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Concept plannen Westplein, Leidse Rijn en
Graadt van Roggenweg zijn klaar.
Reacties op de plannen zijn welkom.
Het Lombokplein wordt een fijne plek in het centrum van Utrecht, levendig en groen en bovendien goed
verbonden met de binnenstad. Om deze belofte waar te maken zijn forse ruimtelijke ingrepen noodzakelijk: de
Leidse Rijn wordt hersteld, bevaarbaar gemaakt en voorzien van drie nieuwe bruggen; de fietsroute langs het
water wordt doorgetrokken; de Graadt van Roggenweg wordt verlegd om het NH Hotel heen en samen met
het Westplein omgevormd tot een gewone stadsstraat. Fietsers en voetgangers krijgen hier de ruimte!

Wat vindt u van de plannen?
We hebben de plannen voor de herinrichting verwerkt
in een concept Programma van Eisen en Functioneel
Ontwerp (PvE/FO). Daar zijn de ideeën van bewoners
en van andere belanghebbenden in verwerkt. U kunt
tot en met 5 juli laten weten wat u van de plannen
vindt.
Ondanks de bijzondere situatie die ontstaan is door
het coronavirus, wil de gemeente zoveel mogelijk
doorgaan met projecten. En daar blijven we graag uw
ideeën voor vragen.

Bekijk de plannen op de website
Op de website www.utrecht.nl/lombokplein vindt u alle
informatie over het concept PvE/FO.
Het plan zelf staat ook op de website. Omdat het een
vrij omvangrijk document betreft van ongeveer 125
pagina’s is een samenvatting gemaakt. Ook is een
korte film gemaakt, waarop goed te zien is hoe het
Westplein de komende jaren stapsgewijs verandert in
het Lombokplein. De samenvatting en film zijn te
vinden op de website, evenals het formulier voor het
indienen van een reactie.
Hoe verder?
Na afloop van de reactieperiode op 5 juli neemt de
gemeente de ingestuurde reacties in behandeling. Ze
worden, waar mogelijk, verwerkt in het definitieve
Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp. De
raad stelt vervolgens het PvE/FO vast. Iedereen die
een reactie heeft ingediend krijgt daarover bericht. Dat
zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020
zijn. Er komen daarna nog verschillende momenten
waarop u invloed op de plannen heeft: bij de
vaststelling van het Bestemmingsplan volgend jaar en
bij het uitwerken van de ontwerpen van de gebouwen
en de openbare ruimte.

Toekomstbeeld Graadt van Roggenweg

Verspreidingsgebied:
Alle adressen in het gebied dat wordt begrensd door de Koningsbergerstraat, Graadt van Roggenweg, Leidseweg,
Lombokstraat, Douwes Dekkerstraat, Cremerstraat, Lange Hagelstraat, Jaarbeursplein en Westplein

Utrecht.nl

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op
Normaal gesproken organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten en
vragen te beantwoorden. Helaas is dat nu vanwege de
bestrijding van het coronavirus niet mogelijk. Op de
website www.utrecht.nl/lombokplein is veel informatie
te vinden over de plannen en over hoe u kunt
reageren. Maar misschien vindt u daar toch niet alle
antwoorden op uw vragen. Neemt u in dat geval gerust
contact met ons op. Ook als u hulp nodig hebt bij het
invullen en indienen van het reactieformulier. U kunt
op de volgende manieren contact met ons opnemen:
•
•
•

Stel uw vraag per mail lombokplein@utrecht.nl
Hebt u behoefte aan een telefonisch gesprek?
Mail dan uw vraag naar ons. U kunt aangeven
wanneer we u het beste terug kunnen bellen.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt u
bellen naar 14030. Uw vraag wordt genoteerd
en we bellen u terug.

Toekomstbeeld Leidseweg en Leidse Rijn

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u zoals hierboven staat
genoemd contact opnemen.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West via telefoonnummer
14 030.

