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Wijkbericht       juni 2022 

 

 

Uitnodiging informatieavond Wolvenplein  
 

 
 

AM en Levenslang zijn de nieuwe eigenaren van het voormalige gevangeniscomplex Wolvenplein. Zij hebben 

plannen voor de herontwikkeling van Wolvenplein. Graag informeren de eigenaren en de gemeente Utrecht u 

over de stand van zaken, het vervolgproces en hoe wij u hierbij willen betrekken. Wij nodigen u van harte uit 

voor een informatieavond op dinsdag 28 juni 2022, van 19.30 tot 21.00 uur in de voormalige 

Wolvenpleingevangenis, Wolvenplein 27. 

 

Stand van zaken 

In april 2022 heeft het college van burgemeester en 

wethouders het intentiedocument vastgesteld. 

Daarmee geeft het college aan dat het vindt dat het 

plan van AM en Levenslang veel kans heeft. In het 

intentiedocument staan onderzoeksvragen en 

afspraken over het te volgen proces, de planning, de 

rolverdeling en de participatie.  

 

Kom naar de informatieavond 

AM en Levenslang hebben, samen met de gemeente, 

een plan van aanpak gemaakt voor een zorgvuldige 

communicatie en participatie Zij vertellen u hier graag 

meer over tijdens een bijeenkomst op dinsdag 28 juni 

2022 in het voormalige gevangeniscomplex. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd. Ook kunt u deze avond 

aan verschillende thematafels delen welke zorgen en 

kansen u ziet voor deze herontwikkeling van 

Wolvenplein.   

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt: 

19.30u opening en welkom met toelichting programma 

19.40u  toelichting op 

• het proces door de gemeente Utrecht 

• het planvoorstel door ontwikkelaar 

• participatie en communicatie door 

ontwikkelaar 

20.15u  ophalen eerste reacties (zorgen en kansen) 

per thema:   

• openbare ruimte (waaronder de route 

buitenom de muur, de brug over de singel, de 

binnenhoven)  

• horeca en werken  

• wonen (waaronder type woningen, 

vormgeving)  

21.00u  einde bijeenkomst 

 

We vinden het prettig als u zich aanmeldt, zodat we 

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. (z.o.z.) 



 

  

Maar het is niet verplicht. Aanmelden kan via 

wolvenplein@utrecht.nl.  
  

Brainstormgroepen 

AM en Levenslang gaan na de informatieavond graag 

verder in gesprek met de buurt. Dit gebeurt onder 

andere in de vorm van brainstormgroepen per thema. 

In deze brainstormgroepen nodigen zij 

vertegenwoordigers van de verschillende 

(bewoners)groepen uit om met elkaar in gesprek te 

gaan over deze thema’s. De uitkomsten van deze 

gesprekken nemen wij vervolgens mee in het 

vervolgproces. Tijdens de informatievond vertellen de 

ontwikkelaars u meer over deze brainstormgroepen.  

 

Het initiatief 

Het planvoorstel van AM en Levenslang, voorziet in 

woningen, werkruimtes, een kleinschalig hotel, horeca 

en ruimtes voor maatschappelijke functies. De 

entree/lobby, het horecadeel en de binnenhoven van 

het complex worden de ontmoetingsplekken voor 

bewoners, werkenden, hotelgasten en buurtbewoners. 

Tussen gevangenismuur en singel komt een wandel-

/struinpad en het voorplein wordt parkachtig ingevuld. 

Onderdeel van het plan is ook een brug over de singel.  

 

Meer informatie? 

Op de gemeentelijke website 

www.utrecht.nl/wolvenplein vindt u het visiedocument 

dat de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld ter 

voorbereiding op de verkoop van het complex door het 

Rijk. Op deze webpagina vindt u ook het 

intentiedocument dat het college van B&W in april dit 

jaar vaststelde. Op de website van de ontwikkelaar 

www.wolvenpleinontwikkelt.nl vindt u meer informatie 

over de plannen en de brainstormgroepen.  

 

Voor meer informatie over de herontwikkeling van 

Wolvenplein kunt u contact opnemen met gemeente 

Utrecht via e-mail wolvenplein@utrecht.nl of via 

algemeen telefoonnummer 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via 

e-mail binnenstad@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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