Graag verwelkomen we u op:
Dinsdag 17 november 19.30 uur,
ingang Bleyenburgstraat
Graag vernemen we vooraf uw komst om de organisatie
van de avond en rondleidingen zo goed mogelijk te doen.
U kunt zich aanmelden via de site, www.ooglijdersgasthuis.nl.
Graag zien we u op 17 november om u ons prachtige pand te
laten zien en u goed te informeren.
Driestar BV
PS. Na deze avond zullen we de informatie ook in een papieren
nieuwsbrief verspreiden en op de site een plek geven. Daarna zal
de communicatie vooral digitaal (site, emailnieuwsbrieven) gaan,
hiervoor kunt u zich ook aanmelden op de site. U mag ons ook
mailen op info@ooglijdersgasthuis.nl.
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Gevelaanzicht F.C. Dondersstraat, bestaand
Ooglijdersgasthuis,
w w w . o o Utrecht
gli
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Uitnodiging
Sinds 1895 staat het Ooglijdersgasthuis aan
F.C. Dondersstraat. Van 1990 tot nu in gebruik
als onderwijsinstelling is het prachtige pand
nu toe aan een nieuwe toekomst.
Op 3 november 2015 heeft het Utrechtse college van
B&W een startdocument vastgesteld waarmee het
monumentale pand zich op maakt voor een woon
bestemming. De bebouwing aan de C. Evertsenstraat
wordt vervangen door nieuwbouw met grondgebonden
woningen. De komende periode wordt gebruikt om
te komen tot een bouwenvelop, waarbij ook belang
hebbenden en buurtbewoners worden betrokken.

Hierin wordt aangegeven binnen welke uitgangs-
punten en randvoorwaarden deze ontwikkeling
mogelijk wordt gemaakt.
Als eigenaar van dit monument wil Driestar BV
u graag uitnodigen om meer informatie te geven
over de voorgenomen ontwikkeling, de mogelijkheden voor participatie en het vervolgtraject.
Daarbij organiseren we voor u als buurtbewoners
ook een informele rondleiding in het pand, velen van
u zijn er immers nog nooit of heel vroeger geweest.

