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Uitnodiging voor inloopbijeenkomst Hardebollenstraat
De gemeente gaat de voormalige prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat verkopen. Dit verloopt
via een selectieprocedure. We nodigen bewoners en ondernemers uit om mee te denken over de
invulling van de panden en over de selectiecriteria. Op dinsdag 18 april is er een bijeenkomst, waar u
informatie krijgt over de selectieprocedure, vragen kunt stellen en uw wensen/ideeën kunt
meegeven.

Wat is er tot nu gebeurd?

U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan voor

om vragen te stellen en uw ideeën in te brengen.

de Hardebollenstraat, zodat daar geen raam-

Ook krijgt u informatie over de

prostitutie meer mogelijk is. In april neemt de

selectieprocedure. U kunt zich deze avond

gemeenteraad hier een besluit over. De

aanmelden voor een klankbordgroep van

gemeente is sinds juni 2016 eigenaar van de

bewoners en ondernemers.

voormalige prostitutiepanden aan de
Hardebollenstraat en gaat deze nu verkopen. De
bovenwoningen zijn verhuurd aan particuliere
bewoners. Dat verandert niet door de verkoop
van de panden.

Wanneer: dinsdagavond 18 april
Waar: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7
Tijdstip inloop: 19.30 – 21.00 uur

Selectie van de koper

Vervolg

Uitgangspunt is dat alle gemeentelijke panden

De gemeente gaat de selectiecriteria en de

aan de Hardebollenstraat zo snel mogelijk in de

verdere procedure bespreken met de

huidige staat worden verkocht. De gemeente

klankbordgroep. De gemeente stelt uiteindelijk

gaat een koper selecteren via een selectie-

de selectiecriteria en de procedure vast. Er zijn al

procedure. De voorkeur gaat uit naar verkoop

wel uitgangspunten voor de selectiecriteria, die

aan één partij. Daarnaast onderzoekt de

we op 18 april zullen toelichten. We proberen

gemeente de mogelijkheden voor verkoop in

zoveel mogelijk rekening te houden met de

delen.

wensen en ideeën van buurtbewoners en

De koper moet een plan ontwikkelen voor de

ondernemers. De wensen moeten passen binnen

invulling van de panden. Dat plan moet voldoen

de uitgangspunten voor de selectieprocedure en

aan bepaalde selectiecriteria.

financieel haalbaar zijn.

Hoe verloopt de avond?

Een gemeentelijke selectiecommissie kiest

Tijdens de inloopbijeenkomst op 18 april kunt u

uiteindelijk welke partij de panden kan kopen.

uw wensen en ideeën voor de invulling van de

Deze keuze wordt voorgelegd aan het bestuur.

panden inbrengen. Uw wensen en ideeën worden

Voor de selectiecommissie worden ook een

waar mogelijk meegenomen in de

buurtbewoner en een ondernemer uitgenodigd.

selectiecriteria.

Verspreidingsgebied:
Het gebied omgeven door Wijde Begijnestraat, van Asch van Wijckskade, Oudegracht, Potterstraat,
Lange Jansstraat, Janskerkhof, Boothstraat

Utrecht.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Fred van Eeden, via telefoon 14 030 of
hardebollenstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Binnenstad, Stadskantoor,
Stadsplateau 1, 5e etage, of via telefoon 14 030.

