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Verkoop kavel Godfried Bomansstraat
Tussen de Rijnkennemerlaan en (het begin van) de Godfried Bomansstraat ligt nog een vrije kavel. Dit
is nu een grasveld. Deze kavel gaat binnenkort in de verkoop. In dit wijkbericht leest u hier meer
over.

Verkoop via loting
In 2011 waren er al plannen om de kavel te

Voetgangers en fietsers kunnen nog wel door de

verkopen. Vanwege (economische)

opening.

omstandigheden heeft dit stilgelegen, maar nu
gaan we alsnog de kavel verkopen. We wijzen de

Planning

kavel toe op basis van loting via een notaris.

Vanaf 20 t/m 26 mei kunnen geïnteresseerden

Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort

zich inschrijven voor de kavel. Door middel van

inschrijven via een aanmeldformulier op de

loting bepalen we wie de kavel mag kopen,

website.

daarna voeren wij gesprekken met de koper(s).
Dan start het ontwerpproces. Nadat wij akkoord

De Kavel

met het ontwerp zijn, volgt een

De kavel is 580 m2 groot. We hebben

vergunningsaanvraag. Als gemeente begeleiden

randvoorwaarden opgesteld zodat de woning

we kopers daarin. Gemiddeld beginnen de

past binnen de omgeving. Zo mag de woning

bouwwerkzaamheden een jaar later, maar dit kan

maximaal twee lagen zijn en moeten bewoners

variëren. Ook tijdens de bouw is er contact met

op eigen terrein parkeren. Wilt u meer weten

de gemeente. Uiteraard moet de aannemer

over de kavel, kijk dan op

tijdens de werkzaamheden rekening houden met

www.utrecht.nl/godfried-bomansstraat.

u als omwonende.

Toegang van de woning

Meer informatie

De toegang van de woning ligt aan de Godfried

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Bomansstraat. Dat betekent dat de toekomstige

met Leonie van der Horn van, projectmanager bij

bewoners via de Vuurvlindersingel en de

Ontwikkelorganisatie Ruimte, via telefoon

Godfried Bomansstraat naar hun woning rijden.

nummer 14 030 of e-mail vrije.kavels@utrecht.nl

Daarvoor verplaatsen we de paaltjes die nu bij de
ingang van de Godfried Bomansstraat staan.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Deze komen nabij de bocht. Het wordt dus geen

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,

doorgaande weg. En om te voorkomen dat er

Brusselplein 4, of via telefoonnummer 14 030.

eventueel verkeer doorsteekt via het
parkeerterrein verlengen we daar de heg.

Verspreidingsgebied:
Godfried Bomansstraat nr 1 t/m 9 en 2 t/m 18, Vuurvlindersingel nr 571 t/m 589 en Karel Glastra
Loonpad nr 1.

Utrecht.nl

locatie van de kavel

