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Wijkbericht

januari 2019

Participatie openbare ruimte Rotsoord
In december hebben we u een wijkbericht gestuurd waarin we een bijeenkomst aankondigden voor
de aanpak van de openbare ruimte in Rotsoord. Deze bijeenkomst is gepland op 7 februari vanaf
19.00 uur in de workshopruimte van restaurant LE:EN op Heuveloord 40. Hierbij ontvangt u nadere
informatie over de avond.
Bij de ontwikkeling van Rotsoord speelt de

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 februari.

moet een prettige plek zijn om in te wonen, te

Plaats:

Workshopruimte bij restaurant

Tijd:

19:00 uur inloop

openbare ruimte een belangrijke rol. De wijk
werken en te verblijven.

De visie Rotsoord (2006) is erop gericht het

gebied te veranderen in een ‘culturele/creatieve
hotspot’. Er is meer ruimte in de wijk gekomen

LE:EN op Heuveloord 40
19:30 uur aanvang

21:30 uur afronding

voor wonen, horeca en (creatieve) bedrijvigheid.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door

uitloper van de binnenstad, waarin bewoners en

in het onderwerp van uw mail: participatie

Hierdoor verandert Rotsoord langzaam in een
bezoekers graag verblijven.

Intussen zijn diverse bouwprojecten afgerond en

een email te sturen naar rotsoord@utrecht.nl. Zet
openbare ruimte Rotsoord.

andere zijn in voorbereiding. De openbare

Het programma van de bijeenkomst vindt u op

We willen graag aan de slag met het afmaken van

Meer informatie

rol speelt bij de transformatie van het gebied. We

met Hans de Wind (projectleider) van , via

ruimte is gedeeltelijk al opnieuw aangelegd.

de openbare ruimte omdat het een belangrijke
stellen dat voor te doen op basis van een

gedeelde ambitie en een gedeelde agenda.

de achterkant van dit wijkbericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
telefoon nummer 14 030 of
e-mail rotsoord@utrecht.nl

Ondernemers, bewoners, gebouweigenaren,

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

hebben allemaal belangen bij de inrichting van

Goylaan 75, of via telefoonnummer 14 030.

gemeente en overige gebruikers van Rotsoord
de openbare ruimte. Deze belangen kunnen

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't

verschillend zijn, maar zijn vaak ook weer

inspirerend en geven nieuwe perspectieven.

Onze gezamenlijke opgave is om te bundelen en

te komen tot een ontwerp. Dat ontwerp zal

vervolgens uitgangspunt worden voor de aanleg
van de openbare ruimte.

Verspreidingsgebied:
Rotsoord, Tolsteeg West, Hoograven Noord, Jutfaseweg

Utrecht.nl

Programma
19:00 uur Inloop
19:30 uur Opening door gemeente.
Uitleg bedoeling en voorstel voor aanpak participatieproces
19:40 uur Vaststellen gezamenlijke ambitie en agendapunten voor het
participatieproces. Met daarbij:

Fasering en planning van het participatieproces,

-

Toelichting uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals

gemeentelijk beleid voor Rotsoord, parkeren, verkeer en
financiële kaders,
-

Suggesties voor de aanpak van de vergroeningsopgave
/referenties,

-

Inbreng van deelnemers vanuit eigen perspectief en
ervaringen,

-

Inventariseren kansen en uitdagingen in Rotsoord en

vaststellen onderwerpen waar we aan gaan werken. Het

voorstel is om kwesties en punten te verzamelen op een

grote kaart, deze te ordenen en een agenda op te stellen
voor het vervolg.

21:30 uur Afronding en datumvoorstel voor een volgende bijeenkomst. We
verwachten 2 á 3 bijeenkomsten nodig te hebben om tot een

gezamenlijk schetsontwerp te komen.

