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Contact
Bewonersbegeleider
Bep.kosse@portaal.nl
06 – 51 94 77 64
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Fabrizio.pernini@portaal.nl
Spreekuur: ma t/m do
10.00 – 11.00 uur
Oud Wulvenlaan 2.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Portaal Utrecht.
Deze nieuwsbrief wordt

Oudegeinlaan, Linschotensingel &
Vronesteinlaan
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen van uw woning en uw buurt.
Voortgang en planning
Nijeveldsingel:
De voorbereidingen voor de nieuwbouw
Nijeveldsingel zijn in volle gang. Dat is nu nog
niet zichtbaar. In het voorjaar wordt het
bouwterrein ingericht. Dan sturen wij een
volgende informatiebrief. Gepland is om in april
te starten met de werkzaamheden. Dit is later
dan we wilden, vanwege een vertraging in de
levering van de fundering.
Oudegeinlaan:
Begin 2018 vragen wij voor het definitieve plan van de woningen aan de Oudegeinlaan
de Omgevingsvergunning aan. Op dat moment informeren wij ook de bewoners en
omwonenden verder over de nieuwbouw. Gelijktijdig worden degene die ervoor in
aanmerking komen geïnformeerd over hoe en wanneer de toewijzing van de
nieuwbouwwoningen is.
Linschotensingel / Vronesteinlaan:
Pas als de woningen aan de Oudegeinlaan gereed zijn, volgens planning in 2020,
worden ook de woningen aan de Linschotensingel en Vronesteinlaan gesloopt voor de
bouw van nieuwe woningen op dezelfde plek.

verspreid onder de
bewoners Oudegeinlaan,
Linschotensingel en
Vronesteinlaan. En
bewoners die zich
geregistreerd hebben als
mogelijke terugkeerders.

Verlening urgenties Oudegeinlaan
De huidige stadsurgenties van de bewoners Oudegeinlaan zijn in december verlengd
met een jaar. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van Het Vierde Huis.
Informatie en spreekuur
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of andere
vragen rondom de urgentie, etc.? Kom dan gerust langs
op het spreekuur: maandag van 9 tot 10 uur,
Vronesteinlaan 3. Of neem contact op met onze
bewonersbegeleider Bep Kosse, via telefoonnummer:
06 -51 94 77 64 .
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