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Ontwerp Park Oosterspoorbaan
• Inloopavond woensdag 1 november
• Tot en met 22 november reactie mogelijk
Gemeente Utrecht heeft in overleg met bewoners en belanghebbenden een Voorlopig Ontwerp
opgesteld voor de inrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de toekomstige
Uithoflijn. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast
komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor
bewonersinitiatieven. Tot en met 22 november 2017 kunt u schriftelijk reageren op het ontwerp.
U kunt ook uw reactie geven tijdens een inloopavond op woensdag 1 november.

Uw ideeën en meningen in het ontwerp
De inrichting van het zuidelijk deel van de
Oosterspoorbaan is besproken tijdens vier
bewonersavonden. Op www.uithoflijn.nl/
trace/tracedeel-a. kunt u een weergave daarvan
en het Voorlopig Ontwerp inzien.
Het ontwerp voor de inrichting van Park
Oosterspoorbaan (zuid) sluit aan op de inrichting
van Park Oosterspoorbaan aan de noordzijde van
de Koningsweg en bevat de volgende
onderdelen:
1. een recreatieve wandelroute die aansluit op
het wandelpad Oosterspoorbaan aan de
noordzijde van de Koningsweg en via de
begraafplaats Kovelswade aansluit op
Maarschalkerweerd;
2. een calamiteiten- en onderhoudsweg voor
de Uithoflijn en het treinspoor;
3. ruimte voor de inpassing van
bewonersinitiatieven;
4. een plan voor de groenvoorziening.

Reactiemogelijkheid tot en met 22 november
Een schriftelijke reactie op het Voorlopig
Ontwerp ‘Park Oosterspoorbaan’ is mogelijk van
12 oktober tot en met 22 november 2017.
U kunt uw reactie sturen naar info@uithoflijn.nl
of per post met als onderwerp ‘Park
Oosterspoorbaan’ naar:
Gemeente Utrecht
T.a.v. Kim Bangma-PMB
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.
U kunt uw reactie ook geven tijdens:
Inloopavond woensdag 1 november
waarbij uw vragen kunnen worden
besproken.
Locatie: Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2
Tijd: tussen 19.00- 21.00 uur

Reacties worden waar mogelijk verwerkt in het
ontwerp en voorgelegd aan het college van B&W

Met de herinrichting van de Oosterspoorbaan als
park geeft gemeente Utrecht invulling aan haar
ambities voor een gezonde stad met een fijne
leefomgeving en ruimte om te bewegen in een
groene omgeving. De start van de herinrichting
staat gepland voor begin 2018.

dat naar verwachting begin 2018 een besluit
neemt. Over dit besluit worden bewoners en
belanghebbenden geïnformeerd.

Verspreidingsgebied:
Oude Houtensepad, Kovelaarstraat en Koningsweg (in directe omgeving Oosterspoorbaan), Stichting
Oosterspoorbaan, Initiatievencommissie en wijkbureau Oost

Utrecht.nl

Meer informatie
Meer informatie over de inrichting van Park
Oosterspoorbaan vindt u op eerder genoemde
websitepagina. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Peter van Sterkenburg van de
projectorganisatie Uithoflijn, telefoonnummer
030-286 3614 of via info@uithoflijn.nl.
Voor vragen over het huidige gebruik van de
Oosterspoorbaan of over de werkzaamheden aan
de toekomstige trambaan kunt u contact
opnemen met de heer D. Aarsman van
projectorganisatie Uithoflijn, telefoonnummer
06-5520 8087 of via info@uithoflijn.nl.
Uitgebreidere informatie over de Uithoflijn is te
vinden op www.uithoflijn.nl of via twitter:
@Uithoflijn. Via onze website kunt u zich
abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

