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Verspreidingsgebied: 
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Wijkbericht       Januari 2023 

 

 

Uitnodiging bewonersavond: Bernadottelaan, 
Bevinlaan en omgeving 
 

 
De buitenruimte van de Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving worden vernieuwd. Eerder hebben wij 
bijeenkomsten georganiseerd waar u kon meedenken over de ontwerpen voor de nieuwe inrichting. Inmiddels 
zijn we een stap verder en hebben we de plannen uitgewerkt. We zijn benieuwd naar uw reactie op de 
plannen. 

 

Hoe u kunt meedenken 

U kunt op twee manieren meedenken. We organiseren 

een fysieke bijeenkomst en u kunt online uw mening 

geven. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op donderdagavond 9 februari organiseren we een 

informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond kunt u de 

plattegronden bekijken en uw mening geven. Kom 

langs op: 

 

Datum: Donderdag 9 februari 

Tijdstip: 18.30 tot 20.00 uur 

Locatie: 3G Centrum, Bernadottelaan 23 

 

Online reageren: DenkMee Utrecht 

U kunt online uw mening geven. Dit kunt u doen op 

www.utrecht.nl/bernadottelaanbevinlaan Om uw 

mening te geven, is het nodig een account aan te 

maken. Op de website leest u hoe het precies werkt. U 

kunt reageren tot en met 19 februari 2023.  

 

Waar ligt het project? 
Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, 

Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, 

Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en 

Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan 

tot aan de Churchilllaan. 

 

 
Impressie Plantsoen Bernadottelaan tegenover de 

Monnetlaan 

 

Verdere planning 
Naar verwachting zal het college van Burgemeester en 
Wethouders in het voorjaar van 2023 de plannen 
vaststellen.  
 
We zullen dan volgens planning eind 2023 beginnen 
met de uitvoerende werkzaamheden. U ontvangt dan 
meer informatie. 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

projectleider M. Hensbroek via 

bernadottelaanbevinlaan@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

of via telefoonnummer 14 030. 

 

http://www.utrecht.nl/bernadottelaanbevinlaan
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