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Nieuwe inrichting plein bij het Stadsklooster
(Antoniuskerk)
We gaan de Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw inrichten. Ook het plein bij het Stadsklooster (de
voormalige Antoniuskerk) verbeteren we. Met dit wijkbericht informeren we u graag over de plannen.
Daarnaast willen we u uitnodigen om mee te helpen om het plein schoon en mooi groen te houden.
Ontwerp van het plein
De Kanaalstraat en de Damstraat worden leefbaarder
en aantrekkelijker gemaakt. De straten krijgen meer
groen, ruimte voor ontmoeting en worden ingericht
voor een maximale snelheid van 30 km/uur. In het
voorjaar van 2021 kon iedereen op deze plannen
reageren. Inmiddels is het plan vastgesteld door de
gemeente. Er ontbrak toen nog het plein van het
Stadsklooster, ook wel het Antoniuskerkplein
genoemd. Inmiddels hebben we samen met Stichting
Stadsklooster een plan gemaakt. Zij beheren het plein.
Stichting Stadsklooster wil een plek zijn waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Dit is terug te zien in het
ontwerp van het plein. Het wordt mooier, groener en
prettiger om te verblijven dan nu.
− Het kerkplein komt op dezelfde hoogte te
liggen als het ‘Dialoogpleintje’ met de ronde
bank tot aan de verkeerslichten en met het
stuk in de Abel Tasmanstraat met de
afvalcontainers.
− Het hele plein krijgt nieuwe roodbruine
bakstenen.
− Op het plein komen grote plantenvakken met
verschillende planten en bomen. Rond de
plantenvakken komt een hoge rand waar
mensen op kunnen zitten.
− We vervangen een paar bomen, omdat ze
‘oud en op’ zijn.
− Rond de huidige boom op de hoek van de J.P.
Coenstraat komt dezelfde zitrand als op het
kerkplein. Dit wordt de nieuwe Dialoogbank en
binnen de zitrand komen ook nieuwe planten.
− Aan de noordzijde van de Kanaalstraat tegen
de gevel van The Anthony hotel komen extra
plantvakken met mooie planten.
Verspreidingsgebied:
Omgeving Stadsklooster

−

We zetten de afvalcontainers in de Abel
Tasmanstraat anders neer en verplaatsen de
fietsrekken naar een andere plek. De
vlaggenmasten verdwijnen. Hierdoor ontstaat
er een rustiger straatbeeld.

Doet u mee?
We vinden het belangrijk dat het plein groen en
aantrekkelijk wordt voor u als buurtbewoner. Het moet
een toevoeging zijn voor de wijk: een ontmoetingsplek
en een plek waar kleine (buurt-) evenementen plaats
kunnen vinden. Hierom betalen we als gemeente mee
om het plein van Stichting Stadsklooster opnieuw in te
richten. Wij vinden het belangrijk dat het plein goed
wordt onderhouden. Dit doen buurtbewoners samen
met Stichting Stadsklooster. Afgelopen juni is er door
actieve bewoners al hard gewerkt om het plein netjes
te maken, maar er is meer hulp bij nodig.
Wilt u ook meehelpen om het plein schoon, groen en
netjes te houden? Dan horen wij het graag! U kunt zich
nu al aanmelden om mee te doen. U wordt dan lid van
de zelfbeheergroep. Hiervoor kunt u mailen naar
Anneke Eijpe via info@stadskloosterutrecht.nl.
Informatiebijeenkomst en reageren op de plannen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen of
opmerkingen heeft, of meer wil weten over het
ontwerp. Daarom houdt de gemeente samen met het
Stadsklooster een inloopmoment.
Locatie: Kerkplein Stadsklooster, Kanaalstraat 198
Datum en tijd: Woensdag 14 juli van 19-21 uur.
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Afbeelding Ontwerp inrichting Antoniuskerkplein en omgeving
Op het plein onder de nieuwe bomen (geel en paars) zitranden om de plantvakken. Op de hoek van de
JP Coenstraat een ronde zitrand/ Dialoogbank onder de huidige boom met nieuwe planten. Op de
Kanaalstraat nieuwe bomen (lichtgroen) en nieuwe plantvakken tegen de gevel.

Bij slecht weer is de bijeenkomst binnen. Wij vragen u
vanwege de coronamaatregelen om 1,5 meter afstand
te houden en een mondkapje te dragen. Heeft u
klachten? Blijf dan thuis.
Vervolg
De reacties op het ontwerp van de inrichting van het
plein rond het Stadsklooster worden als dat kan
meegenomen in het afronden van het definitief
ontwerp van de hele Kanaalstraat/ Damstraat. Het
definitief ontwerp is in het najaar van 2021 klaar. Eind
2021/ begin 2022 zoeken wij een aannemer die het
werk gaat uitvoeren. Het werk rond het plein start in
het najaar van 2022.
Wilt u op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan voor
de nieuwsbrief van de Kanaalstraat en de Damstraat.
Deze versturen we een paar keer per jaar. Aanmelden
kan via: kanaalstraat@utrecht.nl.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sander Rijksen van Projectmanagementbureau, via
telefoonnummer 14 030 of kanaalstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau West, of via telefoonnummer 14 030.

