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Wijkbericht

maart 2019

Meedenken over buitenlocaties voor evenementen
Amaliapark, Berlijnplein, Brusselplein, Máximapark (activiteitenterrein) en WillemAlexanderpark. 25 maart, 19.30 - 21.30 uur, Informatiecentrum Leidsche Rijn.
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.
Graag nodigen wij u uit om, samen met andere
belanghebbenden, tijdens deze bijeenkomst de
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verschillende gesprekken voorlopige locatieprofielen. Deze concepten delen we in mei 2019
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Waarom een locatieprofiel?

bewoners over

buurt qua

Utrecht leeft! Dit komt onder meer door het
brede aanbod aan evenementen. U heeft

evenementen kunnen verwachten en bieden per
locatie richtlijnen voor evenementorganisatoren.

misschien zelf ook weleens een evenement in
Utrecht bezocht, zoals een sportevenement, een
braderie, een cultuurevenement, een buurtfeest

Aanmelden en digitaal meedenken
Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden

of een festival.

via https://buurtgesprekevenementen.eev-gu.nl.
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De gemeente onderzoekt hoe we de beste plek

meedenken kunt u terecht op:

voor een evenement kunnen vinden. Omdat

www.utrecht.nl/locatieprofielenevenementen

belanghebbenden zoals u veel kennis over de

of neem contact met het projectteam via e-mail:

locaties hebben, willen wij dat samen met u doen
tijdens gesprekken in de wijk.

locatieprofielenevenementen@utrecht.nl
of telefonisch (14 030).

Verspreidingsgebied: woningen, bedrijven en winkels direct grenzend aan genoemde buitenlocaties

Utrecht.nl

