Ruim 1.300 keer nee tegen 'ruim baan horeca' in centrum
Utrecht

De Drieharingstraat in de binnenstad
van Utrecht. Winkels hebben
plaatsgemaakt voor horeca.
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UTRECHT
Uitbreiding van de horeca in de
Utrechtse binnenstad stuit op
bezwaren. Een petitie tegen een
nieuw gemeentelijke horecaplan is
ruim 1.300 keer ondertekend.
WIM LANGEJAN

Tot en met vandaag kan nog bij de
gemeente gereageerd worden op
het (concept) Ontwikkelingskader
Horeca Utrecht 2017. Dit geeft aan
waar nog nieuwe horeca mogelijk is
en wat voor soort horeca dat kan
zijn.
Utrecht telt 1.147
horecagelegenheden. De
verwachting is dat tussen 2018 en
2021 nog 140 tot 180
exploitatievergunningen zullen
worden afgegeven, vooral in
Leidsche Rijn en het
Stationsgebied, staat in de nota.
Maar ook in de binnenstad en
bewoners van het centrum zijn daar
niet gerust op. Een actiegroep met
de naam Binnenstad 030 is op
internet een petitie begonnen. De
bewoners vinden dat de horeca in
het centrum ruim baan krijgt en
vrezen voor meer overlast door
lawaai in de nacht, meer
vandalisme, meer zwerfafval,
overlast door bevoorrading en
verschraling van het winkelbestand.
Ook zijn ze bang voor minder
openbare ruimte en onbegaanbare
stoepen door nieuwe terrassen.
Hun eisen: zie af van de
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horecaplannen en neem de
belangen en wensen van bewoners
en ondernemers op in nieuwe
plannen. De teller voor de petitie
stond gisteravond op 1.315
handtekeningen. ,,Daar zijn we op
zich tevreden mee'', zegt Tim de
Beet van de actiegroep. ,,Vooral
omdat de meeste ondertekenaars
ook echt uit de binnenstad komen.''

reactie van de circa 30
binnenstadsbewoners van
'Binnenstad 030', met daarin hun
kritiek. Volgens de
gemeentewoordvoerder worden
alle reacties de komende tijd
beoordeeld. ,,Dan wordt gekeken of
ze aanleiding geven het plan te
herzien.''
un.reageren@ad.nl

Het is de bedoeling de
handtekeningen aan het
gemeentebestuur aan te bieden.
Tegelijk met de petitie heeft
Binnenstad 030 ook een enquête
over de overlast gehouden.
Volgens De Beet heeft die tussen
de 200 en 250 reacties opgeleverd.
Die worden gebruikt bij het
opstellen van een formele reactie
op het Ontwikkelingskader Horeca
Utrecht. Die gaat vandaag de deur
uit.
Voorzitter Bas Savenije van de
Wijkraad Binnenstad vindt ruim
1.300 handtekeningen 'best veel'.
Hij is blij met de petitie en de
enquête. ,,Het is goed dat
bewoners betrokken zijn bij dit
onderwerp. Er is veel onrust over.
Als wijkraad zeggen we: maak pas
op de plaats met horeca in het
centrum. En overleg goed met
bewoners over eventuele
uitbreidingen.''
Prullenbak
De Beet vindt dat het huidige
Ontwikkelingskader Horeca
Binnenstad de prullenbak in moet
en dat er opnieuw begonnen moet
worden. ,,Waarbij bewoners ruim
van tevoren kunnen meepraten in
een goed opgezette
participatiegroep.'' De actiegroep
wil de komende maanden, in de
aanloop naar de raadsverkiezingen
van volgend jaar, ook Utrechtse
raadsfracties gaan benaderen.
Hoeveel zienswijzen bij de
gemeente binnen zijn, kon een
woordvoerder gisteren niet zeggen.
In elk geval ligt er de gezamenlijke
donderdag 09 november 2017
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