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Uitnodiging: Informatieavond Moviera 17 april
Aan de Verlengde Houtrakgracht in Parkwijk komt een nieuw gebouw voor Moviera. De gemeente en
Moviera organiseren daarom een informatieavond om u op de hoogte te brengen. Woensdagavond 17
april bent u van harte welkom bij de informatieavond om 19.30 uur in buurtcentrum Bij de Buren,
Eerste Oosterparklaan 76.
Wat gaat er gebouwd worden?

Wat is de planning?

Aan de Verlengde Houtrakgracht komt een

Er is nu een voorlopig ontwerp gemaakt voor het

gebouw dat opvang biedt aan personen die te

gebouw van Moviera. Dit ontwerp wordt de

maken hebben met huiselijk geweld. Op de

komende maanden uitgewerkt tot een definitief

begane grond komt kantoorruimte voor de

ontwerp. In het najaar van 2019 ligt de

medewerkers van Moviera. Het gebouw krijgt een

omgevingsvergunning en het bestemmingsplan

gesloten tuin voor de bewoners. Het voorlopig

voor het ontwerp ter inzage en kan er bezwaar

ontwerp van het gebouw is nu af.

gemaakt worden. Als alles volgens planning
loopt, start in 2020 de bouw.
Informatieavond
Tijdens de informatieavond vertelt Moviera over
haar plannen en Gemeente Utrecht over het
proces van het bestemmingsplan. De avond
begint met een presentatie. Daarna kunt u
vragen stellen.

Voorlopig ontwerp

Wanneer: Woensdag 17 april 2019
Hoe laat: Inloop en koffie vanaf 19.30 uur
Start presentatie 19.45 uur
Waar: buurtcentrum Bij de Buren, Eerste
Oosterparklaan 76
Aanmelden: stuur voor 16 april een mail naar:
leidscherijngroeit@utrecht.nl

Wat is Moviera?

Meer informatie

Moviera is een organisatie die zich inzet voor de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

aanpak van huiselijk geweld. Zij wil veiligheid in

met Renzo Wittermans (projectleider), via

gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans

telefoonnummer 14 030 of e-mail

op herhaling van geweld en misbruik verkleinen

renzo.wittermans@utrecht.nl.

en werkt aan herstel om terugval te voorkomen.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Eerste Oosterparklaan 46 t/m 98, Groenedijk 26 t/m 30, Scharleistraat 2 en 10,
Verlengde Houtrakgracht 227 t/m 461 en 598.
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