CU update

3 september 2014

Stadskantoor Utrecht bijna open

De bouwplaats op!

Vanaf dinsdag 7 oktober haal je je paspoort, je inenting en je bouwvergunning in het Stadskantoor.

Zes keer per jaar is er een infoavond, een
schouw, over de uitvoering op straat. De
eerstvolgende is op dinsdagavond
9 september. Het programma:

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Bijna alle gemeentelijke diensten verhuizen er begin oktober naar toe. De inrichting is in volle gang.

18.50 uur - Verzamelen in Infocentrum
Stationsgebied, Vredenburg 40

Het Stadskantoor wordt het centrale punt
waar inwoners en ondernemers van Utrecht
terecht kunnen voor bijna alle gemeentelijke
diensten en producten.
Het gebouw staat naast Utrecht Centraal,
bovenaan de (rol)trappen van het
Jaarbeursplein.

19.00 uur - Rondwandeling buiten over
bouwplaats Stationsplein oost: het nieuwe
plein tussen Utrecht Centraal en Hoog
Catharijne met de grootste fietsenstalling van
de wereld eronder

Met het Stadskantoor in het Stationsgebied
wordt de gemeente beter zichtbaar, vindbaar en bereikbaar.

20.00 uur - Presentatie in het Infocentrum
door aannemer BAM over de bouwstappen
van Stationsplein oost

Het Stadskantoor is een van de duurzaamste gebouwen van Nederland: het gebruikt
de helft minder energie dan wettelijk verwacht wordt. Dit is onder andere mogelijk
dankzij de drielaagse ramen ter isolatie,
zonneboilers voor warm water, bewegingsdetecties in alle ruimtes en een warmtekoude opslag die het gebouw verwarmd en
koelt.

20.20 uur - Presentatie over de stand van
zaken in de openbare ruimte Stationsgebied

De bouw van het Stadskantoor begon in
2011. Het gebouw staat op 360 funderingspalen en er is meer staal in verwerkt dan in
de Eiffeltoren.

20.50 uur - Presentatie over de
archeologische vondsten op het Vredenburg
21.10 uur - Afsluiting

Stadskantoor Utrecht in de zon

Infocentrum Stationsgebied verhuist
Het Infocentrum Stationsgebied verhuist van Vredenburg 40 mee naar het nieuwe Stadskantoor.
Tot en met zaterdag 20 september is iedereen welkom aan het Vredenburg 40; op 7 oktober opent het Stadskantoor haar
deuren, met het Infocentrum Stationsgebied op de begane grond. Tussen 22 september en 6 oktober verhuizen we. In
deze periode kunt u ons bereiken en volgen via telefoon, e-mail, facebook, twitter en onze website cu2030.nl .

Agenda

Infocentrum

6 september

Rondwandeling Stationsgebied

Adres

8 september

Inloopavond Bestemmingsplan ‘Van 		

Telefoon 030 - 286 96 50

			

Sijpesteijnkwartier – Jaarbeursplein’

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

9 september

Schouw Stationsgebied

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

Vredenburg 40 (tot en met 20 september)

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

volg ons op

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het
Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS, BRU en Jaarbeurs. Aan deze uitgave kunnen geen
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