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BUURTPLATFORM WITTEVROUWENSINGEL (wie maakt ons logo?) 
 

NIEUWSBRIEF 
 

Beste buren, hierbij onze eerste nieuwsbrief!  
Zoals jullie weten zijn we gestart met het Buurtplatform 

Wittevrouwensingel voor de bewoners van de 

Wittevrouwenbrug tot de Vaaltbrug. Ons doel is om makkelijk 

bereikbaar te zijn voor elkaar en voor de gemeente. Zo kunnen 

we elkaar informeren en met elkaar overleggen, maar ook 

samen leuke activiteiten organiseren. Voor de gemeente zijn 

we op deze manier zichtbaarder en hopen we aan de 

voorkant van beslissingen constructief te kunnen overleggen 

en niet achteraf geïnformeerd te worden. 

Gesprek overlast met burgemeester 

Jullie hebben allemaal het stuk kunnen lezen over de overlast die 

ervaren wordt in onze straat. Op 13 maart hebben we een 

gesprek gehad met burgemeester van Zanen en wethouder 

Everhardt. Een constructief gesprek waarin we ons platform 

letterlijk op de kaart hebben gezet. De gemeente is doordrongen 

van het feit dat de overlast in onze buurt zeer groot is en dat qua 

draagkracht en tolerantie de grens bij de bewoners wel is bereikt. 

In de bijlage vinden jullie een uitgebreid verslag. Wordt vervolgd in 

overleggen met o.a. het wijkbureau voor de concrete invulling. 

Update Horecavergunning 

Zoals jullie weten heeft het Buurtplatform vorig jaar bezwaar 

aangetekend tegen het bestemmen van het oude gevangenis-

complex als een locatie waarop een Horeca-B-vergunning van 

toepassing is. En we waren niet alleen. Alle horeca in de binnenstad 

blijft voorlopig ongewijzigd tot er een oplossing is gevonden om de 

huidige overlast te kunnen bestrijden en verminderen.  

Betreffende de gevangenis laat de nota de afgifte van alle 

mogelijke horecavergunningen in optie tot er een nieuwe eigenaar 

is. Die zal dan een vergunning aanvragen en op dat moment wordt 

die beoordeeld. De gewijzigde horecanota vind je hier 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/ondernemen/2018-

Ontwikkelingskader-Horeca-Utrecht-2018.pdf.  
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Over het buurtplatform 

wvs.buurtplatform@gmail.com 

Contactpersoon: Kees Bos, 

Wittevrouwensingel 96E,  
3514 AL Utrecht  
T: 06 52 44 16 97 

Lid worden?  

Stuur een mail en meld je aan 

onder vermelding van naam, 

adres en telefoonnummer.  
Kees Bos houdt de ledenlijst 
bij. 
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Gevangenis dit jaar te koop 

Het ziet ernaar uit dat de gevangenis dit jaar 

door het Rijksvastgoedbedrijf te koop wordt 

aangeboden. Partijen kunnen meedoen aan 

een bieding in twee fasen. De eerste fase omvat 

een plan dat moet voldoen aan de 

voorwaarden gesteld in het biedboek. Dus; wat 

gaat er komen, inrichting, plannen, hoe wordt 

het gefinancierd, etc. In de tweede fase wordt 

een financieel bod uitgebracht. In principe geldt 

dat de hoogste bieder wint maar ook daar kan 

van worden afgeweken. De voorwaarden 

moeten nog door de raad worden 

goedgekeurd. Voorafgaand aan de 

goedkeuring van de raad is er een 

raadsinformatie-avond. Afwachten dus tot het 

zover is. Wij volgen het op de voet en informeren 

jullie als het zover is. 

 

 

Culture Boat beheergroep loopt vast 

De overlast die de Culture Boat de laatste jaren 

geeft, komt vooral door de enorm toegenomen 

klandizie. Auto’s die af en aan rijden, met 

draaiende motor wachten, rokers in portieken, 

dealers, fietsen voor de deur en geluidsoverlast 

waren de belangrijkste redenen om een 

beheergroep op te richten. Er zijn inmiddels twee 

bijeenkomsten geweest om het beheerplan 

voor de Culture Boat in te vullen. Janwillem 

Burgering (nr 72) en Michiel van Wijk (nr 69) 

hadden zich daarvoor aangemeld. Bij het 

afsluiten van de tweede vergadering liet de 

manager weten dat hij de Culture Boat vaker en 

langer opent. Naar aanleiding daarvan hebben 

de beide buren bedankt voor de eer omdat 

blijkbaar eenzijdig afspraken kunnen worden 

gewijzigd. De gemeente kan hier geen 

beduidende rol in spelen omdat er een 

horecavergunning op de boot rust die deze 

openingstijden toestaat.  

 

Uiteraard is het onbegrip hierover in een brief 

uitvoerig aan de gemeente en de Culture Boat 

gecommuniceerd. We gaan verder kijken hoe 

we de overlast van de Culture Boat kunnen 

beperken. Wordt vervolgd dus.  

 

Melden helpt 

Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van 

de gemeente Utrecht is gebleken dat het aantal 

meldingen of klachten dat door de gemeente 

wordt geteld, bepalend is voor de duiding van 

de mate van overlast in een bepaald gebied. Dit 

betekent dat wanneer de buurt, stilzwijgend, 

overlast in overleg met de veroorzaker oplost of 

beperkt, de gemeente overlast niet signaleert 

en dus niet registreert. 

Daarom is afgesproken met de gemeente dat 

meldingen altijd gedaan worden zodat zij zich 

een beeld kan vormen van de mate van 

overlast die een buurt ervaart. Ook leidt deze 

informatie ertoe dat patronen in het berokkenen 

van overlast worden herkend en geanalyseerd.  

De melding bij de politie mag gedaan worden 

via het alarmnummer 0900 8844 of, in urgente 

en/of de veiligheid bedreigende gevallen, het 

nummer 112. Anonieme meldingen kunnen 

gedaan worden op Meld Misdaad Anoniem; 

0800 7000 
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Vervolg Melden helpt 

Een melding bij de gemeente kan ook achteraf 

gedaan kunnen worden. In dat geval is de 

gemeentelijke website het meest geëigende 

kanaal https://www.utrecht.nl/contact/melding-

klacht-bezwaar/.  

 

Vervolg  

Er is door de beheergroep Wittevrouwenkade 6 

een Buurtbeheerplan geschreven voor het 

gebied rondom het pand (zie bijlage). Dit plan, 

aangeduid als “Basisafspraken”, is 

voorwaardenscheppend. Er is geconstateerd 

dat een aantal om- en beschrijvingen niet 

“smart” zijn gedefinieerd. Het Buurtplatform 

Wittevrouwensingel heeft om die reden een 

aantal wijzigingen in het document voorgesteld. 

De Beheergroep heeft een adviserende functie. 

De besluitvorming binnen de Beheergroep vindt 

plaats volgens het consensusmodel. Om 

gewicht in de schaal te kunnen leggen dienen 

in de Beheergroep minimaal twee 

vertegenwoordigers zitting te hebben die aan 

het stuk Wittevrouwensingel dat zich tegenover 

de Wittevrouwenkade bevindt, wonen. Alice 

van der Gaag [nr. 52], neemt al deel aan de 

Beheergroep. Wij zijn op zoek naar een tweede 

persoon. Wie pakt dit samen met Alice op? 

Alle documenten van de gemeentelijke 

communicatie rondom de Wittevrouwenkade 6 

kunt u trouwens vinden op de gemeentelijke 

website onder https://www.utrecht.nl/wonen-en-

leven/wijken/wijk-binnenstad/wat-gebeurt-er-in-

de-wijk/arkin-verhuist-naar-wittevrouwenkade/ 

Bezwaar omgevingsvergunning 

Er is door een groot aantal bewoners tegen de 

omgevingsvergunning bezwaar gemaakt. De 

overheid moet 18 weken na het besluit een 

reactie geven. 21 december is het besluit voor 

de vergunning genomen, dus 26 april kunnen we 

officieel een klacht indienen. Afwachten dus.  

Horeca Hooghiemstraplein 

Lunchroom ‘Voer’ op het Hooghiemstraplein 

heeft inmiddels de deuren gesloten. In januari is 

door de beheerder is een vergunning 

aangevraagd voor een nieuwe horecazaak met 

een D2 vergunning. Dit betekent dat deze zaak 

winkelsluitingstijden aan mag houden van 10.00 

uur tot 22.00 uur en ook in het weekend 

geopend is. Dit is een heel ander soort horeca 

dan de lunchroom die er zat met openingstijden 

op maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 

15.30 uur. Daarnaast zijn er plannen voor een 

terras dat veel groter is dan het huidige terras.  

 

Door omwonenden wordt hierdoor veel overlast 

verwacht. Bewoners van de Wittevrouwensingel 

hebben samen met het buurtplatform en 

bewoners van de Blauwe Grift bezwaar 

aangetekend. 

 

Buurtplatform Vereniging  

Omdat we een officieel orgaan moeten zijn om 

serieus te worden genomen door de gemeente 

hebben we ons als buurtplatform ingeschreven 

bij de KvK.  

De statuten kun je via mail opvragen bij 

wvs.buurtplatform@gmail.com. Op een eerste 

buurtborrel zullen we jullie verder informeren. De 

structuur en aanspreekpunten van ons platform 

vind je in de bijlagen bij de mail van de 

nieuwsbrief. De volgende bewoners zitten in het 

buurtplatform: Alice van der Gaag [nr. 52], Jerry 

Piqué [54], Patrick van der Korst [55], Wilma 

Duitscher [69], Barbara Burgering [72], Tjerk van 

der Meer [93], Kees Bos [96E], Karlijn Selker [104]. 

Als je zin hebt om mee te doen, meld je aan.  

https://www.utrecht.nl/contact/melding-klacht-bezwaar/
https://www.utrecht.nl/contact/melding-klacht-bezwaar/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-binnenstad/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/arkin-verhuist-naar-wittevrouwenkade/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-binnenstad/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/arkin-verhuist-naar-wittevrouwenkade/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-binnenstad/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/arkin-verhuist-naar-wittevrouwenkade/
mailto:wvs.buurtplatform@gmail.com
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Samenwerking 

Het platform heeft aansluiting gezocht met de 

Vereniging van Eigenaren van de Blauwe Grift 

om elkaar te informeren over wat er speelt in en 

rondom het Griftpark. Wanneer nodig trekken 

we samen op. In de Wolvenbuurt is er naar 

aanleiding van de komst van Arkin ook een 

actieve groep waarmee we communiceren 

over de vorderingen daar en we informeren 

elkaar en trekken samen op als het zin heeft.  

 

Bezwaar tegen OZB 

Om aan de gemeente duidelijk te maken dat de 

overlast en de komst van Arkin negatief effect 

heeft op de huizenprijzen in onze buurt stellen we 

voor dat iedereen bezwaar maakt tegen de 

OZB-aanslag. Voeg het overlastkaartje bij, dat 

vind je in de bijlage in de mail! Dat is inmiddels 

breed bekend bij de gemeente en geeft een 

goed overzicht van de toename van overlast.  

 

Wie ontwerpt ons logo? 

We willen graag een herkenbaar en sterk logo 

voor ons buurtplatform. Een die past bij de 

ingezette huisstijl. Misschien de verkeerde 

volgorde maar wel belangrijk. We hebben daar 

ideeën over maar niet de competenties om er 

een mooi logo van te maken. Wie wil dit (samen) 

doen?  

Bel Wilma Duitscher op 06 21 20 77 68.  

 

 

Doe mee!  

Een buurplatform komt vaak op een paar mensen 

neer. Dat is prima. Het is wel belangrijk dat wij 

weten wat er leeft in de buurt. Heb je zin om mee 

te praten, te denken of te doen; laat het ons 

weten. Heb je vragen, klachten, suggesties, 

verbeteringen; bel of mail ons.  

Er zijn verschillende dingen die we met zijn allen 

kunnen organiseren. Denk aan het bedenken van 

een overlegstructuur die goed werkt en 

activiteiten als de nieuwsbrief (op)maken, 

buurtborrel organiseren, groen samen 

aanleggen, gesprekken voeren met het 

wijkbureau over verbeteringen of met de 

gemeente en partijen zoals de bootverhuurders, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen in 

de buurt. Of vind je het leuk om de 

(pers)woordvoerder te zijn? Laat het ons weten 

op wvs.buurtplatform@gmail.com of bel met Kees 

Bos.   

Nieuwbrief redactie/stukken 

Heb je iets te vertellen of te delen in de 

Nieuwsbrief? Bel even met Kees of mail het ons.  

 

3 juni de eerste buurtborrel! 

Op zondagmiddag 3 juni as. willen we graag 

onze eerste buurtborrel organiseren. Onder het 

motto van ‘bring your own’ neemt iedereen zelf 

iets te eten en ietste drinken mee. De locatie 

volgt! Reserveer van 15 tot 18 uur in jullie agenda 

voor de eerste Buurtplatform Wittevrouwensingel 

live.  
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