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Inleiding:  wij weten wat we willen, maar wat wil de politiek? 
 > de toekomst van het Westplein en omgeving en politieke partijprogramma’s 2014-2018 < 
   
 
Bewoners en ondernemers uit Lombok, Utrecht West, Zuid West, de binnenstad en Leidsche 
Rijn willen graag dat de West goed met het stationsgebied en het centrum wordt verbonden. 
Ons toekomstbeeld is: de kop van Lombok met het toekomstige ’Lombokplein’ wordt deel van 
een verruimd stadshart, met kwaliteiten van de binnenstad; een aantrekkelijke schakel tussen 
Lombok, het centrum en het centraal station. Om veilige verbindingen voor fietsers en 
voetgangers én een prettig verblijf op het Westplein mogelijk te maken, heeft de politiek de 
Utrechtse kiezer na het referendum van 2003 beloofd een tunnel voor het autoverkeer onder 
het Westplein te realiseren en een aantrekkelijke ‘Lombokplein’ te maken. En ook om de 
Leidsche Rijn naar de Catharijnesingel door te trekken en alleen kleinschalige bebouwing toe 
te staan die past bij de wijk. 

Maar we zien de laatste twee jaar helaas andere dingen gebeuren: geld dat geserveerd was 
voor het verbreden van het water in de Sijpesteijntunnel is aan iets anders uitgegeven en 
hetzelfde geldt voor een reservering van 40 miljoen euro voor de autotunnel. Ook is inmiddels 
besloten dat een groot deel van het busstation van de centrumkant naar de westzijde van het 
station gaat en dat de tram en veelmeer openbaar vervoer over het Westplein gaat komen. Er 
wordt gesuggereerd dat de autotunnel overbodig wordt, omdat er met ‘verkeer-knips’ veel 
minder auto’s zullen komen. Maar dan gaan er altijd nog zeker 14.000-18.000 worden: 10.000-
12.000 die naar gebouwde parkeerplekken gaan en 4000-6000 richting de binnenstad. Als dit 
al waargemaakt wordt, kunnen we daar met het oog op de bereikbaarheid van de binnenstad 
goed mee leven. Maar dan wel onder de grond. Op ‘maaiveld’ blijven deze aantallen auto’s 
veel te groot en blijven er teveel barrières; een viaduct, veel verkeerslichten, veel ruimtebeslag. 
Punt is meer dat de gemeente er geen geld meer voor (over) heeft en er ook niet voor wil 
‘sparen’. De korte termijn dreigt hoogwaardige, duurzame lange termijn-ingrepen te bepalen. 

Wat willen de Utrechtse politieke partijen nu echt met dit deel van de stad? Wat zeggen ze in 
hun verkiezingsprogramma’s over het herstellen van de Leidsche Rijn, over een toekomstig 
Lombokplein, over de kwaliteit en verblijfswaarde van de openbare ruimte, over het verkeer? 
Wat vinden zij nu van een tunnel onder het Westplein, zodat dit gebied niet langer wordt 
gedomineerd door voorbij razende auto’s en alles wat dat met zich meebrengt. Zijn zij voor 
zo’n tunnel? En zo ja, hoe denken ze de tunnel te financieren? De Ontwikkelgroep Lombok 
Centraal zet dit soort punten op een rij en trekt haar conclusies. Zie voor meer informatie: 
http://www.lombokcentraal.nl    

Opvattingen politieke partijen  (bron: verkiezingsprogramma’s en gesprekken) 

GroenLinks 
 
Groen links wil van het stationsgebied een prettige plek maken. De singel wordt weer 
zichtbaar, in zijn geheel bevaarbaar en verbonden met de Leidsche Rijn. De Westelijke kant 
krijgt meer verbinding met de binnenstad. GroenLinks heeft het initiatief genomen voor 
organische gebiedsontwikkeling op het Westplein. Voor ondertunneling van het Westplein zal 
nog extra financiering (crowdfunding, bijdragen andere overheden) gevonden moeten worden. 
Doel is, om samen met bewoners van het Westplein een verblijfsplek te maken in plaats van 
een anonieme doorgangsplek. De realisatie van het paviljoen waar eerder nog de sneltram 
reed is daarin een eerste stap. Zo werkt GroenLinks samen met de wijk om Lombok definitief 
bij de rest van de stad aan te haken.  
GroenLinks is tegen de bouw van de Bieb++ in het stationsgebied. De komst hiervan verplicht 
de gemeente de komende veertig jaar jaarlijks miljoenen euro’s extra aan kosten te maken en 
dat legt een zware hypotheek op de toekomst. De komst van een artplex - al dan niet in het 
stationsgebied - kan wel op onze steun rekenen. We zijn ons terdege bewust van door 
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eerdere colleges afgesloten contracten met de partners in het stationsgebied en weten wat de 
beperkingen zijn, zoals rond de Catharijnesingel en de van Sijpesteijnkade. Maar GroenLinks 
blijft zich inzetten voor een leefbaar, toegankelijk stationsgebied met ruim baan voor 
voetgangers en fietsers. Wat GroenLinks betreft gaat de tunnel door, vertelt raadslid Chiel 
Rottier. “Zo hebben we het ook afgesproken. In de tussentijd stellen wij voor om het Westplein 
organisch te laten groeien door middel van allerlei initiatieven van de wijkbewoners”.  
Zie ook: http://groenlinksutrecht.nl/programma/   
 
PvdA 
De binnenstad van Utrecht moet bereikbaar blijven voor bewoners en ondernemers, ten 
gunste van economische ontwikkelingen. Deze bereikbaarheid geldt voor de fiets, het 
openbaar vervoer (OV) en schone auto’s. Het OV wordt verbeterd en het gebruik ervan 
gestimuleerd, de binnenstad wordt autoluw gemaakt. Ook pleit de PvdA voor uitbreiding van 
de voetgangersgebieden in de binnenstad. De PvdA is ook voor het herstel van de 
Catharijnesingel en de Leidsche Rijn. 
Het is noodzakelijk dat de knip Croeselaan en de ontkoppeling van de doorgaande route  
fly-inn 24 Oktoberplein-Westplein-binnenstad van de Vleutenseweg doorgevoerd worden.  
Dit moet op korte termijn gebeuren. Ook moet het Westplein/Kop van Lombok ondertunneld 
worden. De tunnel stond in het masterplan voor het stationsgebied, fase 2 en PvdA houdt daar 
dan ook aan vast. De financiering is echter nog wel een probleem, geeft raadslid Bart 
Beerlage toe. “Daar moet nog wel een oplossing voor komen en daarbij denken we ook aan 
het Rijk en de BRU. Want het zijn niet alleen Utrechters die door de tunnel zullen rijden.” 
Zie ook: http://utrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/250/2013/12/PvdA-
verkiezingsprogramma-2014-2018.pdf 
 
D66 
D66 zegt in haar verkiezingsprogramma niets over het stationsgebied, wel over een autoluwe 
binnenstad door in te zetten op fiets en OV, en op betere parkeervoorzieningen daar. D66 is 
voor het herstel van de Catharijnesingel en de verbinding met de Leidsche Rijn. 
Het Westplein is een van de lelijkste plekken van Utrecht, stelt raadslid Bram Fokke van D66. 
Daar moet dus iets aan gebeuren. Maar een tunnel is volgens hem niet de beste oplossing. 
“Dat kost zo'n 85 miljoen euro en dat geld kun je beter besteden dan aan een stroom auto's 
dwars door de stad heen te leiden die vervolgens een stuk verderop weer vast lopen. Het doel 
moet zijn om de auto's zoveel mogelijk om de stad te leiden en het Westplein 
mensvriendelijker in te richten.” 
Zie ook: 
http://d66utrecht.nl/page/downloads/D66_Utrecht_Concept_Verkiezingsprogramma_2014-
2018.pdf     
    
VVD 
Mobiliteitsvoorzieningen zijn een voorwaarde voor de stad. De VVD vindt dat mensen vrij 
moeten zijn in hun keuze hoe zich te verplaatsen, met het openbaar vervoer, de fiets of de 
auto. De gemeente is geen zedenmeester als het om deze keuzes gaat. De VVD wil geen 
autoverbod voor de binnenstad en geen doseerstoplichten voor bewoners van Leidsche Rijn 
die naar de binnenstad willen. Wel wil de VVD dat de Noordelijke Randweg zo snel mogelijk 
wordt aangepakt. Met ongelijkvloerse kruisingen, zodat het verkeer kan doorstromen. Dat is 
niet alleen goed voor de bereikbaarheid, maar ook voor de luchtkwaliteit. Want stilstaand 
verkeer vervuilt het meest. Daarom kiest de VVD voor de verbreding van de A27 tot 2x7 
rijstroken. De VVD is voor herstel van de Catharijnesingel en de verbinding met de Leidsche 
Rijn. 
Bij de VVD zou de tunnel onder het Westplein bij de eerste vijf punten staan van de college-
onderhandelingen, aldus raadslid André van Schie. “Helaas is al het geld voor de tunnel door 
dit links college verbrast aan allerlei leuke plannetjes. Wij hopen echter de tunnel toch nog te 
kunnen financieren uit onder meer het geld uit het bereikbaarheidsfonds.” 
Zie ook: http://www.vvd-utrecht.nl/standpunten_24568/3995/ 
 
 



 3 

CDA 
De woningbouw heeft het in heel Nederland moeilijk, maar in Utrecht is te weinig gedaan om 
de gunstige positie te benutten. Aanpassingen in het beleid worden keer op keer 
aangekondigd en uitgesteld. Het CDA houdt vast aan de eigen alternatieven: geen concessies 
aan de leefbaarheid van het afgeronde stationsgebied: er komt een ondertunneld Westplein 
dat aansluit op Lombok, de levendigheid op straatniveau komt terug met de nieuwe bibliotheek 
en een volwaardige programmering in het Muziekpaleis. 
Een aantal keuzes van het huidige college willen wij zo snel mogelijk terugdraaien, zoals het 
afschaffen van de draagvlakmeting voor het invoeren van betaald parkeren, de bouw van de 
fietsbrug in Oog-in-Al. Het CDA is voor herstel van de Catharijnesingel en de verbinding met 
de Leidsche Rijn. 
Het CDA zet zich ervoor in de Westpleintunnel aan te leggen. Dit voorkomt namelijk stilstaand 
verkeer op de stoep van Lombok. “We hebben er zelfs al dekking bij verzonnen bij onze 
laatste alternatieve begroting”, vertelt fractievoorzitter Sander van Waveren. “Daarbij gaat het 
onder meer om geld uit het bereikbaarheidsfonds, het schrappen van de fietsbrug in Oog in Al 
en geld dat je terugverdient omdat je dicht bij de tunnel kunt bouwen omdat er veel minder 
verkeerslawaai is.” 
Zie ook: http://www.cda-utrecht.nl/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-CDA-Utrecht-
2014-2018-3.pdf 
 
SP 
De Van Zijstweg wordt niet verbreed voor het autoverkeer. Er komen geen nieuwe 
parkeergarages bij in het stationsgebied. Om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen worden 
door middel van slimme doseerinstallaties aan de rand van de stad files en stagnerend 
verkeer in de stad voorkomen. Het groen langs kanalen, vaarten en rivieren wordt verbeterd 
en krijgt meer ruimte; zo ontstaan groene vingers de stad uit richting de groene gebieden rond 
de stad. De SP is helemaal voor een tunnel onder het Westplein maar er is geen geld voor, 
aldus fractievoorzitter Tim Schipper. "Dat is opgegaan aan wat je in het stationsgebied kunt 
zien staan: het Stadskantoor en Tivoli Vredenburg. Wij zien nu geen mogelijkheden meer om 
de tunnel nog te financieren.” Zie ook: 
http://utrecht.sp.nl/sites/utrecht.sp.nl/files/20140117_verkiezingsprogramma_sp_utrecht_def.p
df     
 
ChristenUnie 
De gemeente heeft in het verleden grote financiële risico’s genomen bij bouwprojecten. Daar 
plukt Utrecht nu de wrange vruchten van. In de huidige economische tijd is er geen ruimte 
meer voor megaprojecten. Ook kostbare uitbreidingen of ingrijpende vernieuwingen van 
bestaande voorzieningen (zoals de stadsschouwburg) zijn in deze tijd niet aan de orde.  
De financiële crisis trekt een zware wissel op de financiering van bouwplannen in het 
stationsgebied en Leidsche Rijn. Waar mogelijk stelt de gemeente de ambities bij of past zij de 
fasering van plannen aan. De ChristenUnie wil daarbij niet tornen aan de kwaliteit van de 
leefomgeving. Zo wordt de bezuiniging van het huidige college op openbaar groen en het 
water in de Catharijnesingel in het stationsgebied teruggedraaid. De ChristenUnie wil in het 
stationsgebied vasthouden aan de sleutelbegrippen: ‘herstellen, verbinden en betekenis 
geven’. Tegelijk moet de gemeente de ogen niet sluiten voor nieuwe ontwikkelingen. De 
ChristenUnie spaart liever voor een mooi resultaat op lange termijn, dan dat zij nu half werk 
aflevert. De ChristenUnie is ook tegen een nieuw casino in het stationsgebied, als de 
huidige - tijdelijke - vergunning afloopt, wordt deze niet verlengd. Verder wordt Lombok 
ruimtelijk beter verbonden met het stationsgebied. De verkeersfunctie wordt minder dominant 
(zo nodig door middel van een tunnel). 
De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van de tunnel, aldus raadslid Jan Wijmenga, als 
noodzakelijke verbinding tussen Lombok en de binnenstad. “Maar intussen wijzigt zich het 
verkeersbeeld door onder meer de knip bij Paardenveld. De vraag is daarom of de tunnel 
straks nog nodig is als er veel minder verkeer over het Westplein rijdt. Daar heb ik nu nog 
geen zicht op.” (deStadUtrecht.nl – Mario Gibbels) Zie ook: 
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/vEGLm7Oh84B_a_7rrw7zyQ9JARBUq8_a_8JK
/Verkiezingsprogramma+ChristenUnie+Utrecht+%28def.%29.pdf 
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Student & starter: 
In hun summiere programma komen concrete plekken als het Westplein e.o. niet voor. 
Student & Starter ziet vervoer als één van de speerpunten voor haar partijprogramma. We zijn 
altijd onderweg: op de fiets, met de bus, tram, trein, met de auto of met de benenwagen. 
Helaas brengt dat ook de nodige frustraties met zich mee. Wéér een stoplicht waar je samen 
met 80 fietsers (in de regen) aan het wachten bent op twee auto’s of samengeperst in lijn 12 
naar de Uithof vervoerd wordt. Wij pleiten voor een stad waar goede fietspaden zijn die de 
verschillende delen van de stad met elkaar verbinden. Zonder onderbrekingen lekker in een 
keer doorfietsen en bij aankomst op plaats van bestemming ook nog een plekje in het rek 
kunnen vinden. Student & Starter vindt dat kennis en werk goed bereikbaar moeten zijn, ook 
met de auto en openbaar vervoer. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met 
luchtkwaliteit en geluidsoverlast, vooral in de wijken langs een snelweg. 
In Utrecht willen wij op straat meer duurzaam vervoer zien. Het college heeft inmiddels ingezet 
op meer elektrisch vervoer in de stad, en dat ondersteunt Student & Starter van harte. Wij 
hebben de ambitie om van Utrecht de koploper van de randstad te maken op het gebied van 
duurzaam vervoer. Zie ook: http://www.studentenstarter.nl/steun-student-starter/  
 
Stadsbelang: gaf in gesprek aan voor de ondertunneling van het Westplein te zijn; nog geen 
verkiezingsprogramma beschikbaar. 
 
Conclusies en stemadvies 
 
De vragen waar het ons om gaat zijn nog eens samengevat: wie gaat er voor een verruimd 
stadshart = duurzame hoogwaardige openbare ruimte, voor de aansluiting van West met het 
stationsgebied / centrum, voor een grote verblijfswaarde van het toekomstige Westplein e.o., 
voor een autotunnel onder het Westplein en een gebied zonder (verkeerds) barrières, voor 
passende bouwhoogten en functies in dit gebied? 
 
! Catharijnesingel en Leidsche Rijn 
PvdA, Groen Links, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SP ondersteunen het herstel van een 
toegankelijke en bevaarbare waterstructuur van de Catharijnesingel en de Leidsche Rijn; het 
is dan ook eigenlijk gek dat de financiering daarvan nog steeds niet rond is 
 
! kwaliteit openbare ruimte 
vrijwel alle partijen noemen verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte wel, maar de 
meeste partijen hebben daar weinig concrete en uitgesproken opvattingen over; meestal wordt 
een relatie gelegd met parkeren en het verkeer van auto, fietser en voetganger en openbaar 
vervoer; en met de gevolgen voor geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, aantrekkelijkheid openbare 
ruimte, barrières  
 
! verkeer en infrastructuur 
verkeer in dit gebied is dominant en in hoge mate bepalend voor de sfeer en kwaliteiten ervan; 
daarom zijn Groen Links, PvdA en ook CDA en VVD voor ondertunneling van het Westplein; al 
zou voor GL en PvdA het accent meer op de verdere inperking van het autoverkeer naar het 
centrum mogen liggen dan bij VVD en CDA doe voor autobereikbaarheid van de binnenstad 
pleiten; ChristenUnie en in mindere mate GroenLinks houden een slag om de arm met de 
opvatting dat op termijn de tunnel onnodig kan blijken door minder autoverkeer; D66 en SP 
zijn tegen een tunnel omdat ze die of overbodig vinden, of te duur, of beide 
 
! tijdelijke (transitie) maatregelen 
alleen Groen Links benoemt dat ook tijdelijke en organische gebiedsontwikkeling van belang is; 
CDA en VVD zijn daar niet tegen, maar willen er zo weinig mogelijk in investeren en dat geld 
liever in een definitieve oplossing c.q. een tunnel steken; bij andere partijen blijven opvattingen 
op dit punt onduidelijk 
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! financiering en bebouwing 
de financiering blijft bij de meeste partijen een vraagpunt: CDA, VVD en ook PvdA en Groen 
Links doen suggesties, ChristenUnie zegt er niets over; en D66 en SP zijn mede om die reden 
tegen een tunnel; partijen bepleiten gelukkig niet (meer) dat financiering voor de plannen in dit 
gebied en het oplossen van bovenwijkse, regionale verkeersproblemen uit het plangebied zelf 
moet komen; bijvoorbeeld door forse hoogbouw; al zijn/worden bouwhoogtes op de zuidoever 
van de Rijn in de nieuwbouwplannen aan de Van Sijpesteijnkade toch wel weer opgerekt 
 
PS: opmerkelijk is dat D66 na het leveren van vier jaar wethouderschap stationsgebied over 
dit gebied in haar verkiezingsprogramma nauwelijks iets zegt (?!). 
 
Conclusie en advies: 
 
Als je onze toekomstvisie deelt, dan kunt je het beste op PvdA, Groen Links, CDA of VVD 
stemmen; al geeft geen van deze drie partijen duidelijk aan hoe de financiering rond te maken, 
wel doen zij daarvoor uiteenlopende suggesties; ChristenUnie kan ook, maar die partij houdt 
toch een (kleine?) slag om de arm met de vraag of de tunnel op termijn noodzaak is, zonder 
een hard afwegingscriterium te noemen (bv: maximaal 5000 auto’s op het Westplein); bij D66 
en SP tenslotte moet je met dit toekomstbeeld in elk geval niet zijn. En bij Student & starter 
waarschijnlijk ook niet, want die zeggen er niets over. Stadsbelang zegt voor ondertunneling 
van het Westplein te zijn, maar er is geen programma beschikbaar. 
 
Bij de programma’s en standpunten van alle partijen kunt je kanttekeningen en vraagtekens 
plaatsen. Woensdagavond 19 februari 2014 organiseert de Ontwikkelgroep Lombok Centraal 
in Molen de Ster een verkiezingsdebat. Daar kun je samen met ons de partijen nader aan de 
tand voelen. 
 
Teken de petitie 
Als je onze droom ondersteunt kun je dat laten horen door de petitie  
‘verbind west – auto’s onderlangs’  te ondertekenen 
via  www.lombokcentraal.nl/petitie.  


