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Welkom hier in het prachtige nieuwe Cinemec. Helaas
gaan we geen film kijken maar aan het werk maar dat
wordt wel leuk want je levert daarmee een bijdrage aan de
ontwikkeling van de stad Utrecht die groeit. En dat is zeker
niet overal het geval dus een luxe positie om te hebben.
Maar het is een uitdaging om het goed te doen. Dus dat is
ook het thema: Utrecht Groeit maar hoe? Wie kan daaraan
bijdragen, hoe verscherpen we onze visie.
Ik mag dit begeleiden vandaag. Enerzijds ben ik groot marktpartij en werk ik aan grote
projecten in Maastricht en Delft. Anderzijds werk ik op het snijvlak tussen overheid en
markt en dat is vandaag het geval. We hebben een CoDesign programma opgesteld
waarmee we jullie gericht uitvragen om feedback en input.
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Op naar een
gezonde, groene
en slimme stad!
Lennert Middelkoop
Directeur REO
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Welkom allemaal! Erg fijn dat jullie er tijd in willen steken, zeker in deze drukke maanden,
want we hebben jullie denkkracht en uiteindelijk ook jullie ontwikkel- en realisatiekracht
hard nodig als Utrecht. Want Utrecht groeit en bloeit! En dat is Utrecht ook af en toe zelf
aan het ontdekken.
Zo hebben we ons pas in München gepresenteerd als ‘Randstad’ maar dat bekt in het
buitenland niet zo lekker dus kregen we het advies er ‘super connected global region’
van te maken. En waarom? We zijn eigenlijk een soort superstad met al die kernen
en onderling zitten we allemaal op ca. 30 minuten afstand van elkaar. Als je dit in het
buitenland vertelt zakt de mond open. Want die zijn New York gewend of andere grote
steden waar je al zo lang bezig bent om naar een andere wijk te komen.
En wij hebben het extraatje dat daartussen allemaal groen zit en mooie milieus om te
wonen en te recreëren.

7

8

Als running gag vertel ik altijd dat we het als Utrecht goed georganiseerd hebben dat we
de luchthavens geoutsourced hebben naar Rotterdam en Amsterdam zodat Utrecht een
mooie plek blijft. En in die best verbonden regio speelt Utrecht een nog mooiere rol want
wij hebben hier het station en velen weten niet dat daar ongeveer 80 miljoen personen
per jaar doorheen trekken. En dat dat de komende jaren groeit naar 100 miljoen.
Indrukwekkende feiten en cijfers en er zijn er meer!

Feiten & cijfers
••
••
••
••
••
••
••
••

335.000 bewoners, 147.500 woningen, 230.000 banen.
Meer dan 285.000 reizigers per dag via Utrecht Centraal Station.
Hoogst opgeleide beroepsbevolking van de G50.
72.500 studenten, Universiteit, HBO en MBO.
Beste Universiteit (Shanghai ranking).
Compacte stad.
Hoogwaardig groen en cultuur.
Al twee achtereenvolgende keren “Meest competitieve regio van de EU”.
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Utrecht groeit
Utrecht groeit ‘double digit’. 18% dat is fors. Nog steeds hebben we het niet over Parijs
maar we groeien dus heel hard door, weer met die hoog opgeleide bevolking. Als je
kijkt groeien alle steden wereldwijd, dat is een trend, maar daarbinnen groeit Utrecht net
even harder.
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Groei biedt kansen
•• Utrecht groeit qua inwoners, banen, studenten, woningen, etc.
•• Groei slim faciliteren om kwaliteit en sterke punten van de stad te behouden en te
versterken.
•• Werken aan slimme, gezonde en groene stad. Voorbeelden:
•• elektrisch vervoer,
•• fietsroutes door de stad,
•• grootste gebouwde fietsenstalling,
•• Wifi in binnenstad,
•• creatieve bedrijvigheid stimuleren,
•• game changers faciliteren,
•• ontwikkeling Science Park, etc.

[ntwikkeling Science Park
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Op naar een groene en slimme stad in 2020!
We zoeken met de nieuwe ruimtelijke strategie naar de volgende stap. We willen de lat
echt hoog leggen en niet alleen de straat op orde maken. We willen echt een healthy
urban Utrecht wat ook echt om andere oplossingen vraagt dan de standaard catalogus
woningen. Dat gaat om state-of-the art woningen en een omgeving die uitdaagt om te
bewegen. ‘We’ is in dit geval niet de gemeente maar echt de stad en de regio. Het zit
al historisch heel lang in Utrecht. Komt ook in de stadsgesprekken met burgers steeds
naar boven. We willen de mooiste groene healthy urban Utrecht worden. Leven in een
gezonde, groene stad. Dat is ook onze oproep aan jullie vandaag! Hoe zorgen we nu niet
alleen voor investeringen maar hoe zorgen we voor investeringen die een healthu urban
Utrecht mogelijk maken?
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Ruimtelijke visie
Paul Vreeken
Strateeg REO en Programmamanager Leidsche Rijn
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Groei is een kans voor Utrecht met een hoge kwaliteit van leven! Wat we zien:
•• Er is een groeiende populariteit van de grote steden.
•• Nederland verwacht ook wat van Utrecht!
•• Ambitie college: het benutten van kansen die groei ons biedt.
•• Zoals Jaarbeursgebied en de Merwedekanaalzône teruggeven aan de stad!
•• Samen met de ontwikkeling van Leidsche Rijn groeit Utrecht door inbreiding van
334.000 nu naar meer dan 400.000 inwoners. Inbreiding is een hele duidelijke
keuze van het college!
•• Ontwikkeling werkgelegenheid en voorzieningen: gelijke tred!
•• Tempo is afhankelijk van de markt.
We vragen u om uw denkkracht in te zetten om kansen te benoemen.

Hoe gezond is Utrecht?
Gemiddelde levensverwachting in goed ervaren gezondheid:
•• Nederland 65,6
•• Utrecht 67,3
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We willen die verschillen in levensverwachtingen ook niet opheffen en propageren
juist dat er keuzes gemaakt moeten worden om de diversiteit te houden. Maar dat wil
niet zeggen dat dit soort ongelijkheden in het ervaren van gezondheid acceptabel zijn.
Groei kan met zich meebrengen dat we met name vooral de hogeropgeleiden faciliteren.
Maar dat wil niet zeggen dat een aantal groeperingen in de stad niet de aandacht zouden
moeten krijgen.

Meerjarenprogramma Stedelijke Ontwikkeling 2015

Rood = grondexploitatieprojecten; vooral een concentratie in Leidsche Rijn en het Stationsgebied.
Groen = openbare ruimte projecten, over het algemeen ook door de gemeente gefinancierd.
Blauw = particuliere projecten; een behoorlijk aandeel in de productie en ontwikkeling van de stad.

•• Lopend programma: van 334.000 naar 376.000 inwoners in 2025.
•• Naar 400.000 inwoners: vanaf 2020 naast Leidsche Rijn nog 1.000 woningen
per jaar.
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Overige programma’s komende 10 jaar
Kantoren
•• Bestemmingsplancapaciteit conform provinciaal beleid:
1 Stationsgebied 250.000 m2 (gepland)
2 Leidsche Rijn centrum 114.000 m2
3 Papendorp 125.000 m2
•• Prioriteit Provincie: Afmaken Papendorp boven kantoren in Leidsche Rijn Centrum

Bedrijven
•• Uitgifte komende 10 jaar ca. 3 ha/jaar
•• Voorraad uitgeefbaar terrein: 60 hectare
•• Verschuiving naar horeca, leisure, volumineuze detailhandel

Detailhandel
•• Stationsgebied: uitbreiding 47.500 m2
•• Leidsche Rijn Centrum beperken van 47.000 tot 32.000 - 38.000 m2
•• Ruim 20.000 m2 minder in Overvecht en Kanaleneiland

Utrecht kiest voor faciliteren van de groei door inbreiding
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Grootste projecten in Utrecht: economische impulsen

Stationsgebied
•• De ontmoetingsplek van Nederland.
•• Healthy Urban Boost in fase 2.
•• Oplossen verkeersinfarct door systeemsprong OV en alternatieve knooppunten.
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Leidsche Rijn
•• Geroemd om de diversiteit.
•• Een nieuw centrum.
•• Onderdeel van de stad.

Utrecht Science Park
•• Banen, studenten en mobiliteit
•• Health Hub, Life Science
•• Uitbreiden richting Rijnsweerd

|

18 11 2015

17

18

Merwedekanaalzone
•• Verdichting! Naar 140 woningen/hectare?
•• Duizenden woningen in zeer hoge dichtheden
•• Keuzes: groen, gezond én energie?

Thema’s in Ruimtelijke Strategie
••
••
••
••
••
••

Gezond: fysiek, welbevinden, perspectief en duurzaam.
Economische groei: kansrijke sectoren?
Ontmoeting, in vastgoed en in de openbare ruimte.
Verdichting als gevolg van groei door inbreiding.
Diversiteit, keuzes en voorkomen tweedeling.
Duurzame mobiliteit: schaalsprong leidt tot systeemsprong.
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Reactie op
de visie
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Team 1
Lennert Middelkoop / Jan Bruil / Marianne Kleijnen / Friso Smit / Age van Beest

Positief
•• De plannen om de ruimtelijke kwaliteit van Utrecht te versterken. Inbreiding biedt
kansen en het kan een sociaal dynamischere stad worden. Interessante is dat
Utrecht met Amsterdam de beste stad is om in te investeren. Alleen de ruimtelijke
kwaliteit van Utrecht blijft daar ver bij achter. Dus zet de aantallen in om de stad
mooier te maken. Utrecht kent teveel lelijke plekken.
•• Heel positief vinden we de positieve vibe en de ambitie om het mooier te maken.
Enorme aantallen extra mensen. Dus dat zijn kansen. Realiseer die ook!
•• Wat verder positief is dat er een notie is van aantallen in combinatie met
investeringsplekken.

Kritische punten/aandacht voor
•• Hangt aan het laatste positieve punt: is er echt een inventarisatie
gedaan ten aanzien van de envelop: je hebt plekken maar hoe
verhouden die zich tot de genoemde aantallen. Klopt dat of is dat een
mismatch?
•• Stop met de erfpachtvoorwaarden. Dit is geen toegevoegde waarde
voor beleggers.
•• Visie op coalities en partners. Met wie ga je het doen. Zorg dat je een
visie hebt op de verschillende beleggers, aannemers, ontwikkelaars en
bouw die coalities! Die helpen om de visie ook uit te voeren.
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Team 2
Matthijs Schreurs / Wim Wensing / Peter Meeuwis / Therus Gieling / Jan Verhaegh

Ons beeld bij een groeiend Utrecht
••
••
••
••
••

Veel kansen internationaal; kennis delen: gezondheid, geld, afval, logistiek.
Thema gezondheid biedt meer kansen dan alleen duurzaamheid.
Kwalitatief hoogwaardige verdichting.
Stad voor jong en oud
Onderdeel van groter geheel (G4)

Goed aan de gepresenteerde visie
••
••
••
••
••
••
••

Reële ambitie en dynamiek.
Keuze sectoren inclusief onderwijs.
Inbreiding.
Duidelijke ontwikkelstrategie met inbreiding.
Focus op duurzaamheid.
Kenniseconomie biedt kansen.
Centrale ligging.

Wat volgens ons beter kan/zorg
••
••
••
••
••

Bereikbaarheid / mobiliteit; meer doen met centrale ligging.
Betaalbaarheid.
Kansen voor Overvecht?
Coherentie.
Hoe verleid je alle marktpartijen in dezelfde ontwikkelrichting?
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Team 3
Paul Vreeken / Hans Veen / Karin Verdooren / Mascha Lichtendahl

Ons beeld bij een groeiend Utrecht
••
••
••
••

Groei is reëel.
Sterke stad.
Voldoende kansen.
Leidsche Rijn verandert beeld Utrecht.

Goed aan de gepresenteerde visie
••
••
••
••

Inbreiding.
Diversiteit.
Kansen voor voorzieningen.
Keuzes maken.

Wat volgens ons beter kan/zorg
•• Groei genereert mobiliteit.
•• Te sterke focus op de gewilde wensgroep. De gemeente is er ook voor ouderen
en economisch zwakkeren.
•• NIMBY effect; zeggen dat je voor hoogbouw bent maar niet in je straat -> groot
dorp.
•• Healthy Urban: met 70.000 mensen erbij heb je park / groen nodig.
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Team 4
Bob van Dijck / Edvard van Luijn / Daan van der Vorm / Maaike van Kats

Positief
•• Er is visie! (dat vraagt focus op strategie).
•• Er is een kapstok om de ontwikkeling aan op te hangen.
•• Het is trendsettend (dat mag beter).

Zorg
•• Meer ‘jassen’ aan de kapstok hangen zoals werkgelegenheid en vestigingsklimaat.
•• Gaan voorzieningen gelijk op met de rest?
•• Time to market moet korter als we in het gestelde tempo willen verdichten en
versnellen wat betekent dat je de visie snel concreet moet kunnen maken zonder
eerst grote plannen te maken. Dat vraagt iets in de positie van de gemeente: van
verdeel en heers naar makelen en verbinden.

Dilemma
•• Hoe verhoudt zich de trend dat vernieuwing gaat over uitbreiding zich tot
inbreiding, ook binnen het gemeentelijk apparaat.
•• De diversiteit van milieus moet goed in de gaten gehouden worden zodat het een
onverdeelde stad blijft.
•• Voorzieningen versus de menselijke maat; grootschaligheid en kleinschaligheid
verbinden.
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Team 5
Irene Willems / Eric van Winsen / Peter van der Gugten / Bart van Breukelen / Johan
Klinkenberg / Bart Visscher

Ons beeld
Hiervoor zijn we er boven gaan zweven en kwamen op de kreet ‘van dorp naar stad’.
De groei brengt de verstedelijking die we zoeken en Utrecht een ‘echte’ en ‘jonge’
stad maakt.

Goed
•• Verdichten verbinden aan nieuwe economie
•• Verdichten combineren met mobiliteit -> dit vraagt uitwerking en is een zorg!

Nodig/zorgen
•• Andere woonmilieus worden buiten beschouwing gelaten; betaalbaar en
bereikbaar teveel op studenten en jong professionals.
•• Bedrijvigheid in relatie tot groei.
•• Regie en doorzettingsmacht: keuzes maken.
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Team 6
Pim Sanders / Paul Oremus / Rogier Middelburg / Pascal Schreur

Ons beeld bij een groeiend Utrecht
••
••
••
••

Utrecht presenteert zich als kennisstad.
Diversiteit in inbreidingslocaties.
Focus op kwaliteit door groei.
Zien hele heldere doelstellingen.

Goed aan de gepresenteerde visie
•• Karakter en thema’s passen bij de stad.
•• Inbreiding / behoud kwaliteit buitengebied.
•• Hele duidelijke keuzes in focus op locaties

Wat volgens ons beter kan
••
••
••
••

Prioritering.
Ontsluiting en bereikbaarheid zijn onvoldoende.
Centrale ligging in het land beter uitnutten.
Nog meer faciliteren in snelheid waarmee ontwikkeling tot stand gebracht wordt
zodat de ontwikkeling gelijke tred houdt met de economische groei.
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Team 7
René Groen / Bianca Hollander / Ronald Lubbers / Jan Voorrips / Marcel Arendsen

Ons beeld
••
••
••
••

We zien vooral kansen.
Groot, snel.
Kans om één geheel te worden.
Wonen als trigger.

Wat we goed vinden
•• Verdichting / inbreiding.
•• Toevoegen voorzieningen.
•• OV Systeemsprong

Zorgen
••
••
••
••

Infra en bereikbaarheid.
Privaat / publiek -> matchen snelheid en visie?
Tweedeling voorkomen
Behoud identiteit / schaal / sfeer! -> het dorp onder de randsteden is ook een
kwaliteit en onderscheidend vermogen!
•• Leefomgeving duurzaam met zoveel ontwikkeling?
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Team 8
Mark Degenkamp / Hugo Nijhoff / Remco Jutstra / Gerben Kuipers

Ons beeld
Benut de kansen van deze stad en behoud het karakter. Hou dat kleinschalige, dat dorpse
gevoel, vast. Beperk je niet alleen tot het centrum want het gebied is veel groter dan dat.
Wij zien de groei van de stad ook in de buitenwijken. Met natuurlijk Leidsche Rijn als mooi
voorbeeld. Zet ook in op de nieuwe economie met ICT, diensten, zorg, duurzaamheid.
Alles waar jonge mensen graag willen werken. Utrecht is een stad met kansen.

Bedreiging
Dat we deze plannen en ambitie niet vasthouden. Vandaag vindt deze generatie
ambtenaren dit maar wat gebeurt er als zij weggaan? Leg dat duidelijk vast want dat
neemt onzekerheid in de markt weg.

Wat we sterk vinden
Er zijn ontzettend veel inbreidingsmogelijkheden en volgens ons hoef je niet de lucht in.

Zorgen
••
••
••
••

Bereikbaarheid.
Prioriteiten blijven stellen.
Niet alles op het centrum want Utrecht is vele malen groter
Geef alle inwoners een elektrische fiets en je bent van alle vervoerproblemen af.
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Team 9
Jan Willem van Zeijl / Merula Lunneker / Bart Witte / Ineke Schartman

•• Wat we goed vinden is dat de stad meer kan gaan bruisen doordat er door
inbreiding meer levendigheid toegevoegd wordt en het 24/7 gaat leven.
•• We vinden het belangrijk om daar mensen van allerlei achtergronden een
woonplek te geven en te kiezen voor de ‘vitale stad’.
•• Dit betekent dat er iets met parken gedaan moet worden; er zijn er nu in principe
voldoende maar ze zijn wat saai en worden niet veel gebruikt. Wij denken dat het
goed is hier goede functies om te sporten en bijvoorbeeld restaurants aan toe te
voegen.
•• Creëer ook ontmoetingsplekken in de wijken, bijvoorbeeld
barretjes op de hoek van de straat zodat niet iedereen naar
het Neude hoeft te komen maar elkaar ook in de wijken op
kan zoeken; zo ontstaat meer onderlinge verbondenheid en
kunnen verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.
•• Door inbreiding kun je ook beter aansluiten op de mondiale
kaart.
•• Kijk goed naar stapeling van ambities versus particulier
initiatief. Zorg dat er geen standaard wijken ontstaan maar ga
voor unieke plekken.
•• Last but not least: laat de politiek het lef hebben om door te
pakken en ervoor te gaan! Ga niet alles reguleren maar laat
ook los.
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Team 10
Bas Akkers / Jeroen Messemaeckers van der Graaff / Martin Mulder

Goed
•• Keuzes.
•• Thema Gezonde verstedelijking; iets meer aandacht voor de groene regio, betrek
die bij de strategie.
•• Uitdagend.

Minder goed
•• Goede aanloop van dat thema wordt dan in de strategie omgezet naar ‘en we
maken 1000 woningen’. De strategische invulling die zo goed in de aanloop begon
missen we.
•• Verdichting als norm -> kwaliteit als norm.
•• Werkgelegenheid onderbelicht?

Mwah
•• Zien functies kantoren, winkelen, wonen terwijl het thema juist vraagt om cultuur,
voorzieningen, sportfaciliteiten.
•• Zorg voor langjarig commitment op ruimtelijke strategie.
•• Jaarbeurs ‘meer open’ -> Naar de rand van de stad en hele gebied verdichten en
woningen bouwen?
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Uitwerking
ruimtelijke
thema’s
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Duurzame economie
Bob / Jeroen / Menso / Bianca / Marcel / Peter

•• De essentie is het creëren van werkgelegenheid.
•• Marktpartijen en overheid moeten samen werken aan de positionering en het
faciliteren van de vestiging van bedrijven en alles wat daarbij hoort.
•• Er moet een samenhangende groei zijn tussen wonen, werken en voorzieningen.
Die groei moet gelijk oplopen en je moet verspreid over de stad kijken of dat op
wijkniveau min of meer gelijke tred houdt.
•• Zorg voor een scherpere positionering. Op veel fronten de 2e stad van Nederland
als het gaat om ICT, financiële hart, etc. Op welk onderwerp kan de stad op
nummer 1 staan? Wij kwamen daarbij op het thema gezondheid.
•• Wees minder bescheiden en durf een internationaal profiel neer te zetten. Moet
je echt over de hele linie uitstralen. Faciliteer internationale partijen goed zodat ze
goed landen.
•• Koester ook de bestaande bedrijven. ASR is bijvoorbeeld 2e of 3e werkgever
van Utrecht en toch is de afstand tussen de Raad van Bestuur het college van de
gemeente best groot. De gemeente moet zich dit aantrekken en we vinden dat je
grote werkgevers maar ook ZZP-ers moet koesteren. Zij maken met elkaar de stad.

35

36

Diversiteit
Irene / Karin / Eric / Marianne / Bart / Ronald / Age / Gerben

•• Utrecht moet een stad voor iedereen zijn en blijven:
•• Dus betaalbaar en bereikbaar
•• Zowel hoog als laag opgeleid
•• Zowel Utrechtenaar als nieuwkomer
•• Kijk ook naar diversiteit op de verschillende schaalniveaus:
•• Regionaal -> misschien kun je ook functies kwijt in Nieuwegein, Woerden of een andere
omliggende gemeente.
•• Stad
•• Wijken maar wel per blok gelijkgestemden

Hoe?
•• Ontwikkel een visie per gebied op woonmilieu, herkenbaarheid en thuisgevoel.
•• Laat ruimte voor initiatief en leg geen blauwdruk neer.

Wie wat doen
•• De gemeente moet de randvoorwaarden scheppen ook om de minder
hoogopgeleiden / kansarmen een plek in de stad te bieden.
•• De marktpartijen moeten initiatiefnemen en investeren.
We eindigden met een hartenkreet van een van onze groepsleden:
Zorg ervoor dat je alles niet ‘doodkletst’.
Referenties: Ondiep / Zuilen / KNSM-eiland.
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Mobiliteit
Mark / Friso / Mascha / Paul O. / Wim / Daan / Bart

Urgentie = NU!
••
••
••
••

Bouw / creatie ‘light rail’ systeem Randstad; zorg voor goede aansluiting.
Groei leidt tot congestie -> dit voor zijn dus investeren.
Korte termijn: doorgaande fietsroutes / groene golf / bewegwijzering.
Voor inrichting van stedelijk gebied eerst infra aanleggen -> nadenken over
creatieve financiering / systeemdenken: totale waardevermeerdering.
•• Meer verhuren duurzame mobiliteit (deelauto, voorbeeld SSH).
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Groei door inbreiding
Pim / Merula / Hans / Pascal / Rogier

••
••
••
••
••
••

Gemeente moet sturen op programma (middeldure huur, sociale huur / koop).
Aanjaagteam bouwplannen versnellen via 1 loket.
Flexibelere parkeernorm.
Globale bestemming plannen.
Behoud (en uitbreiding) van bestaande kwaliteiten.
Handhaving huidig grondbeleid; actief acteren waar het moet maar faciliteren
waar het kan.
•• Hoger dan de Dom zou moeten mogen in Utrecht.
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Ontmoeting
Jan Willem / Therus / Ineke / Jan

•• In het centrum is ontmoeting goed geregeld, maar zit je in de randen dan moet
je nadenken hoe je dat kunt faciliteren; geef daarom ruimte aan nieuwe ideeën
en wees je bewust / geef aandacht aan goede ontmoetingsplekken. Je veilig en
comfortabel voelen is hierbij een belangrijk aspect.
•• Kijk je een niveau hoger, op wereldniveau, dan moeten we ervoor zorgen dat er
goede ontmoetingsplekken zijn waar mensen en bedrijven kennis kunnen delen
en kunnen ontmoeten. Zet Utrecht op de wereldkaart.
•• Wat daarvoor nodig is, is bijvoorbeeld een fysieke plek om iets te kopen
(voorbeeld IKEA).
•• En een digitaal platform waar echt alles / kennis gedeeld kan worden tussen
overheid, bedrijven en kennisinstellingen en waar ‘de mens’ echt onderdeel van
kan worden.
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Gezonde verstedelijking
Bas / Hugo / Martin / Remco

•• Wil je van dorp naar stad dan is er een brede cultuuromslag nodig: we moeten de
hoogte in! De Dom is niet de norm.
•• Maak een icoon / showcase van een state-of-the-art woonwijk
•• Niet alleen luisteren maar ook kiezen.
•• Ook sociaal segment toevoegen bij inbreiding.
•• Wees flexibel en niet te straf. Ga in debat met marktpartijen en kijk wat mogelijk is.
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Bedankt en
graag tot ziens
Lennert Middelkoop
Directeur REO
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Op de vraag ‘heb je hier wat aan?’ kan ik natuurlijk het
traditionele gemeentelijke antwoord geven: ‘Ja bedankt, we
nemen het mee!’. En dat doen we ook maar op een andere
manier dan hiermee vaak bedoeld wordt. We zijn heel erg
blij dat iedereen gekomen is en dat jullie je in veel punten
van de visie kunnen vinden. We zijn vooral heel erg blij met
de door jullie uitgesproken zorgen en de aandachtspunten
zoals mobiliteit, ontmoeting, sociale maat en inclusiviteit.
Wij gaan met deze input verder en nodigen jullie begin volgend jaar uit om nog weer de
diepte in te gaan. Daarnaast denken we na hoe we de gang in het proces kunnen houden
en een digitale plek kunnen bieden waar jullie ideeën en suggesties kwijt kunnen.
Onze doelstelling van vandaag was het ophalen van input uit de markt en dat is wat wij
betreft erg goed gelukt. We gaan dit gebruiken om de visie te verscherpen en verder te
brengen. Voor nu bedankt en graag tot ziens begin volgend jaar voor de verdieping.
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