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Agenda

Praat mee over de openbare ruimte Stationsgebied West
De openbare ruimte aan de westkant van het Stationsgebied krijgt een metamorfose. De 
honderden gestalde fietsen op het Jaarbeursplein maken plaats voor een gebied waar je rustig 
naar het station kunt lopen, een terrasje kunt pakken, lekker kunt zitten of een evenement kunt 
bezoeken. Een prettigere plek dus.

De eerste stappen om zover te komen, zijn inmiddels gezet. Op 29 september lichten we onze plannen toe. U hoort 
tijdens deze avond hoe de openbare ruimte aan de westkant van het station in de toekomst wordt ingericht. Hoe 
automobilisten, fietsers en voetgangers straks hun weg vinden, en wat de ideëen zijn voor belangrijke plekken als 
het Jaarbeursplein en de Croeselaan. Tijdens het tweede deel van de avond kunt u met inhoudelijk deskundigen van 
gedachten wisselen over thema’s als verblijven, verplaatsen en materiaal. 
Uw tips en suggesties worden verwerkt in een verslag en samen met het plan komend najaar vastgesteld door het 
college van b en w. Iedereen is van harte welkom op 29 september.

Programma 
19.00 uur Inloop
19.30 uur Presentatie door o.a. stedenbouwkundige Henk Bouwman 
20.15 uur Ronde tafelgesprekken
21.15 - 22.00 uur Afsluiting en napraten / vragen stellen 

Locatie: Infocentrum Stationsgebied

The Lunatics brengen 
passie
De bouwput aan het Vredenburg is van 16 
tot en met 20 september het decor van de 
voorstelling ‘Feniks Prelude’ van buitenthea-
tergezelschap The Lunatics. Feniks Prelude is 
de eerste Passie voor de Bouwput activiteit; 
een reeks in de bouwputten van het Utrechtse 
Stationsgebied.

Feniks Prelude
Vanaf de vroegste tijd van het bestaan van 
Utrecht was het Vredenburg een levendige plek. 
Alle historische gebeurtenissen, gebouwen en 
figuren hebben in de bodem hun sporen na-
gelaten. ‘Feniks Prelude’ geeft het verleden de 
kans om nog een keer te schitteren.  

Tickets
Kaarten zijn via cu2030.nl of bij de VVV op het 
Domplein verkrijgbaar voor € 5 per stuk (excl. 
servicekosten). De voorstelling start om 20.15 
uur. De bouwput is open vanaf 19.45 uur. De 
ingang is aan het Vredenburg, tegenover WE.
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16 september 2009

Kids op de domtorenglijbaan

CU  update

Glijden op het Lepelenburg
Sinds 3 september staat er een Domtoren op het Lepelenburg. Millie, Jutta, Yara en Tamar van de Agatha 
Snellenschool gingen er als eersten vanaf. Zij deden mee aan de eerste dromenwedstrijd van het CU Kidsfonds. Ze 
bedachten een ‘nep-Dom’ met daaromheen een spannende glijbaan. In de toren leer je van alles over de historie 
van de Dom. Wethouder Janssen onthulde de glijbaan op het Lepelenburg.

Tot 1 oktober kun je met je neefje, nichtje en andere kids naar beneden glijden. Hierna gaat de Dom op reis door 
de stad.

Meer informatie: www.kidsfonds.nl

Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast Media Markt)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Infocentrum

In het Stationsgebied werken we de komende tijd aan: 
Metamorfose Noordertunnel * Het verleggen 
van kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld, 
Catharijnesingel, Stationsstraat en Vredenburgplein         
* Voorbereidende bouwwerkzaamheden Vredenburg                                   

* Bouw van winkel- en appartementengebouw De 
Vredenburg * Voorbereiding bouw OV-terminal.  
Kijk voor meer informatie en overige werkzaamheden 
op  www.cu2030.nl/werkzaamheden.

16 - 20 september Passie voor de bouwput: The Lunatics 

met theatervoorstelling Feniks Prelude. Locatie: bouwput 

Vredenburg. Aanvang: 20.15, poort open: 19.45 uur

29 september Consultatieavond openbare ruimte west-

zijde Stationsgebied. Locatie: Infocentrum. 

Aanvang:  19.30, deur open: 19.00 uur.


