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Wijkbericht

maart 2019

Meedenken over buitenlocaties voor evenementen
Park de Gagel, Park de Watertoren, Vechtzoompark, Gagelbos en Ruigenhoek
Maandag 8 april, 19.30 - 21.30 uur, Buurtcentrum De Boog.
Gemeente Utrecht werkt aan locatieprofielen voor evenementen. Het doel hiervan is om tot
richtlijnen te komen voor gebruik van buitenlocaties door evenementen. Ook bij u in de wijk
vinden evenementen plaats.
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Utrecht bezocht, zoals een sportevenement, een
braderie, een cultuurevenement, een buurtfeest
of een festival.

Aanmelden en digitaal meedenken
Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden
via https://buurtgesprekevenementen.eev-gu.nl.
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