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Uitnodiging informatiemarkt ontwikkeling 
Aartsbisschop Romerostraat 330-338 
 
De eigenaren van de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 hebben het initiatief genomen om de huidige 
panden te vervangen voor twee woongebouwen. Er ligt nog geen kant en klaar plan voor deze plek. Wij 
nodigen u via dit wijkbericht graag uit voor de 2e brede bijeenkomst op woensdag 14 juli 2021 om verder met 
u in gesprek te gaan over deze ontwikkeling en het vervolgproces. 
 
Aanleiding 
Het college van B&W heeft in november 2020 groen 
licht gegeven om de plannen van de initiatiefnemers - 
Rejoko Beheer B.V. en de familie Stigter - verder te 
onderzoeken. De initiatiefnemers en de gemeente 
werken samen toe naar een document waarin wensen, 
eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
worden vastgelegd. Dit document heet een 
stedenbouwkundig programma van eisen, dat door de 
gemeenteraad zal worden vastgesteld.  
 
De initiatiefnemers betrekken u hier graag bij. 
Afgelopen februari is het participatieproces gestart met 
een eerste brede, digitale bijeenkomst. Daarnaast zijn 
gesprekken gevoerd met diverse individuele bewoners 
en bewoners- en belangengroepen.  
 
Inhoud plannen 
Met de inbreng van de vorige bijeenkomst en de 
diverse gesprekken, is een stap gezet naar een 
uitwerking met op de begane grond een 
kinderdagverblijf en horeca en wordt de mogelijkheid 
onderzocht voor het vestigen van een 
buurtvoorziening. Onderdeel van dit plan is dat de 
openbare ruimte een kwaliteitsimpuls en extra 
vergroening krijgt. Er ligt nog geen concreet ontwerp 
voor de nieuwbouw en de openbare ruimte. 
 
Informatiemarkt in het park 
De initiatiefnemers nodigen u graag uit voor een 
informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt vertellen 
de initiatiefnemers graag meer over de laatste stand 
van zaken in het proces en nemen zij u mee hoe zij de 

aandachtspunten uit de diverse gesprekken 
verwerken. Daarnaast lichten ze het vervolgproces 
toe.  
 
De informatiemarkt vindt plaats in het park aan de 
Aartsbisschop Romerostraat, naast de panden van de 
initiatiefnemers, op: 

Woensdag 14 juli 2021 van 18:00 tot 21:00 uur 
 
We zijn blij dat deze bijeenkomst fysiek kan 
plaatsvinden. Om dit op een veilige manier te doen, 
wordt gewerkt met tijdsloten van een half uur en 
vragen we u de maatregelen van de Rijksoverheid te 
volgen. Vanaf 7 juli tot en met 11 juli kunt u zich 
inschrijven voor een tijdslot via de website 
www.romerostraat.nl. De website is vanaf 7 juli 
bereikbaar. 
 
In verband met de 1,5 meter regel is het belangrijk dat 
u zich houdt aan het tijdslot waarin u wordt ingedeeld. 
Bij uw aankomst stellen we u een aantal checkvragen 
over uw gezondheid. Dit kan gevolgen hebben voor uw 
deelname. We vragen u ook om thuis te blijven bij 
klachten. 
 
Let op: het is alleen mogelijk om deel te nemen aan 
de informatiemarkt als u zich vooraf heeft aangemeld.  
 
Op de hoogte blijven 
De initiatiefnemers maken een website voor actuele 
informatie over dit project (vanaf 7 juli bereikbaar), 
namelijk www.romerostraat.nl. U kunt zich hier 
aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
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hoogte van vervolgstappen. En op die manier ontvangt 
u een uitnodiging voor een bijeenkomst later dit jaar, 
bijvoorbeeld wanneer schetsontwerpen klaar zijn. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
initiatiefnemers, via a.romerostraat@rejoko.nl. U kunt 
ook contact opnemen met de gemeentelijke 
projectmanager mevr. J. van Dijk, via 14 030 of 
romerostraat@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 
Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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