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Uitnodiging online bijeenkomst
Gemeente Utrecht is bezig met het herstel van de walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de
Viebrug en de Jacobibrug. We nodigen u van harte uit voor een online bijeenkomst op
donderdag 16 december van 19.30 tot 20.30 uur waarin u vragen kunt stellen over de werkzaamheden.
Waarom deze bijeenkomst?
Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u in
gesprek over de werkzaamheden aan de oostzijde van
de Oudegracht tussen de Viebrug en de Jacobibrug.
Dit is het deel tussen huisnummer 54 tot en met 108.
De gemeente heeft vragen ontvangen namens een
aantal omwonenden over de gevolgen van het werk
aan de walmuur voor de staat van de kelders en
gebouwen die hier staan. Graag willen we vragen of
zorgen die u heeft bespreken. Ook willen we uitleggen
hoe de volgende fase van het werk eruitziet. En hoe
wij de gevels, het grondwater en de bomen monitoren
gedurende het werk. Bent u van plan om de komende
vier jaar onderhoud uit te voeren aan uw kelder, horen
wij dit ook graag.
Het liefst zouden we deze bijeenkomst bij u in de buurt
organiseren. Helaas is het vanwege
coronamaatregelen niet wenselijk om met meerdere
mensen ter plekke bij elkaar te komen. Daarom
organiseren we een online bijeenkomst. Wij hopen u
dan te ontmoeten!
Opzet bijeenkomst 16 december 19.30 - 20.30 uur
• Kennismaking
• Vragen en zorgen bespreken
• Vooruitblik werkzaamheden
• Afspraak volgend communicatiemoment
Doet u ook mee?
Stuur uiterlijk donderdag 16 december voor 9.00 uur
een mail met uw naam naar werven@utrecht.nl ovv
‘aanmelding bewonersavond rak 2’. U ontvangt op
donderdagochtend 16 december een mail met de link
naar de Teams-bijeenkomst. Heeft u bij voorbaat al
vragen? Zet ze gerust in de mail erbij, dan gaan we
vast aan de slag met de antwoorden.

locatie met u inplannen. Neem hiervoor gerust contact
met op met Alex Dingemans.
Na de bijeenkomst
Een samenvatting van de bijeenkomst mailen wij een
week na de bijeenkomst naar de deelnemers van de
bijeenkomst. Ook plaatsen we deze in de WervenApp.
Over het programma wervengebied
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. Met elkaar zorgen we dat dit
prachtige erfgoed van Utrecht behouden blijft.
Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/werven.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Alex Dingemans van programma Wervengebied, via
telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten over
de aanpak van het wervengebied? Download dan de
Utrechtse Wervenapp via de QR- code.

Mocht u donderdag 16 december verhinderd zijn, maar
wilt u wel graag met ons in gesprek over de
werkzaamheden? Geen probleem. We kunnen op een
ander moment een persoonlijk overleg digitaal of op
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