GROEP 18

FOTO USP

ROOD:
5.

A27/A28 – slechte luchtkwaliteit (files) + Afslagen erbij

7.

Maaiveld parkeren niet efficiënt voor ruimtevraag / monofunctioneel; niet
waterdoorlatend; geen dubbelgebruik nu

8.

Platgooien en herorganiseren; verduurzamen

GROEN:
1.

Spar: kopen eten/drinken, graag goedkoper

2.

Botanische Tuinen:

3.



Natuurwaarde



Pauzerondje



Relatie ziekenhuis? Revalidatie / herstel – verbinding kan beter

Landgoed Oostbroek, Fort: landschappelijke kwaliteiten



Aanplant bos aan randen

4.

Boerderij de Uithof; historische waarde

6.

Tram doortrekken naar Zeist – Amersfoort of De Bilt

THEMA: SLIMME MIX VAN FUNCTIES
De ambitie is: het USP als belangrijk landelijk kenniscentrum. Hoe kan dit worden
bereikt?
1) Meer ruimte voor
onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor

1x rood

Te commercieel. Gevaar voor onderzoek

2x groen

Studenten komen met goede ideeën

1x groen

Bijv. kapper

grote/commerciële
‘Research&Developme
nt’
3) Het is goed zoals het
is
4) Meer ruimte voor
innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor
voorzieningen
6) Iets anders, …

THEMA SLIMME MIX VAN FUNCTIES
De ambitie is: meer levendigheid in het USP. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Meer woningen
2) Meer sport
3) Niet levendiger (niets

1x rood

veranderen)
4) Meer horeca
5) Meer winkels
6) Iets anders, …

0,5x

Levendigheid in de avond of overdag –

groen

wisselwerking

1,5x

Levendigheid in de avond of overdag –

groen

wisselwerking

1x groen

Uitwisseling tussen functies (warmtekoude, afval/grondstof, etc.)

THEMA: ZICHTBAAR DUURZAAM EN GASLOOS
De ambitie is: het USP wil energieneutraal worden. Voor de duurzame opwekking
van energie zijn meerdere maatregelen tegelijk nodig. Welke 3 maatregelen hebben
jouw voorkeur en waarom?
1) 2 à 3 grote

2x rood

windmolens

Te dicht bij woningen
Herrie, lelijk. Met 500m cirkels niet
mogelijk.

2) Zonnepanelen in het

1x rood

veld

Wel overdekte parkeerplaats.
Groen heeft hier een belangrijke functie
voor andere doelen (recreatie, ecologie)

3) Buiten het gebied
oplossen
4) Energie uit de bodem
(bijv. geothermie)
5) Wind- en zon op

2x groen

Meervoudig ruimtegebruik

2x groen

Groen: AmaNox reactor leidt tot aardgas.

1x rood

Dit is erg groen! Er zijn manieren om

daken
6) Iets anders, …

‘aardgas’ te produceren
Groen: Milieuzone uitbreiden naar USP
Rood: Van het gas af

THEMA: GROEN & GEZOND LANDSCHAP
De ambitie is: landschap als kwaliteit in het USP en voor de stad. Hoe kan dit worden
bereikt?
1) Recreatieve routes en
parken
2) Erfgoed beter
zichtbaar maken
3) Landschap behouden

1x rood

Als het zo blijft, dan gaat het niet goed

1x rood

De loopevenementen logistiek beter

2x groen

Groen/sedum op daken en gevels

1x groen

Gezondheid / betere luchtkwaliteit. WHO-

(niets veranderen)
4) Meer ruimte voor
evenementen
5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit
6) Iets anders, …

niveau
Minder geluid, minder ook vanwege
kwetsbare functies.

THEMA AUTOLUW EN BEREIKBAAR
De ambitie is: een autoluw USP. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Werkgeversaanpak /

2x groen

mobiliteitsmanageme

Hiermee reduceer je veel autoverkeer.
Vroeger had provincie subsidie

nt
2) Parkeren verplaatsen

1x groen

naar parkeergarages

Wordt goed gebruikt  kans om de
parkeerterreinen te verminderen

aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal

2x rood

Toegankelijkheid voor minder validen

blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum
uitbreiden
6) Iets anders, …

THEMA: AUTOLUW EN BEREIKBAAR
De ambitie is: de groei van het USP is alleen mogelijk bij meer gebruik van het OV en
de fiets. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Fietsroutes op en naar

1x groen

Buitengebied fietsstraten / autoluw

1x groen

Doortrekken naar Amersfoort

het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel
OV
3) Er hoeft niets te

1x rood

veranderen
4) Meer en betere
voetpaden
5) Betere of meer

1x groen

Meer fietsen = meer parkeren!

fietsenstallingen
6) Iets anders, …

1x groen

Deelfietsen die op meerdere plekken
kunnen worden ingeleverd.

