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Cartesiusdriehoek: bekijk het plan en kom naar
een van de spreekuren in augustus
De Cartesiusdriehoek wordt de komende jaren herontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. Iedereen kan het
ontwerpbestemmingsplan voor het grootste gedeelte van de Cartesiusdriehoek (fase 2 - 6) vanaf vrijdag 7
augustus tot en met 17 september 2020 bekijken en erop reageren. Enkele weken geleden ontving u hierover
al een wijkbericht van ons. Nu de reactieperiode voor de deur staat, informeren wij u nog een keer.
Cartesiusdriehoek
In dit deel van het gebied komen circa 2500 woningen,
een school en sporthal, winkels, horeca en culturele
voorzieningen. Ook het herontwikkelen van het
monumentale CAB-gebouw is onderdeel van deze
plannen. Ter hoogte van de Locomotiefstraat komt
een nieuwe fietstunnel die de nieuwe wijken
Cartesiusdriehoek en Wisselspoor verbindt. De
ontwikkelaars zijn Ballast Nedam Development en
MRP Development.
Bekijk het bestemmingsplan voor fase 2 - 6 en geef uw
reactie. Via de gemeentelijke website
www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek klikt u door naar de
site met het ontwerpbestemmingsplan. Daar staat ook
hoe u een formele reactie kunt geven. Uw reactie
leggen we voor aan de gemeenteraad als zij gaan
besluiten over dit bestemmingsplan.
Heeft u vragen over de plannen?
• Maak dan een afspraak voor een van de
spreekuren in augustus in het CAB-gebouw (met
1,5 meter afstand) en praat bij met projectmanager
Rachel Broekmeulen. Dat kan via de website
www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek of door te bellen
naar 14030. De spreekuren zijn tussen 17:00 en
20.00 uur op 12, 17, 20 en 25 augustus.
• Wilt u ons liever telefonisch spreken? Mail dan uw
vraag naar cartesiusdriehoek@utrecht.nl of bel
naar 14030. U kunt aangeven wanneer we u het
beste terug kunnen bellen.
• Of stel uw vraag schriftelijk via het e-mailadres:
cartesiusdriehoek@utrecht.nl. U ontvangt dan een
reactie van ons.

Informatieavond 7 september
Ook bent u van harte welkom op de informatieavond
van 7 september. Dan lichten we de plannen toe en
kunt u vragen stellen. Eind augustus ontvangt u een
wijkbericht over deze avond en hoe u zich daarvoor
kunt aanmelden.
Bouwhekken
Op een groot deel van het terrein zijn nu bouwhekken
geplaatst. Dit om illegale vuilstort te voorkomen. Eind
augustus wordt er archeologisch onderzoek
uitgevoerd. De bouwwerkzaamheden voor fase 1
starten pas als de procedure voor het
bestemmingsplan fase 1 is afgerond.

Impressie van de nieuwe stadswijk

Meer weten?
• Kijk op www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek of bel 14
030.
• Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Noordwest, via
telefoonnummer 14 030.
• Voor informatie vanuit de ontwikkelaars over deze
gebiedsontwikkeling: www.cartesiusdriehoek.nl.
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