
Wijkbericht

Informatieavond
Op maandag 9 mei bent u tussen 18.00 
en 21.00 uur – op het moment dat u 
schikt - van harte welkom in De 
Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP 
Utrecht. U kunt dan de plannen inzien 
en uw reactie of suggesties meegeven. 
Uiteraard zijn er medewerkers van de 
gemeente aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden en om toelichting te 
geven op de plannen. Ook medewerkers 
van ProRail zijn aanwezig om uw vragen 
over de spoorverdubbeling te beant-
woorden.

Reactiemogelijkheden
U kunt uw reactie op de plannen tijdens 
de informatieavond achterlaten. Digitaal 
reageren kan ook. Op www.utrecht.nl/
zuid onder het kopje Projecten, vindt u 
het Functioneel Ontwerp en het Integraal 
Programma van Eisen. Tot 24 mei 2011 
kunt reageren via voorpleinlunetten@
utrecht.nl of per post uw reactie 
versturen naar de gemeente Utrecht, 
t.a.v. dhr. R. Verkaik, antwoordnummer 
3376, 3500 VP Utrecht, o.v.v. ‘Herinrich-
ting Voorplein Lunetten’. De plannen 

liggen tot 24 mei 2011 ook ter inzage 
bij: wijkbureau Zuid, het Informatie-
centrum Utrecht (Neudeflat Vinkenburg-
straat 26) en de balie Bouwen, Wonen en 
Ondernemen (Rachmaninoffplantsoen 
61). 

Vervolgproces 
De ingezonden reacties/suggesties 
worden samen met het Integraal 
Programma van Eisen (IPvE) ter vast-
stelling aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders. Naar 
verwachting neemt het college hierover 
in de zomer een besluit. Hierna volgt 
verdere uitwerking van het Functioneel 
Ontwerp. Waar mogelijk worden sugges-
ties in de uitwerking van het ontwerp 
meegenomen. Wij houden u op de 
hoogte via wijkberichten.

Aanleiding
ProRail werkt aan de spoorverdubbeling 
tussen Utrecht Centraal en Houten. Het 
station Utrecht Lunetten wordt daarbij 
verplaatst en vernieuwd. Dit maakt deel 
uit van het project Randstadspoor. Door 
de verbreding van het spoor en de 

aanleg van de voet-fietstunnel (ofwel de 
toegang tot het station) verdwijnt een 
deel van het huidige voorplein bij station 
Lunetten. ProRail heeft een ander deel 
van het plein in gebruik genomen als 
werkterrein, voor de bouw van het 
nieuwe station. Het resterende voorplein 
is tijdelijk anders ingericht. De aanleg 
van het nieuwe voorplein is mogelijk 
nadat de spooruitbreiding door ProRail 
is afgerond. Volgens de planning is dit 
in 2015. 
Kijk voor meer informatie op 
www.prorail.nl/randstadspoor

Door de spoorverbreding en de 
verplaatsing van station en onderdoor-
gang is in de eindsituatie minder ruimte 
beschikbaar op het Furkaplateau. De 
omvang van de gewenste functies op het 
plein neemt echter toe. Daarom is het 
van belang om vooraf keuzes te maken 
in het Integraal Programma van Eisen 
(IPvE) én om de omgeving bij het 
ontwerp te betrekken. Bewoners Overleg 
Lunetten, Wijkraad Zuid, Fietsersbond, 
en enkele overige belanghebbenden zijn 
in de afgelopen maanden al geraad-
pleegd en hebben middels werkgroepen 
hun input gegeven. 

Informatie
Voor vragen over het ontwerp van het 
voorplein Lunetten kunt een mail sturen 
naar voorpleinlunetten@utrecht.nl. U 
kunt ook bellen met dhr. R. Verkaik via 
030 - 286 00 00. Voor informatie over de 
spoorverdubbeling kunt u terecht op 
www.prorail.nl/randstadspoor
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Het Furkaplateau wordt na afloop van de werkzaamheden aan de spoor-
uitbreiding opnieuw ingericht. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een Integraal 
Programma van Eisen (IPvE) opgesteld. Dit zijn de randvoorwaarden die worden 
gesteld om tot een goed functionerend voorplein te komen. Denk bijvoorbeeld 
aan het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen en de fietsroute Utrecht – Houten. 
Op basis van dit IPvE is een eerste ontwerp, een Functioneel Ontwerp, voor de 
herinrichting van het Furkaplateau gemaakt. Verschillende partijen zijn hierover 
geraadpleegd. Maar we horen ook graag wat ú van het ontwerp vindt. Op 9 mei 
bent u welkom tijdens een informatieavond in De Musketon. Digitaal op de 
plannen reageren kan ook. In dit wijkbericht leest u hoe u dat kunt doen.


