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Start nieuwe stadscoöperatie in Utrecht 

 
 
Utrecht is een nieuw initiatief rijker 
Begin dit jaar heeft een aantal bevlogen Utrechters StadsPodiumUtrecht opgericht. Een plek van en 
voor Utrechters. Waar zij voor hen belangrijke onderwerpen met elkaar kunnen bespreken.  
Een initiatief voor en van iedereen die in Utrecht woont, werkt, studeert, onderneemt, huurt, 
verhuurt, er patiënt of cliënt is of dat allemaal niet is maar zich gewoon ook Utrechter voelt.  
 
Waarom StadsPodiumUtrecht? 
Is er een plek om elkaar scherp te bevragen over wat beter moet en kan in de stad? En waar is een 
plek waar we als Utrechters terecht kunnen met belangrijke oplossingen? Als het nodig is dwars op de 
bestaande mogelijkheden. 
De oprichters van StadsPodiumUtrecht vinden dat die plek er nu niet (meer) is in Utrecht.  
Bij StadPodiumUtrecht gaat het altijd over oorzaken en oplossingen. Met alle ruimte voor 
dwarsdenkers. Het is een plek waar we niet bang zijn voor confrontaties of taboes. Een plek waar 
Utrechters zich druk maken over wat er beter kan en moet in hun stad. En waar Utrechters voelen dat 
een stad alleen maar echt kan groeien en bloeien als we dat als inwoners samen doen. Daarom 
organiseert StadsPodiumUtrecht Podiumgesprekken 
 
Waar gaan de Podiumgesprekken over? 
Het eerste Podiumgesprek gaat over "Werkloos en Allochtoon". Waarom zijn er drie tot vijf keer meer 
allochtonen dan autochtonen werkloos in onze stad? En wat doen we daar aan als werkzoekenden, 
werkgevers en gemeente? Het Podiumgesprek vindt plaats op donderdagavond 11 juni om 19:30 uur 
in ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2 in Utrecht.  Iedereen is van harte welkom vanaf 18:45 uur. 
Meerdere pitchers vertellen in een paar minuten wat zij van het onderwerp vinden of wat nog nodig is 
om eventuele problemen op te lossen. U staat (of zit) daar omheen en doet mee als u dat wilt.  
Als u niet kunt komen kunt u een samenvatting terug zien op UStad. Het Podiumgesprek duurt iets 
meer dan een uur. Na afloop is er genoeg ruimte om samen nieuwe plannen te smeden. 
 
Over StadsPodiumUtrecht 
StadsPodiumUtrecht is opgezet als stadscoöperatie. U kunt Vriend worden, daarmee bent u lid van de 
coöperatie en dus mede-eigenaar van dit initiatief. StadsPodiumUtrecht is voor en van alle Utrechters. 
De oprichters organiseren de Podiumgesprekken met eigen geld. Alle extra bijdragen zijn welkom en 
dragen eraan bij dat dit initiatief groeit en bloeit.  
Heb jij een interessant onderwerp voor een volgend Podiumgesprek dan horen we dat graag! Dit jaar 
staan nog twee Podiumgesprekken gepland, namelijk op 8 oktober en 3 december.   
Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl.  
 
 

 


