
Stadsteam Jaarbeurspleingebouw  

…doet u mee? 

  

 

  

• Wilt u er zeker van zijn dat dit gebouw bijdraagt aan een gezonde stad? 
• Hoe zorgen we er voor dat dit echt een gebouw voor iedereen wordt? 
• Of bent u gewoon benieuwd hoe we samen tot een mooi plan voor een bruisend, gezond en 

markant gebouw komen? 
• Laat ons dan nu weten waarom u graag lid wilt zijn van het Stadsteam 

Jaarbeurspleingebouw.  

  

Eerder heeft u aangegeven graag op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het 
Jaarbeurspleingebouw. We zijn bijna een stap verder. We hopen dat de gemeenteraad het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) eind december vaststelt. Vervolgens start begin 
2022 het aanbestedingsproces voor de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw, een gebouw van 
en voor de stad. We willen de stad natuurlijk ook in deze volgende fase graag betrekken. Wilt u 
meedoen? Laat het ons weten. 

  



Samen met maximaal 6 andere leden helpt u ons tijdens het aanbestedingsproces. Het 
Stadsteam  Jaarbeurspleingebouw komt een aantal keer in 2022 bij elkaar. U gaat in gesprek met de 
ontwikkelende partijen en helpt ons bij het selecteren van de meest interessante partijen, bij het 
kiezen van goede visies en uiteindelijk bij de keuze voor het beste plan voor het 
Jaarbeurspleingebouw. Een superinteressante klus! 

  

We vragen de nodige energie van u, voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomsten van het 
Stadsteam. Meer informatie over wat we van u vragen, hoe u zich kunt aanmelden en wat de 
spelregels zijn voor deelname aan het Stadsteam vindt u op Jaarbeurspleingebouw - CU2030 We 
willen graag dat de leden verschillend zijn qua interesses, leeftijd en achtergronden. Daarom vragen 
we u hiervan een beeld te schetsen in een motivatiebrief van maximaal 2 A4-tjes. Uiteraard zijn we 
ook nieuwsgierig naar  uw motivatie om deel te nemen aan het Stadsteam.  

  

Mail deze brief voor vrijdag 13 december 2021 aan jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl. U kunt ons op 
dit adres ook mailen als u vragen heeft. Heeft u liever eerst nog even persoonlijk contact, laat dit dan 
weten, dan bellen wij u terug. 

  

We kijken met gezonde spanning uit naar uw reactie! 

  

Namens projectteam Jaarbeurspleingebouw Gemeente Utrecht 

  

  

Susanne Siebers 

projectmanager Jaarbeurspleingebouw 
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