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Herinneringsplek 24 Oktoberplein
De aangrijpende gebeurtenissen van maandag 18 maart op het 24 Oktoberplein hebben onze stad in
het hart geraakt. De deelname aan de stille tocht, de overweldigende bloemenzee en de talloze
kaarsjes die werden achtergelaten waren daar een uiting van. Veel bewoners en betrokkenen spraken
snel na 18 maart de wens uit voor een plek waar blijvend en op passende wijze kan worden stil
gestaan bij deze gebeurtenissen. Op het 24 Oktoberplein komt daarom een herinneringsplek. Een
plek waar iedereen kan stilstaan bij wat er is gebeurd. Een plek waar ruimte is voor verdriet en
verbondenheid. In dit wijkbericht informeren we u over het ontwerp van deze herinneringsplek.
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met van Team Nafase, via telefoonnummer
14 030 of e-mail nafase18maart@utrecht.nl.
Ook kunt u voor ondersteuning en vragen altijd
terecht bij Slachtofferhulp Nederland: 0900 –
01 01.

