De Utrechtse singel rond
Hoe gaat het laatste stuk singel eruit zien?
Tekening van het proces

Utrechts trots

Uitgangspunten ontwerp

Op deze tekening ziet u hoe het ontwerp van het laatste deel
van de singel tot stand komt. Van het inventariseren van de
wensen en eisen van alle betrokken partijen tot het Definitief
Ontwerp.

De singel is van iedereen en Utrecht is er trots op. Daarom
willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun
wens of aandachtspunt voor dit deel van de singel kenbaar
te maken.

We beginnen niet met een blanco vel. Er is al heel veel wat
hier moet en mag komen. We werken bijvoorbeeld met de
uitgangspunten van het ontwerp van landschapsarchitect
J.D. Zocher jr. Hij ontwierp ook de rest van de oevers van de
Utrechtse singel.

Wandeling en kennismaken
met het gebied en wat hier
kan en mag.

In deze bijeenkomst
kan je aangeven of
je aan de vaste
participatiegroep
wilt deelnemen.

In twee (dezelfde)
bijeenkomsten verzamelen
we de wensen van de stad
en de omgeving. Hier is het
ontwerpbureau bij aanwezig.

Stap

3

Het ontwerpbureau gaat aan de
slag met de wensenlijsten en
maakt een schetsontwerp.
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Stap

4

Het ontwerpbureau past het
schetsontwerp aan op basis
van het gesprek met de
participatiegroep.

Het Voorlopig Ontwerp
wordt uitgewerkt tot een
Definitief Ontwerp2 .
De aannemer wordt
geselecteerd.
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Stap

Het ontwerpbureau bespreekt
het schetsontwerp met de
participatiegroep.
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Start uitvoering herstel
laatste deel singel, begin
2018. Klaar in 2020.
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Het schetsontwerp wordt
gepresenteerd aan de
participatiegroep en aan de stad.

Stap

6

10

Het ontwerpbureau vertaalt
het schetsontwerp naar een
Voorlopig Ontwerp1 waarna het
getoetst kan worden.
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In een Voorlopig Ontwerp (stap 7) staan alle elementen
genoemd, bijvoorbeeld waar een fietspad of bomen komen.
Daarna wordt het ontwerp getoetst op beheerbaarheid in
de toekomst.
In de stap naar een Definitief Ontwerp worden de
tekeningen tot op de centimeter uitgetekend. Er kan dan
niets meer wijzigen aan de plek van de elementen.
Hierna start de aanvraag voor de monumentenvergunning.

Participatiegroep
wordt geïnformeerd over
uitkomsten toetsing.
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Vaststellen definitief
Voorlopig Ontwerp door
de gemeenteraad.
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