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Tijdelijke plannen en activiteiten Westplein
Hoe maken we van het Westplein een plek waar we graag willen zijn? Deze prikkelende vraag staat centraal
tijdens de bijeenkomst - een zogeheten ‘placegame’ - op zaterdag 27 januari 2018 waarvoor we u van harte
uitnodigen. We starten zaterdag 27 januari om 10uur in de Ulu Moskee op de kop van Lombok.
Nu de gemeenteraad op 7 december jl. de

activiteiten kunnen georganiseerd worden?

omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein

Meedenkers èn meedoeners zijn van harte

heeft vastgesteld, gaat het Westplein

welkom. Het is immers de plek waar u woont,

daadwerkelijk op de schop en komt daar over

onderneemt, werkt, winkelt en doorheen loopt,

een aantal jaar een mooi Lombokplein voor in de

fietst of rijdt.

plaats. Tot die tijd willen we graag samen met
bewoners en ondernemers uit de buurt tijdelijke

De placegame

plannen en activiteiten bedenken om het

Tijdens de placegame gaan we de straat op om

Westplein fijner en beter te maken. Er een plek

rond te kijken, sfeer te proeven en te ervaren en

van te maken, waar je graag wil zijn op alle

daar met elkaar over te praten en te

momenten van de dag. Denkt u met ons mee?

discussiëren. We wisselen ideeën uit en maken
samen plannen, waarmee we de volgende dag al
aan de slag kunnen. We hopen een
samenwerkingsverband van betrokkenen op te
richten die zich bezig gaan houden met de
tijdelijke ‘programmering’ op en rond het
Westplein.
We vragen twee dingen.
Wanneer je komt op 27 januari verwachten we
dat je er ook het gehele programma bij bent. Het
programma heeft een opbouw en het heeft geen
zin om voor een uurtje aan te schuiven. En we
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Activiteiten en tijdelijke maatregelen
In plaats van zomaar tot een plan voor tijdelijke
inrichting te komen willen we graag een
programma samenstellen van allerlei activiteiten,
initiatieven en tijdelijke maatregelen. Samen met
ondernemers en bewoners uit de buurt en

vragen dat je meedoet en niet alleen komt
luisteren. Met de uitkomsten van de bijeenkomst
gebeurt alleen wat als je daar zelf ook mee aan
de slag wilt. In ruil daarvoor krijg je veel
inspiratie, energie, leer je nieuwe mensen
kennen en krijg je de kans om met je ideeën aan
de slag te gaan.

andere belanghebbenden gaan we ideeën
bedenken en plannen maken. Wat kunnen we

Z.O.Z.

doen met de ruimte die tijdelijke vrijkomt? Welke
Verspreidingsgebied: Alberdingk Thijmstraat, Baliestraat, Bandoengstraat, Bantamstraat, Bilderdijkstraat, Blekerstraat, Borneostraat,
Bosboom Toussaintstraat, Busken Huetstraat, Ceramstraat, Cremerstraat, Damstraat, Douwes Dekkerstraat, Floresstraat, Graadt van
Roggenweg, H.J. Schimmelplein, Halmaherastraat, J. Kinkerstraat, JJA Goevenerustraat, Jacob Geelstraat, JP Coenstraat, Javastraat,
Kanaalstraat, Lange Hagelstraat, Leidsekade, Leidseweg, Lombokstraat, Medanstraat, Moskeeplein, PA de Genestetstraat,
Palembangstraat, Potgieterstraat, Riouwstraat, Semarangstraat, Soerabayastraat, Sumatrastraat, Ternatestraat, Tidorepad, Timorkade, Van
Heutszstraat, Van Riebeeckstraat, Vleutenseweg, Westplein, Wolff en Dekenplein

Kom meedoen!
Meld je aan bij Luc Mes via stadslab@utrecht.nl,
uiterlijk voor woensdag 25 januari. Er is plaats
voor ongeveer 40 deelnemers. We hopen op een
mooie mix van ondernemers, bewoners,
kunstenaars, enthousiastelingen, beheerders,
experts, studenten, sporters – iedereen die op
een of andere manier betrokken is, zowel uit
Lombok zelf, als uit de omliggende wijken.
Ken jij iemand die hierbij absoluut niet mag
ontbreken? Stuur deze uitnodiging dan gerust
door!
Tot ziens op zaterdag 27 januari van 10:0013.30 uur! We starten in de Ulu Moskee op de 2e
verdieping, Kanaalstraat 36, 3531 CK Utrecht. De
placegame zal buiten plaatsvinden, dus kleed je
warm aan! Tijdens de bijeenkomst zorgen we
voor een eenvoudige lunch en wat te drinken.
Heb je vragen naar aanleiding van deze
uitnodiging? Neem gerust contact op met Luc
Mes via stadslab@utrecht.nlof 030-2860427.

