
 

 

 Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Projectmanagement Ruimte 
Telefoon 14030 
  
E-Mail weltevreden@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/weltevreden 

 

 
Verspreidingsgebied: alle straten binnen de begrenzing van de Weg der Verenigde Naties, Gershwinlaan, Ravellaan, 
Bartoklaan, Leidseweg, Elgarlaan en Brucknerlaan. Utrecht.nl 
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Uitnodiging online informatieavond Rachmaninoffplantsoen 
op maandag 24 januari 2022  
 
Voor de zomervakantie informeerden wij u dat er een initiatief is ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw 
op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen. De initiatiefnemer wil alle parkeerplaatsen ondergronds 
brengen, zodat er ruimte ontstaat voor een park en woningen. Tijdens de informatiemarkt in juli 2021 en de 
daarop volgende participatieavond begin november bleek dat bij veel omwonenden weerstand bestaat tegen 
het idee van woningbouw op deze plek en dat men wil weten wat er met de opgehaalde zorgpunten wordt 
gedaan. Op maandag 24 januari 2022 organiseren we daarom een digitale informatieavond, waarop wij u 
bijpraten over wat er wordt gedaan met opgehaalde zorgpunten en u verder informeren over de lopende 
onderzoeken, de status van het initiatief en het vervolg.  Na de informatieve toelichting is er ruimte voor 
vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.  
 
 
Lopende onderzoeken 
Veel buurtbewoners vragen aandacht voor het 
Hommelbos en de huidige bomen in en om het 
Rachmaninoffplantsoen. Daarom willen wij tijdens de 
informatieavond de eerste bevindingen van de 
bomeninventarisatie en het ecologisch onderzoek met 
u delen. 
 
Ook krijgen we veel vragen over de locatie van het 
initiatief en of deze plek geschikt is om woningen toe 
te voegen. Om hier een beter beeld van te kunnen 
vormen, is gekeken naar het geheel van Welgelegen 
en wat dit betekent voor andere (toekomstige) 
ontwikkelingen in het gebied en de bredere omgeving. 
Ook de zaken die we hiervoor hebben uitgezocht, 
willen we u op 24 januari laten zien. 
 
Tijdens de informatieavond lichten wij u ook toe waar 
wij staan in het proces, wat er de komende periode 
nog uitgezocht moet worden en hoe u daarbij 
betrokken kunt blijven. 
 
Digitale informatieavond 
In verband met de huidige coronamaatregelen wordt 
deze informatieavond digitaal georganiseerd. Dit 
betekent dat u kunt deelnemen via het online platform 
Zoom. De aanwezigen ontvangen vooraf een 
technische instructie, waarin wij de opzet verder 
toelichten en instructies voor technische deelname 
delen.  

 
Wanneer? Maandag 24 januari 2022 
Hoe laat? Van 19.30 uur tot circa 21.00 uur 
Waar?  Online via Zoom 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de avond door een mail te 
sturen naar: info@weltevredenutrecht.nl  
met als onderwerp ‘aanmelding 24 januari’.  
 
We sturen u een bevestiging van de aanmelding. 
Voorafgaand aan de avond ontvangt u het programma 
en een technische instructie inclusief Zoom-link om op 
de avond zelf te kunnen deelnemen. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie of vragen over dit initiatief kunt u 
terecht op  www.utrecht.nl/weltevreden  en op de 
website van de initiatiefnemer, waar u ook de 
verslagen van eerdere bijeenkomsten terug vindt: 
https://weltevredenutrecht.nl/ 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer 
14 030. 
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