Burgemeester en Wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Commissie Stad en Ruimte

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

G. van der Steen
030 - 28 64057
g.van.der.steen@utrecht.nl
Geen

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

30 november 2016
4043193/201611221215-GS
Voortgang herinrichting en kunst
Vredenburgplein

Verzonden
30 november 2016
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het traject ‘kunst op het Vredenburgplein’ en de
herinrichting van het plein.
Achtergrond
In 2015 is het concept Definitief Ontwerp van het plein besproken met bewoners en (markt-)
ondernemers. Uit deze gesprekken kwam de wens naar voren om het plein als huiskamer zichtbaarder
te maken en een echte ontmoetingsplek te maken. Wij hebben hier gehoor aan gegeven en hebben
samen met de adviescommissie Kunst in de openbare ruimte een proces uitgestippeld om samen met
de omgeving tot een passende kunsttoepassing op het plein te komen.
Zoals aangekondigd in de brief van 5 juli 2016 is na de zomer gestart met de bijeenkomsten van de
kunstbegeleidingsgroep Vredenburgplein. Deelnemers hierbij zijn onder andere: VvE Vredenburg,
bewoners rondom het plein, belangengroep herinrichting Vredenburgplein, Wijkraad Binnenstad,
scholieren Technasium, CMU, ondernemers in en rond Hoog Catharijne en de markt en
marktondernemers.
Uitgangspunten herinrichting plein
Naar aanleiding van de bijeenkomsten van september en oktober met de begeleidingsgroep, en het
advies van de Wijkraad Binnenstad over het kunsttraject, willen wij u hiermee informeren over de
uitgangspunten zoals deze door ons worden gehanteerd voor de verdere uitwerking van het ontwerp.
Na consultatie van alle betrokken partijen en afweging van de diverse belangen zijn de volgende
uitgangspunten benoemd:
Een markt met een grootte van 65 standplaatsen, versterking van het groen met als minimum 14
bomen, goede inpassing van zitmeubilair en een volwaardige inpassing van kunst op het plein om de
huiskamerfunctie op niet-marktdagen te versterken.
Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces, voor een plein dat dit ook verdient, om tot een goede
kunstinpassing en huiskamerfunctie te komen.
Dit heeft als consequentie dat de definitieve herinrichting niet eerder is voorzien dan begin 2018. De
exacte periode van uitvoering wordt uiteraard afgestemd met de marktondernemers. Uitvoering op dat
moment brengt mee dat de markt, met eventueel aanpassingen op het Vredenburgplein, kan blijven
staan en naar alle waarschijnlijkheid niet hoeft te verhuizen naar een tijdelijke locatie.
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Dit betekent ook dat het plein niet in zijn definitieve vorm is heringericht bij de opening van het
Entreegebouw van Hoog Catharijne. Deze opening is voorzien voor april 2017. De zones die
momenteel in gebruik zijn als bouwterrein worden daarom tijdelijk bestraat, zoals ook is gebeurd ten
tijde van de opening van woon/winkelgebouw De Vredenburg.
Vervolgtraject
Bovenstaande uitgangspunten gelden als randvoorwaarden voor het verdere proces met de
kunstbegeleidingsgroep. In de eerstvolgende bijeenkomst, op 1 december a.s., zal wethouder
Everhardt met de leden van de kunstbegeleidingsgroep in gesprek gaan om het vervolgproces toe te
lichten.
De verwachting is dat het selectieproces van ca. vijf kunstenaars snel opgepakt kan worden en de
schetsontwerpen in het voorjaar van 2017 gereed zullen zijn.
Zoals ook in de brief van 5 juli aangekondigd, wordt u, voordat definitief wordt besloten opdracht te
verlenen tot het uitvoeren van het kunstwerk, geïnformeerd over de aard van het kunstwerk, de kosten
en de financiële dekking daarvan. Wij streven ernaar u voor de zomer te informeren. Daarbij krijgt u
ook een beeld over de herinrichting van het Vredenburgplein, zodat het definitieve ontwerp (DO) van
het Vredenburgplein in de zomer van 2017 kan worden afgerond.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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