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Uitnodiging inloopavond plannen voor
Indusdreef 5, zorgcentrum Rosendael
Er zijn plannen om het zorgcentrum Rosendael in de toekomst volledig te vernieuwen.
Er komen nieuwe voorzieningen voor in de plaats, zoals (zorg)woningen en
maatschappelijke voorzieningen. Careyn en vastgoedontwikkelaar VORM zijn hiervoor
plannen aan het maken. Ze willen graag uw mening en wensen horen en nodigen u
daarom uit voor de inloopavond op dinsdagavond 26 oktober bij Careyn Rosendael aan
de Indusdreef 5.
Aanleiding
Careyn en ontwikkelaar VORM hebben plannen
gemaakt voor het zorgcentrum Rosendael. Deze
plannen zijn aan het Utrechtse college van B&W
voorgelegd. Het college heeft aangegeven dat deze
ambities verder uitgewerkt kunnen worden. Hier
werken Careyn en VORM op dit moment aan, samen
met de gemeente. Er komt een document waarin de
wensen, eisen en randvoorwaarden voor de
ontwikkeling staan. Wij betrekken u hier als
omwonende of belangstellende graag bij.
Inhoud plannen
Het huidige zorgcomplex, dat bestaat uit drie
gebouwen die aan elkaar gekoppeld zijn, wordt
gesloopt. Er komen drie bouwblokken van 7 tot 8
verdiepingen voor in de plaats. Naast zorgwoningen
voor Careyn worden huurwoningen gerealiseerd in
meerdere huursegmenten. In de woningen kan zorg en
ondersteuning thuis optimaal worden geboden. Op de
begane grond van het middelste gebouw komt ruimte
voor maatschappelijke functies inclusief welzijn en
ontmoeting.

Op deze foto ziet u hoe Careyn Rosendael aan de Indusdreef 5 er
op dit moment uit ziet.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectmanager Wout Schrier, via telefoonnummer
14 030 of rosendaelovervecht@utrecht.nl. Voor andere
vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 of via
telefoonnummer 14030.

Inloopavond
De gemeente en initiatiefnemers Careyn en VORM
willen u tijdens de inloopavond informeren en zijn
benieuwd naar uw ideeën en wensen bij de
ontwikkeling. Met uw inbreng werken we de plannen
verder uit. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 26
oktober van 19:00 uur tot 20.30 uur in zorgcentrum
Rosendael aan de Indusdreef 5 te Utrecht.
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