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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 bouwwerkzaamheden voor de
nieuwbouw Nijeveldsingel zijn in volle gang.
Bouwbedrijf Van Dillen houdt u via de
wijkberichten op de hoogte van alle
ontwikkelingen in de nieuwbouw.
Heeft u vragen, of opmerkingen over de
bouw, neemt u dan contact op met de coordinator
van Bouwbedrijf Van Dillen:
Aron de Jong, telefoonnummer: 0345 – 50 30 60, e-mail: info@cvandillen.nl
De oplevering van de appartementen aan de Nijeveldsingel is na verwachting april-mei
2019. En de vervroegde toewijzing voor terugkeerders en/of doorstromers van de
Nijeveldsingel, Oudegeinlaan, Linschotensingel en/of Vronesteinlaan is eind 2018.

Oud Wulvenlaan 2.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Portaal Utrecht.
Deze nieuwsbrief wordt
verspreid onder de
bewoners Oudegeinlaan,
Linschotensingel en
Vronesteinlaan. En
bewoners die zich
geregistreerd hebben als
mogelijke terugkeerders.

Oudegeinlaan:
Op verzoek van de Gemeente Utrecht onderzoekt Portaal of
het mogelijk is om de nieuwe eengezinswoningen aan de
Oudegeinlaan alsnog gasloos te maken. Dit kost extra tijd.
Dat maakt dat wij verwachten in september 2018 bewoners
en omwonenden verder kunnen informeren over de
nieuwbouw. Gelijktijdig informeren wij de terugkeerders en/of
doorstromers over de toewijzing van deze nieuwbouwwoningen.
In september starten we met de voorbereidingen voor de sloop van het eerste deel van
de Oudegeinlaan, huisnummers 2 t/m 32 (even nummers). Hier wonen alleen tijdelijke
huurders. De rest van de Oudegeinlaan wordt pas gesloopt, als de
nieuwbouwappartementen aan de Nijeveldsingel klaar zijn.
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.
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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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