
VERSLAG 1E KLANKBORDGROEP HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 30 
AUGUSTUS 2016 

 
 
Bewoners en belanghebbenden 
Aanwezig vanuit de gemeente: Ronald Roos (projectleider), Zanne Schors 
(landschapsarchitect), Wim Horst (adviseur openbare ruimte), Herman van ’t Spijker 
(wijkadviseur West), Marieke Schurink (communicatieadviseur), Julia de Jong 
(planner), Antoinette Naber (projectassistent) 
Aanwezig vanuit Mitros: Yuen-Kwan Lam 
Aanwezig vanuit Me’kaar (sociaal makelaars): Mustafa Alay 
 
Kennismaking, verwachtingen, terugblik op de informatieavond van 27 juni 
Ronald Roos heet iedereen van harte welkom en geeft aan te verwachten dat we in 
de klankbordgroep tot een breed gedragen en goed plan voor de Wagenaarkade 
gaan komen. 
Bewoners sluiten zich hierbij aan, willen open-minded het proces in, maar stellen 
ook dat het hiervoor cruciaal is dat er daadwerkelijk naar ze wordt geluisterd. Ook 
willen ze weten wat precies de speelruimte voor de klankbordgroep is en welke 
dingen al vast liggen. Sommigen hebben eerder meegedaan in een 
participatieproces en hebben het idee dat er destijds niets met hun inbreng is 
gedaan. Dit kwam ook duidelijk naar voren op de informatieavond van 27 juni en 
was toen helaas bepalend voor de sfeer. De meeste (maar niet alle) bewoners uit de 
klankbordgroep waren ook op deze informatieavond aanwezig.  



Ronald en Herman geven aan dat er in 2015 over het Ontwikkelkader Parkzone ARK 
een formeel inspraaktraject heeft plaatsgevonden. Er waren toen inderdaad 
bezwaren tegen het bruggetje over de Leidsche Rijn. College en Raad hebben 
kennis genomen van deze bezwaren maar ondanks dat heeft de Raad in februari 
2016 besloten de Kadernota vast te stellen inclusief deze verbinding. Zo werkt het 
(democratisch) besluitvormingsproces en dit betekent dat er in ieder geval een 
bruggetje over de Leidsche Rijn gaat komen. Dit betekent niet dat er geen aandacht 
is voor de zorgen van sommige bewoners, die er vooral zijn op het gebied van 
(sociale) veiligheid en groen/ecologie. De functie en vorm van het bruggetje liggen 
nog niet vast. Met de klankbordgroep voeren we hierover een open gesprek. Gelijk 
worden al diverse ideeën geopperd, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een bruggetje 
dat overdag open is maar ’s avonds en ’s nachts dicht gaat (in de vorm van een 
ophaalbruggetje?). Dit omdat de overlast (ook nu al) vooral ’s avonds is. 
 
Bespreken van de reacties, de ideeën, de zorgen die op de avond zijn geplaatst (de 
‘geeltjes’) 
Alle geeltjes die op de informatieavond zijn verzameld zijn gebundeld, gescand en 
in een excel bestand gezet. Ook de e-mails die de gemeente in de loop van de tijd 
heeft ontvangen zijn in dit bestand opgenomen. Het bestand is een uitgangspunt 
voor de verdere planontwikkeling. 
 
Voor de vergadering is er een samenvatting van de reacties gemaakt en naar de 
leden van de klankbordgroep gestuurd. Opvallend - en ook onvermijdelijk - is dat 
er op sommige punten (zoals bij voorbeeld locaties voor sport en spel en ander 
programma, wel/geen objecten in het gras, type bruggetje) tegenstrijdige ideeën en 
wensen bestaan. In die gevallen zal de klankbordgroep onderbouwd stelling moeten 
nemen en keuzes maken. Er zijn echter ook genoeg overeenkomstige wensen: zo 
wil vrijwel iedereen het groene karakter van de Wagenaarkade behouden en op 
verschillende manieren opwaarderen en is sociale en verkeersveiligheid een vaak 
terugkerend thema. 
 
De samenvatting wordt per thema doorgelopen. Aanvullingen vanuit de 
klankbordgroep zijn toegevoegd (bijlage). 
 
Het proces en de rol van de klankbordgroep  
Planning en proces zijn opgenomen in een schema dat wordt rondgedeeld 
(eventueel ook per mail op te vragen). 
 
Tot en met de uitvoering en de opening van de heringerichte Wagenaarkade komt 
de klankbordgroep periodiek bij elkaar. De volgende keren worden de 



ideeënschetsen besproken, daarna het concept IPvE (Integraal Programma van 
Eisen) en het SO (Schetsontwerp).  
 
Als het concept IPvE en het SO door de klankbordgroep zijn afgerond, organiseert 
de gemeente een tweede informatieavond voor de buurt. Het zou fijn zijn als (leden 
van) de klankbordgroep op die avond een actieve rol willen spelen. 
 
Eerder is genoemd dat deze tweede informatieavond in november 2016 wordt 
gehouden. Maar in dit proces gaan zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid. Als 
de basis goed is vertaalt dat zich terug in een goed en breed gedragen plan. Voor 
het geval november niet gehaald wordt komt er in ieder geval een tussenbericht 
naar de buurt zodra de informatie voldoende concreet is. Ook worden de 
ontwikkelingen gecommuniceerd op de webpagina van de Parkzone Johan 
Wagenaarkade (daar komen ook de verslagen van de klankbordgroep op te staan) 
en de nieuwsbrief van wijkbureau West. Ook later in het proces kunnen mensen zich 
nog steeds aansluiten bij de klankbordgroep en meedenken over de plannen voor 
het gebied. 
 
Voor wat betreft de uitvoering moet worden gedacht aan op zijn vroegst voorjaar 
2018. Als de planvorming klaar is (VO-voorlopig ontwerp en DO-definitief ontwerp) 
moet er nog een bestek worden geschreven en een aannemer gezocht via een 
aanbestedingsprocedure. Mogelijk kan er gefaseerd worden ontworpen zodat we al 
op kortere termijn iets kunnen laten zien; hier kijkt de gemeente nog naar.  
 
Agenda voor het volgend overleg 
Zanne Schors gaat aan de slag met de input van deze avond en de informatie die op 
de bewonersavond van 27 juni (en daarna via de mail) is opgehaald.  
In de volgende klankbordgroep bespreken we de eerste schetsen.  
 
Afgesproken wordt dat de tweede klankbordgroep plaats vindt op 13 oktober, 
19.00-21.00 uur. Locatie: Stadskantoor, zaal S5 (op de 6e etage). 
 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenbeleid/groenprojecten/parkzone-johan-wagenaarkade/
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