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Verbouwing buurtcentrum Sterrenzicht
Buurtcentrum Sterrenzicht is bijna 40 jaar oud en inmiddels toe aan een verbouwing. Bij deze verbouwing
speelt duurzaamheid een grote rol. De gemeente Utrecht wil namelijk haar vastgoed verduurzamen en het
energieverbruik in de stad terugbrengen. In dit wijkbericht leest u meer over de achtergronden en hoe wij u
hierbij willen betrekken.
Wat houden de werkzaamheden in?
Tijdens de aanpassingen krijgt het buurthuis betere
gevel-, dak- en vloerisolatie. Ook wordt het
binnenklimaat verbeterd en worden zonnepanelen en
een warmtepomp geplaatst. Bij het verbeteren van de
gevelisolatie vervangen wij de bekleding van de gevel
waarbij we de gastvrijheid en herkenbaarheid zoveel
mogelijk benadrukken. Ook wordt de hoofd- en
jongerenentree vernieuwd.
Ideeën? Vul de flyer in of stuur een e-mail
Wij vinden het belangrijk uw ideeën te horen over de
aanpassingen van het buurtcentrum. Heeft u ideeën
over de gevelbekleding en de entrees? Of hebt u
andere suggesties over de aanpassingen? Dan horen
wij deze graag. U kunt deze opschrijven op
bijgevoegde A4 flyer die bij dit wijkbericht verspreid is.
Lever deze flyer uiterlijk maandag 1 november bij het
buurtcentrum. Er staat op de balie een ideeënbus waar
u de flyer kunt indoen. Ook hangt er in het
buurtcentrum een poster waar u uw idee kunt
opschrijven. U kunt ook een e-mail sturen naar
marian.straatman@utrecht.nl
Spreekuren: met óf zonder afspraak
We gaan graag hierover met u in gesprek. Daarom
organiseren wij op maandag 8 november van 16.00 18.00 uur en op woensdag 10 november van 19.00 21.00 uur een inloopspreekuur. U hoeft zich niet aan
te melden. Op dinsdag 9 november van 16.00 – 18.00
uur en op vrijdag 12 november van 19.00 – 21.00 uur
organiseren we een spreekuur op afspraak. Voor dit
spreekuur kunt u 15 minuten reserveren. U bent van
harte welkom. Meld u vooraf aan bij mevrouw Marian
Straatman via telefoonnummer 030 – 286 4108, email: marian.straatman@utrecht.nl

Planning
Inmiddels zijn de (on)mogelijkheden van het gebouw
onderzocht en brengen we in kaart aan welke
functionele, ruimtelijke en technisch eisen het pand
moet voldoen. Naar verwachting starten we eind dit
jaar met het maken van een ontwerp waar we een
architect voor gaan selecteren. Als de architect
gekozen is, kan diegene starten met het ontwerp van
onder andere de gevel en hoofd- en jongerenentree.
Uiteraard kunt u daar dan weer over meedenken.
Ontwerpfase: eind 2021 – voorjaar 2022
Voorbereidingsfase: voorjaar 2021 – eind 2022
Start verbouwing: eind 2022
Meer informatie over de verbouwing?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, Joyce Kalalo via
telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Abstederdijk, Equatorplein, Jupiterstraat, Keerkringplein, Komeetstraat, Marsstraat, Meridiaanstraat, Neptunusstraat,
Notebomenlaan, Orionstraat, Poolsterhof, Saturnusstraat, Siriusstraat, Zenithstraat, Ina Boudier-Bakkerlaan;
Lodewijk Napoleonplantsoen en gedeelte Watervogelbuurt
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