Aan de bewoners van
<Adres>

Utrecht, 7 december 2015

Geachte heer, mevrouw,
Op de avond van 17 november hebben we u als buurt geïnformeerd over de nieuwe toekomst voor
het Ooglijdersgasthuis. Donderdag 3 december is er een papieren nieuwsbrief verspreid met deze
informatie (ook op de site beschikbaar). Voor 11 december zullen we de gestelde vragen op deze
avond met de antwoorden publiceren op de site ooglijdersgasthuis.nl
Waarschijnlijk heeft u in onze nieuwsbrief kennisgenomen van ons voornemen om op 15 december
met directe buren/belanghebbenden in gesprek te gaan over de plannen.
De gemeente en het Team Ooglijdersgasthuis nodigen u uit
voor een 1e participatiebijeenkomst op 15 december om samen
met ons mee te denken over de planuitwerking. Op deze avond
willen we graag nader met u kennismaken en de te nemen
stappen aan u toelichten. Wij horen graag van u met welke
belangrijke aandachtspunten wij rekening moeten houden om
er een zo goed mogelijk plan van te maken. Het doel is om in
een drietal bijeenkomsten te komen tot een Bouwenvelop, die
door de gemeente (B&W) kan worden vastgesteld.

Uitnodiging:
15 december 2015
19.30 - 22.15 uur
Ingang Bleyenburgstraat
Aanmelding via
info@ooglijdersgasthuis.nl

Agenda
De avond zal om 19.30 uur starten met een gezamenlijk deel. Hier zullen we kort ingaan op de
uitgangspunten die gelden voor deze ontwikkeling en de belangrijkste aspecten die in de
Bouwenvelop worden beschreven. Het aspect verkeer en parkeren zal hier ook aan bod komen.
Rond 20.30 uur is het plan om in deelgroepen uiteen te gaan. Elke groep wordt voorgezeten door
een betrokkene van Team Ooglijdersgasthuis en/of de gemeente.

Om 21.30 uur wordt er plenair een korte samenvatting geven van wat er in de groepen is besproken
en welke aandachtspunten er vanuit die groepen worden meegegeven. Met de oogst die wordt
opgehaald gaan de gemeente en het team Ooglijdersgasthuis aan de slag met de verdere uitwerking
van de Bouwenvelop. Tijdens de 2e bijeenkomst begin februari (2 of 9 februari) zullen wij u de eerste
resultaten laten zien voor de Bouwenvelop.
Rond 22.15 uur zal de avond eindigen. Een verslag van de avond (in woord en beeld) wordt
gepubliceerd op de site.
Graag ontvangen we een bevestiging van uw komst, en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.
Kunt u ons een mail sturen op info@ooglijdersgasthuis.nl, ovv van uw naam en adres?

Met vriendelijke groet,
Namens de Gemeente Utrecht

Namens Team Ooglijdersgasthuis

T. Lazaridis
Projectleider

E. Gaymans
Driestar BV

