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Uitnodiging online informatiebijeenkomst

april 2021

We nodigen u van harte uit voor de online informatiebijeenkomst ‘Herstel walmuur Oudegracht rak 2 oost’ op:
dinsdag 11 mei van 19.00 tot 20.30 uur.
Wat kunt u verwachten?
De walmuur aan de Oudegracht tussen de Jacobibrug en Viebrug is aan vervanging toe. Het herstellen van dit unieke
erfgoed betekent maanden werkzaamheden bij u in de buurt of zelfs voor uw deur. Tijdens de bijeenkomst informeren
we u over wat er gaat gebeuren om de herstelwerkzaamheden te kunnen starten. Verder horen wij tijdens deze
bijeenkomst graag van u waar wij rekening mee moeten houden tijdens de uitvoering. Dit gesprek voeren we nu al,
zodat we waar mogelijk de wensen mee kunnen nemen in de voorbereiding van de uitvoering. En zodat u voor de
start van de werkzaamheden weet waar u aan toe bent.
Doet u ook mee én denkt u vooraf alvast na over uw eisen/wensen?
Stuur vóór maandag 10 mei om 17.00 uur een e-mail met daarin uw naam naar werven@utrecht.nl ovv ‘aanmelding
informatieavond rak 2 oost’. U ontvangt van ons dan per e-mail de link naar de Zoom-bijeenkomst. Ook ontvangt u
van ons informatie zodat u vast een beeld kunt vormen van wat de werkzaamheden voor u gaan betekenen. Graag
willen wij u vragen om alvast na te denken over uw eisen en wensen met betrekking tot de toekomstige uitvoering.
Heeft u direct al vragen? Stuur ons gerust een e-mail, dan gaan we alvast aan de slag met de antwoorden.
Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/werven of via de Utrechtse Wervenapp.
Over het programma wervengebied

We hopen u op 11 mei digitaal te mogen ontmoeten en gaan dan
graag verder met u in gesprek!
Met vriendelijke groet,

Nergens op de wereld zijn grachten met hun
werven te vinden zoals in de binnenstad van
Utrecht. Daar zijn we als Utrechters trots op.
Om de werven voor nu en de toekomst te
behouden werken we de komende jaren hard
om ze weer in goede staat terug te brengen.
We onderzoeken veel, gaan zorgvuldig te werk
en dat kost tijd. Maar als we nu niet ingrijpen,
zijn we in de toekomst meer tijd en geld kwijt.
Met elkaar zorgen we dat dit prachtige erfgoed
van Utrecht behouden blijft.

Annemieke van Noort
Omgevingsmanager gemeente Utrecht
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