
Wijkbericht

Inloopavond plannen Huizingalaan 121

Op 29 november organiseren de gemeente Utrecht  
en initiatiefnemer Jeroen de Bruin een informatie- 
bijeenkomst over de plannen voor de Huizingalaan 121. 
Het plan is om het huidige kantoorpand te slopen 
en een wooncomplex te realiseren. U bent van harte 
uitgenodigd om binnen te lopen bij deze bijeenkomst 
tussen 19.00 en 21.00 uur op de Bollenhofsestraat 
138A te Utrecht.

Het plan
De initiatiefnemer heeft het voornemen om 39 studenten- 

woningen te realiseren op de locatie. Het gaat hier om 

zelfstandige wooneenheden , en oppervlakte van de 

appartementen zal variëren tussen de 25 en 40 m2.  

Op de avond kunt u de plannen inzien en kunt u vragen  

stellen aan de eigenaar en architect over het plan of  

aan de gemeente wat betreft de procedure.

De huidige gebruiker heeft een contract tot medio 2014.  

Pas daarna zal er gestart worden met de sloop van het gebouw.

Bestemmingsplan
De functie wonen en het geplande volume past binnen 

het huidige bestemmingsplan. Wat niet past binnen het 

bestemmingsplan is het geplande dakterras, de nieuwe 

balkons en de hellingbaan om naar het trappenhuis te  

komen. Omdat het plan marginaal afwijkt van het 

bestemmingsplan wordt er direct een omgevings- 

vergunning aangevraagd (via de WABO) waar de 

bestemmingsplanafwijking in wordt meegenomen.

Proces

Het college van B&W vindt het een wenselijk en kansrijk plan. 

Utrecht kampt met een groot tekort aan studentenwoningen. 

Na de inloopavond zal de initiatiefnemer het plan verder gaan 

uitwerken om vervolgens een omgevingsvergunning aan 

te vragen. Verwachting is dat deze in het voorjaar van 2013  

wordt aangevraagd.

Bij deze procedure bestaat de mogelijkheid om zienswijzen  

in te dienen.

De inloopavond vindt op 29 november plaats in  

De Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138A Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Jeroen de Bruin Jeroen@utrecht1901.nl of met  

Evelien van Batenburg van de gemeente, via telefoon  

030 – 286 03 87 of email e.van.batenburg@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij  

wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, of via  

telefoon 030 – 286 00 00.

Verspreidingsgebied: Bleyenburgstraat, M.H. Trompstraat, Admiraal van Genstraat, Huizingalaan, Oortlaan, Smijerslaan,  

Cornelis Houtmanstraat, Buys Ballotstraat, Karel Doormanlaan
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