
Toekomstexpeditie
Kanaleneiland & 
Transwijk

Met de Toekomstexpeditie werken we samen  
aan de omgevingsvisie Kanaleneiland & 
Transwijk. Je leest er alles over op de achterzijde. 
Doe je mee?



Hoe willen Transwijk en Kanaleneiland zich ontwikkelen de komende jaren? Hoe zien 
we straten, gebouwen, parken, sportterreinen en dergelijke voor ons, om er goed te 
kunnen leven? Er gebeurt veel in het gebied en het is belangrijk om daar met elkaar 
over te praten. De gemeente maakt samen met alle gebruikers van het gebied een 
omgevingsvisie voor deelgebied Kanaleneiland & Transwijk. Deze omgevingsvisie 
maakt deel uit van de omgevingsvisie Utrecht. Doe je mee? Vraag je anderen ook?

Drie zaterdagen in het voorjaar van 2020:  
7 maart, 21 maart en 4 april 2020, 
Krachtstation (Amerikalaan199)

We werken zowel in kleine groepjes als allemaal  
samen. We praten Nederlands, maar geen vergadertaal. 
We gebruiken leuke methoden die iedereen aanspreken.

Geef je op bij omgevingsvisieKET@utrecht.nl 
Meer info, onder andere programma: 
utrecht.nl/omgevingsvisieket

Wat staat al vast 
De plannen en keuzes die de gemeente maakt voor de  
leefomgeving voor de lange termijn, gelden ook voor onze 
wijk. Bijvoorbeeld over gemengd wonen, de energietransitie, 
verkeer en betaald parkeren. Of over de Merwedekanaal-
zone of de Woonboulevard. Binnen deze besluiten kunnen 
we samen zoeken naar de inrichting van Kanaleneiland  
en Transwijk.

Wat is een omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie Utrecht staat al het gemeente-
lijke beleid over de ‘leefomgeving’. De leefomgeving is 
de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar 
ontmoeten en recreëren. Het gaat om de wijken en 
buurten, maar ook het winkelcentrum en het park.  
In de omgevingsvisie lees je wat we willen verbeteren, 
maar ook wat we willen behouden of beschermen. 

De aanpak 
De gemeente, Mitros, Bo-ex en Portaal organiseren de 
Toekomstexpeditie Kanaleneiland & Transwijk. Inwoners, 
ondernemers, instellingen en verenigingen ontdekken 
samen hoe ze straten, gebouwen, parken, en sportterreinen 
en dergelijke in de toekomst het liefst willen hebben, zodat:
• ze kunnen wonen en werken zoals zij graag willen.
• ze zich kunnen verplaatsen en ontspannen zoals

zij graag willen.
• ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen

ontwikkelen.

Jouw invloed
De eerste versie van de omgevingsvisie Kanaleneiland 
& Transwijk maken we samen. Dit is een advies aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een 
beslissing en bepaalt hoe de omgevingsvisie er definitief 
uitziet. Doe je mee? 

• Je kunt binnenlopen op één van de drie zaterdagen 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Op de website vind je het 
programma: kijk wat jou aanspreekt en kom langs!

• Wil je het hele programma meedoen? Dat kan 
natuurlijk ook! Je kunt zelfs alle drie de zaterdagen 
meedoen; dan zit je echt in de ‘harde kern’.

Kortom: je kunt zelf kiezen hoeveel tijd je erin wilt 
steken. 
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