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Update Kanaalstraat/Damstraat
Utrecht, 25 april 2019
Beste betrokkene bij de Visie Kanaalstraat/Damstraat,
Het is alweer enige tijd geleden (eind juni 2018) dat wij u een bericht gestuurd hebben over
de stand van zaken met betrekking tot de Visie Kanaalstraat/Damstraat. Wij berichtten u
toen onder andere dat in het nieuwe coalitieakkoord geld is gereserveerd voor de aanpak
van de Kanaalstraat/Damstraat. U zult zich ongetwijfeld afvragen wat er op dit moment
gebeurt.
De gemeente heeft een programmamanager, de heer Bob van Dijck, aangesteld om de visie
verder vorm te geven. Ook voor de herinrichting is een gemeentelijk projectleider
aangesteld, de heer Ben Norg. Dat betekent dat ik (Frans Werter) een andere rol op mij zal
nemen. We hebben die rol ‘omgevingsmanager’ genoemd. Ik zal het programma en met
name de herinrichting zodra deze van start gaat ondersteunen en contactpunt voor de buurt
zijn. Ik blijf via de e-mail visiekanaalstraat@utrecht.nl of telefonisch (06 2348 4444) te
bereiken.
De afgelopen periode zijn er op verschillende onderwerpen activiteiten ontplooid. Graag
infomeren wij u daarover.

Parkeren en herinrichting
Zoals u weet is in de buurtvisie
voorgesteld om €1 voor het eerste uur
parkeren in de parkeergarage Kop van
Lombok in te voeren om zo de klanten
van de winkeliers te bewegen in de
garage en niet op straat te parkeren.
Het college was hiermee niet akkoord.
De afgelopen maanden hebben de

naast het aantrekkelijk maken en het
verbeteren van het functioneren van het
winkelgebied en het moskeeplein. Dit
betekent dat het maken van een
ontwerp voor de herinrichting van start
gaat. De eerste buurtbijeenkomst
daarvoor is gepland op 11 juni.
Daarover ontvangt u nog bericht

gemeente en de winkeliersvereniging

Pilot horeca

veel gesprekken gevoerd. Dit heeft

De in het kader van de visie

geleid tot gezamenlijke afspraken. Een

voorgestelde verruimde mogelijkheden

tijdelijk actietarief voor parkeren in de

voor lichte (dag)horeca krijgen vorm via

parkeergarage wanneer de herinrichting

een pilotproject (op naam en voor een

van start gaat is daar onderdeel van,

periode van 5 jaar). In eerste instantie
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zijn 3 mogelijke vergunningen

over vraag (de consumenten) en aanbod

opengesteld voor het deel van de

(de winkels) door een extern bureau.

Kanaalstraat tot aan de Lombokstraat.
Ondernemers konden hiervoor plannen
indienen. Een adviescommissie van
bewoners (aangezocht door de
wijkraad) en ondernemers (via de
winkeliersvereniging) heeft de 6
ingediende plannen beoordeeld en een
positief advies gegeven over twee
aanvragen. De derde mogelijke
vergunning wordt in een later stadium
opnieuw beschikbaar gesteld. Op dit
moment worden er voorbereidingen
getroffen om 3 pilot vergunningen
beschikbaar te stellen voor het gedeelte
tussen de Lombokstraat en de J.P.
Coenstraat. Dat zal in de loop van 2019
zijn beslag krijgen.

Veiligheid en overlast
De aanpak van veiligheid en overlast in
Lombok is eind 2018 geëvalueerd. Op
basis van de evaluatie is besloten over
voortzetting van de aanpak voor 2019.
Ondertussen heeft de wijkraad een
werkgroep opgericht die zich gaat
bezighouden met het tegengaan van
ongewenst, overlast gevend gedrag.
Tot zover de stand van zaken. Mochten
er zich ontwikkelingen voordoen, dan
informeren wij u daarover via een
digitale nieuwsbrief. U kunt zich
daarvoor aanmelden op
www.utrecht.nl/kanaalstraat.

Branding

Heeft u vragen of wilt u meer

De winkeliersvereniging is met

informatie, dan kunt u een e-mail

financiering uit het Ondernemersfonds

sturen naar visiekanaalstraat@utrecht.nl

bezig met het ontwikkelen van een

of naar het Wijkbureau West

beeldmerk en vervolgens mogelijk een

west@utrecht.nl.

campagneplan voor de ‘branding’ van
de straat. Bij dit traject wordt rekening

Met vriendelijke groet,

gehouden met de buurtvisie.
Frans Werter

Economische ontwikkeling en
branchering
De omgeving van de Kanaalstraat
verandert de komende jaren ingrijpend.
Om in te spelen op de kansen die dit
biedt, gaan de winkeliersvereniging en
de gemeente samen met eigenaren van
winkelpanden werken aan de gewenste
economische ontwikkelingsrichting van
de straten. De eerste stap is het
verzamelen en analyseren van gegevens

Omgevingsmanager
Visie Kanaalstraat/Damstraat

Andere vragen?
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij
Wijkbureau West
Stadskantoor
Stadsplateau 1, 5e etage
Telefoonnummer 14 030

