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Visie Strosteeg
De gemeente gaat s tarten met het opstellen van een V isie Strosteeg voor het gebied rondom de
park eergarage Springweg aan de Strosteeg 83. H iervoor zijn meerdere aanleidingen: het aflopen van
de erfpachtovereenkomst van de parkeergarage in 2022, de ambitie om onder andere de Oudegracht
park eervrij te maken en diverse ruimtelijke initiatieven die zich aandienen in het gebied rondom de
park eergarage. H et doel is een s amenhangende visie te ontwikkelen die als basis k an dienen voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

van de parkeergarages Springweg en Paardenveld
hierin een rol kan spelen.
R uimtelijke Initiatieven
In het gebied rond de parkeergarage Springweg is
sprake van toenemende ruimtelijke dynamiek. In
het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018
kondigden meerdere partijen een initiatief aan
voor een herontwikkeling van percelen rond de
Strosteeg. Het gaat om concrete initiatieven op de
adressen Strosteeg 6, Strosteeg 18-36 en
T oe komst parkeergarage Springweg
De erfpachtovereenkomst met de exploitant van
de parkeergarage aan de Strosteeg loopt over
ruim 3 jaar af op 15 mei 2022. Dit is de
belangrijkste aanleiding om de toekomst van de
garage nader te onderzoeken.
Mob iliteit
In het coalitieakkoord “Utrecht, ruimte voor
iedereen” kondigt de gemeente een onderzoek
aan naar het stapsgewijs verminderen van het
aantal parkeerplaatsen aan de Oudegracht en op
het Janskerkhof. Vanuit de opgave mobiliteit
stellen wij scenario’s op hoe het parkeervrij
maken van de Oudegracht kan worden
gefaciliteerd en gefinancierd. Daarbij wordt onder
meer gekeken in hoeverre een andere benutting

Visschersplein 150-160.
Ve ldexcursie
De gemeente heeft een projectteam samengesteld
bestaande uit vertegenwoordigers van de
genoemde ruimtelijke initiatieven, aangevuld met
een projectmanager en vakspecialisten van de
gemeente zelf, zoals stedenbouwkundigen etc.
Het projectteam wil alle omwonenden en overige
betrokkenen uitnodigen voor een veldexcursie,
waar met name de ruimtelijke initiatieven centraal
staan. De leden van het projectteam bespreken
tijdens de Veldexcursie samen met de buurt de
belangrijkste elementen en kwaliteiten van het
binnenterrein rondom de garage. Zij bespreken
ook de positie en waarde van dit binnenterrein
voor het historisch centrum.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht is verspreid in het gebied begrensd door Haverstraat, Springweg,
Mariaplaats/Boterstraat, Lijnmarkt/Oudegracht.
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Deze veldexcursie zal plaatsvinden op:

Aa nmelden
Wij stellen het op prijs indien u zich aanmeldt via

Dinsdag 23 april 2019, 18.30 – 20.00 uur
•

18.30 uur Ontvangst in de Torenzaal van
UCK, Domplein 4 met soep en een

•

broodje.
18.45 uur Toelichting op start Visie
Strosteeg, mogelijkheid tot stellen van
vragen.

•

19.15 uur Start wandeling.

•

20.15 uur Afsluiting.

Na de veldexcursie zullen we samen met
initiatiefnemer Renac in eerste instantie het deel
ten zuiden van de parkeergarage oppakken. De
plannen hiervoor zullen we vóór de zomer met de
buurt bespreken. Alle omwonenden zullen
hiervoor later een uitnodiging ontvangen.
Een mobiliteitsonderzoek naar het parkeervrij
maken van de Oudegracht zal vóór de zomer
worden afgerond. Een visie op de toekomst van
de parkeergarage zal ná de zomer aan de orde
komen.

bas.pickkers@utrecht.nl. Het is niet verplicht
maar we vinden het voor de catering wel fijn om
ongeveer te weten hoeveel mensen zich
aanmelden.
Me e r informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Bas Pickkers (projectleider) van Interne
bedrijven, via telefoon nummer 14 030 of e-mail
bas.pickkers@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,
Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via
telefoonnummer 14 030.

