Ontwikkelorganisatie Ruimte
E-mail
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

maart 2019

Uitnodiging informatieavond ontwikkeling Jagerskade
Donderdag 28 maart van 19:00 – 21:00 uur in Het Vechthuis
Het terrein aan Jagerskade 12–13–15 heeft een nieuwe eigenaar gekregen en er zijn plannen om het
gebied opnieuw in te richten. Om u hierover te informeren nodigen wij u uit voor een inloopavond
op 28 maart.
Het party/congrescentrum “Het Vechthuis” heeft

Informatieavond

in 2017 nieuwe eigenaren gekregen en zij

De initiatiefnemer wil u graag op de hoogte

hebben plannen om de locatie Jagerskade 12-

brengen van zijn ontwikkelingsplannen. U wordt

13-15 opnieuw in te richten. Een gedeelte van

daarom uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst

de horecafaciliteiten blijft daarbij behouden en

op donderdag 28 maart 2019. Op deze avond

daarnaast wordt er ingezet op nieuwbouw van

kunt u uw wensen en ideeën over de geplande

woningen.

ontwikkeling kenbaar maken en de ontwikkelaar

De gemeente heeft besloten in principe mee te

zal bij de uitwerking van zijn plannen daar zo

willen werken aan het herontwikkelen van het

veel mogelijk rekening mee gaan houden.

gebied en heeft de startnotitie vastgesteld.

De avond wordt gehouden in het Vechthuis,

In dit startdocument is de wens van de

Jagerskade 13, vanaf 19.00 uur tot 21:00 uur. U

ontwikkelaar voor herontwikkeling kort

kunt op elk moment binnenlopen.

beschreven en is door de gemeente onderbouwd

Er is op die avond ook gelegenheid om vragen te

waarom ze mee willen werken aan dit plan. Er

stellen en uw wensen en ideeën mee te geven

zijn voorwaarden gesteld en een aantal

aan de ontwikkelaar.

(onderzoeks)vragen gesteld die beantwoord
moeten worden voordat medewerking aan
realisatie kan worden gegeven.
Op onderstaand kaartje kunt u zien om welk
gebied het gaat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met E. Bruynes van Ontwikkelorganisatie Ruimte,
via 14 030 of e-mail e.bruynes@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht, of
via telefoonnummer 14 030.
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