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Uitnodiging informatiebijeenkomst nieuwbouw
plan Livingstonelaan 609
Dinsdag 24 mei organiseert VOF Livingstonelaan (samenwerking tussen ontwikkelaars Slokker en
Synchroon) samen met De Wijde Blik een bijeenkomst over het nieuwbouwplan aan de Livingstonelaan 609.
Informatiebijeenkomst op 24 mei 2022
Begin maart dit jaar vond de eerste bijeenkomst plaats
over het sloop en nieuwbouw plan voor de
Livingstonelaan 609. Tijdens deze bijeenkomst zijn
aandachtspunten, wensen en ideeën opgehaald voor
de herontwikkeling op deze plek. Op 24 mei gaat de
ontwikkelaar hierover graag opnieuw met u in gesprek.
Informatiebijeenkomst 24 mei
Wanneer?
Dinsdag 24 mei
Hoe laat?
19.30 – 20.45 uur
Waar?
Buurtcentrum BuurtThuis,
Livingstonelaan 1350

Het achterliggende park wordt opgeknapt, zodat het
groen meer en beter gebruikt kan worden.
Meer informatie op de website
Bent u niet in de gelegenheid om op 24 mei naar de
bijeenkomst te komen, maar wilt u wel reageren of
bent u geïnteresseerd? Mail dan naar
contact@livingstonelaan609.nl.
Wilt u het proces volgen? Het verslag van de
bijeenkomst kunt u straks teruglezen op
www.livingstonelaan609.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over het project, de planning en het proces.

De koffie staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.
Programma 24 mei
De bijeenkomst start om 19.30 uur met een
presentatie door de ontwikkelaar. In de presentatie
geeft de ontwikkelaar een terugkoppeling over wat zij
met de opgehaalde reacties hebben gedaan. Tijdens
de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en te
reageren. Ook gaat de ontwikkelaar graag met u in
gesprek. Vanuit de gemeente is ook de
projectmanager aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.

Vragen?
Vragen over de bijeenkomst en het project kunt u
mailen naar contact@livingstonelaan609.nl
Hebt u vragen aan de gemeente? Bel dan naar het
telefoonnummer 14 030 of mail naar
livingstonelaan609@utrecht.nl
Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau
Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, of via telefoonnummer
14 030 en zuidwest@utrecht.nl.

Aanmelden
U kunt zich tot en met 20 mei aanmelden voor deze
bijeenkomst door een mail te sturen naar
contact@livingstonelaan609.nl.
Ook als u de vorige keer niet kon komen, bent u 24
mei van harte welkom.
Nieuwbouwplan in het kort
Er zijn ideeën voor een nieuw gebouw op de plek van
Livingstonelaan 609. Het nieuwbouw plan bestaat uit
ongeveer 570 studentenwoningen met op de begane
grond onderwijs voorzieningen en een fietsenstalling.
Verspreidingsgebied: Afrikalaan, Livingstonelaan, Aziëlaan, Rooseveltlaan
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