
Gezond Stedelijk Leven in Utrecht
Bedrijventerrein Lage Weide wil de schone motor zijn voor Gezond Stedelijk Leven in Utrecht.  
Hoe we dat doen? Kijk op www.lageweide.nl. Wat we daarvoor nodig hebben? Lees verder!

Hoger op gemeentelijke prioriteitenlijstjes

Lage Weide gaat ervoor, haar identiteit en imago als aantrekkelijke werkplek te 
versterken. Want die is zeker voor verbetering vatbaar.
Wat we daarvoor nodig hebben, is meer aandacht van de gemeente voor Lage Weide 
als werkverschaffer, backoffice en innovatiekracht van Utrecht. Dat moet zich vertalen 
in meer investeringen in de kwaliteit van ons bedrijventerrein.
Actie: verhoog de kwaliteitsnorm voor groen in de openbare ruimte op Lage Weide van 
CROW-klasse C naar B.

Lage Weide werkt voor iedereen

Lage Weide gaat ervoor, om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Vooral voor mensen die minder makkelijk 
aan de slag komen.
Wat we daarvoor nodig hebben: een betere samenwerking tussen alle medestanders. Van arbeidsbureau tot 
uitkeringsinstantie en alles er tussenin. Want nu lopen werkgevers vast op administratieve lasten en ingewikkelde 
processen.
Actie: doe mee met ons plan voor een ‘Utrechts huis van werk’ 

Aanpak fietsknelpunten van levensbelang

Lage Weide gaat ervoor, dat meer mensen op de fiets naar het werk komen. Want bijna 
de helft van onze medewerkers wonen op fietsafstand.
Wat we daarvoor nodig hebben: allereerst veilige fietspaden. In 2019 hebben we een 
onderzoek gedaan naar de belangrijkste verbeterpunten. Die moeten nu echt worden 
aangepakt en we weten inmiddels dat dit een zaak van leven of dood is. Letterlijk.
Actie: pak de top 7 gevaarlijkste locaties op Lage Weide meteen aan.

Zonder ons transport staat Utrecht stil

Lage Weide gaat ervoor, dat Utrecht optimaal wordt bevoorraad. Schoon, stil, efficiënt en snel.  
Onze logistieke dienstverleners zetten zich daar dagelijks keihard voor in. 
Wat we daarvoor nodig hebben: stabiel en ambitieus overheidsbeleid voor stadsdistributie.  
Geen pilots en experimenten, maar duidelijke regels die worden gecontroleerd en niet worden gewijzigd.
Actie: gooi na de verkiezingen niet alle regels om, maar blijf consequent en handhaaf waar nodig.
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Truckparking: maak van Lage Weide geen ‘afvoerputje’

Wat we daar ook voor nodig hebben is fatsoenlijk parkeerbeleid voor vrachtauto’s. 
Beroepschauffeurs moeten toegang hebben tot toilet, douche en eetgelegenheid. Nu 
staan ze kriskras geparkeerd op ons bedrijventerrein. Dat is heel onveilig voor fietsers 
en het tast ons vestigingsklimaat aan. Fysieke obstakels op plekken waar parkeren 
overlast geeft en handhaving zijn daarbij essentieel.  
Actie: bouw een truckparking en beperk de parkeermogelijkheden voor andere 
vrachtauto’s.

Voor duurzaam ondernemen is ruimte nodig

Lage Weide gaat ervoor, om circulair te ondernemen in plaats van alleen maar afval te verwerken. 
Wat we daarvoor nodig hebben, is ruimte om te ondernemen. Behoud van milieuzones, geen  
woningbouw of andere bedreigingen voor onze bedrijfsvoering.
Actie: verbied nieuwe woningbouw op Lage Weide.

Schoon en heel maakt veilig

Lage Weide gaat ervoor, om in 2022 haar keurmerk Veilig Ondernemen te hernieuwen. 
We investeren structureel in een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Met goede 
samenwerking,  preventiemaatregelen en bewaking.
Wat we daarvoor nodig hebben, is een overheid die het onderhoud van de openbare 
ruimte in Lage Weide serieuzer neemt. Trottoirs zijn bijvoorbeeld veelal grotendeels 
overwoekerd door onkruid én lopen ‘dood’ op onlogische plekken, waardoor de 
veiligheid voor voetgangers in het geding komt.
Actie: voer onze lijst met achterstallig onderhoud uit.

Welkom

Lage Weide gaat ervoor, haar positieve maatschappelijke impact verder te vergroten. 
We dragen graag bij aan een prettig leefbaar Utrecht. We koesteren de samenwerking 
met de gemeente Utrecht, maar ook met Provincie Utrecht en allerlei andere partners. 
Want samen komen we verder.

Wat we daarvoor nodig hebben, is contact.  
Daarom nodigen we jullie van harte uit om bij ons op visite te komen.  
Op de fiets natuurlijk, zodra het weer coronaproof kan en mag. 
Actie: Bel voor een afspraak 06 – 3911 6288  
of stuur een mailtje naar info@lageweide.nl !
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Lage Weide is 216 hectare groot en biedt werkgelegenheid aan circa 18.000 mensen. Deze mensen 
werken bij meer dan 800 bedrijven: distributiecentra, bouwbedrijven, transportbedrijven, 
nutsbedrijven, sloopafvalverwerkingsbedrijven, bedrijvenverzamelgebouwen, ICT, het UW-bedrijf 
en steeds meer innovatieve startups met een focus op energietransitie en duurzaamheid. 

De parkmanagement organisatie van Lage Weide helpt ondernemers verder,  
maar Lage Weide helpt Utrecht ook verder:

 ■ We zetten goede voornemens voor een circulaire economie om in daden.
 ■ We zorgen ervoor, dat winkels, bedrijven en inwoners van Utrecht op tijd,  

gezond en veilig worden bevoorraad.
 ■ En we zijn de arbeidsmarktmagneet voor praktisch geschoolde medewerkers.


