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Uitnodiging tweede digitale informatieavond
ontwikkeling Helling 12-14
Ontwikkelaar Coltavast B.V. heeft nieuwbouwplannen voor het pand aan Helling 12-14 op Rotsoord.
Zij wil het huidige pand vervangen door een appartementencomplex. Op de begane grond van dit nieuwe
pand komt ruimte voor bedrijvigheid. Wij nodigen u via dit wijkbericht graag uit voor de digitale
informatieavond op 22 maart 2021 over de ontwikkeling van Helling 12-14.
Aanleiding
Het College van Burgemeester en wethouders gaf in
juli 2020 groen licht om de plannen van Coltavast B.V.
verder te onderzoeken door het intentiedocument voor
Helling 12-14 vast te stellen. Op 15 december 2020
vond de eerste informatieavond plaats. De gemeente
en initiatiefnemer informeren u graag over de
voortgang van het initiatief en hoe de inbreng van de
eerste avond is verwerkt.
Inhoud van het initiatief
Het appartementencomplex van de initiatiefnemer
krijgt een verhoogde begane grond met daarop vijf
verdiepingen. In het pand komen verschillende type
huurwoningen, met in ieder geval middenhuur en vrije
sector huur. Op de begane grond is ruimte voor
atelierwoningen, waarin kunstenaars kunnen wonen
en werken.

Digitale informatieavond
De gemeente en Coltavast B.V. nodigen u van harte
uit voor een tweede digitale informatieavond op
22 maart aanstaande. De initiatiefnemer presenteert
de eerste schetsen van hoe het gebouw eruit kan gaan
zien, vertelt hoe de suggesties uit de eerste informatieavond zijn verwerkt en geeft reactie op de toen
gestelde vragen.
Deze informatieavond vindt plaats op:
Maandag 22 maart 2021 om 19:30 uur.
U kunt zich tot en met vrijdag 17 maart aanstaande bij
de initiatiefnemer aanmelden door een bericht te
sturen naar hellingutrecht@coltavast.nl. U ontvangt na
uw aanmelding informatie over hoe u deelneemt aan
de bijeenkomst. Let op: het is alleen mogelijk om deel
te nemen aan de bijeenkomst als u zich vooraf heeft
aangemeld.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeentelijke projectmanager Jolina van Dijk, via
telefoonnummer 030-2860189 of helling1214@utrecht.nl. U kunt ook contact opnemen met
Marike Goenee van Coltavast B.V., via 088-5562000
of hellingutrecht@coltavast.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, 't Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.
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