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Uitnodiging 2e digitale bijeenkomst ontwikkeling
Rotsoord 7
Initiatiefnemer Hendriks Bouw en Ontwikkeling BV heeft nieuwbouwplannen op het adres Rotsoord 7.
Dinsdagavond 21 december aanstaande organiseren zij een tweede digitale bijeenkomst waar u het eerste
schetsontwerp kunt bekijken. Tijdens de bijeenkomst kunt u reageren en vragen stellen.
Aanleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in
maart dit jaar het intentiedocument voor Rotsoord 7
vastgesteld en gaf daarmee groen licht om de plannen
van de initiatiefnemer verder te onderzoeken. Samen
met de gemeente werkt de initiatiefnemer aan het
document (bouwenvelop) waarin de randvoorwaarden
voor deze ontwikkeling worden vastgelegd en dat door
het college zal worden vastgesteld. Wij betrekken u
hier als omwonende of ondernemer graag bij.
Vervolg eerste bijeenkomst afgelopen zomer
Op 6 juli was de eerste bijeenkomst over deze
ontwikkeling. De ontwikkelaar heeft toen de plannen
gepresenteerd en iedereen kon vragen stellen en
aandachtspunten meegeven. Tijdens de volgende
bijeenkomst op 21 december willen we u aan de hand
van een schetsontwerp laten zien wat er met de
vragen en aandachtspunten is gedaan.

Wat zijn de plannen
Het idee is dat het appartementencomplex aan de
waterkant vier verdiepingen en aan de overige zijden
vijf verdiepingen krijgt. In het pand zijn middenhuur- en
koopappartementen voorzien. Op de begane grond is
ruimte voor culturele en creatieve bedrijvigheid.
Digitale bijeenkomst
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het eerste
schetsontwerp. Met uw inbreng werken we de
bouwenvelop en plannen verder uit. De bijeenkomst
vindt plaats op dinsdag 21 december a.s. om 19:30.
Aanmelden
U kunt zich tot en met donderdag 16 december
aanmelden door een e-mail te sturen aan
rotsoord7@utrecht.nl. Wanneer u voorafgaand aan de
bijeenkomst al een vraag heeft, stel deze dan bij de
aanmelding. Uw vraag wordt dan indien mogelijk al
tijdens de presentatie beantwoord.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons informatie over
hoe u deelneemt aan deze digitale bijeenkomst en hoe
u op de hoogte wordt gehouden. Let op: het is alleen
mogelijk om deel te nemen aan de bijeenkomst als u
zich vooraf heeft aangemeld.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 14 030 of rotsoord7@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk, kunt u terecht bij
Wijkbureau Zuid, 't Goylaan 75, of via telefoonnummer
14 030.
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