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Deze zomer wordt anders dan andere: 

• Veel Utrechters blijven noodgedwongen thuis. 

• Toch willen we dat er ruimte voor hen is om zich in eigen stad te vermaken! 

• Ondernemers en culturele instellingen en makers zitten met een groot probleem: ze hebben 

maandenlang geen cent omzet gemaakt. Deze zomer kan dat weer! 

• Utrechters willen dat er ook na deze coronatijd een stad blijft bestaan die levendig en gezellig is. 

Zij willen horecaondernemers en cultuur in hun eigen stad steunen zodra dat kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer in the City! 
 

Utrechters willen graag op veilige manier er even tussenuit, een koffie drinken of een biertje met 

vrienden, maar ook weer eens genieten van cultuur. Vanaf 1 juni kan dat waarschijnlijk weer, 

onder voorwaarden. 

 

D66 wil dat dit op een verantwoorde manier geregeld wordt. Daarom komen we met ons idee 

voor Summer in the City. Geen vaststaand plan, maar een schets van hoe we deze zomer samen 

op een fijne manier door kunnen komen! En over Summer in the City willen we het gesprek 

aangaan met jou! 
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1. >> Wij willen mogelijkheden verruimen 

 

Wij zien dat er ruimte is op veel plekken verspreid over onze stad! Daar moeten we gebruik van 

maken! Horeca én cultuur versterken elkaar in onze stad. Zij moeten allebei de ruimte krijgen. 

• Er moeten terrassen, maar ook kleinschalige culturele evenementen kunnen komen op plekken 

waar dat nu nog niet kan.  

• Het moet gemakkelijk worden een buitenbar te openen voor een langere periode. 

• Maak drive-in mogelijk zodat we vanuit auto voorstellingen, films of exposities kunnen kijken! 

• Wij willen ‘Stadsstranden’ met tijdelijk meer faciliteiten zoals mobiele ijskarren bij Strijkviertel en 

Papendorp. 

• Geef tijdelijk een uitbreiding van vergunningsmogelijkheden voor bijvoorbeeld foodtrucks van 

Utrechtse ondernemers. 

• Verdeel de extra ruimte die we maken voor horeca en cultuur goed, en creëer waar het kan een 

win-win voor allebei. 

• Geef ook ruimte voor sport, spel en cultuur zodat kinderen en jongeren allemaal de ruimte hebben 

om op hun eigen manier plezier te maken. Veel sportverenigingen hebben al eigen buitenvelden, 

maak ook theater, muziek, dans of andere creatieve uitingen voor jongeren mogelijk in de 

buitenlucht. 

 

In de binnenstad willen we tijdelijk meer ruimte voor voetgangers, en minder voor auto’s. Zodat 

mensen zich op een veilige manier kunnen bewegen op anderhalve meter afstand.  

• Terrassen moeten groter om zelfde aantal gasten te kunnen bedienen. Zodat horecapersoneel 

weer aan de slag kan en geen zaken onnodig hoeven om te vallen. 

• En we willen dat ook restaurantjes en café’s die geen terras hebben, wat meer (buiten)ruimte 

krijgen deze zomer, wij roepen horecaondernemers op tot solidaire oplossingen, zodat ook 

zaken zonder terrasruimte kunnen profiteren van de extra ruimte die we willen geven.  

• We willen op een veilige manier toch plek bieden aan de velen van ons die graag in de stad 

wat eten of drinken. 

• Extra grote terrassen betekenen ook dat er op die terrassen plek blijft voor mensen die 

gewoon even willen zitten zonder iets te consumeren. Niet voor niets hebben we onlangs nog 

gepleit voor meer bankjes in de stad. 
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2. >> Maar dan zullen er ook wat beperkingen gedaan moeten worden: we willen dat 

het veilig is in de stad, en dat er rekening met elkaar gehouden wordt. 

 

• Verruiming van mogelijkheden is leuk, maar alleen als het werkt. Als het niet verantwoord blijkt te 

zijn, zullen verruimingen teruggedraaid moeten worden. Volksgezondheid staat voorop in deze 

periode. 

• We vragen van ondernemers en culturele makers dat ze zich houden aan strikte protocollen zodat 

veiligheid en hygiëne voorop staan. 

• We kunnen van horecaondernemers vragen om hun terrassen te beperken tot de normale 

terraspinnen, bijvoorbeeld na zonsondergang. Zo voorkomen we overlast en onveiligheid. Meer 

flexibiliteit als het kan, maar minder als dat nodig is. 

• Scherpere venstertijden voor de bevoorrading van winkels en horeca. 

• Tijdelijk sluiten we in de binnenstad sommige straten af voor auto’s of fietsers, zodat meer ruimte 

is voor terrassen en voetgangers.  

• Tijdelijk opheffen van parkeerplaatsen op specifieke plekken in de binnenstad zodat ruimte komt 

voor voetgangers of bijvoorbeeld terrasjes.	 

• En uiteraard, dat er plek blijft voor hulpdiensten en mensen die slecht ter been zijn. 
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3. >>  Locaties door de hele stad, waar wij mogelijkheden zien.  

Hiermee wordt zeker niet uitgesloten dat er ook andere plekken zijn waar tijdelijke uitbreiding 

van ruimte voor terrassen en cultuur mogelijk is. Hoe beter we spreiden, hoe minder 

verplaatsingen van mensen, hoe meer mogelijkheden er zijn voor een fijne en veilige zomer! 

 

Zoekgebieden: plekken waar deze zomer (tijdelijk) uitbreiding 
van terrassen en cultuur mogelijk moet worden 
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4. >>  Locaties in de historische Binnenstad, waar wij mogelijkheden zien.  

Hiermee wordt zeker niet uitgesloten dat er ook andere plekken zijn waar tijdelijke uitbreiding 

van ruimte voor terrassen en cultuur mogelijk is. Hoe beter we spreiden, hoe meer 

mogelijkheden er zijn voor een fijne en veilige zomer! Wel zien we noodzaak om tijdelijk het 

voetgangersgebied uit te breiden.  

Zoekgebieden: plekken waar deze zomer (tijdelijk) uitbreiding 
van terrassen en cultuur mogelijk moet worden 



 

 7 

 

 

 

 

 

  

Denkrichtingen voor beperken van auto- en fietsverkeer in de komende maanden (tijdelijke 

maatregelen): 

 

• Gebied Oudegracht, vanaf Smeebrug tot en met Gaardbrug wordt tijdelijk voetgangersgebied: 

we willen er auto’s en fietsen weren. Met uitzondering van de Hamburgerbrug (Springweg en 

Haverstraat is belangrijke fietsroute). Om dit mogelijk te makkelijk, tijdelijk opheffen van 

parkeerplaatsen op deze stukken aan de Oudegracht en tijdelijk opheffen van de pop-up 

fietsenstalling op de Smeebrug. In de Springweg-garage zijn momenteel veel autoparkeerplekken 

onbezet, daar zouden de betreffende auto’s tijdelijk een parkeerplek kunnen krijgen. 

• Oudkerkhof-Stadhuisplein wordt tijdelijk voetgangersgebied. De route Minrebroedersstraat-

Telingstraat-Slachtstraat blijft open voor verkeer en ook de Minrebroedersstraat-Ganzenmarkt 

moet openblijven voor fietsers die naar de fietsenstalling willen. In deze route kunnen ook tijdelijke 

parkeerplekken komen voor mindervaliden, omdat die parkeerplekken naast het stadhuis tijdelijk 

vervallen. In de Annastaat zou een pop-up extra fietsenstalling kunnen worden geplaatst.  

• Bij het Moreelsepark kan een aantal parkeerplaatsen verhuurd worden aan standhouders 

zodat meer mensen kunnen zitten in het Moreelsepark. Hetzelfde geldt voor het Puntenveld 

(achter de ‘Inktpot’). 
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Summer in the City moet aanzetten  
tot nadenken.  
 
Het is geen vastomlijnd plan.  
Want de stad, die maken  
we samen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vragen de wethouders om aan de slag te gaan met onze ideeën, zodat we een fijne zomer in onze 

eigen stad kunnen gaan meemaken! 

Ons verzoek aan het college van wethouders zal zijn: willen zij dit uitwerken zodat de buitenruimte op 

een nette manier verdeeld wordt, en we er deze zomer samen van kunnen genieten? 

 
 



 

 9 

Colofon 
Voor dit plan zijn gesprekken gevoerd met leden van D66 Utrecht, experts met goede ideeën en een 
scherpe blik en met bewoners en ondernemers uit onze stad. Al dan niet voortkomend uit hun eigen 
(werk)ervaring. Wij zijn hen onze grote dank verschuldigd. Vanuit de Utrechtse gemeenteraadsfractie 
van D66 waren Maarten Koning, Jony Ferket, Ellen Bijsterbosch en Susanne Schilderman betrokken.   
 

Licentie 
Alles in dit document, tenzij anders aangegeven, is gelicenseerd onder een Creative Commons 
Naamsvermelding 4.0 licentie. Alles in dit rapport mag bewerkt en opnieuw gedeeld worden, zolang 
aan correcte naamsvermelding voldaan wordt. 
 
Alle foto’s uit dit document zijn verzameld uit de beeldbank van D66 Utrecht en zijn beschikbaar 
onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie. De locatiekaarten zijn ontworpen door Jaap 
Nauta. 
  
 

 
 
  


