dat u ook later dan de starttijd kunt komen. Wij
denken dat u ongeveer een uur nodig heeft om
de informatie te verzamelen die voor u
belangrijk is en vragen te kunnen stellen.
Loca tie
Alle bijeenkomsten zijn in wijkbureau Noordoost
aan de F.C. Donderstraat 1 in Utrecht.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u
www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt
raadplegen. Ook kunt u zich daar inschrijven
voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u nog vragen?
U kunt ze stellen aan projectmanagers Annelies
den Braber of Sophie Gunnink, via telefoon 14
030 of per email via waterproof@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14
030.

