Spelregels voor de participatie voor het laatste deel van de singel,
Catharijnesingel-Zuid, april 2017

Wie doen er mee?
•

Omwonenden, ondernemers, werknemers in het gebied, mensen uit de stad en

belangenorganisaties die geïnteresseerd zijn in een inhoudelijk gesprek over wensen
t.a.v. het ontwerp voor de Catharijnesingel-Zuid kunnen meedoen.

•
•
•

Deelnemers participatiegroep zijn aanwezig bij de drie geplande avonden.

Deelnemers melden vooraf naam, adres en hun motivatie om deel te nemen.
Deelnemers nemen in principe deel aan de participatie op persoonlijke titel.

Deelnemers mogen wel aangeven als zij lid zijn van een belangenorganisatie en
namens die groep inspreken. In de discussie gaat het om de kwaliteit van de

argumenten en of uw inbreng een algemeen belang of individueel belang dient.
•

Deelnemers van de participatiegroep zijn een brede vertegenwoordiging van de

samenleving. We zien graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid over het
gebied en de stad, ondernemers en bewoners, mensen met verschillende

interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond.
•

Er is geen limiet aan het aantal deelnemers van de participatiegroep, wel is de eis dat
deelnemers bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

•

Voor het ontwerpproces heeft de gemeente ontwerpbureau Okra aangesteld om

samen met belanghebbenden en de gemeente te komen tot een Voorlopig Ontwerp.

Wat doet de participatiegroep?
•
•

Rol van de participatiegroep in het proces is raadgevend.

De participatiegroep werkt samen met het ontwerpbureau door eerst te bespreken
wat de wensen en ideeën zijn, en vervolgens om mee te kijken naar de eventuele
vertaling van de wensen en ideeën naar het ontwerp.

Wanneer komt de participatiegroep bij elkaar?
•

Na de bijeenkomst op dinsdag 18 april en woensdag 19 april, gericht op het ophalen

van wensen en ideeën bij een ieder, gaat de participatiegroep van start.

•

Alle bijeenkomsten van de participatiegroep vinden plaats in de avond: inloop 19:30

•

De participatiegroep krijgt in ieder geval drie momenten, in de periode april t/m juli

uur, start 20:00 uur tot max. 22:00 uur.

2017, om met het ontwerpbureau mee te kijken naar het ontwerp.

•

16 mei 2017: Kennismaking. Presentatie door het ontwerpbureau van verschillende

ontwerpen waar de eisen en wensen in verwerkt zijn. Hierover gaan we met elkaar in
gesprek.
•
•

30 mei 2017: Vervolg op gesprek over ontwerp.

4 juli 2017: Presentatie door het ontwerpbureau van het schetsontwerp aan de

participatiegroep.

•
•

6 juli 2017: Toetsing schetsontwerp.

Augustus 2017: presentatie voorlopig ontwerp aan de participatiegroep en de stad.

Wat is de werkwijze van de participatiegroep?
•

Deelnemers weten dat wat in de participatiegroep wordt besproken niet definitief is.

Niemand heeft gelijk. Het streven is niet dat iemand of iedereen 100% zijn zin krijgt,

het streven is om een zo goed mogelijk ontwerp te krijgen voor het terugbrengen van
het water en het inrichten van de oevers dat door veel mensen wordt gedragen.

•
•
•

Iedereen kan vrijuit praten en vragen staat vrij.
We gaan met respect met elkaar om.

De participatiegroep komt vooralsnog drie keer bij elkaar. We realiseren ons dat dit

beslag legt op een deel van de vrije tijd van deelnemers. Daarom stelt de gemeente

Utrecht alles in het werk om te zorgen voor een prettige sfeer en voldoende resultaat.
Het moet immers de moeite waard zijn om deel te nemen.
•

Bij conflicten van belangen binnen de participatiegroep grijpen we terug naar de

vaststaande kaders. Biedt dat geen uitkomst, dan kan de gemeente Utrecht een

besluit forceren.

Wat doet de participatiegroep niet?
•

Het uitgangspunt is dat het water in de Catharijnesingel-Zuid gerealiseerd wordt om
een historisch monument in ere te herstellen. De locatie van de singel staat niet ter
discussie. De inrichting van de oevers wel.

•

We spreken over vormgeving, gebruik en wensen voor de omgeving binnen de

•

We streven er naar om kort na afloop van de bijeenkomsten een beknopt verslag over

randvoorwaarden die vaststaan.

de gespreksonderwerpen te plaatsen op de site van het Stationsgebied

(cu2030.nl/singel). Indien gewenst kunnen deelnemers aan de participatiegroep dat
verslag vooraf zien en goedkeuren.

Meer informatie: cu2030.nl/singel

