
Informatiebijeenkomst, 7 juli 2020



Agenda

➢ Voorstellen 

➢ Plan project Gansstraat

➢ Huidige situatie + bestemmingsplan

➢ Plan in de omgeving

➢ Plan en haar afwegingen

➢ Parkeren en ontsluiting

➢ Wensen en behoeften omgeving

➢ Vragen

➢ Proces en planning

➢ Bestemmingsplan

➢ Omgevingsvergunning

➢ Realisatie sloop – sanering – bouwen – inrichten terrein - verhuren

➢ Vragen en contact



Voorstellen partijen

➢ Eigenaar: Woningfonds Avenue Lumiere CV, particuliere belegger in appartementen

➢ Ontwikkelaar: Vireo Vastgoed BV, Frank Zwetsloot

➢ Architect: Vocus architecten, Bob Custers

➢ Landschapsarchitect: Deltavormgroep, Michiel Huls

➢ Gemeente Utrecht: Projectleider Chris de Vet 



Huidige situatie Gansstraat





Actueel bestemmingsplan



Ruimtelijke vertaling bestemmingsplan



Plan project Gansstraat

➢ Zo goed mogelijk aansluiten op bestaande bebouwing

➢ Huurwoningen voor lange termijn (minimaal 20 jaar)

➢ Aan de rand meer omhoog voor meer binnenterrein en daarmee meer ruimte



Plan in de omgeving

➢ Van bedrijf naar wonen

➢ Volume nagenoeg gelijk

➢ Meer lucht in het binnenterrein

➢ Kwaliteit van de gebouwen wordt sterk verbeterd



Plattegrond begane grond 



Plattegronden verdiepingen 



Gevel Gansstraat



Gevel Gruttostraat



Gevel achterzijde Gruttostraat



Perspectief



Ontwerp binnenterrein



Binnenterrein: referenties



Bestaande situatie en nieuwe situatie

Bestaande situatie Nieuwe situatie



Parkeren en ontsluiting

➢ 14 parkeerplaatsen op binnenterrein

➢ 6 parkeerplaatsen in de Gruttostraat op plaats van witte kruizen

➢ Mogelijkheid voor deelauto’s

➢ Aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voldoet aan de parkeernorm van gemeente Utrecht

➢ Indien meer huurders een parkeerplaats wensen dan krijgen ze geen parkeervergunning voor 

straatparkeren – dit is gemeentelijk beleid



Wensen en behoeften van 

omgeving?

➢ Is er behoefte aan…

➢ Een achter-ontsluiting van de woningen aan het binnenterrein?

➢ Elektrische deelauto’s?

➢ Nog meer ideeën? 

➢ Reacties kunnen vandaag aan het einde van de presentatie en voor 14 juli via 

info@gansstraatutrecht.nl

mailto:info@gansstraatutrecht.nl


Vragen over plan en eerste reactie?



Proces

Verwerken reacties 

buurt in het plan

Ophalen reacties 

buurt op het plan

Opstellen 

bouwenvelop

Procedure 

bouwenvelop

- Inspraak

- Vaststelling

Informatie-

bijeenkomst en 

e-mail

E-mail en 

website

Bijeenkomst, 

e-mail en 

website

Procedure 

bestemmingsplan

- Inspraak

- Vaststelling

Opstellen 

bestemmingsplan

Omgevings-

vergunning
Realisatie

Bijeenkomst, 

e-mail en 

website

E-mail en

website

Bijeenkomst, 

e-mail en 

website



Planning proces

Q3 Q4 Q1 

2021

Q2 Q3 Q4 Q1 

2022

Q2 Q3 Q4

Bouwenvelop

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning 

Slopen en saneren asbest

Saneren grond

Bouwen

Inrichten terrein

Verhuren en gebruiken



Communicatie

➢ Huis-aan-huis brieven

➢ Website: www.gansstraatutrecht.nl

➢ Presentatie schetsontwerp

➢ Webinar met presentatie schetsontwerp

➢ Q&A: meest gestelde vragen

➢ E-mail: info@gansstraatutrecht.nl

➢ Voor vragen en aanleveren ideeën 

➢ Nieuwsbrief: aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@gansstraatutrecht.nl

➢ Verslag van de bijeenkomst op 7 juli ontvangt u binnen een week per e-mail 

http://www.gansstraatutrecht.nl/
mailto:info@gansstraatutrecht.nl
mailto:info@gansstraatutrecht.nl


Vragen en reacties?



U kunt ons bereiken via:

➢ info@gansstraatutrecht.nl

➢ www.gansstraatutrecht.nl

mailto:info@gansstraatutrecht.nl
http://www.gansstraatutrecht.nl/

