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Vergroenen Dodt van Flensburglaan 
 
In de Staatsliedenbuurt komen ongeveer 280 nieuwe woningen. Waar de woningen mogen komen, hoe hoog 
ze worden en hoe het groen en de straten eruit komen te zien staat in het Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen (SPvE). De gemeenteraad heeft dit SPvE in december 2021 vastgesteld. Daarin staat de wens om de 
Dodt van Flensburglaan veel groener te maken. Hoe dit kan, moesten we eerst onderzoeken. Het onderzoek is 
nu klaar. U ontvangt dit wijkbericht omdat we de resultaten van het onderzoek met u willen bespreken en u 
hierover om advies willen vragen.  

 

   

 
Luchtfoto omgeving Dodt van Flensburglaan 

 

Adviseren over afsluiten en meedenken over groen 

Uit het onderzoek blijkt dat het verkeerskundig 

mogelijk is om de Dodt van Flensburglaan af te sluiten 

voor verkeer. Als we de straat afsluiten voor verkeer, 

dan is het gevolg dat het drukker wordt op de Everhard 

Foeckstraat als er geen andere aanpassingen worden 

gedaan.  

 

Wij zijn benieuwd wat u hiervan vindt en of u ideeën 

heeft voor verbeteringen in de omgeving. Ook zijn wij 

benieuwd naar uw ideeën en wensen voor de 

inrichting van het nieuw te maken Dodt van 

Flensburgplantsoen.  

 

Bijeenkomst 28 november 

Om dit met u te bespreken organiseren we een 

bijeenkomst op:  

Maandag 28 november van 19.30 - 21.00 uur  

Voorbeeld nieuwe invulling Dodt van 

Flensburglaan 

 

Locatie bijeenkomst 28 november 

Waar de bijeenkomst wordt gehouden is afhankelijk 

van het aantal deelnemers. Daarom vragen wij u zich 

vóór 21 november aan te melden via 

nieuwbuurland@utrecht.nl 

 

Schouw 21 november 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst houden we op 

maandag 21 november tijdens de ochtendspits vanaf 

8.00 uur een zogenaamde schouw. Hierbij kijken we 

samen op locatie wat de (verwachte) problemen zijn.  

 

Wilt u met ons meelopen en ons hierover meer 

vertellen? U bent van harte welkom. Meld u zich aan 

voor de schouw via nieuwbuurland@utrecht.nl. 

 

 

mailto:nieuwbuurland@utrecht.nl
mailto:nieuwbuurland@utrecht.nl


 

  

 

Wat doen we daarna? 

Op basis van alle informatie die wij verzamelen wordt 

er een keuze gemaakt voor de Dodt van 

Flensburglaan. Wij organiseren dan opnieuw een 

informatiebijeenkomst om het ontwerp met u te 

bespreken en te vertellen hoe uw adviezen hierin zijn 

meegenomen.  Dan kunnen we ook vertellen hoe we 

verder samen met u het Dodt van Flesnburgplantsoen 

zullen gaan ontwerpen. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Gwen van Mossevelde (projectleider) van Ruimte, via 

nieuwbuurland@utrecht.nl of via 14 030. 

 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 
Dondersstraat 1, via oostnoordoost@utrecht.nl 

of via algemeen telefoonnummer 14 030. 
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