Verzet tegen de bouw van viaduct en fly-over

'Park Plaza Hotel raakt geïsoleerd'
UTRECHT
Het Park Plaza Hotel lijdt veel
schade wanneer Utrecht de
plannen voor een viaduct met flyover voor het hotel aan het
Westplein doorzet. Dat zegt Robert
Henke, vice-president marketing
van Park Plaza.
RENÉ CAZANDER

,,De fly-over die de gemeente wil
bouwen komt op sommige plaatsen
10 meter van ons hotel vandaan te
liggen. Hierdoor verliezen we een
van onze twee toeritten. Het hotel
komt geïsoleerd te liggen.''
Maar daar blijft het volgens Henke
niet bij. De fly-over zorgt er ook
voor dat de gasten van het Park
Plaza in de toekomst geen vrij
uitzicht meer hebben en minder
licht in hun kamer krijgen.
Henke hoopt dat Utrecht tot inkeer
komt of dat het hotel steun krijgt
van de Raad van State. Zo niet,
dan is het claimen van planschade
de volgende, logische stap. De
Raad van State doet volgende
maand uitspraak tegen het
bezwaar, dat Park Plaza heeft
gemaakt tegen de plannen voor het
viaduct. Die is nodig voor het
hoogwaardig openbaar
vervoerstraject (hov) naar De
Uithof.

maainiveau ineens geconfronteerd
met een fly-over naast ons.''
Om de tafel
De twee kemphanen zitten
desondanks vandaag wel samen
om tafel. Dit op verzoek van de
Raad van State. Die heeft beide
partijen gevraagd uit te zoeken of
het mogelijk is voor Utrecht het
voorbereidende werk aan het hovviaduct weer te hervatten. Het gaat
dan om werkzaamheden, die geen
verband hebben met de fly-over.
Mochten de beide partijen er niet
uitkomen voor 1 oktober, dan
neemt de Raad van State alsnog
een besluit over het verzoek van de
gemeente Utrecht het bouwverbod
op te heffen.
Naast het Park Plaza heeft ook NH
Hotels bezwaar gemaakt tegen de
bouw van het hov-viaduct.
un.reageren@ad.nl

De Raad van State heeft eerder al
op verzoek van Park Plaza het
werk aan het omstreden viaduct
stilgelegd. Dit tot ongenoegen van
de gemeente. Die wil voor 1
oktober weer aan de slag, omdat
anders De Uithoflijn nog meer
vertraging oploopt.
Henke: ,,De stap naar de Raad van
State was onze laatste
mogelijkheid. Er staat voor ons veel
op het spel. We hebben gepoogd
met de gemeente de dialoog te
voeren, maar die is er niet geweest.
We werden na eerdere plannen
voor een tunnel of een variant op
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