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Renovatie Buurtcentrum Sterrenzicht
Buurtcentrum Sterrenzicht is bijna 40 jaar oud en inmiddels toe aan een grondige renovatie. Hierna gaat het
gebouw weer tientallen jaren mee. Bij deze renovatie speelt duurzaamheid een grote rol. Want de gemeente
Utrecht wil haar vastgoed verduurzamen en het energieverbruik in de stad terugbrengen. Het buurtcentrum
krijgt dus een flinke opknapbeurt. In dit wijkbericht leest u hier meer over en over het project ‘Kunst voor
Sterrenwijk’.
Wat houden de werkzaamheden in?
Tijdens de renovatie krijgt het buurthuis betere dak- en
vloerisolatie. Ook wordt het binnenklimaat verbeterd,
het dak vervangen en worden zonnepanelen en een
warmtepomp geplaatst.
Ingang blijft op dezelfde plek
Er is nagedacht over het verplaatsen van de ingang
van het buurtcentrum: dit gaan we niet doen. De
ingang blijft op dezelfde plek. Hiermee komen we
tegemoet aan de wens van de buurtbewoners. Ook
bleek het verplaatsen van de ingang moeilijk
uitvoerbaar vanwege de indeling van het gebouw en
de activiteiten in het buurtcentrum. Samen met
bewoners wordt gekeken hoe de ingang meer
transparant en uitnodigend kan worden gemaakt.
Wat is de planning?
Het renovatieproject is nog in de opstartfase. Er volgt
nog een aantal onderzoeken, die gericht zijn op
asbest, bodem en flora- en fauna. De ontwerpfase,
waarin de plannen verder worden uitgewerkt staat
gepland in de eerste helft van 2021. De verbouwing
wordt pas in 2022 uitgevoerd.
Ideeën over het plein? Laat u horen!
Voor het buurtcentrum is een plein en speeltuintje. We
krijgen signalen uit de buurt dat het fijn is als dit
speeltuintje wordt opgeknapt. Als u een idee heeft om
het plein en de speeltuin leuker te maken horen we
dat graag! Kom gerust naar het buurtcentrum toe om
deze ideeën door te geven. Het buurtcentrum is sinds
kort weer open. Of stuur een e-mail naar bon@dock.nl
t.a.v. Karlijn van den Dungen van DOCK.

Met u in gesprek na de zomer
Wij vinden het belangrijk om uw wensen, ideeën en
mogelijke zorgen te horen over de renovatie van het
buurtcentrum. Daarom organiseren wij vlak na de
zomer een bijeenkomst en gaan we graag met u in
gesprek. Wanneer dat precies is en waar (in het
buurtcentrum of online), volgt in een later wijkbericht.

Kunst voor Sterrenwijk
Het project ‘Kunst voor Sterrenwijk’ raakt de renovatie
van het buurtcentrum.
Wat gebeurde er tot nu toe?
In de zomer van 2019 waren drie kunstenaars in de
wijk. Door activiteiten en in gesprek met de bewoners
bedachten zij ieder een kunstwerk voor Sterrenwijk. In
het najaar van 2019 kon u stemmen op de drie
kunstwerken.
Twee ontwerpen kregen evenveel stemmen
‘Vergezichten voor Sterrenwijk’ door Monique
Broekman en ‘De Wijk als Fotoalbum’ door het duo
Maurice van Es en Luka Karssenberg. Beide
kunstwerken worden gerealiseerd. De kunstenaars zijn

Verspreidingsgebied:
Abstederdijk, Equatorplein, Jupiterstraat, Keerkringplein, Komeetstraat, Marsstraat, Meridiaanstraat, Neptunusstraat,
Notebomenlaan, Orionstraat, Poolsterhof, Saturnusstraat, Siriusstraat, Zenithstraat, Ina Boudier-Bakkerlaan.
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druk bezig met de kunstwerken. Door de
Coronamaatregelen is alles helaas vertraagd.

Kunstenaars Maurice van Es en Luka Karssenberg
Maurice van Es en Luka Karssenberg zouden in maart
2020 naar de wijk komen. Vanwege de
Coronamaatregelen doen zij dat nu in oktober en
november van dit jaar. Zij hopen hun kunstwerk met
foto’s uit familiealbums van Sterrenwijkers eind
november op te hangen op gebouwen in de wijk.

Meer informatie over het kunstproject?
Op www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl (kijk bij
actueel, nieuwsbericht november 2019) vindt u meer
informatie zoals foto’s en filmpjes.
Meer informatie over de renovatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer
14 030 of secretariaatuvo@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Kunstenaar Monique Broekman
Monique Broekman maakt een speelhuisje en een
muurschildering die op het wijkcentrum komt te
hangen. De muurschildering wordt gemaakt tijdens de
opknapbeurt van Sterrenzicht 2021/2022. Het witte
speelhuisje is eerder klaar. In overleg met bewoners
wordt besloten waar het huisje komt te staan.

