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Uitnodiging derde bijeenkomst ontwerp openbare
ruimte Rotsoord
Op 5 maart is de tweede bijeenkomst gehouden over het ontwerp openbare ruimte Rotsoord. We
hebben toen de agendapunten verder uitgewerkt. Op 20 maart hebben we een werkatelier
georganiseerd waarbij we de eerste modellen hebben doorgenomen met een groep enthousiaste
bewoners. Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de derde bijeenkomst op 16 april vanaf 19:00
uur in de workshopruimte bij restaurant LE:EN op Heuveloord 140. We zullen op deze avond
gezamenlijk een voorkeurmodel vaststellen dat daarna verder zal worden uitgewerkt tot Functioneel
Ontwerp. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via rotsoord@utrecht.nl.
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Datum: 16 april

Locatie: Heuveloord 140 (restaurant LE:EN)
Start inloop: 19:00 uur

Start bijeenkomst: 19:30 uur

Aanmelden: rotsoord@utrecht.nl
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Hans de Wind (projectleider), via telefoon

nummer 14 030 of e-mail rotsoord@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't

Goylaan 75, of via telefoonnummer 14 030.
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