
Verslag 

Informatiemarkt Weltevreden Utrecht - Rachmaninoffplantsoen 
Datum: donderdag 8 juli 
Tijd: 18.20 – 21.00 uur 
Locatie: Ravellaan 96 te Utrecht (buiten, naast het terras van de Bierkantine) 
 
Aanwezigen 

• Bewoners en belanghebbenden: totaal 67 aangemeld  
• MOOI ontwikkelt  

o Bob Sanders (initiatiefnemer) 
o Tim Hendrikx (initiatiefnemer) 

• Gemeente Utrecht 
o Judith Zuidgeest (projectmanager) 
o Bas Robert (projectassistent) 
o Marjolein Bracht (stedenbouw/planologie) 
o Tom van Koppen (wijkadviseur) 

• Buro Harro 
o Harro de Jong (landschap/ontwerp) 

• Studio Linde 
o Olga van der Linden (stedenbouw/ontwerp) 

• Dietz Strategie & Communicatie  
o Jasper Benus (participatie) 
o Kristel Jansen in de Wal (participatie) 

 
Aanleiding 
MOOI ontwikkelt heeft bij de gemeente Utrecht een initiatief ingediend voor het bouwen van 
woningen op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen. De initiatiefnemer wil de 
parkeerplaatsen ondergronds brengen, waardoor er ruimte ontstaat voor een woongebouw en de 
aanleg van een park. Het college van B&W heeft groen licht gegeven om dit idee verder te 
onderzoeken en daarbij ook in overleg te gaan met de buurt. 
 
Daarom is op 8 juli een eerste informatiemarkt georganiseerd voor omwonenden en 
belanghebbenden over het initiatief. Tijdens deze informatiemarkt werd informatie gegeven over 
het initiatief en de onderzoeksvragen die er liggen. Het doel van de avond was om reacties op te 
halen en te achterhalen wat er leeft en speelt in de buurt. Deze informatiemarkt vormde de start 
van het participatieproces. 
 
Opzet 
De informatiemarkt is georganiseerd binnen de coronarichtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat 
de markt was opgedeeld in tijdsloten. Geïnteresseerden konden in groepjes van zes personen 
elke 10 minuten langs een stand lopen om in gesprek te gaan met mensen van de gemeente, de 
initiatiefnemers en het participatiebureau. Tevens was er, zowel bij de stands als aan het einde 
van de markt, de mogelijkheid om een reactie achter te laten en in te schrijven voor het vervolg. 
Het programma zag er als volgt uit: 

• Ontvangst  
• Initiatief en onderzoeksvragen  
• Stedelijke analyse  
• In gesprek over thema’s/verblijfskwaliteit en voorzieningen  
• Vooruitblik participatieproces  
• Afsluiting met mogelijkheid inschrijven voor vervolg 
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Verslag 
Dit verslag geeft een samenvatting weer van het verloop van de informatiemarkt op basis van de 
gesprekken, de geeltjes op de panelen en de ingevulde reactieformulieren.  
 

1. Initiatief en onderzoeksvragen 
Bij de eerste stand gaven de initiatiefnemer en de gemeentelijk projectleider een toelichting op de 
aanleiding, het initiatief en de onderzoeksvragen, die zijn opgesteld en gebundeld in het 
intentiedocument. Het initiatief is een combinatie van woningbouw, vergroening, 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het ondergronds brengen van de parkeerplekken 
op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen.  
 
Het intentiedocument is eind juni door het college van B&W vastgesteld. De onderzoeksvragen 
uit dit document worden de komende periode uitgewerkt, gelijktijdig met de stedenbouwkundige 
uitwerking. Dit wordt bij elkaar gebracht in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), 
waarin de gemeente de eisen en randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling vastlegt. Hierin 
worden ook de ideeën, behoeften en wensen vanuit de buurt meegenomen.  
 
Aanwezigen stelden onder andere vragen over de aanleiding van het initiatief, of de keuze voor 
de locatie al vaststaat, wat dit betekent voor het Hommelbos, welke kaders er worden gesteld 
vanuit de gemeente en hoe er rekening wordt gehouden met wat de direct omwonenden en de 
rest van de buurt van het idee vindt.   
 

 
 

2. Stedelijke analyse 
Aan deze tafel is gekeken naar de visies en kaders die er liggen in de gemeente Utrecht voor het 
gebied en of het initiatief daarbinnen past. Zo dienen de kaders uit de Visie Welgelegen uit 2014 
en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) als belangrijke uitgangspunten voor het initiatief. 
Speerpunten uit de Visie Welgelegen zijn onder meer: ‘verbonden openbaar groen raamwerk’, 
‘synergie tussen gebouw en openbare ruimte’ en ‘levendigheid’ en ‘samenhang in opbouw’. In de 
RSU staan de groei van de stad en de behoefte aan meer woningen en alle voorzieningen die 
daarbij horen centraal.  
 
Uit de reacties van de aanwezigen komt de wens voor het behouden van het groen en het 
onderzoeken van de ecologische waarde in het gebied meerdere keren terug. Veel mensen 
gaven daarbij aan de buurt al mooi groen te vinden en bedenkingen te hebben bij nog meer 
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bebouwing in het gebied, naast de andere nieuwbouwplannen (zoals Ravellaan Noord) en de 
projecten die de afgelopen jaren al zijn gerealiseerd. 
 

* 
 

3. In gesprek over thema’s/verblijfskwaliteit en voorzieningen 
Bij de derde stand is het gesprek gevoerd over de behoeften en ideeën van de aanwezige 
buurtbewoners. Aan de hand van referentiebeelden over (groen)voorzieningen en verblijfsruimten 
is gesproken over wensen met betrekking tot groen, voorzieningen en inrichting van de openbare 
ruimte.  
 
De waarde van het Hommelbos, de bomen in het gebied en ook de sociale veiligheid die beter 
kan in de buurt, kwamen meerdere keren terug. Tevens zijn er wensen geuit over de mogelijke 
voorzieningen op de begane grond en in de openbare ruimte, zoals speelvoorzieningen voor 
kinderen en een supermarkt. 
 

* 
 
 

4. Vooruitblik participatieproces 
Bij de laatste stand is een toelichting gegeven op het participatieproces en de verschillende 
momenten en manieren waarop omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken. 
Geïnteresseerden konden zich meteen inschrijven voor vervolgsessies en de onderwerpen die ze 
daarbij van belang vinden. Na de zomervakantie wordt dit ingepland en in de loop van het najaar 
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2021 zal ook weer een brede terugkoppeling plaatsvinden voor de hele buurt. Tevens kon men 
zich opgeven om op de hoogte te blijven middels nieuwsbrieven.  

 
Tijdens de informatiemarkt hebben ruim 20 aanwezigen zich ingeschreven voor de 
vervolgsessies. De thema’s waarover men in gesprek gaan zijn onder meer: openbare ruimte en 
groen, voorzieningen, verkeer en parkeren. Daarnaast zijn er aanvullende suggesties gegeven, 
zoals duurzaamheid, leefbaarheid en de bouwperiode. 
 

* 
 

5. Veelgestelde vragen en reacties 
Door de aanwezigen zijn onder andere vragen gesteld over de keuze van de locatie en positie 
van het initiatief, de hoogte en de omvang van een nieuw gebouw, de aanleiding en de noodzaak 
van het initiatief op deze plek, de bouw(periode) en bijbehorende overlast, de ecologie in het 
gebied, de oplossingen voor mobiliteit en parkeren, de beoogde doelgroepen voor de nieuwe 
woningen en de effecten op de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Daarnaast werd 
gevraagd om in volgende sessies concretere denkrichtingen te laten zien, zodat bewoners en 
belanghebbenden hierop kunnen reageren.  
 
De reacties tijdens de informatiemarkt waren overwegend kritisch. Aanwezigen maken zich 
zorgen over de inpasbaarheid van het initiatief en snappen niet waarom er nog meer woningen 
zouden moeten komen, zo dicht tegen het Hommelbos aan. Men vraagt zich af waarom het 
zoekgebied alleen het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen omvat en er niet ook 
gekeken wordt naar naastgelegen parkeerterreinen of plekken waar ruimte is.   
Verder zijn er diverse zorgen uitgesproken over de sociale veiligheid, parkeren en verkeersdruk, 
die nu al spelen in het gebied. En over de toenemende drukte (op voorzieningen) met een 
toename van bewoners en zorgen over inkijk, uitzicht, zonlicht/schaduw en geluid als gevolg van 
het initiatief.  
De wensen die door aanwezigen werden uitgesproken, gaan onder andere over het behouden en 
verder versterken van het groen; het toevoegen van voorzieningen, zoals speelvoorzieningen 
voor kinderen; aandacht voor de leefbaarheid op maaiveldniveau en tussen gebouwen; en de 
behoefte om ook te kijken naar het grotere gebied, Welgelegen als geheel, met de opgaven die 
er spelen.  
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Terugkoppeling 
Verwerking reacties informatiebijeenkomst 
Dit verslag is op 19 juli 2021 verstuurd naar alle aanwezigen die hun e-mailadres hebben 
doorgegeven. Daarnaast is het verslag op de website te vinden: www.weltevredenutrecht.nl en 
(op verzoek) verstuurd per post voor aanwezigen zonder e-mailadres. 
 
Op basis van de vragen en reacties tijdens de informatiemarkt wordt door MOOI ontwikkelt in 
samenwerking met de gemeente Utrecht en Dietz Strategie & Communicatie het volgende 
opgepakt: 

• De vervolgsessies worden ingericht en ingepland vanaf september.  
• Alle bewoners en belanghebbenden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte 

gehouden middels nieuwsbrieven/updates. 
 

Aanmelden kan nog steeds  
Bewoners en belanghebbenden kunnen zich nog tot 9 augustus aanmelden voor de werksessies 
in het najaar via: info@weltevredenutrecht.nl. In augustus worden deze sessies nader 
vormgegeven en ontvangt u bericht hoe een en ander zal worden ingericht.  

Op de hoogte blijven 
Bewoners, belanghebbenden en belangstellenden kunnen op de hoogte blijven van dit project 
door zich in te schrijven voor de updates via info@weltevredenutrecht.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Staat u vermeld op een foto en is dit bij nader inzien niet gewenst? Dit kunt u ten alle tijden doorgeven via 
info@weltevredenutrecht.nl, zodat wij de foto kunnen verwijderen.  
 


