Aan de bewoners van …
Utrecht, 9 juli 2019
Geachte meneer en/of mevrouw,
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het Thomas à Kempisplantsoen, waar u dicht bij
woont.
Wat vooraf ging
Al 10 jaar geleden maakten wij voor deze locatie samen met Portaal en de gemeente een plan voor sloop
en nieuwbouw. Bewoners van Mitros zijn destijds uitverhuisd, maar de plannen bleken uiteindelijk niet
haalbaar. Ondertussen verhuurt SSH de woningen tijdelijk aan studenten. En heeft Portaal er de
succesvolle woongroep Majella wonen gehuisvest.
Nieuwe ontwikkelingen
Eind 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de toekomstige Westelijke StadsBoulevard
om het Thomas à Kempisplantsoen heen te laten lopen. Dit was naar aanleiding van het initiatief van de
buurtbewoners voor een ‘Fris Alternatief’. Hierdoor wordt de Thomas à Kempisweg op termijn uit gebruik
genomen. Door dit besluit kijken Portaal en Mitros anders naar het Thomas à Kempisplantsoen. Dit is
een kans om hier een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt te maken die beter aansluit bij Utrecht West. En
het biedt de mogelijkheid om meer huurwoningen te bouwen. Dit past bij de groei van de stad die de
gemeente Utrecht mogelijk wil maken.
Waar staan we nu?
Het college van B&W heeft ingestemd met het startdocument. Dit betekent dat we gaan onderzoeken óf
en onder welke voorwaarden het ontwikkelen van nieuwe woningen echt wenselijk en haalbaar is. Dit is
het begin van een lang traject. Als alles doorgaat, gaat er nog een lange periode overheen voordat de
nieuwbouw wordt opgeleverd. Dit betekent ook dat er nog niets vast staat. Sterker nog, u kunt
meedenken over de plannen.
Meld u aan voor de klankbordgroep of nieuwsbrief
Wij hebben een speciaal mailadres gemaakt voor dit project: thak@mitros.nl. Stuur een mail met uw naam
en adres als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedenken. Geef daarbij aan of u wilt meedenken in een
klankbordgroep of dat u alleen op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.
Binnenkort meer nieuws
Na de zomer versturen wij een nieuwsbrief met meer informatie over de klankbordgroep. Heeft u voor
die tijd al dringende vragen, dan kunt u mij bereiken via mailadres thak@mitros.nl of bellen naar Mitros
030 -8803300 en vragen naar Barbera van Rossum.
Met vriendelijke groet,
Namens Portaal en Mitros,

Barbera van Rossum, wijkconsulent

