
 

 #6 

1 van 1 

 

Oudegeinlaan, Linschotensingel & 
Vronesteinlaan 

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

 

Spreekuur in de wijk 

U bent weer van harte welkom   op de Vronesteinlaan 3. Ieder 

woensdag is er spreekuur van de bewonersbegeleider, Bep Kosse 

van 9.00 – 10.00 uur. Bij haar kunt u terecht met al uw vragen  

rondom uw urgentie, etc. U kunt haar, tijdens 

kantooruren van maandag t/m donderdag, ook bereiken op:  

06 – 51 94 77 64 

 

Verlenging urgenties Oudegeinlaan 

De stadsvernieuwingsurgentie van bewoners van de Oudegeinlaan loopt tot december 

2016. Deze urgentie is verlengd. Zo kunnen bewoners van de Oudegeinlaan,  

als zij dit willen, op termijn in 1x naar de nieuwbouwappartementen aan de  

Nijeveldsingel verhuizen.  Bewoners van de Oudegeinlaan ontvangen van Het Vierde  

Huis een brief over de verlenging.   

 

Nieuwbouw Nijeveldsingel  

Op dit moment zijn wij het schetsontwerp van het nieuwbouwplan 

voor de Nijeveldsingel (appartementen) aan het bespreken met de Gemeente, waarna 

aansluitend de interne besluitvorming start. Alles is erop gericht om in het voorjaar van  

2017 een definitief plan te kunnen presenteren en de vergunningsprocedure te starten.  

Dan wordt ook de sloop ingepland. Ter voorbereiding voeren wij al wel wat  

onderzoeken uit (grondonderzoek buiten het gebouw en asbestonderzoek in een lege 

woning). Zo weten we wat we bij de sloop van de Nijeveldsingel tegen gaan komen. U 

merkt hier als bewoner weinig van, maar we willen u wel graag informeren.  

 

Stand van zaken renovatie De Wierslaan 

De werkzaamheden aan de woningen in de De 

Wierslaan zijn bijna gereed. Alle woningen hebben 

driedubbel glas en rondom een isolatielaag. Op het 

dak liggen zonnepanelen en de kruipruimten worden 

geïsoleerd. Gepland is om nog dit jaar het 

bouwterrein met de keet leeg te maken, zodat het 

gebied weer openbaar terrein wordt.   

 

Helpende Handen  

De studenten van Springlevende wijk Hoograven bieden hun hulp aan. Heeft u hulp 

nodig bij het in elkaar zetten van een kast, bij verhuizing of een klus in de tuin? Neem 

contact op met Awad, Jonathan, Leora en/of Rebecca via 06-23575196 of via 

Facebook: Springlevende Wijk Hoograven. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Linschotensingel en 

Vronesteinlaan.  

 

 


