Aan de bewoners van de Tigris- en Zambesidreef en omgeving

WAT VIND JIJ VAN ONZE MOGELIJKE BOUWPLANNEN?
VERTEL HET ONS 15 SEPTEMBER!
“Wat denkt u
ervan?”
“Ik wil wel
mijn uitzicht
behouden!”

“Komen er ook
woningen voor
ouderen?”

plan

15 SEPTEMBER 14:00-18:00

van 14:00-16:00 bij stadsboerderij Gagelsteede en van 16:00-18:00 bij winkelcentrum Gagelhof

WAAR PRATEN WE OVER EN WAAROM?

In Overvecht Noord worden bouwplannen gemaakt voor
nieuwe woningen. Want Utrecht groeit in de toekomst,
dus Overvecht ook. Wij van de Werkplaats* hebben
eerste ideeën maar niets staat nog vast. Dus over die
ideeën willen we graag met jou in gesprek. Want deze
plannen gaan over jouw omgeving: de TiZa-dreven*.
In mei vroegen we buurtgenoten al om ideeën, nu zijn
die adviezen verwerkt in een eerste plan. We willen
woningen bouwen om de doorstroom voor Overvechters
mogelijk te maken. Maar ook voor anderen die een
geschikte woning en fijne wijk zoeken. Daarnaast maken
we plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte
en het groen. Zo wordt de buurt ook veiliger. Wat vind jij
van de eerste ideeën? En vind je het een verbetering?
*Zie voor een uitleg wat de TiZa-dreven en de
Werkplaats zijn, de achterkant van deze flyer

Geef jouw mening op woensdag 15 september! Want
jouw mening telt! We schrijven het op en delen het
anoniem met de gemeente. En we nemen het mee in de
vervolgplannen.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Op 15 september staan we tussen 14:00 en 16:00 bij
stadsboerderij Gagelsteede en tussen 16:00 en 18:00
bij winkelcentrum Gagelhof. Met tekeningen laten we
zien waar en voor wie we woningen willen bouwen bij
de TiZa-dreven. En we hebben het over de openbare
ruimte: waar jij je vrienden ontmoet, beweegt, speelt en
onderneemt.
We ontmoeten jou graag voor een goed gesprek over de
wijk. Natuurlijk met een kop koffie of thee. Tot de 15e!

Meer weten?
Ga naar werkplaatsovervecht.nl

WAT IS DE WERKPLAATS?

Werkplaats Overvecht is een samenwerking
van 10 marktpartijen (woningcorporaties,
ontwikkelaars, beleggers). De Werkplaats
levert een bijdrage aan de ambities van Samen
voor Overvecht voor ‘plezierig wonen in een
gemengde wijk’. De uitgangspunten voor
Samen voor Overvecht zijn een belangrijke
voorwaarde voor de plannen. De leden van
Werkplaats Overvecht zetten zich in voor
wijkverbetering voor de wijk Overvecht
door middel van ruimtelijke ingrepen (zoals
het bouwen en renoveren van woningen,
aanpakken van de openbare ruimte en
ruimte maken voor ondernemers en andere
voorzieningen). Meer informatie is te vinden
op www.werkplaatsovervecht.nl

WAAR ZIJN DE TIZA-DREVEN?

De TiZa-dreven staat voor Tigrisdreef en
Zambesidreef. Het plangebied van de
Tizadreven gaat uit van de gebieden aan
de randen van Park de Gagel. Hiervoor
onderzoeken we verschillende locaties zoals
weer gegeven op onderstaande afbeelding.
Portaal gaat haar flats aan de Nigerdreef en
Ibisdreef op korte termijn renoveren (start
renovatie flats Nigerdreef Q2 2021, start
ontwerp renovatie flat Ibisdreef Q2 2021,
start renovatie van deze flats Q2 2022). Ook
Bo-Ex gaat haar flat aan de Hanoidreef op
korte termijn renoveren. De renovatie van
de flats en verbinding met het openbaar
gebied maken onderdeel uit van de totale
haalbaarheidsstudie. Het gaat hierbij in
onze ogen niet alleen om de renovatie en
het bouwen van woningen maar ook om de
verbetering van de openbare ruimte die aan
de woningen grenst.

Meer weten?
Ga naar werkplaatsovervecht.nl

