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Praat u weer mee over een groener plein aan de
Egelantierstraat?
Op maandag 17 oktober, van 19:00 tot 20:30 uur, presenteren we op wijkbureau Noordwest aan de
Thorbeckelaan 18B een nieuwe bewonersavond om met u te praten over de plannen voor een groener plein
aan de Egelantierstraat. Aan de hand van eerdere reacties van bewoners en vervolgonderzoek van de
gemeente maakten we een ontwerp. Deze presenteren we tijdens de bewonersavond. U bent van harte
welkom om een reactie te geven op de varianten!
Terugblik op eerdere bewonersavonden
Op 5 april en 20 juni 2022 organiseerden we twee
bewonersavonden. Hieruit bleek dat omwonenden
voorstander zijn van het deels afsluiten van de
Egelantierstraat. Daarnaast willen omwonenden meer
groen en meer ruimte voor ontmoeting.

Figuur 1 Een schets voor de inrichting van het plein bij de
Egelantierstraat

Graag vooraf aanmelden
Komt u naar de bewonersavond? Meld u dan aan voor
13 oktober. Stuur een mail naar
groenernoordwest@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam
en adres.
Kunt u er niet bij zijn? Stuur dan een mail. Dan
ontvangt u na de bewonersavond de drie varianten
digitaal. Mail naar Inge Aarts via
groenernoordwest@utrecht.nl.
Wat is het idee?
Het idee is om het deel van de Egelantierstraat tussen
de Korenbloemstraat en Tijmstraat af te sluiten. Het
gaat om het deel gelegen aan de huisnummers 27, 29
en 31. Dit straatdeel willen we samen met het pleintje
vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan bloemen en een
bankje. Het kan zo een prettige plek worden om
samen te komen.

Uitzoekwerk door de gemeente
Na de positieve reacties onderzochten we de locatie
verder. Hieruit kwam naar boven dat er twee locaties
gereserveerd zijn voor ondergrondse afvalcontainers.
Deze locaties maakt de gemeente over ongeveer 3
maanden bekend. Vanaf dan kunt u ook op de plannen
reageren. Nu onderzoeken onze collega’s of het
mogelijk is om de afvalcontainers op de voorgestelde
locaties te plaatsen.
Meer informatie over de afvalcontainers leest u op
www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen onder het kopje
‘noordwest’.
Vragen? Mail dan naar
hetnieuweinzamelen@utrecht.nl.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts van Ontwikkeling Ruimte, via
groenernoordwest@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
via noordwest@utrecht.nl of via algemeen
telefoonnummer 14 030.
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