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Aan: leden van de Werkgroep Visie Kanaalstraat/Damstraat 
en andere betrokkenen 

 
Utrecht, 18 juni 2018 

Betreft: bericht Visie Kanaalstraat/Damstraat 

 
Beste leden van de werkgroep Visie Kanaalstraat/Damstraat en andere betrokkenen, 

Wat is er sinds de verkiezingen in maart gebeurd met de Visie Kanaalstraat/ Damstraat? Hoogste tijd 
om bij te praten! 

Wat er aan vooraf ging… 
Op 12 december 2017 is de Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders. Het college stemt op hoofdlijnen in met de visie, hoewel er (nog) geen 
geld voor herinrichting gereserveerd was. Het voorstel uit de Buurtvisie om het eerste uur parkeren in 
de parkeergarage Kop van Lombok goedkoper te maken kon niet op instemming van B&W rekenen. Het 
college heeft 9 actiepunten benoemd waaraan het de komende maanden al wil werken. 

Vervolgens heeft de gemeenteraad het stokje overgenomen. In januari heeft zij een 
Raadsinformatiebijeenkomst gehouden waarbij bewoners en ondernemers hun visie konden toelichten. 
Op 13 februari jl. heeft de raadscommissie Stad en Ruimte zich positief betoond over de buurtvisie. De 
commissie had wel vragen over de financiering van de herinrichting en het voorstel vanuit de buurt 
voor de parkeergarage. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen op 8 maart 
jl. heeft de gemeenteraad een breed gesteunde motie aangenomen waarin zij het college oproept de 
uitvoering van de visie ter hand te nemen en daarvoor een financieel voorstel te doen. 

Na de verkiezingen van 21 maart 
Misschien heeft u het al gelezen. De uitvoering van de Visie Kanaalstraat/ Damstraat is opgenomen in 
het nieuwe coalitieakkoord. Dat betekent dat we kunnen doorgaan met de uitwerking van de visie. Het 
is op dit moment nog niet bekend wanneer een herprofileringsvoorstel uitgewerkt gaat worden. 

Op 23 mei tijdens de eerste kennismakingstoernee van de nieuwe gemeenteraad door de wijk West 
hebben winkelier Ramazan Ergün en bewoner Laurens Miserus die nauw betrokken waren bij het 
opstellen van de buurtvisie, uitleg gegeven over de visie, en de nieuwe gemeenteraad opgeroepen de 
uitvoering daarvan te steunen. 

Ondertussen is de procedure gestart om 3 nieuwe lichte horecavergunningen tussen de Kanonstraat en 
de Lombokstraat toe te staan. Een commissie van 3 bewoners (aangezocht door de wijkraad) en 3 
winkeliers (via de winkeliersvereniging) geeft (zwaarwegend) advies over de voorstellen die bij de 
gemeente zijn binnengekomen.  Eind juni/begin juli is bekend welke drie pilotvergunningen (voor 5 
jaar) vergeven worden. 

De winkeliersvereniging en de gemeente zijn in overleg om een oplossing te zoeken voor de 
voorwaarde in de buurtvisie om €1/eerste uur parkeren in te voeren in de parkeergarage Kop van 
Lombok.  

De veiligheid op de Kanaalstraat/Damstraat blijft onverminderd de aandacht houden van gemeente en 
politie. Het overleg met de Klankbordgroep Veiligheid gaat door en handhaving is nog steeds op één 
van de hoogste niveaus van Utrecht. Samen met de buurt treft de gemeente fysieke maatregelen 
(waaronder opheffen parkeerplekken hoek Javastraat) om minder gelegenheid te geven om rond te 
hangen en om extra-fietsparkeerplekken te creëren. Ook blijft de gemeente doorgaan met 
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verschillende integrale controles en grote handhavingsacties op gemotoriseerde voertuigen (scooters; 
auto’s). Ook blijft de extra inzet van jongerenwerkers van kracht. 

Met de winkeliersvereniging vinden ook gesprekken plaats om samen het brancheringsplan voor het 
winkelgebied te herijken en het laden en lossen beter te coördineren. De gemeente levert daarom in 
2018 een financiële bijdrage aan de winkelstraatmanager. 

Tot zover de stand van zaken. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of meer bekend is over 
bijvoorbeeld de planning van het ontwerpproces voor de openbare ruimte, zullen we u op de hoogte 
stellen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt een e-mail sturen naar het Wijkbureau West: 
WijkbureauWest@utrecht.nl 

Met vriendelijke groet, 

Frans Werter 
Projectleider Visie Kanaalstraat/Damstraat 


