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Wijkbericht gedenkmonument januari 2022 
 
 

Gedenkmonument Laura Korsman 
 
De gemeente heeft van de nabestaanden van Laura Korsman het verzoek gekregen voor een 
gedenkmonument in de openbare ruimte van de Bosboomstraat. Graag horen we van u hoe u hier tegenover 
staat. 
 
Aanleiding 
In juli 2018 is Laura Korsman, in haar woning aan de 
Bosboomstraat, om het leven gebracht. De 
nabestaanden van Laura Korsman willen haar graag 
met een gedenkmonument herdenken en blijvend 
aandacht vragen voor het gevaar van stalking. Daarom 
hebben de nabestaanden de gemeente om 
toestemming gevraagd voor het plaatsen van een 
gedenkmonument in de openbare ruimte van de 
Bosboomstraat. 
 
Het monument 
De nabestaanden van Laura hebben een 
gedenkmonument ontworpen dat bestaat uit een 
vlinder van cortenstaal (1 meter breed) op een sokkel 
(35x35x40cm), zie onderstaande foto.  
 

 
 
De vlinder zal onder invloed van het weer verkleuren 
naar roestbruin. Op het monument willen zij de 
volgende tekst laten aanbrengen: 
 
Ter nagedachtenis aan 
Laura Korsman  
Geboren uit liefde  
12-8-1993  
Gestalkt en vermoord  
11-7-2018 

 
Ze willen het monument graag plaatsen in de groene 
cirkel tegenover haar woning (zie onderstaande foto). 
 

 
Uw mening 
De gemeente stelt als voorwaarde voor de plaatsing 
van het monument dat de direct aanwonenden geen 
bezwaar hebben tegen de komst van het monument. 
Daarom horen we graag van u hoe u hierover denkt.  
U kunt uw reactie sturen naar wijkbureau Oost, via 
oost@utrecht.nl, t.a.v. Sietske van Dijk of u kunt bellen 
met 14030 en vragen naar wijkbureau Oost. De 
medewerkers zullen uw reactie dan noteren. U kunt 
reageren tot en met 6 februari. De binnengekomen 
reacties worden meegewogen in het besluit dat de 
gemeente neemt over de plaatsing van het 
gedenkmonument. 
 
Meer informatie? 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
 


	Aanleiding
	Het monument
	Uw mening
	Meer informatie?

