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1.Doel buurtbeheergroep en omgevingsbeheerplan 

 

Doelstelling buurtbeheergroep  

Door de herinrichting van de Wittevrouwensingel, transformatie van de smalle kade tot een 
brede wandel- en afmeerpromenade, nabijheid van faciliteiten voor verslaafden, 
druggebruikers en daklozen en aanstaand hergebruik van de voormalige gevangenis is het 
gebruik en de leefbaarheid van het gebied rond de Wittevrouwensingel veelzijdiger en meer 
complex geworden. Het doel van de buurtbeheergroep is het vinden van een juiste balans 
tussen wonen, ondernemen en bedrijvigheid en in het gebied dat is gedefinieerd op de in 
bijlage 1 getoonde kaart ( Wittevrouwensingel / Kade tussen kruising met Kleine Singel en 
Vaaltbrug ). 

Feiten 

Het gebruik van de kade als aanlegplaats voor particulieren vindt het gehele jaar plaats en is 
beperkt tot (ligplek) vergunningshouders. Vooral in het zomerseizoen wordt de kade intensief 
gebruikt. Overlast wordt, door goed en regelmatig overleg tussen gebruikers en bewoners, 
beperkt. 

In het vaarseizoen maken huurders ( externen ) gebruik van de rondvaartboten van, met 
name, de organisatie Lekkerbootjevaren ( LBV ). LBV tracht door spreiding van de 
verhuurtijdstippen de drukte op de kade te beperken. De gasten verzamelen zich op de kade 
vóór aanvang van de boottocht en na terugkeer houdt de groep zich op de kade om 
vervolgens huiswaarts te keren. 
 

De kade is ingericht als promenade. Het wandelverkeer dient derhalve ongehinderd van de 
passage gebruik te kunnen maken. Het wandelverkeer op de promenade, ook vanwege de 
nieuwe inrichting van de Wittevrouwensingel per eind 1919 en plaatsing van parkmeubilair, 
neemt toe. 

Parkeerdruk van bedrijfswagens op het Hooghiemstraplein is soms zorgelijk alsook het 
gebrek aan fietsparkeerplekken. 

2. Beheergebied 

Het beheergebied betreft de kade, openbare weg, parkeervakken en het trottoir van het 
noord-tangent van de Wittevrouwensingel tussen de kruising met de Kleine Singel en 
de Vaaltbrug, alsook de ingang naar de Parkeergarage de Grifthoek en de inrit naar het 
Hooghiemstraplein.  

Met de 24-uurs opvang van Lister ( nr: 88 ) is bestaand overleg omtrent het gedrag van 
mensen die zij onderdak biedt. Overlast wordt daarmee binnen het gebied beheersbaar 
gemaakt. 

De gasten van LBV ( nr. 95 ) worden op de kade welkom geheten door een host of hostess 
van de organisatie. 

De schepen van LBV worden gevaren door een schipper van LBV.  



Het parkeren van tweewielers wordt gecoördineerd door medewerkers van LBV die toezien    
( voor zover mogelijk ) op plaatsing/stalling van de tweewielers op de daartoe geëigende 
plekken. 

Medewerkers van LBV zien erop toe dat gasten de openbare weg niet gebruiken als 
openbaar toilet. Geschikte plekken zijn de toiletgroep van LBV en een tijdelijk toilet in het 
Griftpark ( een nog te realiseren permanent openbaar toilet in het Griftpark is al jaren in een 
ontwikkelproces).  

Medewerkers van LBV zien er op toe dat geluidsoverlast, veroorzaakt door haar gasten, 
zoveel als mogelijk wordt tegengegaan en / of ontmoedigt. 

LBV  draagt er zorg voor dat eigen afval dagelijks wordt afgevoerd naar daartoe geëigende 
plekken. 

Van verdere verkeersintensiteit zoals van het bedrijf Bouwmaat v.o.f. (nr. 95 A ) en 
bezoekers van de vergaderingen van de Jehova’s Getuigen ( nr. 91 ) wordt geen overlast 
ervaren. 
 
Ook over Huis & Hypotheek Utrecht Centrum ( nr. 95 ), het architectenbureau Urbanizer 
Architecten ( nr.99 ) en de opvang van Lister locatie Wittevrouwensingel ( nr. 102 ) zijn geen 
klachten genoteerd. 
 
2.1 De grootte van het beheergebied  
 
Het omgevingsbeheerplan geldt voor het beheergebied binnen en inclusief de volgende 
grenzen:  
 

� Wittevrouwensingel tussen Kleine Singel en Vaaltbrug  
� Kleine Singel  
� Hooghiemstraplein  
� In-/ uitrit Parkeergarage de Grifthoek 
� De zuidzijde van de singel waar hergebruik van het voormalige gevangeniscomplex 

en eventuele aanleg van een voetgangersbrug naar het Wolvenplein gevolgen 
hebben voor de leefbaarheid in het gebied. 

 
Dit gebied wordt in het vervolg aangeduid met de term beheergebied. Het beheergebied kan 
aan verandering onderhevig zijn. Dit gebied is tijdens de schouw definitief vastgesteld 
inclusief de kernzone.  
 
2.2 Kwetsbare punten binnen het beheergebied  
 
Uit de gesprekken met buurtbewoners beschouwt de buurtbeheergroep de volgende plekken 
binnen het beheergebied als kwetsbaar of potentiële hangplek. 
 

� De ingang naar de Parkeergarage 
� De boten ( overnachtingsplek voor zwervers ) 
� De zuid-westpunt van het Griftpark 
� Het Hooghiemstraplein 
� De samenvloeiing van de Biltse Grift en de Singel waar de kademuur wordt gebruikt 

als hangplek 
 

Zie bijlage 1: Kaart vastgesteld beheergebied.  



2.3 Fysieke aanpassingen en beheer  
 
De buurtbeheergroep kan concrete voorstellen doen om de fysieke en sociale omgeving van 
de voorziening aan te passen als deze aanpassingen bijdragen aan de leefbaarheid en 
veiligheid in het beheergebied en verband houden met de komst of de aanwezigheid van 
commerciële partijen.  
 
De buurtbeheergroep heeft een lijst van onveilige of kwetsbare plekken opgesteld waar –
indien mogelijk- een aanpak of verbetering voor wordt afgesproken. Op het moment dat een 
actiepunt is uitgevoerd, wordt dit gemeld in de buurtbeheergroep. Daarnaast bespreekt de 
buurtbeheergroep de voortgang in de vergadering.  
 
De leden van de buurtbeheergroep vertegenwoordigen hun achterban. Concrete voorstellen 
die in het kader van fysieke aanpassingen en beheer worden voorgelegd aan de 
buurtbeheergroep, komen uit de achterban voort. Indien nodig, zal aanvullende informatie 
door de beheergroep worden verzameld. Besluiten die in dit kader worden genomen worden 
met de achterban gedeeld. 

3. Functioneren buurtbeheergroep  
 
Het is de bedoeling van de buurtbeheergroep om de huidige situatie beheersbaar te houden 
in de toenemende drukte en bedrijvigheid door in goed overleg tot oplossingen te komen 
voor mogelijke of gesignaleerde problemen die druk leggen op woongenot, welbevinden in 
het algemeen en sociale veiligheid. In dit hoofdstuk zijn de afspraken vastgelegd voor een 
optimaal functioneren van de buurtbeheergroep.  
 
3.1 Taken van de buurtbeheergroep  
 
De taken van de buurtbeheergroep zijn: 
  

� De buurtbeheergroep doet concrete voorstellen om de fysieke en sociale omgeving        
in het beheergebied aan te passen. Deze aanpassingen dienen bij te dragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in het beheergebied en verband te houden met het 
plaatsvinden van activiteiten op de kade.  

� De buurtbeheergroep ziet erop toe dat betrokken partijen door hen gedane 
toezeggingen nakomen en spreekt de partijen hier ook op aan. 
Escalatiemogelijkheden bij de organisaties in bijlage 4.  

� De buurtbeheergroep ziet toe op een adequate behandeling en afhandeling van 
vragen en klachten van omwonenden en doet zo nodig voorstellen om de 
overeengekomen procedures aan te passen.  

 
3.2 Samenstelling buurtbeheergroep  
 
In de buurtbeheergroep kunnen in ieder geval vertegenwoordigd zijn:  
 

� Omwonenden van de voorziening (bewoners, verenigingen van eigenaren, 
ondernemers).  

� Vertegenwoordiger(s) namens gemeente;  
� Vertegenwoordiger van de politie (wijkagent);  

 
De buurtbeheergroep wordt voorgezeten door een door de beheercommissie gekozen 
voorzitter. 
 
Zie bijlage 2: Organogram met Buurtplatform en beheergroep WVS Kade Noord.  



 

3.3 Benoemingen en termijnen  
 
Alle leden hebben zitting in de buurtbeheergroep.  
 
Nieuwe leden moeten het doel van de buurtbeheergroep onderschrijven en komen in 
aanmerking voor deelname als zij bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van 
betrokken partijen in de buurtbeheergroep (hierbij gaat het om extra nieuwe leden) of als zij 
de vertegenwoordiging van het vertrekkende lid van de buurtbeheergroep kunnen 
overnemen. 
 
  
3.4 Besluitvorming 
 
De buurtbeheergroep zal, op basis van consensus, haar opstelling formuleren, ook in goed 
overleg met het Buurtplatform Wittevrouwensingel.  
 
 
3.5 Vergaderingen en openbaarheid                                                                                                                                                                    
De buurtbeheergroep komt periodiek bij elkaar of zo vaak als nodig is. In geval van acute 
problemen kunnen twee of meer leden van de buurtbeheergroep in overleg met de voorzitter 
besluiten tot tussentijdse bijeenkomsten. De frequentie van de vergaderingen en het in stand 
houden van de buurtbeheergroep op lange termijn bepaalt de buurtbeheergroep zelf.  
De vergaderingen van de buurtbeheergroep zijn in beginsel alleen toegankelijk voor leden en 
hun plaatsvervangers.  
Belangrijke onderwerpen of besluiten worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief van het 
Buurtplatform Wittevrouwensingel. 
  
3.6 Evaluatie 
  
Tenminste eens per jaar evalueert de buurtbeheergroep zijn eigen functioneren. De 
buurtbeheergroep spreekt van te voren af waarnaar gekeken wordt voor de beoordeling van 
het functioneren.  
 
In de evaluatie kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:  
 

� werkbaarheid en uitvoering omgevingsbeheerplan  
� functioneren van de maatregelen die zijn vastgesteld in het omgevingsbeheerplan  
� samenwerking in buurtbeheergroep  
� frequentie bijeenkomsten  
� uitvoering klachtenprocedure en afhandeling van klachten  
� communicatie en voorlichting  
� besluitvorming.  

 
 
4. Communicatie  
 
4.1 Met de buurt  
 
De beheergroep ziet er op toe dat gecommitteerde partijen communiceren met de buurt. 
Communicatie met bewoners zal vooral verlopen via de Nieuwsbrief van het Buurtplatform 
Wittevrouwensingel. 



Externe communicatie namens de hele buurtbeheergroep vraagt om instemming met deze 
activiteiten van de hele buurtbeheergroep.  
  



4.2 Met de media  
 
Als een lid van de beheergroep door vertegenwoordigers van de media wordt benaderd in 
zijn rol als lid van de beheergroep of als hij/zij daar zelf namens de beheergroep contact mee 
zoekt, stelt hij/zij de voorzitter van de beheergroep hiervan op de hoogte.  
Het staat ieder afzonderlijk lid van de buurtbeheergroep vrij om zijn/haar visie aan 
buurtbewoners en/of de media kenbaar te maken, met dien verstande dat hij/zij uitsluitend op 
persoonlijke titel of namens de eigen achterban (bewoners- of andere belangenvereniging) 
spreekt. 
 
De buurtbeheergroep komt periodiek bij elkaar of zo vaak als nodig is. In geval van acute 
problemen kunnen twee of meer leden van de buurtbeheergroep in overleg met de voorzitter 
besluiten tot tussentijdse bijeenkomsten. De frequentie van de vergaderingen en het in stand 
houden van de buurtbeheergroep op lange termijn bepaalt de buurtbeheergroep zelf.  
 
De vergaderingen van de buurtbeheergroep zijn in beginsel alleen toegankelijk voor leden en 
hun plaatsvervangers. Na vaststelling en goedkeuring van het verslag is dit openbaar en 
wordt het geplaatst op de website van de gemeente. De bewoners gebruiken hun eigen 
kanalen voor verspreiding. De namen in het verslag worden vervangen door ‘organisatie, 
bewoner of omwonende’.  
 
5. Meldingen en klachten 
  
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe gemeente, politie en de buurtbeheergroep omgaan 
met een melding of klacht, welke actie zij hierop ondernemen en hoe de melder/klager wordt 
geïnformeerd. 
  
Een klacht kan gaan over bijvoorbeeld veiligheid, openbare orde (overlast), het gedrag van 
bezoekers van de organisatie. De telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van 
betrokken instantie worden in het beheergebied verspreid middels de Nieuwsbrief van het 
Buurtplatform Wittevrouwensingel. Omgevingsbeheer vraagt om continue investering.  
 
5.1 Omgevingsregels Kade Wittevrouwensingel Noord voor Commerciële vestigingen 
 
Deze regels gelden voor zowel personeel als cliënten van het commerciële bedrijf.  Hen 
wordt verzocht om: 
 

� Actief bij te dragen aan het schoon en ordelijk houden van straat, Singel en kade.  
� Rekening te houden met de bewoners in het beheergebied en zich niet onnodig in de 

straten rondom de Kade Wittevrouwensingel Noord op te houden en de geldende 
verkeersregels in acht te nemen.  
  

  
5.2 Standaardaanpak commercieel bedrijf bij overlast  
 
 
Probleem  Actie  Verantwoordelijk  

 
Vervuiling door roken, koffie 
drinken, gebruik van drugs en 
alcohol op straat, samenscholing/ 
‘hangen’, verbale agressie  

Aanspreken van mensen 
door personeel van de 
organisatie 

Commercieel bedrijf / instelling 

Overlast door auto's en fietsen  Mensen bij wie dit 
geconstateerd wordt, 
worden aangesproken door 

Commercieel bedrijf / instelling  



de medewerkers 
APV-overtredingen zoals 
urineren en hangen (in portieken)  

Aanspreken en/of bekeuren  Politie/THOR  

APV-overtredingen zoals 
urineren en hangen (in portieken)  

Aanspreken  Commercieel bedrijf / instelling 

APV = algemene plaatselijke verordening / THOR = toezicht handhaving openbare ruimte 

5.3 Meldingen 
  
Wanneer er iets gebeurt wat men wil melden zijn er verschillende opties: 
  
Wanneer men meldingen heeft over cliënten of medewerkers van commerciële bedrijven of 
instellingen: 
  

� Melding doen bij de beheercommissie van de beheergroep ( zie bijlage 3 ) 
� bij de manager of beveiliging van het commerciële bedrijf de melding doen   

 
Meldingen worden z.s.m opgepakt en klachten binnen 24 uur. 
  
De klachten/meldingen zullen ook worden besproken in de bijeenkomsten van de 
buurtbeheergroep  
Alle meldingen en klachten die in welke vorm dan ook binnenkomen, worden op een lijst 
bijgehouden. De lijst van meldingen wordt vóór elke vergadering van de buurtbeheergroep 
onder de leden verspreid.  
 
Politie: 
  
Als het gaat om strafbare feiten belt men de politie.  
Bij spoed 112, bij geen spoed wel politie op 0900-8844  
Anonieme meldingen kunnen gedaan worden op Meld Misdaad Anoniem 0800-7000  
 

Gemeente Utrecht:  

Meldingen/ klachten m.b.t. de openbare ruimte en overlastmeldingen waar geen direct 
politieoptreden vereist is kunnen online doorgegeven worden via het speciale meldpunt op 
de website van de gemeente: www.utrecht.nl/melding. Meldingen kunnen ook worden 
doorgegeven via telefoonnummer 14030 

6. Het omgevingsbeheerplan  
 
6.1 Wijzigen van het omgevingsbeheerplan  
 
De buurtbeheergroep kan besluiten om het omgevingsbeheerplan te wijzigen. Wijzigingen 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ondertekenaars van het omgevingsbeheerplan. 
  
6.3 Looptijd 
 
Het buurtbeheerplan gaat in op 1 februari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd. 

  



 

Bijlage 1 
 

 
 
  



Bijlage 2 
 
                                        
                                        
                                        
               Vereniging                
               Buurtplatform                
               Wittevrouwensingel                
                                               
                                              
                                                                       
                                            
 Beheergroep   Beheergroep    Beheergroep   Beheergroep  
 Culture Boot   WVS Kade Noord   Griftpark/Hostel   Hooghiemstraplein  
                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
  



Bijlage 3 
 

Leden beheercommissie Buurtbeheergroep Kade Wittevrouwensingel Noord 

 

Tjerk van der Meer tnvdmeer@gmail.com 

Laurens Osse laurens@lekkerbootjevaren.nl 

Roel Oostra crescom98@gmail.com 

Kees Bos keesbos@sylvius.nl 

 


