
 

Postbus 40283 
3504 AB  Utrecht 

 

Aan de deelnemers aan het Stadspodium op 28 juni 2017

 
Beste stadgenoten, 
 
Als bestuur van de Industrievereniging Lage Weide willen wij graag een beknopte schrifte
lijke bijdrage leveren aan het Podiumgesprek op 28 juni. 
 
Je hoort vaak zeggen dat het 
en de bevolking groeit. Het is in ons aller belang dat we de groei ook gebruiken om de stad 
beter en gezonder te maken. Dat is niet altijd makkelijk. Er wonen en werken steeds meer 
mensen op dezelfde oppervlakte. Die mensen bewegen steeds vaker door de stad heen ter
wijl de ruimte die daar voor beschikbaar is hetzelfde is of minder wordt. Dat betekent een 
enorme uitdaging om auto, fiets en OV in een optimale balans een plek te geven. De capa
citeit en de kwaliteit van de Noordelijke Ringweg (NRU) is daarbij enorm belangrijk voor ons 
allemaal. Ten aanzien van de NRU willen wij graag de volgende gedachten inbre
gesprek van 28 juni: 
 

 De bereikbaarheid van Utrecht en van Overvecht is cruci
werkgelegenheid. Een goede doorstroming op de NRU is daarvoor 

 De Gemeente en de Provincie hebben namens ons allemaal een geweldige prestatie 
geleverd door te zorgen dat het budget voor de
gekomen dan we aanvankelijk hadden verwacht. Die kans mogen we niet laten 
liggen! We moeten nu iets gaan doen

 We moeten ons niet uit elkaar laten spelen door een 
creëren tussen gezondheid en 
Utrechters en die willen ook een gezonde omgeving.
optrekken om de integrale kwaliteit van de stad en de Noordelijke Ring te verbeteren.

 Laten we dus geen debat voeren over een tegenst
weten of die wel bestaat. 
weg straks klaar is? Hoeveel schoner zijn andere auto's tegen die tijd geworden? 
Hoeveel minder uitlaatgassen heb je als er minder files 
we het over hebben
kwaliteitsniveau van de NRU.

 In Lage Weide werken 18.000 mensen
volle banen voor een doelgroep die deze banen enorm g
bereikbaarheid van een gebied zoals Lage Weide is dus enorm belangrijk voor de 
toekomst van ons allemaal en voor Overvecht in het bijzonder.

 Eén laatste opmerking: l
te voeren. Daar past ook bij dat we onze woorden goed en zorgvuldig kiezen. De 
Noordelijke Randweg wordt helemaal niet "verdubbeld" zoals in de uitnodiging 
het Podiumgesprek staat, maar hij wordt vernieuwd en aangepast om de door
stroming te verbeteren. Dat

 
Wij wensen u een goed Podiumgesprek en trekken graag samen met onze stadgenoten op 
om een zo goed mogelijke NRU tot stand te brengen.
 
Het bestuur van de Industrievereniging Lage Weide
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Als bestuur van de Industrievereniging Lage Weide willen wij graag een beknopte schrifte
lijke bijdrage leveren aan het Podiumgesprek op 28 juni.  

Je hoort vaak zeggen dat het relatief goed gaat met Utrecht. De economie herstelt zich weer 
en de bevolking groeit. Het is in ons aller belang dat we de groei ook gebruiken om de stad 
beter en gezonder te maken. Dat is niet altijd makkelijk. Er wonen en werken steeds meer 

zelfde oppervlakte. Die mensen bewegen steeds vaker door de stad heen ter
wijl de ruimte die daar voor beschikbaar is hetzelfde is of minder wordt. Dat betekent een 
enorme uitdaging om auto, fiets en OV in een optimale balans een plek te geven. De capa

eit en de kwaliteit van de Noordelijke Ringweg (NRU) is daarbij enorm belangrijk voor ons 
allemaal. Ten aanzien van de NRU willen wij graag de volgende gedachten inbre

De bereikbaarheid van Utrecht en van Overvecht is cruciaal voor onze welvaart en 
Een goede doorstroming op de NRU is daarvoor 

De Gemeente en de Provincie hebben namens ons allemaal een geweldige prestatie 
geleverd door te zorgen dat het budget voor de NRU vijf jaar eerder beschikba
gekomen dan we aanvankelijk hadden verwacht. Die kans mogen we niet laten 
liggen! We moeten nu iets gaan doen want anders loopt Utrecht vast
We moeten ons niet uit elkaar laten spelen door een onnodige 
creëren tussen gezondheid en doorstroming van het verkeer. Ondernemers zijn ook 
Utrechters en die willen ook een gezonde omgeving. We moeten juist samen 
optrekken om de integrale kwaliteit van de stad en de Noordelijke Ring te verbeteren.

debat voeren over een tegenstelling waarvan we helemaal niet 
weten of die wel bestaat. Hoeveel procent van de auto's zal elektrisch
weg straks klaar is? Hoeveel schoner zijn andere auto's tegen die tijd geworden? 
Hoeveel minder uitlaatgassen heb je als er minder files staan dan nu
we het over hebben en laten we samen lobbyen voor een zo
kwaliteitsniveau van de NRU. 
In Lage Weide werken 18.000 mensen. Velen van hen wonen in Overvecht
volle banen voor een doelgroep die deze banen enorm goed kan gebruiken.
bereikbaarheid van een gebied zoals Lage Weide is dus enorm belangrijk voor de 
toekomst van ons allemaal en voor Overvecht in het bijzonder. 
Eén laatste opmerking: laten we allemaal proberen de discussie zorgvuldig en feitelijk 

ren. Daar past ook bij dat we onze woorden goed en zorgvuldig kiezen. De 
Noordelijke Randweg wordt helemaal niet "verdubbeld" zoals in de uitnodiging 

staat, maar hij wordt vernieuwd en aangepast om de door
stroming te verbeteren. Dat is echt iets anders. 

Wij wensen u een goed Podiumgesprek en trekken graag samen met onze stadgenoten op 
om een zo goed mogelijke NRU tot stand te brengen. 
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