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BUURTPLATFORM WITTEVROUWENSINGEL  
 

NIEUWSBRIEF juni 2019 
 

Beste buren  

Het is alweer juni. Onze straat ziet er anders uit en de 
werkzaamheden er aan zullen op 7 juni zijn afgerond. Het 
idee is dat de overlast in de straat vermindert, er een 30 km 
zone wordt ingevoerd en fietsers voorrang krijgen. We zullen 
het beleven. De verbouwing van de kruising van de Biltstraat 
volgt meteen erna en zal in de eerste week van juli afgerond 
zijn. Er zijn inmiddels 16 geveltuintjes aangelegd en we hopen 
op meer. Er is nieuws over de Culture boat, de gevangenis; 
we hebben een bescheiden website en de evaluatie van 
Arkin komt eraan.  

Veel leesplezier en tot ziens in de buurt.  

Gesprek met Culture Boat loopt (weer)vast 

We zijn als buurt ruim twee jaar in gesprek met de manager van 
de Culture Boat. Er zijn successen geweest; handhaving voor de 
boot door bewakers tegen foutparkeerders en overlastgevers en 
de aanschaf van koolstoffilters tegen de stank. Daar zijn we blij 
mee.  

De belangrijkste klacht is de grote toename van bezoekers van de 
Culture Boat de laatste jaren en de overlast die dat geeft voor 
omwonenden. De vraag aan de eigenaar is om daar iets aan te 
doen of in betere banen te leiden. De bewoners die samen met 
de gemeente, handhaving en de manager proberen een 
beheergroep op te richten zijn zéér ongelukkig met de houding en 
uitspraken van de manager.  

De laatste vergadering was er opnieuw een poging om tot actie 
te komen. Bewoners hadden hun 
actiepunten uitgewerkt. De manager 
was niet van plan de zijne uit te voeren 
omdat die “niet in zijn 
bedrijfseconomisch en het 
maatschappelijk belang zijn”. De 
gemeente neemt geen stelling en stelt 

hem keer op keer in de gelegenheid weg te duiken voor zijn 
verantwoordelijkheden. Dat baart ons zorgen. 
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Over het buurtplatform 
We zijn te bereiken via mail: 

buurtplatformwvs@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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De bewoners hebben de burgemeester een 
goed onderbouwd handhavingsverzoek, door  
veertig omwonenden medeondertekend, 
gestuurd om de gemeente aan te zetten tot 
actie.  

Wil je meer weten over waar een coffeeshop 
aan moet voldoen? Dat kun je vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2017-21044.html of neem contact op met een 
van de buren van de beheergroep i.o. dat zijn: 
Marten nr 52, Michiel 69, Jan-Willem nr 72 of met 
Bianca op nr 73. Zij kunnen je vertellen wat er 
speelt. 

20 juni as. Raadsinformatiebijeen-
komst Gevangenis Wolvenplein 

Drie partijen van de gemeenteraad hebben 
een raadsinformatie-bijeenkomst belegd op 20 
juni as. om input te krijgen van de buurt en 
andere belanghebbenden op het 
visiedocument dat in april door B&W naar de 
raad is gestuurd.  

Het visiedocument is de basis voor de 
aankomende tender van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Dat document is te vinden 
op de site van de gemeente: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/wijken/wijk-binnenstad/wat-gebeurt-er-
in-de-wijk/verkoop-gevangenis-wolvenplein/ 

In dit visiedocument staan de eisen en 
uitgangspunten voor de aanstaande verkoop 
en transformatie van de gevangenis. Het is een 
monument en tevens een gezichtsbepalend 
element in de stad.  

Ook vind je de reactienota op de vragen uit de 
buurt die binnen zijn gekomen n.a.v. de eerste 
versie van het visiedocument.  

De raadsinformatieavond is op 20 juni as. in de 
gevangenis zelf (De Lik) op het Wolvenplein 27, 
het tijdstip volgt nog.  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/3f
a613a0-cfb0-44d5-a661-d9c285e8fbf2 

 

Voor de raadsinformatie-avond zal vanuit de 
gemeente een flyer rondgaan maar zet hem 
alvast in de agenda. De plannen van de 
nieuwe eigenaar en keuze voor een 
ontwikkelaar zullen voor een groot deel van 
invloed zijn op onze leefomgeving. En nu is er 
nog de mogelijkheid daar invloed op uit te 
oefenen!  Daarna kan dat alleen nog bij 
bestemmingsplannen en vergunningen.  

Geveltuintjes 

Er hebben zich 16 huizen gemeld voor de 
aanleg van een geveltuin. De inrichting 
daarvan is aangevraagd door het 
buurtplatform bij het initiatievenfonds.  

 

Het is belangrijk de buurt te vergroenen voor 
het afvangen van fijnstof, water- en 
warmteafvoer maar het is ook gewoon gezellig. 



 
 Pagina 3 van 4 

 

In de boomspiegels van de nieuwe bomen in 
de straat komen ook planten.  

Het staat trouwens iedereen vrij om voor 
zijn/haar woning een geveltuin aan te leggen. 
Waar die aan moet voldoen vind je op 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/parken-en-groen/zelfbeheer/geveltuin-
boomspiegel-bakken/ 

We hopen dat je geniet van meer groen in de 
straat! 

Arkin 9 juli vervolg bewonersavond 

Twee bewoners van de Wittevrouwensingel, 
Alice en Peter, zijn onderdeel van de 
beheergroep van Arkin. Zij zijn 
tevreden over de 
vooruitgang die geboekt is 
en de acties die 
genomen 
worden om 
overlast te 

voorkomen. De belofte van de burgemeester 
was om na een jaar te evalueren. Die belofte 
resulteert in een avond in de Kargadoor 
(Oudegracht 36) op 9 juli aanstaande.  

Zet deze alvast in de agenda!  

 

Hooghiemstraplein – horecaplein? 

Voor het Hooghiemstraplein is door de stichting 
Hooghiemstra een horecavergunning 
aangevraagd. Nu zit er ’s zomers een kleine 
lunchvoorziening met terrasje op het plein. Er is 
een vergunning toegekend voor een groter 
commercieel terras met ruime openingstijden 
(lees; óók in de avond terwijl het gebouw 
gesloten is). Die plek is een grote klankkast. De 
bewoners hebben ook tegen de toekenning 
bezwaar gemaakt. De eigenaar wil reuring voor 
de buurt en de buurt wil rust? Een paradox die 
maar niet opgelost wordt want nu is er ook voor 
een bakkerij een vergunning aangevraagd.  

 

De boten die hun aanlegplaats hebben aan 
het Hooghiemstraplein geven veel overlast van 
vooral uitgelaten en dronken mensen die geen 
boodschap hebben aan de buurt. In 
tegenstelling tot de boten aan de 
Wittevrouwensingel, waar structureel goed 
overleg plaats vindt tussen bootexploitanten en 
omwonenden, wordt de overlast juist zéér 
beperkt. Daar zien we dat de eigenaren serieus 
zijn en met de buurt en gemeente in gesprek 
zijn. Zeer positief.  

Per 2020 loopt de vergunning voor de 
botenverhuur bij het Hooghiemstraplein en op 
de Wittevrouwensingel af. De gemeente plant 
in overleg met de bewoners een proces om te 
komen tot een beslissing of de vergunningen 
worden verlengd. En zo ja, aan welke 
voorwaarden de eigenaren moeten voldoen. 
Wil je je aanmelden voor een dergelijk overleg 
voor de boten bij Hooghiemstra of van 
Greenjoy op de Wittevrouwensingel, dat kan bij 
Lonneke van Doorn van het Wijkbureau.  
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Een logo en onze eerste website 

Wat zouden we als buurtplatform zijn zonder 
een logo en een website. Jacqueline heeft de 
schets van Kees mooi uitgewerkt in een logo 
van een stilistische 
weergave van 
onze straat.  

Met de website 
kunnen we elkaar 
makkelijk op de 
hoogte houden 
van het laatste 
nieuws. Gezien het 
feit dat we geen geld in kas hebben is een 
gratis site gemaakt. Kost wat tijd maar dat is de 
investering zeker waard. Heb je ideeën hoe het 
beter kan, graag!  Hier de link naar onze eerste 
versie (of 
https://wvsbuurtplatform.wixsite.com/mijnsite).  
Heb je iets te melden, mooie foto’s of een 
verhaal wat zeker op de site moet? Stuur een 
mail naar wvs.buurtplatform@gmail.com en we 
nemen contact op om jouw idee te bespreken 
of plaatsen het artikel.  

Nieuw wijkinformatiepunt 

Wijkwijzer Noordoost is het nieuwe informatiepunt 
van onze wijk. Iedereen is welkom op donderdag 
6 juni van 20.00 - 22.00 uur tijdens de info-avond 
in Griftsteede (bij de kinderboerderij). Wil je meer 

weten 
over de 
Wijkwijzer 
of heb je 
goede 
ideeën 
voor de 
wijk? 

Kom ook en praat mee! 

Met een website en facebookpagina, 
inlooplocatie Griftsteede en ontmoetingen in de 
wijk wordt de Wijkwijzer binnenkort ons 
wijkinformatiepunt. Wat er speelt in Noordoost, 
welke (bewoners-)initiatieven er zijn, waaraan je 
kunt deelnemen, welke organisaties voor je 

klaarstaan en nog veel meer. Je vindt het straks 
allemaal bij de Wijkwijzer Noordoost. 

Deelhub - Deelauto’s en – fietsen in 
parkeergarage de Grifthoek 

Op 5 juni opent de deelhub in de Grifthoek. Het 
is een proef die 3 jaar duurt. Als deze proef 
succesvol is, dan wil de gemeente meer 
deelhubs openen, verspreid over de stad. 
Wanneer meer mensen een auto delen, 
ontstaat er meer ruimte op straat die aan 
andere dingen besteed kan worden, zoals 
groen of speelplekken. Dat wordt versterkt als 
de auto’s in een parkeergarage staan.  

Opening op 5 juni  
De deelhub is al open maar zal op 5 juni 
feestelijk worden geopend door wethouder Lot 
van Hooijdonk, Juuve en de directeur van 
Hooghiemstra Paul Barendregt. 

Wat komt er en hoe werkt het precies? 
Er zijn tien parkeerplekken gereserveerd voor 
elektrische auto’s, - fietsen en/of elektrische 
scooters. De deelhub van Juuve maakt gebruik 
van een app onder dezelfde naam. Hierin staat 
de beschikbaarheid, de tarieven en kun je 
reserveren.  
 

Doe mee!  

Een buurplatform komt op een paar actieve 
mensen neer. En dat is prima en doen we graag. 
Het is wel belangrijk dat wij weten wat er leeft in 
de buurt. Heb je zin om mee te praten, te 
denken of doen? Er zijn verschillende dingen die 

jij kunt doen. Denk aan het 
maken van de nieuwsbrief, 
een buurtborrel organiseren, 
gesprekken voeren met het 
wijkbureau over 
verbeteringen of met de 
gemeente en andere 
partijen in de buurt of vind je 

het leuk om de perswoordvoerder te zijn? Laat 
het ons weten op buurtplatformwvs@gmail.com 
of bel met Kees (zie blad 1).   


