
Dit bericht is op 21 juni huis-aan-huis verspreid in Oude Daalstraat, Wolfstraat, 1
e
 Daalsedijk,  Kop ASW, Berkstraat, 

Spijkerstraat tot aan Vlijtstraat, Zaagstraat en Vlijtstraat. Digitaal: Wijkburo NW, Wijkraad NW, via facebook en website. 

OPROEP en UITNODIGING BIJEENKOMST 29 JUNI 2017  

 
EENMAAL ROOD WORDT NOOIT MEER GROEN! 
Initiatiefgroep Daalsepark zet zich in voor het behoud van het groen in ‘ons’ stadspark. Maar of het 

Daalsepark zal blijven is nog geen uitgemaakte zaak! De komende tijd wordt spannend… 

 

Het Daalsepark-gebied staat bij de gemeente al heel lang in de boeken als verdienlocatie. Dat 

betekent dat het aan een projectontwikkelaar zal worden aangeboden om het misschien wel 

helemaal vol te bouwen. Begin juli staat de startnotitie, waarin de plannen uit de doeken worden 

gedaan op de agenda van het College van B en W.  

 

Wij zouden het erg jammer vinden als er geen of weinig ruimte voor groen overblijft. Wijk NW, met 

Pijlsweerd en de 1
e
 Daalsebuurt, is al de minst groene wijk van de stad. En straks misschien ook wel 

de wijk met de grootste inwonerdichtheid! Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat er in Utrecht 

meer woningen komen, maar moet dan perse op dit plekje met 25 grote bomen?  

 

Initiatiefgroep Daalsepark heeft vorig jaar op verzoek van de gemeente, een schetsontwerp 

aangeboden. Daar is tot nu toe weinig mee gedaan. In ons idee wordt het Daalsepark een nog 

actievere plek en een mooi entree voor de binnenstad en Amsterdamsestraatweg, met een 

belangrijke groene verbinding naar Lombok. Een groene plek van ontmoeting en activiteit. 

 

Jouw steun is nodig 

Deze brief is te kort om alles goed uit te leggen. Waar het om draait is dat we jou nu nodig hebben! 

Help ons om samen het gemeentebestuur duidelijk te maken, dat kappen en volbouwen met 

woningen voor de wijk niets oplevert. Sterker nog, we gaan erop achteruit. 

 

Zodra de startnotitie is aangeboden moeten we onze stem luid en duidelijk laten horen. Naar de 

politiek, naar de pers, naar vrienden, buren, (on) bekenden én tijdens een informatiebijeenkomst dit 

najaar. Want eenmaal rood wordt het nooit meer groen… 

 

Daalsepark Café donderdag 29 juni van 16.30 – 19.00 uur 

Je bent van harte uitgenodigd op donderdag 29 juni voor presentatie (17 uur) en bijpraat over acties 

Daalsepark en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Locatie: Daalsepark 

 

Op de hoogte blijven of aansluiten? Ga dan naar onze Facebookpagina Daalsepark of volg het nieuws 

op onze website www.daalsepark.nl. Wil je je inzetten of heb je een vraag, stuur dan een berichtje 

naar info@daalsepark.nl.  Samen staan we sterk! 

 

Graag tot donderdag 29 juni!  

met groene groet, Bart, Herbert en Louise 
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