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Uitnodiging bewonersavond modernisering De Musketon
De gemeente wil de Musketon moderniseren. De Musketon kan, na een grondige verbouwing, het
Gezondheidscentrum als nieuwe huurder verwelkomen. Het pand wordt daarmee een nog fijnere
ontmoetingsplek voor de buurt. De huurders en de gemeente zijn blij met deze ontwikkelingen.
Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond op woensdag 23 januari 2019 vanaf 19.30 uur. Dan
informeren wij u over de concept-plannen. U kunt reageren op de plannen en als u wilt ook meedenken over de
verdere uitwerking.
De Musketon: een plek voor alle bewoners

Met de komst van het Gezondheidscentrum en het

Oproep

Buurtteam wordt de Musketon een centrum voor alle

de modernisering van De Musketon? Kom dan

al terecht voor koffie, biljart, creatieve-,

vanaf 19.30 uur in de theaterzaal van De

behoud van het Buurtcentrum, de Bibliotheek en het

Wilt u meer weten over de concept-plannen voor

bewoners van Lunetten. In De Musketon kunt u nu

naar de bewonersavond op 23 januari 2019

bewegingsactiviteiten, een bezoek aan het

Musketon.

van een boek. Straks kunt u hier ook terecht voor

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen

buurtteam, theatervoorstellingen en voor het lenen
een consult bij de huisarts, fysiotherapeut, fitness

of het ophalen van een recept. De Musketon

met Marije van Mierlo via 14 030 of via
m.van.mierlo@utrecht.nl

versterkt daarmee zijn spilfunctie in de buurt.
Maatschappelijke meerwaarde

Consultatie en participatie

kinderopvang, gezocht naar een nieuwe huurder die

activiteiten en functies in de Musketon te

De gemeente heeft, sinds het vertrek van de
de bestaande functies in de Musketon kan

versterken. De gemeente en betrokken huurders

zien een grote maatschappelijke meerwaarde in de
samenwerking tussen de huidige huurders en het
Gezondheidscentrum als nieuwe huurder, in het

Lang leek het niet haalbaar alle verschillende
huisvesten. Nu het wel haalbaar lijkt willen we graag
horen wat u van deze plannen vindt en we willen u

in de gelegenheid stellen mee te denken over de
verdere uitwerking van de plannen.

gezamenlijk aanbieden van activiteiten en het delen

van bepaalde functies.

Kwaliteitsverbetering gebouw

Er moet nog wel veel gebeuren. De Musketon is
gebouwd in 1981, de installaties zijn sterk

verouderd en de uitstraling en inrichting zijn

gedateerd. Ook op het gebied van duurzaamheid en

lichtinval zijn er verbeterpunten. De uitstraling van
de Musketon wordt opener, lichter en
uitnodigender.
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