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Oudegeinlaan, Linschotensingel & 

Vronesteinlaan 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen voor uw woning en uw 

buurt. 

 

Geen sloop in oktober 

Helaas hebben we de sloopplanning aan moeten passen. We hoopten in oktober 2016 

te gaan slopen. De sloop moet helaas worden uitgesteld naar 2017. Zodra we meer 

duidelijkheid hebben over wanneer precies, laten we u dit weten.  

 

Het uitstellen van de sloop wil niet zeggen dat de sloop/nieuwbouw niet door gaat! Het 

ontwerpproces van de nieuwbouw en het aanvragen van de bijbehorende 

vergunningen duurt helaas langer dan we hadden verwacht. We willen pas starten met 

de sloop als we direct daarna ook kunnen starten met de nieuwbouw.  
 
Inloopmiddag  

Net voor de zomervakantie (29 juni) was er een goed bezochte inloopmiddag over de 

nieuwbouw in de wijk. Ongeveer 40 huishoudens kwamen naar ons kantoor in 

Vronesteinlaan 3. Hierbij de belangrijkste zaken voor u op een rij:  

 Het ontwerp dat is getoond, is nog niet 

definitief. De plattegronden kunnen nog 

veranderen.  

 De exacte huurprijzen en de hoogte van de 

servicekosten zijn nog niet bekend. We hebben 

een inschatting gemaakt. 

 De nieuwbouwwoningen worden aangeboden  

op Woningnet. We zullen u hierover op tijd 

informeren, zodat u kunt reageren op een 

woning. Uw urgentie is geldig totdat de laatste 

woning is opgeleverd. 

 Gaat u nu verhuizen, maar wilt u wel 

terugkeren naar de nieuwbouw? Vraag dan 

terugkeer-urgentie aan via Het Vierde Huis. Het 

Vierde Huis stuurt u hierover een brief. 

Wanneer u de inloopmiddag gemist heeft en nog vragen heeft over de sloop of de 

nieuwbouw, neem dan gerust contact op met bewonersbegeleider Bep Kosse. 
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Contact 

Bewonersbegeleider  

Bep.Kosse@portaal.nl 

06- 51 94 77 64   

Spreekuur: 

woensdag  

9.00 – 10.00 uur 

Vronesteinlaan 3 

 

Wijkbeheerder 

Fabrizio.Perini@portaal.nl 

0318- 898989 

Spreekuur:  

maandag t/m donderdag  

9.00 – 11.00 uur 

Oud Wulvenlaan 2 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Linschotensingel en 

Vronesteinlaan.  
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Spreekuur Vronesteinlaan 

Komende maand is er geen spreekuur op de Vronesteinlaan. De 

woning wordt tijdelijk gebruikt door bewoners van de te 

renoveren woningen aan de De Wierslaan. U kunt wel een 

persoonlijke afspraak maken met de bewonersbegeleider. Bep is 

te bereiken via 06-51947764.  

In oktober bent u op woensdagen van 9 tot 10 uur weer van 

harte welkom op Vronesteinlaan 3.  
 

Grofvuilcontainers 

Een lange tijd hebben er grofvuilcontainers gestaan op de Oudegeinlaan en de 

Nijeveldsingel. Dit was handig, maar wij kregen ook regelmatig klachten over illegale 

dump en overlast van overvolle containers. De containers zijn om die reden 

weggehaald. 

 

Voor het inleveren van uw meubels 

en grote gebruiksvoorwerpen kunt u 

een grofvuil afspraak maken met de 

gemeente Utrecht. Zij komen uw 

grofvuil dan ophalen aan de straat. 

Hiervoor moet u wel zelf een 

afspraak maken via 

www.utrechtafval.nl of bel:14 030.  

 

U kunt uw afval ook zelf aanbieden bij één van de 3 afvalscheidingsstations in Utrecht. 

Het dichtstbijzijnde afvalscheidingsstation is in Lunetten (adres: Zwarte Woud 250). 

Hier zijn ook gratis aanhangers te leen, waarmee u uw grofvuil nog makkelijker kunt 

wegbrengen. 

 

Vragen? 

Heeft u een vraag of opmerking? Wacht dan niet tot wij contact met u opnemen, maar 

bel of mail gerust. U kunt mailen naar bep.kosse@portaal.nl of bel 06-51947764. 

http://www.utrechtafval.nl/
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=801
mailto:bep.kosse@portaal.nl

