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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Online-informatiebijeenkomsten: ontwerp Laan van 
Puntenburg + herinrichting Tuinen van Moreelse

Binnenkort organiseren we twee online-bijeenkomsten. De eerste online-bijeenkomst gaat over 
het ontwerp van de Laan van Puntenburg, en is een vervolg op de bijeenkomst van 17 februari 
in het Stadskantoor. De tweede online-bijeenkomst gaat over de herinrichting van het gehele 
plangebied ‘Tuinen van Moreelse’. 

Online-bijeenkomst ontwerp Laan van Puntenburg: donderdag 2 juli 2020
Tijd:  inloop vanaf 19.50 uur. 
start:  20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Deelnemen:  via uw computer, laptop of smart phone. We vragen u zich van te voren aan te melden 

door te mailen naar stationsgebied@utrecht.nl onder vermelding van Tuinen van 
Moreelse. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, 2 juli. U ontvangt per mail 
de inloggegevens, waarmee u op 2 juli kunt doorklikken naar de bijeenkomst. U hoeft 
hiervoor niets te downloaden op uw apparaat. 

Online-bijeenkomst herinrichting Tuinen van Moreelse: maandag 13 juli 2020
Tijd:  inloop vanaf 19.50 uur. 
Start:  20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur. 
Deelnemen:  Vanaf vrijdag 3 juli kunt u op de site www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse zien hoe u zich 

kunt meedoen aan deze bijeenkomst.
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Stand van zaken Laan van Puntenburg
Op 17 februari hebben ongeveer 20 bewoners deelgenomen aan de participatieavond en meegedacht over 
de herinrichting van de Laan van Puntenburg tussen Moreelsebrug en de Inktpot. Ook zijn de bedrijven, de 
Fietsersbond en de school de Puntenburg uitgenodigd om hun wensen te uiten. Beeldverslagen zijn terug te 
vinden op www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente alle reacties besproken en geprobeerd zoveel mogelijk wensen 
in het concept Functioneel Ontwerp te verwerken. Daarbij is gekeken of de wensen in de visie van Tuinen van 
Moreelse passen en ook of de wensen haalbaar zijn.  

Online-bijeenkomst ontwerp Laan van Puntenburg
Tijdens de eerste online-bijeenkomst vertellen wij u meer over het concept Functioneel Ontwerp, een schets 
waarin de uitgangspunten staan waaraan het ontwerp moet voldoen. Het gaat hierbij onder andere over 
mobiliteit, inrichting, toegankelijkheid en klimaatadaptatie.

Vanaf vrijdag 26 juni kunt u op de site www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse het concept Functioneel Ontwerp 
bekijken.

Als u vragen of suggesties heeft over het concept Functioneel Ontwerp, dan vinden we het handig deze van 
te voren te ontvangen. Wilt u deze mailen naar stationsgebied@utrecht.nl onder vermelding van Tuinen van 
Moreelse? Tijdens de online-informatiebijeenkomst kunt u ook vragen per chat stellen. De vragen worden tijdens 
de online-informatieavond zoveel mogelijk beantwoord.

Na afloop van de bijeenkomst wordt de presentatie op de site geplaatst. 

Online bijeenkomst herinrichting Tuinen van Moreelse
We werken ook aan de uitgangspunten voor de herinrichting van het hele gebied, gelegen tussen Moreelsepark, 
de Laan van Puntenburg, de Catharijnesingel en de Nicolaas Beetstraat. Hierbij zijn we dus nog niet zo ver als bij 
de herinrichting van de Laan van Puntenburg. We nodigen u van harte uit om in deze vroege fase met ons mee te 
denken en aan te geven wat u belangrijk vindt. Maandag 13 juli is de online-bijeenkomst. Vanaf vrijdag 3 juli staat 
op www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse hoe u kunt deelnemen en welke onderwerpen we bespreken.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leanne Reijnen (projectmanager), via telefoonnummer 14 030 
of e-mail stationsgebied@utrecht.nl. Ook als dit vragen over de bijeenkomst zijn. 

Planning

Wanneer Wat

vanaf 26 juni Concept Functioneel Ontwerp is beschikbaar op de site  
www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse

2 juli van 20.00 – 21.00 uur Online-bijeenkomst ontwerp Laan van Puntenburg (inloop vanaf 19.50 uur)

vanaf 3 juli Inzien hoe u kunt deelnemen aan de online-bijeenkomst van 13 juli via de site 
www.cu2030.nl/tuinenvanmoreelse

13 juli van 20.00 – 21.15 uur Online-bijeenkomst herinrichting Tuinen van Moreelse (inloop vanaf 19.50 uur)

Infocentrum
Adres  Helaas tijdelijk gesloten. 

 Vragen kunt u per e-mail stellen.

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

volg ons op

cu2030.nl

https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030
http://www.cu2030.nl/singel

