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Extra woonboot aan de Billitonkade
De gemeente wil een extra woonboot plaatsen aan de Billitonkade, net ten noorden van de Billitonstraat. Het
gaat om een verplaatsing van een woonboot bij de Merwedekanaalzone. Daar komen nieuwe fiets- en
wandelbruggen. Daarom verplaatsen we een aantal woonboten naar een andere plek.
Waar is het precies?
Het gaat om een nieuwe ligplaats tussen de
woonboten van Billitonkade 112 en 116. Deze ligt net
ten noorden van de Bilitonstraat.
Waarom hier?
Er is onderzoek gedaan naar geschikte plekken in de
stad voor de verplaatsing van de woonboten. Hieruit
blijkt dat de Billitonkade en de Noordersluis (aan de
zuidkant van de stad) het meest geschikt zijn om
woonboten naar toe te verplaatsen. Het onderzoek
kunt u bekijken via de site van de
Merwedekanaalzone:
www.utrecht.nl/merwedekanaalzone. Kijkt u dan bij het
kopje ‘Wat is er al gebeurd?’
Vervolgproces
Het is nog niet zeker of de verplaatsing echt doorgaat.
Dit hangt af van het besluit van de gemeenteraad over
de bruggen van het Merwedekanaal. We verwachten
dat besluit in de loop van dit jaar. We zullen u
informeren als het besluit genomen is.
Daarna start de bestemmingsplanprocedure voor de
nieuwe ligplaats aan de Billitonkade. We organiseren
hiervoor een informatieavond voor bewoners rondom
de nieuwe ligplaats en voeren gesprekken met de
buren. Ook is er nog een bezwaar- en
beroepsprocedure.
Hiernaast ziet u de vervolgstappen. De data staan nog
niet vast en kunnen nog veranderen. We houden u op
de hoogte bij iedere stap.

Stand van zaken:
- Het college van B&W is akkoord met de
plannen over de Merwedekanaalzone en de
nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. De
gemeenteraad heeft de stukken gekregen om
over te besluiten.
-

Het college van B&W is akkoord met de
nieuwe locaties voor woonboten: de gemeente
Utrecht heeft het voornemen om bij de
Billitonkade een nieuwe ligplaats te maken.

Rond de zomer van 2021:
- Besluit van de gemeenteraad over de
Merwedekanaalzone en de nieuwe bruggen.
Dan is het definitief of de bruggen er komen en
hoeveel woonboten we gaan verplaatsen.
Najaar 2021:
- Gesprekken met bewoners van de Billitonkade
en de Adikade om te bespreken wat een
nieuwe woonboot hier betekent.
-

Start bestemmingsplanprocedure en
aanpassingen aan de Havenatlas voor de
ligplaats aan de Billitonkade.

2022 of 2023:
- Verplaatsing van de woonboot van het
Merwedekanaal naar de Billitonkade.

Verspreidingsgebied:
Gebied omgrensd door Adikade, Ouderijnbrug en Billitonkade tot aan het Merwedekanaal.

Utrecht.nl

Plek van de nieuwe ligplaats van de woonboot

Locatie nieuwe ligplaats gezien vanaf de Billitonkade.

Locatie nieuwe ligplaats gezien vanaf overkant aan de Adikade.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sandra Beenen van Merwedekanaalzone, via
telefoonnummer 14 030 of
merwedekanaalzone@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau West, telefonisch bereikbaar tussen 9.00
en 17.00 uur via telefoonnummer 14 030, of
doordeweeks tussen 9.00 uur en 12.00 uur te
bezoeken in stadskantoor, stadsplateau 1, 3e etage.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Gebied omgrensd door Adikade,
Ouderijnbrug en Billitonkade tot aan het Merwedekanaal.

