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Geachte dames en heren,
In het najaar van 2015 zijn we gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp van het
Vredenburgplein op basis van het Voorlopig Ontwerp uit 2007. Naar aanleiding van gesprekken
met diverse belanghebbenden zien we dat er verschillende visies bestaan over het toekomstige gebruik
van de openbare ruimte. Zo zijn er nieuwe wensen geuit door bewoners van de nieuwbouw. Verder is in
het Programma van Eisen Vredenburgmarkt een voorkeursvariant opgenomen voor de verdeling van
standplaatsen op het plein.
Dit heeft ertoe geleid dat het meer tijd kost dan verwacht om tussen al deze belangen van bewoners,
(markt)ondernemers en overige gebruikers een zorgvuldige afweging te maken over de uiteindelijke
inrichting van het Vredenburgplein. We verkennen momenteel de mogelijkheden om de levendigheid
op het plein op niet-marktdagen te versterken. We doen dit in samenwerking met de adviescommissie
Kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt is hierbij een beperkte invloed op het aantal te realiseren
standplaatsen. We bereiden een zorgvuldig proces voor, waarbij eerder opgehaalde inbreng van
belanghebbenden wordt meegenomen. Het schetsontwerp van het kunstwerk zal vervolgens worden
gepresenteerd aan vertegenwoordigers van deze belanghebbenden.
We streven ernaar u nog voor deze zomer te informeren over het voorstel voor herinrichting van het
Vredenburgplein, zodat het definitieve ontwerp (DO) van het Vredenburgplein in het najaar van 2016
kan worden afgerond.
Eerder hebben we u bericht dat de herinrichting van het Vredenburgplein in de zomer van 2016 zal
plaatsvinden. Dit blijkt nu niet meer haalbaar. Daarnaast zijn de wintermaanden het minst
belastend om het plein opnieuw in te richten, aangezien de markt dan kleiner is. We proberen daarom
de werkzaamheden voor de definitieve herinrichting aan het plein in het eerste kwartaal van 2017 te
laten plaatsvinden. In het najaar van 2016 zal het Vredenburgplein bovendien –tijdelijk- worden
aangesloten op één van de nieuwe entrees van Hoog Catharijne.
In de hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht
De secretaris,

De burgemeester,

