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N ieuwe voorzitter W$kraad :

'Accent gemeente ligt te veel
op levendigheid' wrtrvwr.w[i*<n;*ed §:í r"s r"le*stmd.n {

Na zeven iaar aktief vcorzittercchap heeft Hans Dortfirond beslote* oÍn w€gens gezoné
heidsredenen af te treden als voorzitter yan de Wiikraad Binnenstad. Hii &riift lid van de
Wijkraad. Op t2 april he€ft de tlVijkraad hem hartelilk bedankt voor zijn enorme inzet'
Meteen is ook een nieuwe vcorzitter gekozën: Ba§ Saveniie-

Saven'rje: Vanaf het begin van mijn studententíd Utreót is een bijzonder prettiEe stad om in te

in de jaren zeventig woon ik in oÍ in de diresle wonen en dat moet zo blijven. Het is daarbij

omgevirg ran utre.ht. ftuim dertig jaar heb ik belangrijk dai de Binnenstad ook een woonfunctie
gewerkt bij de Universiteit Utrecht, waarvan bíjna heeft dat belang wordt ook breed ondersóreven.
de helft als directeur van de Universiteitsbiblio- Maar dan is het essentíeel dat die woonfunctie

theek. Ín de lcop van de tijd ben ik sterk gehecht gedifferentieerd is, dat wil zeggen: spreiding over

geraakt aan de stad. verschillende inkomensgroepen en diverse soorten

Circa vier jaar woon ik nu in de Wolvenbuurt. huishoudens.

Via de dixusie over de (tijdeíijke) bestemming Met de groeidoelstellingen van Utrecht iigft op dit
van het voornulige gevangeniscornplex raakte ik moment te veel accent op levendigheid, rn€t name

betrokken bij en gëinteresseerd in de leefbaarheid in de Binnenstad. Voordat dit echt uit de hand

van de Binnenstad die de laatste jaren behoor- gaat lopeo. moeten de grmzen worden bepaald-

lijk onder druk staat. En dat leidde weer tot het Bijroorbeeld een aantal kwantitatieve grenzen.

lidmaatsóap van de Wijkraad. zoals aan: aantallen toeristen, omvang horeca,

e\renementen, geluidsoverlast, evenementen. en

airbnbt. Kwalitatief gaat het om onderwerpen als

vervoer. rnilieu en de veiligheid van voetgangers en

fietsers.

Grenzen bercikt
De woonfunctle van de Binnensted is niet gelijk-

matig verspreid over de buurten in de Binnenstad.

Sommige buurten hebben overheersend een

woonfun€tie en daarmee moet dus ook rekening

worden gehouden.

Een voorbeeld waarbi.i dit aan de orde i1 is de

herziening van de gemeentelijke nota Horecakader

die een verruiming van het vergunningenbeleid

beoogt. Het aantal horecagelegenheden neemt

toe en in de oude Binnenstad zijn de grenzen

vanuit het oogpunt van leefbaarheid wel bereikt,

zeker omdat de handhaving bij overschrijding van

de grenzen te we*sen overlaat,

Bíj de herziening van het Horecakader rnoeten de

belangen van de Binnenstadsbewoners goed in het

oog worden gehouden; de bewoners moeten dan

ock in dat proces worden betrokken-

Eigen rol
De Wijkraad Sinnenstad vertegenwoordigt vooral

met name de bryvoners van de Binnenstad. De

ondernemers hebben hun eígen weg naar de ge-

meente. Eij het gehefe proces Ya. totstandkoming
van het gemeentelijk beleid, inclusief de besluiten

over de uitvoering daarvan, is inbreng van de

bewoners belangrijk. De gemeenteraad erkent ook
het belang \ran participatie van bewoners en heeft

hierover de zogenaamde Motie 155 aangenomen.

Deze participatie moet wel helder in de planning

zijn opgenamen: we moeten weten op welk mo-

ment er betrokkenheid van bewoners is en wat er

met hun bijdragen gebeurt.

Als adviesorgaan van het college van B&W heeft

de wijkraad een eigen inbre*q, maar de wijkraad
ziet voor zichzelf ook een rol bíj het erop toezien

dat bewonersparticipatie goed wordt vorm qege-

ven-

De wijkraad wil hiertoe goede contafièn onder-

houden met de ber,vonersgroepen in de diverse

buurten. Deze contacten zullen in de komende tijd
dan ook worden versterkt.

Openbaar debat
Het is zeker niet zo dat er alt'rjd een tegensteiiing

is tu§sen bewoners en andere belanghebbenden

in de binnenstad, zoals ondernemers en bijvoor-

beeld culturele organisaties. Een goede onderlinge

uitwisseling van stàndpunten draagt bij aan de

meningsvonning. Ook deze contacten zullen we

de komende tijd versterken.

Openbare debatten zijn een goed middel om

standpunten uit te wissekn en te toetsen. De

Wjkraad zal daarom ook het openbare debat over

de Binnenstad eh dan vooral over de leefbaarheid

stimuleren.'

B#Sawnijq voorzitter.


