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Uitnodiging informatieavond Museumhotel
Op maandag 14 oktober organiseren de Gemeente Utrecht, VORM Ontwikkeling en het Centraal
Museum een informatieavond om u te informeren over de plannen voor het Museumhotel in de
voormalige gebouwen van Altrecht. En op deze avond kunt u uw ideeën en aandachtspunten kenbaar
maken. De bijeenkomst vindt plaats op het terrein van het toekomstig Museumhotel, Lange
Nieuwstraat 119 van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Wat vooraf ging
Zorginstelling Altrecht heeft een deel van haar
panden verkocht. Daardoor zijn het monumentale
pand aan de Lange Nieuwstraat en de bijbehorende
binnentuin in eigendom gekomen van VORM
Ontwikkeling.
Op initiatief van VORM Ontwikkeling en het
Centraal Museum Utrecht heeft het college het
startdocument vastgesteld voor de realisatie van
het Museumhotel en de uitbreiding van het nijntje
museum.
Startdocument
Het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat

Uitnodiging informatieavond

wordt getransformeerd en het gebouw naast de

Voor meer informatie over de plannen en de

historische binnentuin wordt gesloopt om plaats te

procedure organiseert VORM Ontwikkeling samen

maken voor twee nieuwbouw paviljoens. Eén ten

met de Gemeente en het Centraal Museum op

behoeve van het museum en één ten behoeve van

maandag 14 oktober een informatieavond.

het hotel.
Het Museumhotel wordt vormgegeven in nauwe

De avond begint met een korte presentatie van de

samenwerking tussen de hotelexploitant en het

plannen, waarna er voor u ruimte is om daarover

Centraal Museum. Met de nieuwbouw kan het

vragen te stellen of aandachtspunten kenbaar te

nijntje museum uitbreiden en daarmee het

maken. Hiervoor zijn er medewerkers van zowel

groeiend aantal bezoekers beter faciliteren.

VORM Ontwikkeling, het Centraal Museum als de

Deze plannen verbeteren de energieprestatie van

Gemeente aanwezig.

het complex fors, dragen bij aan de circulaire
economie en bevorderen gezond stedelijk leven in

U bent van 19.30 tot 21.00 uur van harte welkom

Utrecht.

bij de Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht.
Inloop vanaf 19.15 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Komt u naar de informatieavond? Meldt u aan per

projectleider Fabian Mol, via email f.mol@utrecht.nl

e-mail via: museumhotel@utrecht.nl

of via telefoon 14 030. Voor andere vragen over uw
wijk en buurt kunt u terecht bij wijkbureau
Binnenstad, telefoon 14 030.

Verspreidingsgebied: het gebied begrensd door Korte Smeestraat, Zuilenstraat, Schalkwijkstraat,
stadsbuitengracht en Oudegracht.
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