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Voorlopig Ontwerp⁺ aangescherpt

Op woensdag 6 september waren de participatiegroep, de gemeente en ontwerpbureau

OKRA aanwezig op de vierde avond over het ontwerp Catharijnesingel-Zuid. Doel van de

avond was het bespreken van de verdere uitwerking en aanscherping van het Voorlopig

Ontwerp (VO). In de zomermaanden is het ontwerp aangescherpt en getoetst door

verschillende gemeentelijke diensten, zoals de beheerder, de havenmeester en de nood- en

hulpdiensten. Dit Voorlopig Ontwerp heeft een plus: het is al aangevuld met details,

bijvoorbeeld over plantensoorten en type bestrating. De participatiegroep ontving dit keer
het uitgewerkte VO enkele dagen voor de avond zelf. Dat gaf hen de gelegenheid om al

reactie te geven over onduidelijkheden of verdiepende vragen te stellen. Deze onderwerpen
werden behandeld tijdens de avond.

Openstaande punten

Er zijn vier onderwerpen uit het ontwerp die we nog niet kunnen afhechten:

1. Voetgangersbrug Aan het begin van het participatietraject uitten een deel van de

deelnemers de wens voor een voetgangersbrug ter hoogte van de huidige “Bult”. Gaandeweg

bleek dat in de participatiegroep de meningen hierover verdeeld zijn. Het inpassen van een

brug in dit gebied was geen onderdeel van de opdracht. De mogelijkheid voor een brug (plek,
constructie, kosten) zijn onderzocht. De inpassing past niet binnen de verstrekte opdracht,

met name budgettair. Ruimtelijk is de inpassing wel in het ontwerp meegenomen. Hierdoor

kan een brug eventueel meegenomen worden bij de herontwikkeling van de zone

Moreelsepark die de gemeente samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat opstarten. Het

gaat hierbij om een integraal plan voor het gebied tussen het spoor en de singel. Wanneer

daar meer duidelijkheid over komt, wordt ook duidelijk of een brug wel of niet op deze plek

past. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling. Van voorstanders ontving

wethouder Everhardt op 1 september 2017 een petitie over de voetgangersbrug.

2. Verplanten bestaande platanen Enkele platanen staan nu op de plek waar in de toekomst

het water komt. Deze bomen zijn inmiddels voorbereid om verplant te worden naar de

overkant van de nieuwe singel. Maar, bomen kunnen niet het hele jaar door verplant worden.
Hopelijk sluiten de planning van het graven van het water en het verplantseizoen op elkaar

aan. Zo niet, dan worden deze platanen elders in Utrecht geplant en wordt de bomenrij langs
de singel aangevuld met andere, al wat oudere bomen.

3. Wegprofiel Catharijnesingel De juiste balans tussen ruimte voor groen, fietsers en

voetgangers en een weg voor automobilisten is nog niet gevonden voor de Catharijnesingel.

Door verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en het ontwerpbureau wordt het wegprofiel

besproken en verder uitgewerkt. De uitgewerkte versie komt in het Definitief Ontwerp. Deze

wordt in het najaar op www.cu2030.nl/singel geplaatst.

4. 72-uurs aanlegplaatsen In het Voorlopig Ontwerp is opgenomen dat de 72-uurs

aanlegplaatsen aan de binnenstadzijde worden weggehaald en verplaatst naar een andere
locatie aan de singel. Waar die terugkomen, staat nog niet vast.

Tips en tops

De participatiegroep gaf aan het eind van de avond tips en tops over de organisatie van de
participatie en het doorlopen proces. De uitkomst is dat de leden over het algemeen

tevreden zijn met het resultaat. Zij geven aan dat het projectteam goed geluisterd en

meegedacht heeft over de punten die werden ingebracht. De participatiegroep werd

meegenomen in de afwegingen en knelpunten en kreeg een inkijkje in het ontwerpproces

van de ontwerper. Natuurlijk zijn er ook punten ter verbetering. Zo gaven sommigen aan dat

het meenemen van hun achterban niet altijd even makkelijk was, vooral omdat ze hier soms
te weinig tijd voor kregen. Een zorg die bestaat bij een aantal leden is de vertaling van het

Voorlopig Ontwerp naar het Definitieve Ontwerp. Worden alle punten inderdaad

meegenomen die zijn afgesproken? Dat heeft het projectteam van de gemeente zichzelf als
taak gegeven en zal hier scherp op toezien.

Heel wat punten in het Voorlopig Ontwerp zouden niet zo zijn als er geen participatie was
geweest. Het ontwerp is er beter en completer door geworden. We noemen hieronder
belangrijke verbeteringen.
•

Ecologie en vooroevers – meer aandacht voor ecologie en ecologische vooroevers in het
ontwerp.

•

Onderzoek inpassing voetgangersbrug – onderzoek is gedaan en de komst van een brug
wordt in dit ontwerp niet onmogelijk gemaakt.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ligplaatsen pleziervaart binnenstadzijde verplaatsen

Het toevoegen van een kanosteiger aan de oever aan de binnenstadzijde

Het toevoeging van een bootsteiger bij Karel V met een mindervalide-toegankelijkheid

De inpassing van een verblijfsplek aan het water

Een goede logistieke afwikkeling van touringcars voor Karel V

Het Handhaven van het ‘Truus van Lierplantsoen’

Het inpassen van natuurlijke speelelementen en het pannaveldje

Het kunstwerk ‘Grote Ster’ blijft behouden in dit gebied

We houden u graag op de hoogte

Wilt u ook op de hoogte blijven van het vervolgproces? Dat kan. Wij informeren u graag, ook

in de toekomst. Als u niet meer op de emaillijst wilt staan, stuurt u dan een mail naar

singel@utrecht.nl met AFMELDEN in het onderwerp. Dan verwijderen wij u van de lijst.

De stappen waarover wij u zullen informeren of bij willen betrekken, zijn niet nog allemaal

bekend. Wel blijven we nog lang ‘buren’ waarbij we, zeker in de aanloop naar de uitvoering,
weer bij u terugkomen.

Hoe verder
₋

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

₋
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Tot en met dinsdag 12 september praten participatiegroepleden hun achterban en

straatgenoten bij en is er gelegenheid om een reactie in te sturen op het Voorlopig
Ontwerp. Stuur uw reactie aan singel@utrecht.nl.

De Wijkraden geven hun advies op het Voorlopig Ontwerp op 14 september 2017.

In de laatste twee weken van september vindt de interne voorbereiding voor het bestuur

plaats.

Begin oktober wordt het besluit van het bestuur verwacht. Dan gaat ook een brief

hierover uit aan de gemeenteraad.

Daarna is de presentatie aan de stad en de informele inspraakperiode. U wordt hierover
geïnformeerd.

Foto’s van de participatieavond op woensdagavond 6 september 2017

