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BUURTPLATFORM WITTEVROUWENSINGEL  
 

NIEUWSBRIEF mei 2020 
 

Beste buren,  

Het is duidelijk voorjaar. Gelukkig worden we getrakteerd op 
mooi weer nu we veel thuisblijven vanwege de gevaren van 
Corona.  Ons buurtplatform wil graag de mensen in de straat 
steunen die daar behoefte aan hebben. Dat kan met een 
telefoontje, een boodschap of op een andere manier. Bent u 
ziek, down of heeft u op een andere manier behoefte aan 
contact laat het ons weten. U kunt bellen naar de 
contactpersoon of ons een mail sturen. Uiteraard blijft dat wat 
u deelt vertrouwelijk. En wil jij buren helpen? We zijn te 
bereiken via ons mailadres: buurtplatformwvs@gmail.com.  

Hou nog even vol, we komen hier door. Ook in een 1,5 m 
samenleving. 

GEVANGENIS WOLVENPLEIN TE KOOP 

Eindelijk is het dan zover. De gevangenis Wolvenplein staat 
daadwerkelijk in de verkoop. Na vijf jaar is de openbare tender van 
het Rijksvastgoedbedrijf gestart met het uitbrengen van een 
zogenaamd biedboek. Het tijdspad voor de procedure voor de 
verkoop is als volgt:  

• 17 maart 2020:  start openbare verkoop  
• Juni  kijkdagen 
• 26 oktober 2020: inleveren aanmeldingsformulier  

 met referentieobjecten en visie 
• 11 februari 2021:  inleveren uitgewerkte projectvisie 
• 12 april 2021:  uitbreng bieding (onvoorwaardelijk) 
• 21 juni 2021 (in beginsel): gunning  

  

  

 

In deze nieuwsbrief van mei 2020  
•  Gevangenis te koop 
• Culture Boat 
• Koken met het hostel 
• Overleg met de burgemeester 
• Hooghiemstraplein 
• Bootverhuur Green Joy en  
• Griftpark als evenemententerrein 
• Buurtbeheerplan 

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. 

Website: 
www.wvsbuurtplatform.wixsite.com/mijnsite 

 

 



 
 Pagina 2 van 7 

 

EISEN EN UITGANGSPUNTEN HERONTWIKKELING 

Een aantal punten in het visiedocument dat ten 
grondslag ligt aan de tender verdienen 
specifieke aandacht voor onze buurt; 

• geen overlast in directe woonomgeving 
• geen extra auto’s  
• communicatie van de koper met de 

buurt. 

VOORTGANG PROCES 

Op 14 februari 2020 heeft de wethouder een 
raadsbrief gestuurd naar de gemeenteraad 
over de verwerking van de moties en 
amendementen die ingebracht zijn op 13 juli 
2019. De raad heeft door actieve lobby van De 
Witte Wolf en Stadsdorp Wolvenburg (allebei 
actief in de buurt) voor ons als buurt positieve 
punten ingebracht.  

• Er dient substantieel groen te komen 
• Er moet ruimte zijn voor wonen waarvan 

een deel sociale huur  
• Er komt geld vrij voor een eventuele 

loopbrug van de singel naar de 
gevangenis als de eigenaar dat in zijn 
plannen opneemt.  

• En er is advies gegeven om in plaats van 
geld juist kwaliteit van doorslaggevend 
belang te laten zijn. Helaas is dit 
afgewezen en ziet het Rijksvastgoed-
bedrijf dit als staatssteun. 

ACTIEVE BEWONERS? 

Aan de ‘onze’ (de oost- en noordkant) van de 
wittevrouwensingelsingel is er nog weinig animo 
om mee te denken. Het buurtplatform nodigt 
bewoners uit om actief te worden in het 
transformatieproces van de gevangenis. 

De aanpassingen die in het visiedocument na 
de raadsvergadering gedaan zijn kunt u vinden 
op: 
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrec
ht/a627ac7f-f082-4cc7-b295-545fb6c05d2c  

 
 

 

 
 

HOE WERKT HET VERKOOPPROCES? 

1. De potentiële koper moet aantonen dat hij 
ervaring en expertise heeft met 
monumenten en financieel in staat is de 
ontwikkeling tot een goed einde te 
brengen. Daarnaast dient hij zijn visie te 
geven op de transformatie. 

2. Als hij door die ronde is dan mag hij een 
plan inbrengen. Dat plan wordt beoordeeld 
op kwaliteit door een commissie bestaande 
uit medewerkers van de gemeente en 
Rijksvastgoed.  

3. De beste drie gaan door naar een 
volgende ronde en mogen een financieel 
bod doen. Het hoogste bod wint de tender. 
Dus niet per se het meest kwalitatieve plan 
voor onze buurt.  
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CULTURE BOAT 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen hebben 
directe buren veel overlast van de bezoekers 
van de culture boat. Een koolstoffilter en 
permanente bewaking hebben enige verlichting 
gegeven maar het blijft te druk. Wat begon als 
een gezellige plek voor een beperkte groep is 
uitgegroeid naar een toeristische attractie. De 
culture boat houdt zich niet aan de eisen die 
gelden voor een coffeeshop. Je mag 
bijvoorbeeld als coffeeshop geen reclame 
maken. Ondanks dat heeft de Culture boat 
vlaggen, een lichtsnoer, een instagrampagina 
en Facebook. De laatste twee zijn inmiddels niet 
meer openbaar. Vooral het vele aan- en 
afrijden, foutparkeren en toeristen die voor de 
deur roken zijn de bewoners een doorn in het 
oog. De gemeente is niet van plan daar iets aan 
te doen. Zij vinden de overlast subjectief. 
Vandaar dat er enige tijd geleden een verzoek 
tot handhaving is gedaan. Ook die is afgewezen. 
Inmiddels zijn een aantal buren een procedure 
bij de bestuursrechter gestart voor het 
handhavingsverzoek. Afwachten of daarmee de 
gemeente enigszins realistisch en objectief naar 
het begrip overlast handelt.  

KOKEN MET HET HOSTEL 
HET HOSTEL 
We kennen allemaal het hostel op nummer 88 
waar 27 bewoners met verslavings-problematiek 
wonen. We hebben als platform al langer 
contact met de leiding van het hostel. Kees Bos is 
aanspreekpunt en altijd bij de beheergroep 
Griftpark die ooit Beheergroep Hostel heette. De 
pro-actieve houding van de nieuwe 
vestigingsmanager van het Lister Hostel, Ronald 
Kemp, is een prettige die uitnodigt om contact 
te leggen en te houden.  

HET IDEE 
Toen buurtbewoner Margriet met het idee kwam 
om met regelmaat te koken met en voor de 
bewoners van het hostel waren we meteen 
enthousiast. Ze was geïnspireerd door bewoner 
Bianca van het Hostel waarmee ze een gesprek 
had op straat.  

Zij wist te vertellen dat er lekker gekookt wordt 
maar niet elke dag. En ook Bianca is 
enthousiast om samen te koken. Dus maakten 
we meteen een afspraak met Ronald.  

“WE ZIJN BUREN” 
Ronald staat open communicatie met de 
buurt voor. Het initiatief van de BBQ dit jaar 
waar meer dan 40 buren aan mee deden 
deze zomer was een mooie uitnodiging om 
elkaar beter te leren kennen. Hij juicht 
constructieve contacten met de buurt toe. En 
hij probeert ook de bewoners van het Hostel 
hiervan te doordringen. Hij zegt met 
regelmaat: ”Wij zijn buren en zo moeten we 
ons ook gedragen”. Voor sommigen is dat de 
normaalste zaak, voor anderen lastiger om te 
zetten in actie.  

DE KEUKEN 
Ronald laat ons de keuken zien, een sobere 
maar goed geoutilleerde keuken, die over 
niet al te lange tijd wordt gerenoveerd. 
Tijdens ons loopje naar de keuken worden we 
meteen gevraagd voor de koffie en legt 
Ronald uit dat we willen komen koken. En 
dan komt ook Bianca aan om enthousiast 
aan het gesprek deel te nemen. En zo groeit 
onze motivatie nog meer.  
 

REALISTISCH EN POSITIEF 
Spannend misschien om met een paar 
bewoners samen te koken en eten. Voor de 
bewoners zelf is het ook spannend. Wij zijn ons 
daarvan bewust en Ronald realiseert zich dat 
eveneens. Maar de positiviteit van dit initiatief 
en de mogelijkheden om dit met een enkele 
bewoner uit te proberen voert de boventoon.  

 
Wij zullen ons ervan bewust moeten zijn dat wij in 
hun huis en leefgebied komen, hun veilige 
woonplek. En dan ineens buren over de vloer om 
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eten te komen bereiden. Dat kan de nodige 
spanning opleveren bij de bewoners. Met als 
gevolg dat ze zich bijvoorbeeld op hun kamer 
terugtrekken. Daarom zet hij de zeer ervaren 
medewerker Willy in om samen met ons te koken. 
Willy doet dit al lang en kent zowel de keuken als 
alle bewoners goed. Er zal een af en toe een 
bewoner meehelpen en we koken voor de hele 
groep.  

Lijkt dit jou ook een mooi initiatief? Kook je mee 
in het hostel? Nu kan het door Corona niet maar 
we pakken de draad graag weer op na het 
startsein van het hostel. Leuk om samen e.e.a. 
voor te bereiden.  

De frequentie en aanpak bepalen we samen. 
Neem contact op met Margriet en Wilma via 
mailadres. wvs.buurtplatform@gmail.com.  

Griftpark als evenementenlocatie 
De Gemeente Utrecht heeft besloten te bekijken 
in hoeverre een verantwoorde spreiding kan 
plaatsvinden van evenementen over de 39 
buitenlocaties in Utrecht. Met betrekking tot de 
vergunningverlening is het van het grootste 
belang dat de voorwaarden, die een 
organisator de mogelijkheid biedt een 
manifestatie op te tuigen, scherp worden 
gedefinieerd. Daarmee moet de  
vergunningaanvraag eenvoudig te toetsen zijn 
en kunnen er ( moeten er ) ook 
handhavingsmodellen worden ontwikkeld.   

 
Foto 1 Utrechts Archief 

Wellicht kan hier van belang zijn dat 
organisatoren er toe worden verplicht over de 
plannen te overleggen met een vertegenwoor-
diging van omwonenden. 

UITGANGSPUNTEN 

Belangrijke uitgangspunten waarvoor de 
Gemeente kiest bij de beoordeling van de 
aanvragen voor een evenementen-
vergunning zijn ( o.a. ) de volgende; 
• Het evenement dient de identiteit van 

Utrecht (bright, inspiring, welcoming, 
connecting ; “sprankelend, inspirerend, 
uitnodigend en verbindend” voor de niet-
engelstalige inwoners van de stad) te 
versterken. 

• Het dient de sociale cohesie in de buurten 
te versterken. 

• De evenementen dienen duurzaam te zijn. 
• Er dient altijd sprake te zijn van een juiste 

balans tussen leefbaarheid en 
levendigheid. 

Dat laatste is lastig te bepalen door de 
Gemeente zonder een uitgebreide sondering 
bij de omwonenden en de buurt. Een 
aanbeveling vanuit het Buurtplatform is dan 
ook met betrekking tot hoe “leefbaarheid en 
levendigheid” op de weide van het Griftpark 
moet worden gedefinieerd te toetsen bij de 
bewoners in de omgeving van dit terrein. Per 
evenemententerrein kan dit namelijk enorm 
verschillen (parkeren, geluidsoverlast, 
kunstlicht, verkeers-maatregelen) . 
De Gemeente heeft bijeenkomsten 
georganiseerd waar evenementen-
organisatoren en “de stad” de eerste 
plannen konden beoordelen en 
becommentariëren. Dit heeft t.a.v. het 
Griftpark de volgende notities opgeleverd; 
Organisatoren (en dus ook de Gemeente) 
dienen te kijken naar mogelijkheden om een 
manifestatie buiten de zomermaanden te 
organiseren. Het Griftpark heet niet voor niets 
Griftpark.  
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Het is bedoeld als ontspanningsterrein voor 
burgers die in hun onmiddellijke nabijheid geen 
mogelijkheid hebben in een fantastisch 
aangelegde omgeving te ontspannen. En met 
name in de zonnemaanden is het gebruik van 
het park als zonneweide, schaduwplek, 
speelplaats en ontmoetingsplaats ( socializen ) 
van grote waarde. Als in die zomerperiode, of 
lange weekenden met mooi weer, het terrein 
onophoudelijk bezet is met evenementen 
verstoort dit de parkfunctie. De ervaring leert 
inmiddels ook dat het gras tussen de elkaar snel 
opvolgende evenementen geen tijd krijgt om te 
herstellen. 
 
De Gemeente dient er zorg voor te dragen dat 
de belangen van organisatoren, in de meeste 
gevallen commerciële bedrijven, niet prevaleren 
boven die van de burger die in feite eigenaar is 
van het terrein. 
 

TESTPERIODE 

Na vaststelling van de conceptlocatie-profielen 
door het college die binnenkort zal plaatsvinden 
start een testperiode van 2 jaar. 

De documenten met betrekking tot de 
aanwijzing van het Griftpark als 
evenementenlocatie kunt u vinden op de site 
van de Gemeente. 

 

Gesprek met de burgemeester  
Er is een gesprek geweest met de burgemeester 
en de omwonenden van het Griftpark. Zij kijken 
terug op een positieve ontmoeting waarbij ze 
goed hebben kunnen vertellen waar de zorgen 
liggen. En ook waar kansen zijn om eventueel 
toenemende zorg te voorkomen. 
 
Onderstaand een korte weergave van hun 
ervaringen.  Onomwonden zijn benoemd; 
• Liefst minder festivals op het 

evenemententerrein aangezien openbaar 
groen (een lekker groot grasveld in de wijk) 
ook van waarde is voor de buurt en de stad.  
 

 

• Samengevat; groen waar mensen vrij 
themaloos kunnen recreëren brengt een 
groter gevoel van veiligheid dan een 
evenement voor een specifieke 
doelgroep. 

• Afgesloten festivals, omhekt, niet zichtbaar 
wat er zich binnen de hekken afspeelt, 
beveiligers bij de toegang, vormen een 
ongewenste bunker in de wijk. 

• Bootverhuur Hooghiemstraplein zonder 
personeel dan wel heel jong personeel, zo 
af en toe, in praktijk drijvende terrassen 
met enorm veel vuil als restproduct, 
onaardige ondernemers, ziet de buurt 
graag vertrekken. 

• We ervaren permanent een spanningveld 
tussen verschillende bestemmingen en 
gebruikers van een klein gebied in de wijk; 
hostel, de boot, aanvliegers rondom het 
hostel, festivals, bootverhuur, uitgifteloket 
methadon, zeer druk bezocht park, etc. 
Het lijkt nu redelijk tot goed te gaan maar 
zorgvuldige afweging van plannen in de 
toekomst is geboden; wat kan het gebied 
nog aan. 

De input van de bewoners naar de 
burgemeester is een herhaling van onze 
boodschap die we al eerder afgegeven 
hebben. We zijn een populair gebied om vol 
te zetten met evenementen en sociale 
voorzieningen maar ook in een tolerante 
buurt is de grens een keer bereikt. Dat 
kunnen en moeten we zelf bewaken.  
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Herinrichting Hooghiemstraplein 
Er zijn een drietal bijeenkomsten geweest waarin 
werd gesproken over de herinrichting van het 
Hooghiemstraplein. Daarbij aanwezig: waren 
een vertegenwoordiging van omwonenden, 
Maarten Grienberger namens het Wijkbureau ( 
als observator en adviseur ) en Kees Bos namens 
het Platform. 
Er is gesproken over een herinrichting van het 
Hooghiemstraplein en de voorwaarden waaraan 
die inrichting zou moeten voldoen. Zaken 
waarmee rekening dient te worden gehouden:  

• mogelijkheid tot bevoorrading van 
belendende gebouwen 

• mogelijkheid tot fietsparkeren ( in het 
gebied zijn nu 200 stallingsplekken 
beschikbaar en er zijn er méér nodig ) 

• voorkomen van geluidsoverlast en fel ( 
eventueel stroboscoop- ) licht 

• voorkomen dat het plein wordt gebruikt 
als openbaar toilet door, met name, boot-
huurders. 

• veel groen. 
• budgettair haalbaar. 

Op basis van deze gegevens heeft 
landschapsarchitecte Akke Bink een voorstel 
gemaakt hetgeen in de commissie is besproken 
en op basis waarvan verdere uitwerking zal 
plaatsvinden als meer financiële data 
beschikbaar is. Onderstaand een maquette 
van het ontwerp.  

 
 

Griftpark 1,5 m samenleving 
Even een kort berichtje vanuit de gemeente. 
Wellicht hebben jullie het al in het nieuws 
opgevangen! In navolging van andere steden 

en landen, gaat de gemeente ook in Utrecht 
een proef doen om de 1,5 meter samenleving 
zichtbaar te maken in parken. In het Griftpark 
zijn vrijdag 29 mei as. vakken aangebracht 
(geen cirkels). Hiermee is duidelijk wat 1,5 meter 
is, zodat iedereen zich er makkelijker aan kan 
houden. Ter voorbereiding is het gras gemaaid 
waar nodig. 

Bootverhuur GreenJoy en Sloepdelen 

Op 1 november 2020 loopt de concessie van 
zowel Greenjoy (aan de singel) als Sloepdelen 
(aan het Hooghiemstraplein) af. Deze 
concessie geeft de bootverhuurder een vaste 
ligplaats. Voor het einde van dit jaar zal de 
gemeente dus moeten beslissen of deze 
concessie verlengd gaat worden en de 
bootverhuur op dezelfde plekken mag worden 
voortgezet.  

Op deze beslissing is een evaluatie van de 
afgelopen concessieperiode van beide 
locaties van invloed. Deze evaluatie komt tot 
stand door het verzamelen van de ervaringen 
van politie, toezichthouders, wijkbureau, 
havendienst en stadsbedrijven. Ook is er input 
van bewoners nodig. Het gaat er dan om hoe 
bewoners de afgelopen jaren hebben ervaren 
en hoe de samenwerking was met de 
bootverhuurder. Welke vormen van overlast zijn 
er en welke van deze problemen zijn oplosbaar 
en welke niet?  

Een gezamenlijk standpunt vanuit de 
omwonenden en een evaluatie geïllustreerd met 
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meldingen, foto’s etc. is aangeleverd door een 
klein groepje van onze buren (directe 
omwonenden van de beide locaties) dat ook 
aanwezig is bij de gesprekken met de gemeente 
en de bootverhuurders. Zij leveren input namens 
de buurt. Mede op basis van deze input wordt er 
in juni een advies naar de verantwoordelijke 
wethouder gestuurd om de huidige locaties al 
dan niet te handhaven als vaste ligplaats voor 
een bootverhuurder. Mocht de gemeente de 
concessie verlengen, dan volgt er een nieuwe 
inschrijving en zullen er voor zover mogelijk 
voorwaarden worden gesteld.  

 
De laatste evaluatie van de bootverhuur kon 
helaas niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. Wordt vervolgd…. 
 

Buurtbeheerplan Kade Wittevrouwen-
singel Noord 
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de 
commerciële exploitatie van boten die in de 
Singel zijn aangemeerd ter hoogte van het 
noordelijke deel van de Wittevrouwensingel ( 
ruwweg van de kruising met de Kleine Singel tot 
aan de Vaaltbrug ) , toe neemt. 
Dit brengt met zich mee dat, met name in de 
zomermaanden, ook het aantal passagiers van 
die boten toeneemt. In goed overleg met de 
exploitanten van de bootverhuur zijn afspraken 
gemaakt die tot op heden voorkomen dat er 
sprake is van overlast. Gereguleerde drukte hoeft 
geen overlast te betekenen, zeker nu ook een 
oorspronkelijk smalle kade werd gerenoveerd tot 
een fraaie promenade. 
Surveillance door medewerkers van de 
bootverhuur voorkomt dat het gedrag van 
mensen tot ergernis bij de omgeving leidt. 
Maar om te voorkomen dat passagiers van de 
zich uitbreidende bootverhuur in de toekomst 
alsnog problemen veroorzaken hebben 
ondernemers, die zich nu conformeren aan de 
afspraken met de omgeving, hun zorg 
uitgesproken over partijen die vooralsnog de 
“buurtafspraken” niet onderschrijven. 

De huurders van boten van de firma 
“Sloepdelen” veroorzaken aanhoudelijk forse 
overlast op het Hooghiemstraplein.  
De verhuurder stelt zich in deze kwestie zakelijk 
op en stelt zich op het standpunt dat de 
Gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is 
voor de afvalcapaciteit en toiletvoorzieningen. 
De Gemeente wijst op haar beurt op de 
verantwoordelijkheden van de verhuurder. Het 
sporadisch overleg van bewoners, Gemeente 
en verhuurder verloopt stroperig, en is daarmee 
weinig productief. Het resultaat blijft; grote 
overlast door boothuurders. 
Mocht er nu sprake zijn van de verhuizing van 
Sloepdelen, i.v.m. een voorziene herinrichting 
van het Hooghiemstraplein, richting de 
Wittevrouwenkade wil het Buurtplatform 
gesprekspartner zijn van de Gemeentelijke 
vergunningverstrekker. 
 
Ook t.a.v. een eventuele voetgangersbrug in 
de route Hooghiemstraplein – Wolvenplein wil 
het Buurtplatform gesprekspartner zijn bij zowel 
Gemeente als projectontwikkelaar van het 
Gevangeniscomplex. 
 
Het buurtplatform acht het wenselijk om een 
buurtbeheerplan te ontwikkelen waarin zaken 
met betrekking tot voornoemd worden 
beschreven en waarin een gedragscode wordt 
vastgelegd. Hier wordt dus uitgegaan van het 
principe “beter aan de voorkant regelen” dan 
“achteraf moeten corrigeren”. 
Een opzet voor het Buurtbeheerplan treft u aan 
op de site van het buurtplatform:   
https://wvsbuurtplatform.wixsite.com/mijnsite 
 

LIEVE BUREN, BLIJF GEZOND EN ZORG GOED VOOR ELKAAR 

 


