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Uitnodiging: praat mee over de omgeving Taagdreef
De gemeente gaat uw buurt, de omgeving Taagdreef, opknappen. Wij nodigen u graag uit voor de derde

bewonersavond op maandag 29 oktober in Ondernemershuis Overvecht (de oude Bram) om 19:30 uur. Wij

willen dan samen met u de plannen voor de Rubicondreef, Stastokdreef en de Hildebranddreef verder uitwerken.
De Camera Obscuradreef volgt op een ander moment.

Ook hebben we begin oktober huis-aan-huis een
enquête laten houden om te vragen wat u
belangrijk vindt in uw straat en buurt.

Bij de Hildebranddreef is vanaf eind augustus de
straat tijdelijk aan één kant afgesloten. Zo kon u
ervaren wat dat betekent voor u en uw straat.

Deze keer, maandag 29 oktober, willen we met u

het volgende bespreken:


de resultaten van de enquête, gehouden
in de Hildebrand- Stastok- en

Rubicondreef;

Taagdreef en omgeving



Wat willen we bereiken?



De gemeente wil de openbare ruimte (wegen,
pleinen en groen) in het gebied verbeteren.
De doelen zijn:


wat u vindt van de proefafsluiting
Hildebranddreef;

de uitgewerkte plannen voor de

Rubicondreef/Stastokdreef en de
Hildebranddreef.

Het gaat nu om plannen die zijn uitgewerkt op

groot onderhoud aan de openbare

basis van de vorige bewonersavond. De plannen

wegen veiliger maken.

bespreken we op een later moment met de

ruimte.

voor de Camera Obscuradreef en omgeving



minder verharding, meer groen voor een

(toekomstige) bewoners.



regenwater zo veel mogelijk direct in de

Programma 29 oktober

het riool.

19.00 uur in Ondernemershuis Overvecht

er prettig om te lopen, fietsen en te

Het programma is als volgt:



gezondere leefomgeving.



bodem laten lopen, en niet afvoeren via

Op maandag 29 oktober bent u welkom vanaf

openbare ruimte leefbaar maken: het is

(Rhônedreef 40).

verblijven.

19.00 – 19.30 uur: inloop met koffie/thee

19.30 – 20.00 uur: presentatie van de enquête,

Praat mee over uw woonomgeving!

resultaten en korte terugblik. Ook is er ruimte

besproken wat we samen kunnen doen om de

20.00 – 21.30 uur: in verschillende groepen

Op 23 april en op 26 juni hebben we met u

voor vragen.

gestelde doelen in uw wijk te kunnen bereiken.

verder werken aan de plannen voor de

Rubicondreef, Stastokdreef en Hildebranddreef.

Verspreidingsgebied: Hildebranddreef, Rubicondreef, Stastokdreef en omgeving

Utrecht.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de openbare ruimte

Taagdreef kunt u contact opnemen met Rachel
Broekmeulen (projectleider) van de gemeente
Utrecht, via telefoon 14 030 of e-mail
taagdreef@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,

Zamenhofdreef 17, of via telefoon 14 030.

