
Van: Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen <buurtschap-A-R@hotmail.com>  
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 12:12 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: brief aan provinciale Statenleden mbt Ronald Mc Donaldhuis 
 
Geachte Statengriffier, 
 
Via deze weg wil ik u vragen om bijgesloten brief te mailen naar de leden van de Provinciale 
Staten die betrokken zijn bij de besluitvorming omtrent de locatie voor het Ronald Mc 
Donaldhuis. 
 
Als bestuur van de Buurtschap Amelisweerd Rhijanuwen willen wij via dit schrijven nogmaals 
kenbaar maken wat ons standpunt is m.b.t. het bouwen buiten de rode contour. 
 
Graag ontvang ik een bevestiging van u dat de brief aangekomen is en dat deze bij de juiste 
leden is aangekomen. 
 
Alvast hartelijk dank voor de moeite. 
 
Miranda van Leeuwen - van Rijn 
secretaris de Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen 
06-12435219 
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Buurtschap Amelisweerd en Rhijnauwen 
 
Aan Provinciale Staten Utrecht             
Per mail aan griffier commissie RGW               
           
Betreft: Ronald Mc Donald Huis 
 
 
Bunnik, 2 maart 2021 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Het Buurtschap Amelisweerd en Rhijnauwen vertegenwoordigt de bewoners op de 
landgoederen en is daarmee de buurman van het USP.  
 
Via deze brief steunen wij de eerdere oproep van het Buurtschap Oostbroek en Kromme 
Rijn. Een deel van die oproep vind u hieronder. 
 
Initiatiefnemers UMC en Maxima-centrum hebben nagelaten om de stakeholders te 
informeren over het voorliggende plan terwijl dat destijds -bij de bouw van het Maxima-
centrum- wel is toegezegd. 
 
Wij zijn tegenstander van de bouw van het Ronald Mc Donald Huis aan de zuidzijde van de 
Hoofddijk omdat er is afgesproken dat de bouw van het Maxima-centrum een eenmalige 
schending van het bouwen buiten de rode contour zou zijn. 
 
Met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en met name het 
zekerheidsbeginsel verwachten wij dat de Statenleden dit initiatief niet zullen kunnen 
steunen. De Gemeenteraad Utrecht heeft op 18 juli 2019 een amendement aangenomen 
over de rode contour.  
Wij vertrouwen er dan ook op dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. 
 
Wij doen dan ook een dringend beroep op alle Statenleden en de gemeente Utrecht om het 
volgende te melden aan de initiatiefnemers: 
 
a. blijf binnen de rode contour zoals afgesproken bij de bouw van het Maxima-centrum 
b. ga opnieuw de mogelijkheden van andere locaties na.  
 
Hoogachtend, 
met vriendelijke groet, 
 
Buurtschap Amelisweerd en Rhijnauwen 
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