Klankbordgroep nieuwbouwplannen
Nieuw Buurland
Mitros nodigt iedereen die woont in of rondom de Nolenslaan, Troelstralaan,
Slotemaker de Bruinestraat en de Samuel van Houtenstraat uit voor deelname aan de
klankbordgroep Nieuw Buurland.
Deelname aan deze klankbordgroep houdt in dat u de komende maanden een aantal avonden
meedenkt over de toekomst van uw buurt.
In de klankbordgroep denkt u mee over het stedenbouwkundig plan van Nieuw Buurland en
kunt u over specifieke onderwerpen advies uitbrengen. U bent in gesprek met de projectgroep
Nieuw Buurland die bestaat uit vertegenwoordigers van Mitros, de gemeente Utrecht en de
architect.
Waarom organiseren wij een klankbordgroep?
Wij vinden het belangrijk om van omwonenden te horen wat de reacties zijn op de eerste
uitwerking van het stedenbouwkundig plan. De buurtbijeenkomsten geven ons al veel
informatie, maar door met elkaar in gesprek te gaan horen wij nog beter wat de wensen en de
zorgen uit de buurt zijn. Door de verkregen informatie uit de klankbordgroep wint het
stedenbouwkundig plan aan kwaliteit.
Wat doet de klankbordgroep?
De belangrijkste taak van de klankbordgroep is om de projectgroep te voorzien van feedback
en ideeën. Niet de vraag óf het plan moet worden ontwikkeld, maar hoe dat moet gebeuren
staat centraal.
Deelnemers denken mee over onderwerpen die vallen binnen:
1. De stedenbouwkundige opzet.
2. De invulling van de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld de inrichting van de groene hofjes en de straten.
De specifieke gespreksonderwerpen bepalen we gezamenlijk tijdens de eerste bijeenkomst van
de klankbordgroep.
De gesprekken binnen de klankbordgroep zijn geen vervanging van inspraak, maar een
aanvulling daarop. De reguliere communicatie en inspraak tijdens de procedure voor een nieuw
bestemmingsplan blijven intact.
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Spelregels klankbordgroep
◼ De deelnemers voorzien de projectgroep van ideeën en feedback op het
stedenbouwkundig plan, waardoor het plan aan kwaliteit zal winnen.
◼ De deelnemers weten dat wat in de klankbordgroep wordt besproken niet definitief is.
De projectgroep is verantwoordelijk voor de inhoud van het stedenbouwkundig plan. De
directie van Mitros en de gemeenteraad van Utrecht nemen een besluit over de inhoud
van de plannen.
◼ De klankbordgroep heeft een vaste samenstelling. Tussentijds stromen er geen nieuwe
mensen in. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de gesprekken voortgang boeken met
een groep mensen die vanaf het begin af aan betrokken is.
◼ De deelnemers weten en begrijpen dat er verschillende rollen en belangen zijn waarmee
we rekening moeten houden. Iedereen respecteert die rollen en belangen van elkaar.
Verschil van inzicht mag er zijn.
◼ De deelnemers dragen iets bij op persoonlijke titel en niet namens een belangengroep.
Zij spreken uitsluitend namens zichzelf. Niet de omvang van de achterban is van belang
in de discussie maar de kwaliteit van argumenten.
◼ We houden de bijeenkomst besloten om ervoor te zorgen dat iedereen vrijuit kan
spreken. Met de verkregen informatie gaan wij vertrouwelijk om. We doen echter niets
in het geheim. Daarom publiceren we na afloop van elke bijeenkomst een afsprakenlijst
op mitros.nl en sturen wij updates via de nieuwsbrief.
Verslaglegging
De projectgroep bespreekt na elke bijeenkomst de inbreng van de deelnemers en geeft een
duidelijke terugkoppeling van wat er met de inbreng gebeurt.
We leggen de gesprekken vast in gespreksverslagen.
De verslagen communiceren wij rechtstreeks aan de klankbordgroep en in een samenvatting
aan de omwonenden via de nieuwsbrief en www.mitros.nl/nieuwbuurland.
Wat vragen wij van u?
Deelname aan de klankbordgroep van Nieuw Buurland houdt in dat u de komende maanden
tenminste drie avonden beschikbaar bent om met ons in gesprek te gaan. De gesprekken duren
maximaal twee uur.
Deelname aan de klankbordgroep is leerzaam en interessant en biedt u de mogelijkheid om
mee te denken over de toekomst van uw wijk.
We realiseren ons dat deelname beslag legt op uw vrije tijd. Daarom stellen we alles in het
werk om te zorgen voor een prettige sfeer en voldoende resultaat.
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Selectie deelnemers
In de klankbordgroep is er plek voor minimaal 7 deelnemers en maximaal 10 deelnemers. De
projectgroep bepaalt wie er mag deelnemen aan de klankbordgroep.
Wij maken een keuze op basis van diversiteit. We zien graag jonge en oudere mensen, mannen
en vrouwen, adressen verspreid over het omliggende gebied, mensen met verschillende
interessegebieden, herkomst en beroepsmatige achtergrond.
Dit betekent dat wij mogelijk helaas mensen moeten afwijzen als er meer dan 10 personen
interesse tonen. In dat geval zullen we via de digitale nieuwsbrief openheid geven over het
keuzeproces zonder daarbij de privacy van mensen in het geding te brengen.
Aanmelden voor de klankbordgroep
Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden op www.mitros.nl/nieuwbuurland. Wij vragen naar
uw motivatie waarom u wilt deelnemen aan de klankbordgroep.
Misschien zijn er nog andere aspecten die u van belang vindt voor uw aanmelding. Laat ons dat
dan vooral weten. Uw informatie helpt ons om een zo divers mogelijke groep samen te stellen,
waarin zoveel mogelijk invalshoeken aan bod komen.
Start inschrijving
Vanaf dinsdag 19 november kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep van Nieuw
Buurland. De inschrijving sluit op vrijdag 29 november.
We laten u op vrijdag 6 december weten welke deelnemers zijn geselecteerd.
De eerste klankbordgroepbijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 december om 20.00 uur bij
Buurtcentrum de Leeuw.
Heeft u nog vragen?
We zijn op werkdagen telefonisch en via de mail bereikbaar.
Telefoon wijkconsulent Celine Bell: 030 880 32 67.
E-mail: nieuwbuurland@mitros.nl.
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