Nieuwsbrief laatste deel singel, 7 juli 2017
Presentatie van het Voorlopig Ontwerp

Op dinsdag 4 juli vond de derde avond van de participatiegroep Catharijnesingel-Zuid plaats.

Doel van de avond was het presenteren van het Voorlopig Ontwerp. Op basis van alle

gesprekken, alle reacties, ideeën, wensen en zorgen heeft het ontwerpbureau het Voorlopig

Ontwerp gemaakt. Het gemeentelijk projectteam bedankt alle mensen die een reactie hebben
gegeven en samen met ons tijd en energie hebben gestoken in dit traject.

Van VO naar DO

In een Voorlopig Ontwerp (VO) is te zien hoe de inrichting zal zijn en welke verschillende

functies in het gebied komen. Het Voorlopig Ontwerp wordt een Definitief Voorlopig

Ontwerp nadat de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven. Daarna volgt een uitwerking
op detailniveau voor de precieze maatvoering en keuzes voor materialen. Dit is dan het
Definitief Ontwerp (DO).

Presentatie aan de hand van ingebrachte vragen en wensen

Het Voorlopig Ontwerp is tijdens de bijeenkomst in z’n geheel gepresenteerd en daarna in

delen toegelicht aan de hand van de vragen en punten die eerder aan bod kwamen uit de

participatiegroep. Bijvoorbeeld:
-

Hoe komen de oevers eruit te zien?

-

Hoe zit het met de bereikbaarheid van de Catharijnesingel, het Willemsplantsoen en

-

Waar komen de ecologische oevers?

-

Hoe lopen de paden en waar komen de zitplaatsen?

-

het Geertebolwerk?

Hoe komt het talud eruit te zien?

Welke speelvoorzieningen komen in het park?

-

Waar komt het water precies terug (tov de huidige situatie)

-

Wat is de situatie met de brug?

-

Waar komen de steigers te liggen?
Wat is het beplantingsplan?

kunnen de bomen (platanen) aan de westzijde behouden blijven?

Na de presentatie konden de aanwezigen per thema hun vragen stellen aan de betreffende

experts van de gemeente en het ontwerpbureau. Bij de afsluiting van de avond was de sfeer
ontspannen en informeel. Het werk was gedaan en de vragen waren beantwoord. De avond
eindigde met applaus van de participatiegroep.

Specifieke gesprekken over ecologie-erfgoed en verkeer

Tijdens de vorige bijeenkomst op 30 mei kwam naar voren dat er te weinig tijd was om goed
met elkaar van gedachten te wisselen over het thema ecologie in relatie tot erfgoed. Hoe
komen beide tot hun recht in het ontwerp? In juni is daarvoor een gesprek geweest met

enkele leden van de participatiegroep met het ontwerpbureau en de gemeente. Het gesprek

leidde al snel tot de conclusie dat deze thema’s prima samen kunnen in een ontwerp. Daarna

ging het gesprek over aspecten als oever, talud en type beplanting.

Een ander aspect uit het ontwerp dat verder is uitgediept, is de inrichting van het wegvak
voor het Willemsplantsoen. Ook hierover is apart met enkele participatiegroep-leden

gesproken. Er waren onder andere zorgen over het aantal auto’s en de juiste manier van het
afwikkelen van het autoverkeer op het Willemsplantsoen. Door te kijken naar onderzochte
varianten en de afwegingen daarbij werd duidelijk wat de beste oplossingen hiervoor zijn.

Hoe verder
−

Tot dinsdag 11 juli 15.00 uur is er gelegenheid om een reactie in te sturen op het

Voorlopig Ontwerp. De participatiegroep-leden praten hun achterban en straatgenoten

bij. Stuur je reactie aan singel@utrecht.nl

−

De komende acht weken werkt het ontwerpbureau de laatste punten van het voorlopig

ontwerp uit.
−

Het ontwerpbureau zal de komende weken ook het beplantingsplan uitwerken. Zij maken

hierbij graag gebruik van de kennis van de betrokken participatiegroep-leden. Zij worden

hiervoor benaderd.

−

Deze periode wordt het ontwerp getoetst door de verschillende gemeentelijke diensten,
zoals de beheerders, de havenmeester, nood en hulpdiensten etc.

−

Op woensdag 6 september presenteren we de nieuwste versie van het Voorlopig Ontwerp
aan de participatiegroep. Hierin zijn dan de opmerkingen van de beheerders verwerkt en
de opmerkingen uit de laatste bijeenkomst beantwoord. De participatiegroep-leden

ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
−

Wanneer na de zomer het Voorlopig Ontwerp helemaal gereed is en het college positief
besloten heeft, wordt het aan de stad gepresenteerd. Daarna volgt een besluit in de
gemeenteraad.

Op www.cu2030.nl/singel is het gepresenteerde Voorlopig Ontwerp toegevoegd aan de lijst
met documenten.

Als je de presentatie van 4 juli wilt ontvangen, kun je een mail sturen aan singel@utrecht.nl.

