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Denkt u met ons mee?
Jaarbeursterrein, van hallencomplex tot stadswijk
Het gebied van Jaarbeurs Utrecht gaat veranderen. De gesloten hallen worden ontwikkeld tot een
complete, nieuwe stadswijk. Met naast nieuwe, duurzame hallen voor beurzen en evenementen
ook een plek om te wonen, werken en ontspannen. Als bewoner, werkende of sporter uit de
omgeving van Jaarbeurs willen we graag weten wat uw ideeën zijn en wat u belangrijk vindt.
Nieuwe plannen
Jaarbeurs heeft in december 2019 haar Masterplan Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd. U vindt dit plan op
nieuwe.jaarbeurs.nl. Jaarbeurs wil graag veel meer onderdeel van de stad worden. Ook wil Jaarbeurs de
Jaarbeurshallen met de parkeerterreinen ombouwen tot een nieuwe, levendige wijk. Een stedelijke wijk die in
verbinding staat met de omliggende wijken.

Denk mee via denkmee.utrecht.nl
Dit zijn ingrijpende veranderingen. Daarom is het extra belangrijk dat wij als gemeente Utrecht goed weten wat
de buurt bezighoudt. Wat vindt u als bewoner belangrijk? Wat voor wijk moet het worden of wat juist niet? Voor
wie is deze wijk? Wat wilt u ons als sporter op het Merwedekanaal laten weten? Hoe zorgen we ervoor dat het
Jaarbeursterrein mooi aansluit op (toekomstige) omliggende wijken? Of misschien wilt u andere ideeën met ons
delen.

Dit kunt u doen door onze vragenlijst in te vullen. Deze vindt u op denkmee.utrecht.nl
en dan bij omgevingsvisie Jaarbeurs.

Door de online vragenlijst in te vullen, helpt u mee bij het maken van de omgevingsvisie Jaarbeurs. In die
omgevingsvisie staan straks de uitgangspunten en voorwaarden waarmee Jaarbeurs haar plannen kan uitwerken.
Zo’n visie opstellen kunnen wij natuurlijk alleen samen met inwoners van de stad.

Hoe halen we nog meer wensen op?
Na het ophalen van de wensen en ideeën via de online vragenlijst, gaan we verder in gesprek met mensen. Dit
gebeurt in buurtgesprekken met verschillende onderwerpen, zoals wonen, werken of sport en ontspanning. Aan
het einde van de online vragenlijst kunt u het aangeven als u hieraan mee wilt doen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op cu2030.nl/jaarbeurs. Hier vindt u ook een kaartje met het te ontwikkelen gebied.
Het gaat niet alleen om het terrein met de huidige Jaarbeurshallen, maar ook om de parkeerterreinen achter het
Merwedekanaal en achter de Graadt van Roggenweg.
Op denkmee.utrecht.nl vindt u niet alleen de online vragenlijst. Ook leggen we hier uit welke stappen we nog
meer zetten bij het maken van de omgevingsvisie.
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten via beurskwartier@utrecht.nl.
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