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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Ga mee naar buiten op 9 november
Een nieuw station, bouwkranen, bouwvakkers; er gebeurt van alles in het Stationsgebied. Wilt u

Wiely regelt het
Muziekpaleis

rechtstreeks dingen vragen of in gesprek gaan met de mensen die het bedenken en doen, dat kan; één
keer in de twee maanden is er een Schouw, een infoavond, over de werkzaamheden op straat. De
volgende is op 9 november. Via e-mail, telefoon en het Infocentrum kunt u de rest van de tijd natuurlijk
ook al uw vragen kwijt.
Utrecht Centraal staat op de infoavond van 9 november centraal. We gaan naar buiten om te kijken waar al gewerkt
wordt en wat er nog meer staat te gebeuren de komende maanden en jaren. U gaat hier namelijk van alles van
merken. Verder kijken we ook naar de andere projecten, naar de leuke dingen en de minder leuke dingen die met
bouwen en slopen gepaard gaan.
Kom vooral, iedereen is welkom, en wat voor vragen of opmerkingen u ook heeft; u krijgt antwoord.

Programma Schouw dinsdag 9 november:
18.30 uur: ontvangst in het Infocentrum Stationsgebied
19.00 uur: rondwandeling Centraal Station, samen met ProRail
20.00 uur: presentatie stand van zaken werkzaamheden Stationsgebied

Hoe ziet het Westplein er in de toekomst uit?
Lombok denkt mee!
Over een jaar of 10 ziet het huidige drukke verkeersknooppunt het
Westplein er totaal anders uit. Het doorgaande verkeer gaat ondergronds
en dit maakt plek voor een nieuw plein er bovenop, het Lombokplein. Op
dit plein komt ruimte voor … ja voor wat eigenlijk?
Utrecht kijkt samen met de wijk Lombok naar de mogelijke invullingen van
deze nieuwe ruimte in de stad. Bewoners van Lombok kunnen in oktober hun dromen opschrijven. Met deze dromen gaan de Ontwikkelgroep
Lombok Centraal en de gemeente aan de slag om te komen tot één idee
voor de toekomst van het gebied rondom het Westplein.
Lombok heeft een reputatie hoog te houden van kritisch meedenkende
bewoners; in deze co-productie trekken de gemeente en de wijk samen
op om tot een mooi plan te komen.
Meer weten of meepraten? Kijk op lombokcentraal.nl

Agenda

Infocentrum

9 november 2010 Schouw Stationsgebied

Adres

Ontvangst: 18.30 uur, Infocentrum.

Telefoon 030 - 286 96 50

Zie hierboven voor meer info.

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

Het Muziekpaleis op het Vredenburg gaat de
diepte in. Op dit moment wordt
onderwaterbeton gestort voor de kelder én
voor de fundamenten van een stevig gebouw.
De graafmachines en de grote bouwkraan op
het terrein zijn er druk mee. Machines zijn
handig maar een groot deel van de bouw is
mensenwerk.
Hoe groot het gebouw ook mag worden, soms
komt het op millimeters en centimeters aan.
Wiely heeft een dagtaak aan meten. “Meten
is weten. De lift moet straks recht naar boven
en niet schuin. Het pand mag niet uit het lood
staan en dat staal hier om me heen moet precies volgens tekening verwerkt worden. Ik meet
of iets goed gaat. En zo niet, dan doen we het
anders, tot het goed is.”

Vredenburg 40

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

twitter.com/cu2030
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