
Bijeenkomst Panorama Nederland 
Woensdag 15 mei 2019, 19:30 - 22:00,  
Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2 

 

 
 
Van 14 tot en met 21 mei 2019 staat de tentoonstelling Panorama Nederland in het gerenoveerde en heropende 
stadhuis van Utrecht. Met het panorama schetst het College van Rijksadviseurs een optimistisch toekomstbeeld, 
met aandacht voor complexe uitdagingen die ook binnen Utrecht spelen: klimaatverandering, de vergrijzende 
samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van 
de landbouw. De tentoonstelling geeft een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje 
kunnen nemen in de toekomst.   
 
U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst over het Panorama Nederland op woensdagavond 15 mei van 
20.00 tot 22.00 in het pas gerenoveerde stadhuis van Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst licht Daan Zandbelt, 
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, het Panorama Nederland toe en gaat in op het thema Gezond Stedelijk Leven. 
Daan wordt aangevuld door Paul Roncken, onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de Provincie Utrecht. Hij 
vertaalt het verhaal van Panorama Nederland en gezonde leefomgeving naar de provincie. Vervolgens komt Judith de 
Koster aan het woord, die als stedenbouwkundige nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in Utrecht. 
In de nieuwe woonwijk staan gezond stedelijk leven en duurzaamheid centraal. Tot slot gaan we graag met u in gesprek 
over het Panorama Nederland en de betekenis daarvan voor onze stad, regio en provincie. 
 
Programma 
19:30                   Inloop met blik op het Panorama. 
20:00                   Welkom door Frieso Wiersum, gespreksleider.  
20:10                   Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving focust op het Panorama Nederland en 

gezonde leefomgeving. 
20:40                   Paul Roncken, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Utrecht geeft zijn visie op de provinciale 

betekenis.  
20:50                   Judith de Koster, directeur BGSV Bureau voor stedenbouw en landschap zoomt in op de vertaling 

gezond stedelijk leven op het gebied de Cartesius driehoek.  
21:00                   Gesprek met de zaal 
21:30                   Afsluiting met een drankje en mogelijkheid om Panorama te bekijken.  
 
Deelname 
U wordt gevraagd om zo snel mogelijk via de mail te reageren vanwege het beperkt aantal mensen dat in de zaal terecht 
kan. U kunt zich aanmelden via het emailadres: raadssecretariaat@utrecht.nl 
 
Bent u niet in de gelegenheid om het panorama op 15 mei te bezoeken, kom dan vooral tussen 14 en 21 mei binnenlopen 
in het stadhuis om het panorama te bewonderen. Op werkdagen zijn er om 12.30 raadsleden aanwezig die iets over het 
panorama kunnen vertellen. 
 
Voor meer informatie over het Panorama Nederland: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-
nederland 
 
We zien uit naar uw komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gemeente Utrecht         Provincie Utrecht          Architectuurcentrum Aorta 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Bron: Utrecht 2050, BVR Adviseurs     




