Nieuwsbrief laatste deel singel, 2 juni 2017
Zeven belangrijke thema’s doorgesproken

Op dinsdag 30 mei vond de tweede bijeenkomst van de participatiegroep CatharijnesingelZuid plaats. Doel van de avond was om de deelnemers mee te nemen in het ontwerpproces
en wat daarbij komt kijken. Aan de hand van vragen gaf het ontwerpteam per thema uitleg

en vertelde de bijbehorende dilemma’s. Door gebruik te maken van een camera en een groot
scherm kon iedereen meekijken met de ontwerper terwijl hij op het ontwerp tekende.

De avond was een tussenstap in het proces om zeven thema’s te bespreken waarover veel

verschillende reacties zijn binnengekomen. Voordat we keuzes maken, wilden we deze nog
eens goed doorspreken met de participatiegroep.

De zeven thema’s

1. Kunst, spelen, hardlopen en honden
2. Oeverlijn en bomen

3. Aanmeren en zitsteiger

4. Toegankelijkheid: autobereikbaarheid, fietsen, touringcars en OV-haltes

5. Wel of geen voetgangersbrug

6. Ecologie

7. Beplanting

Hieronder enkele wensen en reacties per thema

1. Twee kinderen uit de buurt waren aanwezig tijdens de eerste helft van de avond om mee

te praten over het onderdeel spelen. Zij zien graag een pannaveld (klein veldje) gerealiseerd

om een balletje te trappen. De gemeente kijkt met het ontwerpbureau wat de mogelijkheden
zijn in en om het park voor deze speelfaciliteit. Het was zeker niet het enige onderwerp wat
bij spelen aan de orde kwam.

2. Bij het thema Oeverlijn en bomen kwam duidelijk naar voren dat een groene oever

belangrijk is met behoud van zoveel mogelijk bomen. Een pad langs de oever is gewenst, als
het past.

3. Steigers voor het aanmeren en zitten. Wat kan aan de binnenzijde van de singel en wat

kan aan de buitenzijde? Niet teveel aanmeerplekken, ook niet te weinig nu het rondje singel
weer bevaarbaar is.

4. Bij toegankelijkheid was het belangrijkste punt: hoe kan het park tot zijn recht komen

terwijl er ook voldoende ruimte is voor het autoverkeer, wat in de nieuwe situatie gebruik zal
maken van het Willemsplantsoen om bij de Catharijnesingel te komen.

5. De brug stond ingetekend op het ontwerp. Echter is het nog niet zeker dat die er ook

komt. We ontvangen veel argumenten voor en tegen een voetgangersbrug. De komende
maand loopt het onderzoek naar de verschillende aspecten van de brug en wordt een
beslissing voorbereid die naar het bestuur en de raad kan.

6. Ecologie en 7. Beplanting: er was te weinig tijd om goed met elkaar van gedachte te

wisselen over het belangrijke thema ecologie en beplanting en de mogelijke opties daarbij.
Om de kennis uit de participatiegroep op dit gebied goed te gebruiken voor het project, is

een afspraak gepland met een vijftal leden van de participatiegroep. Op de agenda staat het
bekijken van oplossingen die gerealiseerd zijn en het ter plekke bespreken wat mooie
oplossingen zijn in het laatste stukje singel.

Hoe verder
−

Tot maandag 5 juni 22.00 uur is er gelegenheid om naar aanleiding van de discussies
van afgelopen dinsdag reacties in te sturen. De leden van de participatiegroep praten
hun achterban en straatgenoten bij. Stuur je reactie aan singel@utrecht.nl

−

−

Op 12 juni is het verslag van de avond van 30 mei op de site te vinden.

Op 14 juni spreken vijf leden van de participatiegroep met het ontwerpbureau en de
gemeente over ecologie en beplanting in relatie tot erfgoed.

−

De komende vier weken werkt het ontwerpbureau het voorlopig ontwerp verder uit. De

gemeente voert een aantal onderzoeken uit. Op dinsdag 4 juli presenteren we het

voorlopig ontwerp aan de participatiegroep. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Op www.cu2030.nl/singel is het schetsontwerp aan de lijst met documenten toegevoegd.

Foto-impressie participatieavond 30 mei 2017
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