Notulen bijeenkomst 11 mei
Op 11 mei heeft de gemeente met u gesproken over de ontwikkelingen aan de kop van het Amaliapark.
Hieronder leest u de uitwerkingen van deze avond en de acties.

Reacties bewoners
• Al 14 jaar wordt er niks gedaan met het terrein. Had gelijk toen de huizen gebouwd
werden ook een voorziening moeten komen.
• De kop heeft nu een voorziening en deze willen we behouden.
• Waarom is er geen overleg geweest met bewoners over de ontwikkelingen.
• De gemeente heeft een tunnelvisie.
• De leefbaarheid neemt af in de buurt als hier iets komt.
• Het is een stukje niemandsland met veel groen.
• Waarom verander je het bestemmingsplan niet?
• Het is uitontwikkeld.
• Maak het Amaliapark functioneel.
• Neem de kop van Amaliapark mee in de totale ontwikkeling van het Amaliapark.
Reacties bewoners op de plannen (kerk plus appartementen)
• Het is nu alle een drukke straat qua verkeer. In de eerste plannen kwamen hier
kantoorgebouwen. Dan heb je veel verkeer op bepaalde tijden. De kerk zorgt voor veel
verkeer op tijden dat gezinnen thuis zijn.
• Het plan omarmt het park niet.
• De parkeerplaatsen die komen zijn voor de kerkbezoekers. Deze openbaar maken.
• De kerk kan ook in het leegstaand restaurant.
• De uitbouw van de kerk aan de andere kant plaatsen.
• De kerkbezoekers via de busbaan naar de kerk rijden.
• De appartementen moeten weg.
• Appartementen twee lagen eraf.
• De toren is half leeg. Waarom daar geen zorgwoningen maken.
Wat willen de bewoners
• Betrokken worden bij het proces.
• Gemeente de plek opnieuw bekijkt.
• De plek groen laten.
Acties kerkbestuur
• Leegstaand restaurant bekijken als nieuwe locatie voor de kerk.
• Toren bekijken om daar zorgappartementen van te maken.
Acties Gemeente Utrecht
• Input van 4 jaar geleden opzoeken toen hier een moskee gebouwd zou worden. Toen is er
ook al met bewoners gesproken.

