Ontwikkelorganisatie Ruimte
merwedekanaalzone@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/merwedekanaalzone

Wijkbericht

november 2019

Uitnodiging: Inloopavonden Merwedekanaalzone
Waar s taan we nu met de plannen voor de Merwedekanaalzone? Wij praten u graag weer bij. Met dit
wijkbericht nodigen wij u uit voor de inloopavonden. U bent van harte welkom op maandag 25 of
woensdag 27 november tussen 19:00 en 21:30 uur in Kanaal30 aan Kanaalweg 30.
De Merwedekanaalzone wordt steeds meer

voren komt uit de onderzoeken die zijn

een gebied waar je prettig kunt wonen,

gedaan. U kunt dan uw vragen stellen en we

werken en verblijven. Het verandert van een

horen graag wat u ervan vindt.

bedrijventerrein in een aantrekkelijke
stadswijk. In het stuk tussen het

De onderwerpen zijn onder meer:

Merwedekanaal en park Transwijk komen



Verkeersoplossingen voor openbaar

straks veel woningen en voorzieningen

vervoer, auto, fietsen en lopen;

(zoals scholen en winkels) in een mooie,

onderzoekers presenteren hun

groene en zoveel mogelijk autovrije

bevindingen als het gaat om onder meer

openbare ruimte. We onderzoeken hoe dat

loop- en fietsbruggen en parkeren.

op een gezonde en duurzame manier kan



Kwaliteit openbare ruimte en

door bijvoorbeeld nieuwe vervoersvormen.

bebouwing; ontwerpers vertellen hoe de

Daarbij kijken we ook goed naar de

openbare ruimte kan bijdragen aan een

leefbaarheid voor de omgeving.

gezonde leefomgeving zodat het hier
straks prettig is om te wonen en te
verblijven.

Waarom deze inloopavonden?
Na de drukbezochte buurtgesprekken in



Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk ;

Rivierenwijk en Transwijk van september

onderzoekers van de gemeente

2018 is verder gewerkt aan de plannen voor

presenteren de effecten van de

het gebied. Graag willen we u weer

gebiedsontwikkeling op Rivierenwijk en

bijpraten tijdens twee inloopavonden op:

Transwijk. Adviesbureau Urbanos vertelt





maandag 25 november tussen 19:00 –

hoe ze samen met een groep bewoners

21:30 uur in Kanaal30 (u kunt gewoon

in kaart gaan brengen welke

binnenlopen).

maatregelen voor de bestaande buurten

woensdag 27 november tussen 19:00 -

wenselijk zijn. Daarvoor trekt Urbanos

21:30 uur in Kanaal30 (u kunt gewoon

ook de wijk in.

binnenlopen).



Ook laten we u graag de eerste ideeën
voor de herinrichting van de Europalaan

Waarover gaan deze avonden?

zien.

Tijdens de inloopavonden kunt u in gesprek
gaan met ambtenaren, onderzoekers en
ontwerpers. Zij laten u zien wat er zoal naar

Utrecht.nl

H oe verder?

Welk e s tappen zijn al gezet?

Het college heeft nog geen besluit genomen

Begin februari 2018 heeft de gemeenteraad

over de plannen. Wat tijdens de

Omgevingsvisie (deel 1) en de bijbehorende

inloopavonden naar voren komt gaat nog

Milieueffectrapportage (MER) vastgesteld.

mee in het advies naar het college. Daarna

Tijdens de stads- en buurtgesprekken

neemt het college een besluit. De plannen

hebben veel omwonenden, gebruikers van

worden vervolgens ter inzage gelegd zodat

het gebied en andere belangstellenden

u daarop kunt reageren. We houden ook

meegedacht over deze plannen. Sindsdien

inspraakavonden waarvoor u tegen die tijd

zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en

weer wordt uitgenodigd. De inspraaktermijn

wordt er gewerkt aan Omgevingsvisie deel 2

duurt zes weken. Hierna worden de reacties

en de aanvullende Milieueffectrapportage.

verwerkt en neemt het college een definitief

Ontwerpers werken daarnaast aan een

standpunt in. Vervolgens gaan de plannen

Stedenbouwkundig plan voor ‘Merwede’

naar de gemeenteraad voor een besluit.

(het middenstuk tussen Merwedekanaal en
Park Transwijk).
Meer weten?
Kijk op
www.utrecht.nl/merwedekanaalzone. Daar
vindt u informatie over de plannen en wat er
allemaal al te zien is in het gebied van de
Merwedekanaalzone.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
terecht bij wijkbureau Zuidwest of via
telefoon 14030.
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Ver s pr eidin g s g ebied:
Rivierenwijk
Transwijk Zuid, inclusief flats Aziëlaan
Gedeelte Transwijk Noord begrensd door Johannes Beenlaan, Krikkelaan,
Overste Den Oudenlaan, Koningin Wilhelminalaan
Gedeelte Dichterswijk begrensd door Van Zijstweg, Croeselaan, Balijelaan,
Merwedekanaal, inclusief Fentener van Vlissingekade
Planontwikkelingsgebieden Merwedekanaalzone 4, 5 en 6

