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In 2014 stond ‘t al in de Wijkwijzer: De top-3 van buurtproblemen die in Noordoost 
moeten worden opgelost: 
- Verkeersproblematiek en verkeersoverlast
- Vervuiling en beheer van de openbare ruimte
- Criminaliteit en drugsoverlast                                      
Daar is wat ons stukje Utrecht betreft weinig van terechtgekomen. Eerder is de laatste 
jaren de druk door overlast onevenredig toegenomen. Er is een opeenstapeling van 
problemen gekomen, waaraan zich nu – binnen enkele weken – twee nieuwe, grote 
zorgen hebben gevoegd: 

1. Horeca-B vergunning op het nippertje voorkomen voor het Gevangeniscomplex, 
geen maximale overlast meer, geen “Melkweg”-muziek & partywalhalla.    
          
2. ARKIN/Jellinekkliniek voor methadonverstrekking en –behandeling, 
Wittevrouwenkade. Kwestie van: Gemeente heeft gebouw vrij, er komt een huurder: 
klaar is Kees. Dat die huurder uit de ABC-straat vertrok na zware overlast? Geen 
inspraak, niets meer aan te doen. 

Naast Singelzicht daklozenopvang (ook Wittevrouwenkade), “Cultureboat”, 
Lister-verslaafdenopvang een onaanvaardbare zware extra belasting voor een 
gebiedje van een paar honderd meter lopen. Wat steeds meer dealers trekt en leidt 
tot een opeenstapeling van overlast. Dat is ook te wijten aan de ligging van die 
Wittevrouwensingel – aan de rand tussen twee wijken in en afgebakend door Singel 
en Griftpark. Versnippering en veronachtzaming door omliggende wijkbureaus die 
niet adequaat communiceren om die opeenstapeling te voorkomen. Integendeel 
zelfs: voor wijken als Binnenstad, Votulast en Wittevrouwen lijkt het prima beleid 
minder gewenste faciliteiten te dumpen in een uithoek van hun beleidsterreinen. En 
zo raken we in het rood. Overbelast met overlast, knel tussen wal en schip.

BUURTPROBLEMEN Beleid Votulast
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In het gehele gebied fietsendiefstal, 
fietsen omgooien, nachtelijk lawaai, 
schreeuwen, wildplassen, drugsdealen, 
zwerfafval, hangjongeren, overdag lawaai 
bij bootverhuur en versnipperd beheer 
door twee beheergroepen en een derde nu 
voor de methadon verstrekking.

Geluidsoverlast

Wiet

Geweld

Drugsdealers

Zware verslaving

Wildplassen / overgeven

?

Cultureboat / hasjboot
Redelijk overleg met buurt veel 
passanten & flitsparkeren

Zorg over toekomstige invulling van 
het Gevangeniscomplex. Overlast 
evenementen. 

HoogHiemstra plein

Griftpark

Wolvenplein

Wittevrouwensingel

Deels bezit pandjesmelker
Onaangepast gedrag
prostitutie, onveiligheid Utrechtse school

160 leerlingen die zich niet 
thuis voelen op een gewone 
school

ARKIN / JELLINEK & INFORSA
In wijk geparachuteerd: 100 verslaafden & 
forensische psychiatrie. Per week: methadon 
verstrekking & behandeling

Singelzicht daklozenopvang 
25 bewoners + 10 in begeleiding

Lister Verslaafden Opvang
26 bewoners
Goed overleg met buurt
Zorg over toename dealen

Overlast 
evenementen, 
zwerfafval, 
hangjongeren, 
dealers en geweld. 
Een onveilig gevoel.



Als buurtplatform willen we graag een overkoepelend  
aanspreekpunt zijn voor de bewoners zelf, voor de gemeente en voor 
andere instellingen. Mensen weten te vinden en informeren. Door 
ons te organiseren kunnen we punten van overlast of wensen voor 
verandering eenduidiger communiceren naar de gemeente en andere 
partijen. Om constructief samen te kunnen werken: want bij plannen 
die de gemeente maakt komt regelmatig voor dat ambtenaren niet 
weten wat er speelt in een buurt. Wèl een vergunning afgeven, maar 
niet nadenken over consequenties. En over die consequenties 
kunnen we in dialoog gaan, elkaar informeren. Elkaar inspraak 
geven. 

Want waar we nu ineens voor staan is een punt waarop de gemeente 
onbehoorlijk bestuur is te verwijten. 
- Zorgvuldigheidsbeginsel: de overheid moet een besluit zorgvuldig 
nemen: geen overval of plotselinge voldongen feiten, maar correcte 
behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar feiten en 
belangen, procedures goed volgen en deugdelijke besluitvorming 
(art 3:2 Awb)               
- Motiveringsbeginsel: de overheid moet haar besluiten goed 
motiveren. De feiten moeten kloppen en de motivering moet 
logisch en begrijpelijk zijn (art.3:46 Awb.)     
- Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet haar besluiten zó 
formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de 
overheid van hem verlangt.       

Vooral de komst van Arkin, hoe de gemeente ook het recht mag 
hebben haar eigen panden te verhuren, maakt dat er sprake is van 
onbehoorlijk bestuur.

Een Buurtplatform helpt niet alleen om krachten te bundelen 
in eventueel verweer, of in samenspraak met de gemeente 
constructieve uitwegen te vinden, maar ook om elkaar te vinden. 
Goed burencontact, uitwisseling van informatie, noem maar op. Het 
hostel van Lister heeft de tuin aangeboden voor een buurtborrel. 
Komend voorjaar een goed begin. Laat ons zien dat u ons steunt!

Mail “IK STEUN HET BUURTPLATFORM” naar: 
WVS.buurtplatform@gmail.com

STEUN HET BUURTPLATFORM

Als buurtplatform willen we 
graag een overkoepelend 
aanspreekpunt zijn voor 
de bewoners zelf, voor de 
gemeente en voor andere 
instellingen. Mensen weten 
te vinden en informeren.
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STAPELING VAN 
PROBLEMEN 

KOPPEN BIJ ELKAAR!


