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Renovatie Directievilla   
 
In april 2022 hebben wij u met een wijkbericht geïnformeerd over de uitvoering van herstelwerkzaamheden 

aan de Directievilla bij de Cereolfabriek. Op donderdag 21 april zijn wij met u in gesprek gegaan over de 

nieuwe invulling door Wijkbureau West. Wij hebben een doorkijk gegeven op de voorlopige planning en u 

meegenomen in de plannen van de restauratie en renovatie tot een energiezuinig, comfortabel en toegankelijk 

gebouw met behoud van de monumentale waarden. Nu informeren wij u over de huidige stand van zaken van 

de Directievilla. 

 

 

Aannemer 

Het aanbestedingstraject voor de uitvoering van de 

werkzaamheden is recent met succes afgerond. 

Aannemersbedrijf Burgy gaat de werkzaamheden 

uitvoeren en is gespecialiseerd in restauratie van 

monumenten. Voor de start van de werkzaamheden 

zal de aannemer u informeren en aangeven op welke 

wijze u contact kunt opnemen bij eventuele vragen of 

opmerkingen. 

 

Omgevingsvergunning 

Parallel aan het aanbestedingstraject is de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning (de bouwvergunning) 

ingediend. Op 9 augustus is de vergunning verleend. 

Op de vergunning is een aantal bezwaren ingediend, 

die in behandeling zijn genomen. Hierdoor lopen we uit 

op de eerder afgegeven planning.  

 

Planning 

Eerder is met u gecommuniceerd dat de start van de 

werkzaamheden na de zomer van 2022 zou 

plaatsvinden. Na afronding van de bezwaren, zullen 

wij u informeren over de nieuwe planning en uitvoering 

van de werkzaamheden.  

   

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op 

met de projectleider van de gemeente, via 

telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl  
 

Ga voor algemene informatie over dit project naar 

www.utrecht.nl/directievilla of scan onderstaande QR-

code met de camera van uw telefoon of tablet.  

 
 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij:  

Wijkbureau West | Stadsplateau 1 | west@utrecht.nl | 

telefoonnummer 14 030 

 

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in uw wijk? 

Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van de 

gemeente die om de week verschijnt via 

www.utrecht.nl/nieuwsbrief  
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