
Beste bewoners,

Vorig jaar was er een plan voor nieuwbouw aan en op het plein tussen de flats aan de Taagdreef en 
Camera Obscuradreef. Sindsdien is er nogal wat veranderd. Nu hebben we een nieuwe schets voor 
een plan. 

Het plan
n de nieuwe gebouwen is ruimte voor ongeveer 180 appartementen met een huurprijs tot ongeveer 
€1000,- in gebouwen van zes verdiepingen. Hoe het plein eruit zal zien, willen we met bewoners 
bedenken. Aan de kant van de Taagdreef komt ruimte voor kleine bedrijven of winkels. Liefst van mensen 
uit de buurt, zoals de fietsenwerkplaats. Maar ook voor andere ondernemers uit de buurt kan daar ruimte 
komen. Er is ook parkeerruimte nodig. Auto’s kunnen in de toekomst via de Ebrodreef en de Taagdreef het 
plein oprijden naar de parkeerruimte. Doorrijden is dan niet meer mogelijk. Het parkeren blijft ook aan 
de Camera Obscuradreef. De garageboxen op de hoek van de Vader Rijndreef en de van Brammendreef 
willen we slopen. Daar is dan openbare ruimte met plek voor parkeren. Of dat een goede parkeerplek is 
en hoe we die inrichten, willen we bespreken met bewoners.
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Wat is De Mix?

Vorig jaar in juni waren er bijeenkomsten in het Vader Rijncollege. Daar lieten Mitros, de gemeente 
Utrecht en BPD een plan zien om nieuwe huizen te bouwen. We willen goede sociale huurwoningen 
in Utrecht. Maar we willen ook dat er gemengde buurten ontstaan met verschillende soorten huizen 
en bewoners. Daarom is het plan om de oude flats aan de Taagdreef en Vader Rijndreef en Camera 
Obscuradreef te slopen. Op die plek komt zo ruimte voor iets duurdere huurwoningen (middenhuur). De 
sociale huurwoningen die  verdwijnen komen ter compensatie terug op andere plaatsen in de stad. 

Tegen het vorige plan met koophuizen op het plein kwamen veel bezwaren.  In het afgelopen jaar 
hebben we samen met bewoners gezocht naar alternatieven. Dat deden we in mixsessies. Zo kwamen we 
tot dit nieuwe plan. In dit plan, zonder bebouwing op het plein, is meer ruimte voor groen op het plein 
waar de buurt om heeft gevraagd. Dit idee werken we in de komende maanden verder uit. We vinden het 
belangrijk dat u weet wat er gebeurt. Daarom is deze nieuwsbrief.  



Op de website www.mix-utrecht.nl staat een filmpje waarin de stedenbouwkundige dit plan toelicht. 

Hoe verder?
In de komende maanden maken de plannenmakers een stedenbouwkundig programma van eisen. 
Daarin staat aan welke voorwaarden de plannen moeten voldoen. Dat leggen we later dit jaar aan de 
buurt voor om te reageren. Daarna neemt de gemeenteraad van Utrecht er een besluit over. Het duurt 
waarschijnlijk tot 2022 voordat de bouw kan beginnen.

toekomstige situatie 
parkeren en verkeer

Als u nog vragen heeft bel dan 030-8803267  we lichten het plan graag toe. 

U kunt uw vragen en ideeën ook mailen naar mix-utrecht@bpd.nl

U kunt zich ook opgeven om mee te denken over de inrichting van het plein door een mail te 
sturen naar mix-utrecht@bpd.nl

U kunt uw reactie ook opschrijven en door de bus doen bij het kantoor van: 
Mitros, Ebrodreef 87a.
Wij waarderen uw reactie
Naam:
Telefoonnummer:
Uw reactie/suggestie/opmerking:

Doe mee!
Wilt u ook meedenken over de inrichting van het plein? Stuur dan een mail naar mix-utrecht@bpd.nl om 
mee te denken. Iedereen is welkom. We vragen u om twee of drie keer bij elkaar te komen. Het plan dat 
we maken leggen we daarna voor aan alle buurtbewoners.

Wat nu?
We wilden graag persoonlijk vertellen over de plannen voor het plein en de omgeving. Door de 
coronamaatregelen is dat ingewikkeld. Daarom sturen we u nu deze nieuwsbrief.
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