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Uitnodiging participatie Weltevreden: denk mee over de 
mogelijke nieuwbouw en park op het Rachmaninoffplantsoen 
 
Voor de zomervakantie informeerden we u dat er een initiatief is ingediend bij de gemeente voor het bouwen 
van woningen op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen. Samen met de initiatiefnemer, MOOI 
ontwikkelt B.V., organiseerden we een informatiemarkt om u te vertellen over de plannen. Ook kon u zich 
opgeven om bij te dragen aan de uitwerking van het idee om de parkeerplaatsen ondergronds te brengen met 
daar bovenop ruimte voor woningen en een park. Er is veel informatie opgehaald uit die bijeenkomst en dat 
heeft geleid tot een gerichte participatie-opzet, die wij graag met u willen delen. Daarom nodigen we u uit om 
dit toe te kunnen te lichten, te vertellen hoe het proces nu verder gaat en op welke manier u hierin mee kunt 
doen. Op dinsdag 2 november organiseren we een participatiebijeenkomst in Nationaal Denksportcentrum 
Den Hommel. We hopen u daar te treffen!  
 
Samen onderzoeken 
Naar aanleiding van de informatiemarkt op 8 juli jl. zijn 
er veel vragen gesteld over het initiatief Weltevreden 
en waarom de gemeente dit verder wil onderzoeken. 
Mensen maken zich zorgen of er wel genoeg ruimte is 
om extra woningen toe te voegen en wat dit betekent 
voor de bomen van het Hommelbos en op het 
parkeerterrein. Ook wil men weten om hoeveel en wat 
voor soort woningen het gaat en welke invloed er zal 
zijn op de sociale cohesie in de buurt. Dit zijn terechte 
vragen en is precies wat we de komende periode met 
elkaar willen onderzoeken. 
 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen  
In het zogeheten intentiedocument, dat het college in 
juni heeft vastgesteld voor dit initiatief, staan nog veel 
meer vragen open over allerlei onderwerpen, zoals 
stedenbouw, verkeer, groen, gezonde leefomgeving 
etc. Al dit soort zaken gaan we nu nader uitwerken en 
onderzoeken, zodat we daarna een antwoord kunnen 
geven op de vraag of en zo ja, hoe het initiatief 
inpasbaar is in de buurt.  
 
De kaders en randvoorwaarden die voor deze 
ontwikkeling de komende periode naar voren komen, 
worden bij elkaar gebracht in een zogeheten 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). 
Nadat het concept SPvE in de inspraak is geweest, 
wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad voor een 
besluit. Als de raad het SPvE vaststelt, mag het 

initiatief verder worden uitgewerkt tot een definitief 
plan. 
 
Participatie 
Om te zorgen dat de raad een weloverwogen keuze 
kan maken, willen we alle facetten van het initiatief 
goed onderzoeken. Hiervoor hebben we ook inbreng 
vanuit de buurt nodig. Tijdens de informatiemarkt in juli 
hebben zich al mensen opgegeven om mee te denken, 
maar toen wisten we nog niet precies hoe we dit 
proces vorm gaan geven. We willen u hier graag meer 
over vertellen en ook nogmaals mensen de kans 
bieden om actief mee te doen. Dat kunt u als 
buurtbewoner zijn, maar ook mensen die hier graag in 
de toekomst willen wonen zijn van harte welkom.  
 
In deze participatiebijeenkomst geven we een nadere 
toelichting op: 

- het initiatief 
- de rol van de gemeente 
- het participatieproces.  

 
Datum Dinsdag 2 november 2021 
Tijd Van 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie Zalencentrum NDC Den Hommel, 

Kennedylaan 9 (vlak voor het 
Amsterdam-Rijnkanaal) 

 
Om u aan te melden voor de avond, stuurt u een 
mailtje naar: info@weltevredenutrecht.nl. 



 
  

Rekening houdend met de huidige coronarichtlijnen zal 
de locatie om een corona-toegangsbewijs vragen.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.utrecht.nl/weltevreden of kunt u contact opnemen 
met de heer Bas Robert van projectteam Weltevreden 
via telefoonnummer 14 030 of weltevreden@utrecht.nl.   
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer 
14 030. 


