
  

De avond werd geopend 

door Mark Hartevelt, 

onze voorzitter van de 

avond. Iedereen is van 

harte welkom geheten. 

Egbert Wesselink legt uit 

dat door het presenteren 

van een nieuw kader over 

horeca door de 

gemeente, de Actiegroep 

is ontstaan. De inhoud 

van het kader is voor een 

groot aantal bewoners 

volstrekt onaanvaardbaar 

en een petitie wordt 

opgezet.  

Egbert vertelt over hoe 

mooi Utrecht is 

geworden en Marleen 

Buwalda presenteert een 

zestal voorbeelden van 

wat burgers hebben 

bereikt door samen te 

werken. Haar 

presentatieborden zullen 

worden tentoongesteld 

op verschillende locaties 

door de stad. 



  

Er wordt uitgelegd hoe 

ons stadsbestuur tegen 

onze stad aankijkt. Er is 

een duidelijke, 

overwegende 

economische rol 

weggelegd voor ons 

mooie centrum. Kunnen 

wij dit zomaar toestaan? 

We willen niet dat we 

steden als Barcelona, 

Venetië of Amsterdam 

achterna gaan. We willen 

voorkomen dat onze 

leefomgeving onleefbaar 

wordt. Dit moeten we 

met z’n allen doen, wat in 

het verleden mogelijk 

was, is nu weer mogelijk. 

Er wordt uitgelegd wie de 

macht heeft in de stad. 

Bewoners maken de stad, 

maar partijen als 

Centrum Management 

Utrecht, Horeca 

Vereniging Nederland en 

investeerders 

ondersteunen te veel de 

belangen van winkeliers, 

horeca en indirect ook de 

pandeigenaren. 



  

Ondanks de beloftes en 

een aangepast 

horecakader is er tóch 

horeca buiten de 

ontwikkellocaties 

bijgekomen. Hiervoor is 

werkgroep horeca 

veelvuldig in overleg met 

meerdere afdelingen en 

wethouder Anke Klein. 

Ook politiek wordt op de 

hoogte gebracht. 

Tim de Beet legt uit dat 

een van de manieren om 

de horeca in de gaten te 

houden is, door middel 

van een werkgroep. We 

hebben het kader horeca 

weten af te ketsen, maar 

er wordt niets 

waargemaakt van de 

beloftes. 

Als Actiegroep/Stichting 

Binnenstad030 willen wij 

de bewoners 

ondersteunen en eisen 

onze rechtmatige 

hoeveelheid invloed op. 

WIJ zorgen voor de stad, 

dus wij willen verbetering 

zien vóór er ook maar 

uitbreiding komt. Dit 

doen we op vele 

manieren. 



  

Als werkgroep horeca 

houden wij alle 

aanvragen onder de loep. 

Grote knelpunten zijn 

bijvoorbeeld de 

aanvragen die iedereen 

aangaan, zoals een 

enorm café op de 

Mariaplaats met groot 

terras en de herindeling 

van het voormalige Tivoli. 

Als werkgroep horeca 

willen wij samenwerken, 

bewoners niet zelf laten 

stuntelen. Wanneer men 

er niet uit komt 

ondersteunen wij. We 

dienen samen met u 

zienswijzen of 

bezwaarschriften in of 

helpen met juridische 

steun. 

Als Binnenstad030 willen 

we van aanwezigen 

weten waar we ons op 

moeten richten en 

vragen ook wij informatie 

en ondersteuning van 

onze burgers. Wie helpt 

er mee en met wat? 

Mail naar: binnenstad030 

                   @gmail.com 



 

Groep 1: 

• Een gevarieerd aanbod aan horeca; 

• Rustigere horeca dan de horeca die er nu is; 

• Horeca die minder overlast geeft in de vorm van: stank, bezorgen, volle 

stoepen; 

• Horeca meer decentraal, verspreid over de wijken in de stad BUITEN de 

binnenstad; 

• Geen verwarmde terrassen. 

 

Groep 2: 

• Milieubewuste horeca; 

• Horeca die eenzaamheid helpt op te lossen (sociale factor); 

• Meer restaurants, minder barretjes, minder fastfood, minder 

afhaal/bezorg; 

• Vegetarische restaurants; 

• Theaterrestaurants, cabaret; 

• Horeca ook aan de randen van de binnenstad en niet alleen in de kern, 

bijv. Griftpark. 

 

  

Na onze presentatie werd er aan 

de tafels over een belangrijke 

vraag nagedacht en gesproken. 

De antwoorden van de groepen 

zijn daarna met alle aanwezigen 

besproken. Deze informatie is 

waardevol voor ons als 

actiegroep/stichting en nemen 

we mee in onze toekomstige 

acties. 



Groep 3: 

• Een horecastop van minimaal 1 jaar, geen uitbreiding meer; 

• Terrassen zonder muziek; 

• Sluiting terrassen 22 uur; 

• Toevoeging cafés met leestafel, zonder muziek; 

• Dag- en avondhoreca gescheiden; 

• Goede handhaving; 

• Wisselende terraslocaties om overlast te verdelen; 

• Verspreiding over de hele stad, buiten het centrum; 

• Evenementen mogen maximaal een aantal dagen duren, niet zoals nu 

gepland staat een evenement van 20 weken op Domplein dat maar telt 

voor 1 evenement. 

 

Groep 4: 

• Kleinschalige horeca in plaats van grote horeca, bijpassend bij de schaal 

en karakter van de omgeving en de omringende stad; 

• Inperken van geluidsoverlast door horeca; 

• Goede afhandeling van afval/vuilnis; 

• Handhaving!!. 

Groep 5: 

• Een bruin café zonder muziek; 

• Goede doorgangen van terrassen, bijvoorbeeld betere doorgangen op 

terrassen Neude; 

• Kleinschalige horeca en geen grote ketens; 

• Goed: festival oude muziek (past bij schaal binnenstad); 

• Goed: culturele zondag (past bij schaal binnenstad); 

• Kleine/smalle terrassen; 

• Geen ‘trucs’ als Tour de France. 

 

Groep 6: 

• Horeca voor breed publiek, jong en oud, families; 

• Dansgelegenheid; 

• Sociaal initiatief zoals voormalig Rutex (ook Heck’s). 

  



Groep 7: 

• Horeca die rekening houdt met bewoners; 

• Gevarieerde horeca; 

• Kleinschalige horeca (passend bij het centrum); 

• Terrassluitingstijd om 24.00 uur. 

 

Groep 8: 

• Restaurants en cafés zonder muziek; 

• Kleine terrassen, tot 23.00 uur; 

• Goede interne geluidsisolatie; 

• Goede handhaving en feitelijke regels die goed handhaafbaar zijn; 

• Geen geuroverlast. 

 

 

 

 


