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Gemeente Utrecht

Een verzoek om informatie op grond 

van de Wet Open Overheid (Woo)

Zaaknummer 10138891 

Datum :05-06-2022 

Tijd:12:04:59



Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aan hef

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats Utrecht

Contactgegevens

Telefoonnummer

l@yahoo.comE-mailadres

Het verzoek
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Voor iedereen wordt 
informatie dat via de 

Woo verstrekt wordt, 
openbaar gemaakt. Het is 

publieke informatie. Hebt 
u bedenkingen tegen de 

openbaarmaking van uw 

Woo-verzoek?

Nee

Het actualiseren van het planologisch regime voor een 

groot deel van de wijk zuidwest is noodzakelijk, gezien 

de wettelijke plicht om bestemmingsplannen elke 10 

jaar te actualiseren. Actualisatie kan ofwel via een 

bestemmingsplan ofwel via een beheersverordening 

plaatsvinden. De gemeenteraad heeft op 24 november 
2011 gekozen om de beheersverordening te benutten als 

leidend instrument voor de actualisatie van haar ruimtelijk 

beleid. Op 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad 

de Beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland, 
Transwijk vastgesteld. De beheersverordening heeft 
de bedoeling de bestaande situatie te beheren. Eén 

van de uitgangspunten van de beheersverordening 

is om de planologische ruimte die het geldende 

planologische regime bevat te behouden. Volgens het 
oorspronkelijke bestemmingsplan (zie de plankaart bij 
www.ruimtelijkeplannen.nl) vielen Heycopstraat 163 tot 
en met 167 in vak W1, waar 3 woonlagen, maximaal 
10 meter hoog, gebouwd konden worden. Er heeft een 

partiele herziening plaatsgevonden die is verwerkt in de 

geconsolideerde versie. In die partiele herziening kom ik 

niets tegen over een aanpassing van het oorspronkeljke 

bestemmingsplan voor mijn adres. Graag ontvang ik 

onderliggende documenten/correspondentie/ed waaruit 
blijkt op basis waarvan het vak W1 niet is opgenomen 

in de vastgestelde (en onder 3.3.2. opgenomen) 
besluitsubvlakken. Als daar niets over is te vinden, 
verneem ik dat uiteraard ook graag.

Over welk onderwerp 

gaat uw verzoek of 
welk document wilt u 

ontvangen? Beschrijf 
hieronder in het kort 
uw verzoek. Is deze 

ruimte niet groot genoeg 

om uw verzoek toe te 

lichten? Voeg dan nog een 

document toe waarin u het 
verzoek nader beschrijft. 
Stuur dit dan mee. Dit 
kunt u doen in het scherm 

‘Bijlagen toevoegen’.

Periode van 24-11-2011
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl


Periode tot 19-03-2015

Hebt u eerder over dit 
onderwerp contact gehad 

met de gemeente Utrecht?
Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen 

met uw verzoek?
Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling 

van mijn Woo-verzoek 

meewerken aan een 

tevredenheidsonderzoek.

Ja
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