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Uitnodiging: Kijk, loop, luister en praat mee over
het Beurskwartier
Utrecht krijgt vanaf 2023 een splinternieuw stadsdeel in het centrum: het Beurskwartier. De levendige groene
wijk met autovrije straten verrijst op loopafstand van de historische binnenstad naast het Centraal Station.
Uitnodigend zodat iedereen hier kan wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Uitdagend door de mix van
grote en kleine publiekstrekkers, groene parken, pleinen, straten én iconische hoogbouw. Hoe dit alles
werkelijkheid kan worden staat in het Stedenbouwkundig Plan dat nu opgesteld wordt. In dit wijkbericht leest
u daar meer over en ook hoe u kunt reageren.

Utrecht.nl

Stedenbouwkundig Plan
Om het Beurskwartier te kunnen bouwen, werken we
nu aan een concept Stedenbouwkundig Plan. In dit
plan staan de uitgangspunten voor deze toekomstige
wijk beschreven. Bijvoorbeeld hoe we de openbare
ruimte inrichten, hoe de bouwblokken eruit kunnen
komen te zien en welke functies er komen.
Reacties zijn welkom!
Graag horen wij van u welke aandachtspunten, vragen
of mening u heeft over het Beurskwartier. Daarmee
kunnen we namelijk het Stedenbouwkundig Plan beter
maken. U kunt op verschillende manieren meedoen.
Reageren kan tot 11 juli 2021.
1. Loop met ons mee in het Beurskwartier
Eind mei start op de Croeselaan het ‘ommetje’ door
het toekomstige Beurskwartier. Via een route langs
informatieborden, ziet u hoe het toekomstige
Beurskwartier eruit kan komen te zien.
2. Luister mee met het Beurskwartier
Tijdens het ommetje kunt u luisteren naar de verhalen
over verleden, heden en toekomst van het
Beurskwartier. Via QR-codes die op de
informatieborden staan, komt u bij de podcast. Ook
kunt u via Spotify en de website
www.CU2030.nl/beurskwartier de podcast beluisteren.
3. Kom naar een online thema bijeenkomst
We organiseren 3 thema bijeenkomsten.
- Van winkel tot school; wat heb je nodig in
het Beurskwartier? – 10 juni
- De kleur is groen; wat doe je buiten in het
Beurskwartier? – 14 juni
- Samen leven en delen; wat heb je zelf en
wat deel je in het Beurskwartier? – 17 juni
Deze bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur.
U kunt zich hier tot 1 dag van tevoren voor aanmelden
via beurskwartier@utrecht.nl. Wilt u bij het aanmelden
aangeven welke themabijeenkomst u wilt bijwonen? U
kunt zich ook aanmelden voor meerdere thema’s.
Zodra u zich aanmeldt, ontvangt u meer informatie
(zoals een link om deel te nemen). Voor meer
informatie kijk op www.CU2030.nl/beurskwartier.
4. Reageer per mail of telefoon
- U kunt mailen naar: beurskwartier@utrecht.nl
- Geen internet? Bel naar 14 030; we noteren uw
vraag en bellen u terug.
Hoe verder?
U kunt tot 11 juli reageren. Daarna zetten we alle
reacties op een rij. Iedereen die ons een reactie heeft
gestuurd, krijgt van ons bericht. Uw vragen en
opmerkingen nemen wij, waar mogelijk, mee in het
Stedenbouwkundig Plan Beurskwartier. Na de zomer
geeft het college dit concept Stedenbouwkundig Plan
vrij voor inspraak. De inspraakreacties verwerken we
dan in een definitief Stedenbouwkundig Plan en wordt
dan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is naar
verwachting in de eerste helft van 2022. Wilt u graag

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief via
utrecht.nl/beurskwartier
Bestemmingsplan Beurskwartier 1
Voorafgaand aan het Stedenbouwkundig Plan hebben
we een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het
Beurskwartier. Dit plan heeft van 11 september tot 22
oktober 2020 ter inzage gelegen en in die tijd kon u
een reactie indienen. In augustus vorig jaar ontving u
daarover een wijkbericht van ons met informatie.
De reacties zijn inmiddels verwerkt en het college zal
het bestemmingsplan naar de gemeenteraad sturen
om te worden vastgesteld.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Aagje Loef van Beurskwartier, via telefoonnummer
14 030 of beurskwartier@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

