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Geachte Raadsleden,
Hierbij bieden wij u de Keuzedocumenten over “ Het Nieuwe Centrum, “a healthy urban boost” -een
kwestie van kiezen”, aan.
Vorige jaar stelde u de Toekomstvisie voor de 2e fase Ontwikkeling Stationsgebied vast, dit voorjaar
gevolgd door het afsluiten van de ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs.
U vroeg ons het opstellen van de structuurvisie voor dit belangrijke gebied in een open proces met de
stad, met partners en met de Raad vorm te geven.
Dat hebben we dan ook opgepakt: op de 2e verdieping van het stadskantoor is een stadslab ingericht
waarin de plannen worden gemaakt. Ondertussen hebben in alle openheid ongeveer vijftig gesprekken
plaatsgevonden met diverse stakeholders, politieke partijen, bewoners, bedrijven etc. Ook zijn een
drietal bijeenkomsten gehouden met de klankbordgroep, waarin de direct belanghebbenden zitten, en
hebben enkele andere activiteiten plaatsgevonden, zoals traineebijeenkomst en campusparty. In het
stadslab dragen ook het Rijk, Rijkswaterstaat en provincie hun steentje bij aan de gedachtenvorming
over inhoud van de structuurvisie.
Al deze bijeenkomsten en gesprekken hebben input geleverd voor de zeven keuzedocumenten die nu
voorliggen. Het zijn keuzedocumenten waarin nog allerlei dilemma’s staan , scenario’s worden
geschetst en keuzes worden voorgelegd. Soms nog wat abstract, soms al heel concreet.
Alles met als doel om te komen tot een goed functionerend, duurzaam en gezond nieuw stuk van de
stad en de structuurvisie die we daarvoor gaan opstellen.
Komende weken, en met name op 24 september 2016 in het stadsgesprek “Stadslab on tour” willen wij
deze keuzes grondig met de stad bespreken. Die dag kunnen belangstellenden, belanghebbenden en
deskundigen naar eigen keuze intensief dan wel wat extensiever meedenken over de te maken keuzes.
De keuzedocumenten geven daarvoor het inhoudelijke speelveld aan. Ook een reflectie op de
resultaten van dit stadsgesprek, georganiseerd door Aorta, medio oktober hoort daarbij.
Wij nodigen u hierbij uit om, met de input van de keuzedocumenten, u te mengen in het gesprek met
de stad. U kunt zich aanmelden bij stadslab@utrecht.nl. Een vooraankondiging voor het stadsgesprek
heeft u per e-mail van ons ontvangen.
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Wij verwachten begin volgend jaar de concept structuurvisie in inspraak te brengen en rond de zomer
2017 aan u ter vaststelling voor te leggen.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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