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Uitnodiging bewonersavond inrichting straten project
Waterproof Zeeheldenbuurt
Op donderdag 31 oktober, dinsdag 5 en donderdag 7 november organiseert de gemeente

bewonersavonden voor bewoners uit het projectgebied Waterproof Zeeheldenbuurt. In dit project

werken de gemeente en bewoners samen aan maatregelen tegen wateroverlast. Tijdens deze avonden
wil de gemeente met u in gesprek over de inrichting van de straten als de rioleringswerkzaamheden
zijn afgerond. U bent van harte welkom om mee te denken!
Tijdens welke bewonersavond wordt uw straat behandeld?

We willen per straat in gesprek over de definitieve inrichting. Omdat het om maatwerk per straat gaat,

hebben we de straten verdeeld over 3 avonden. Kunt u niet op de avond dat uw straat wordt behandeld?

Dan bent u natuurlijk van harte welkom voor het algemene gedeelte op een van de andere avonden.
Willem Barentzstraat, Buys Ballotstraat, Cornelis Houtmanstraat
Datum: donderdag 31 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: Griftpark 1
Admiraal van Gentstraat, M.A. de Ruyterstraat, Van Brakelstraat, M.H. Trompstraat, Van Speijkstraat
Datum: dinsdag 5 november, van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: hotel Mitland, Ariënslaan 1

FC Donderstraat, Alexander Numankade, Cornelis Evertsenstraat, Bleyenburgstraat
Datum: donderdag 7 november, van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: hotel Mitland, Ariënslaan 1
Wat staat er op het programma?

Elke avond start met een plenair deel met daarin de volgende onderwerpen:
•
•
•

stand van zaken van het project: een korte terugblik en waar staan we nu?
maatregelen op eigen terrein: wat kunt u zelf doen?

de inrichting van de straten: uitgangspunten en inleiding op de tafelgesprekken

Vervolgens wordt het gesprek per straat verder gevoerd. Bewoners bespreken de mogelijkheden per straat
met elkaar.

Waarom deze bewonersavonden?

De gemeente Utrecht gaat een hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt aanleggen. Hiervoor wordt een groot
deel van de straten en stoepen in uw buurt opengebroken. Na aanleg van dit riool worden straten na

ongeveer een jaar definitief ingericht. In principe worden straten en stoepen na werkzaamheden aan de
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riolering in oorspronkelijke staat hersteld. De gemeente Utrecht wil van bewoners van de Zeeheldenbuurt
weten of de straat beter ingericht kan worden met kleine aanpassingen.

Al eerder heeft u per brief een uitnodiging ontvangen om digitaal een enquête in te vullen. Op de
bewonersavonden gaan we per straat in gesprek. De resultaten van de enquête worden daarin
meegenomen.

De uitkomsten van de enquête en bewonersbijeenkomsten worden verwerkt tot een conceptontwerp. Alle
voorstellen en ideeën worden in een reactienota verwerkt. Zo kunt u zien wat we met uw inbreng hebben
gedaan. Het conceptontwerp kunt u inzien tijdens een inloopbijeenkomst (eind 2019/begin 2020).
Jan van Galenstraat / Alexander Numankade

De Jan van Galenstraat wordt heringericht als fietsstraat. Bewoners van deze straat worden apart benaderd
om mee te denken. De inrichting van deze straat wordt daarom niet apart besproken tijdens de

bewonersavonden. Uiteraard zijn de bewoners van de Jan van Galenstraat welkom voor het plenaire

gedeelte.

Momenteel onderzoekt de gemeente of de Alexander Numankade tussen Jan van Galenstraat en

Poortstraat als 30 km/u weg kan worden ingericht. Dit is nog niet zeker. Daarom bespreken we de

Alexander Numankade wel tijdens de bewonersavond.
Wat kunt u nu al zelf doen tegen wateroverlast?

De gemeente gaat een nieuw hemelwaterriool aanleggen waar u uw overtollig regenwater naar kunt

afvoeren. U kunt zelf alvast maatregelen nemen om te voorkomen dat regenwater of vuilwater uit het
vuilwaterriool terug uw woning instroomt. Via deze link downloadt u de handleiding Waterproof:
www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.
Krijgt u de nieuwsbrief al?

In de digitale nieuwsbrief van Waterproof Zeeheldenbuurt leest u telkens de laatste stand van zaken. Krijgt
u de nieuwsbrief nog niet? Schrijf u dan in via www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.
Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Rob Evelein, via telefoon 14 030 of per
e-mail via waterproof@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat
1, of via telefoonnummer 030 – 286 00 00.

