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Juiste versie Ontwerp Oosterspoorbaanpark-Zuid,
reactieperiode verlengd t/m 6 december
In oktober ontving u een wijkbericht over het Voorlopig Ontwerp van de Oosterspoorbaan tussen de
Koningsweg en de toekomstige Uithoflijn. Wij hebben aangegeven dat u schriftelijk kunt reageren op
het ontwerp en daarbij verwezen naar www.uithoflijn.nl/trace/tracedeel-a. Helaas stond hierop de
versie van 19 juni 2017 in plaats van de juiste versie van 1 augustus 2017. Op de informatieavond
van 1 november is wel de versie van 1 augustus getoond. De periode waarop u op dit Voorlopig
Ontwerp kunt reageren is verlengd en wel tot en met 6 december 2017. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.
Verschil tussen beide ontwerpen
Naar aanleiding van reacties op de inloopavond
van 3 juli 2017 is het Voorlopig Ontwerp van 19
juni aangepast. De verschillen met het ontwerp
van 1 augustus 2017 zijn klein. De belangrijkste
zijn:
- De hoogteligging van het wandelpad is
aangepast (nu circa 20 cm lager).
- De hoogte van de toegangspoort, 1,4
meter hoog, wordt vermeld.
- Er is een tekening opgenomen waarop
de locaties zijn aangegeven waar wij het
hekwerk in overleg met bewoners
plaatsen.
De locatie van het wandelpad is niet gewijzigd.
Ter verduidelijking wijzen wij u erop dat de
afbeeldingen in de Inleiding & aanleiding in het
boekje Oosterspoorbaanpark-Zuid illustratief
zijn. De juiste locaties en maten vindt u vanaf
het hoofdstuk Voorlopig Ontwerp.
Heeft u al op het Voorlopig Ontwerp gereageerd,
dan wordt uw reactie gewoon meegenomen bij
de beantwoording door het college van B&W.
Reactiemogelijkheid tot en met 6 december
Een schriftelijke reactie op het Voorlopig
Ontwerp ‘Oosterspoorbaanpark-Zuid’ is mogelijk
van 11 oktober tot en met 6 december 2017.

U kunt uw reactie sturen naar info@uithoflijn.nl
of per post met als onderwerp
‘Oosterspoorbaanpark-Zuid’ naar:
Gemeente Utrecht
T.a.v. Kim Bangma-PMB
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.
Reacties worden waar mogelijk verwerkt in het
ontwerp en voorgelegd aan het college van B&W
dat naar verwachting begin 2018 een besluit
neemt. Over dit besluit worden bewoners en
belanghebbenden geïnformeerd.
Meer informatie
Meer informatie over de inrichting van
Oosterspoorbaanpark-Zuid 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.

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