
BUURT IN DE KNEL

?

HoogHiemstraplein

Wolvenplein

Wittevrouwensingel

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

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

Cultureboat / hasjboot
Redelijk overleg met buurt veel 
passanten & flitsparkeren

Singelzicht daklozen-opvang 25 
bewoners + 10
 in begeleiding

Griftpark

Deels bezit pandjesmelker 
van Hooijdonk. Onaangepast 
gedrag prostitutie, 
onveiligheid en dealen.

Zorg over toekomstige 
invulling van het 
Gevangeniscomplex. 
Overlast evenementen. 

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

Utrechtse school
160 leerlingen die zich niet 
thuis voelen op een gewone 
school

De gedeelde ervaring van onze buurt is dat de gemeente de consequenties bij het afgeven van vergunningen of vestigingsbeleid veelal niet overziet. Afdelingen en wijken stemmen niet 
afdoende met elkaar en de betrokken bewoners af. Dit leidt tot onnodige overlast voor de buurt achteraf. Op de Wittevrouwensingel waren we tot voor kort in staat met bewoners samen 
de ontstane overlast op te pakken en afspraken te maken. Of dat nu de botenverhuur, verslaafdenopvang of Culture Boat was. Die overlast is significant en duidelijk zichtbaar op de 
kaart. Voor de langdurige zware overlast van vooral gebruikers en dealers van drugs zijn twee beheergroepen ontstaan; voor de Culture Boat en het Lister Hostel/Griftpark.

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

DE DRUPPEL
De concentratie en stapeling van overlast van de sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen in de buurt loopt uit de hand. Aktueel speelt de komst van Arkin 
op de Wittevrouwenkade. Bovenop de bestaande overlast leidt dit tot onbegrip 
en weerstand in de buurt. Ook hier zijn we de dupe van het niet afstemmen van 
verschillende afdelingen en wijken. Want de Wittevrouwensingel leidt niet aan 
het ‘not in my backyard’ syndroom maar ziet dat tolerantie en draagvermogen 
van de buurt uitgeput raken. 
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Beleid Binnenstad

Afval en fietsen overlast door 
bootverhuur en lawaai en 
wildplassen

Afval overlast door 
bootverhuur en nachtelijk 
lawaai en wildplassen



  CONSTRUCTIEF OVERLEG?
De vertegenwoordiging van de buurt wittevrouwensingel wil in gesprek met de relevante 
wethouders en gemeenteraad over de heroverweging van haar besluiten. 

Het buurtplatform buitenring Wittevrouwensingel vertegenwoordigt ruim 100 bewoners 
in de buurt. 

Contact via WVS.buurtplatform@gmail.com 
of bel Kees Bos 06-52441697.

BUURTPLATFORM
Als de gemeente problemen aan de voorkant met bewoners bespreekt en samen tot 
oplossingen en alternatieven komt en niet achteraf, voorkomen we onzorgvuldige 
beslissingen, onrust en overlast. Constructieve (wederzijdse!) communicatie met 
de burger leidt veelal tot betere oplossingen en acceptatie. Daarvoor moet de buurt 
bereikbaar zijn, een gezicht hebben. Om herhaling van stapeling van overlast te 
voorkomen heeft een groep bewoners van de Wittevrouwenbrug tot de Vaaltbrug 
zich georganiseerd in het Buurtplatform Wittevrouwensingel. Lokale zaken blijven 
we lokaal oplossen. Waar nodig pakken we gezamenlijk met eventuele instanties 
problemen aan. 

GEMEENTE ALS BEHOORLIJK BESTUURDER?
De gemeente mag, als private partij, haar pand verhuren aan Arkin maar dient zich te 
houden aan regels betreffende behoorlijk bestuur (*VNG, Van Contact naar Contract). 
Wethouder P. Jansen heeft, gezien zijn reactie in de media, deze kennis nog niet 
bereikt. Met de verhuur aan Arkin is er, naar ons oordeel, sprake van onbehoorlijk 
bestuur.

De gemeente heeft in haar besluit nagelaten onderstaande beginselen na te leven: 
1.  Zorgvuldigheidsbeginsel (besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling 

van de burger, zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen, procedure en deugdelijke 
besluitvorming (art. 3:2 Awb).)

2. Motiveringsbeginsel (overheid moet besluiten goed motiveren: feiten moeten kloppen en 
motivering moet logisch en begrijpelijk zijn (art. 3:46 Awb).)

3. Rechtszekerheidsbeginsel (overheid moet besluiten zó formuleren dat de burger precies 
weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de 
geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.)

ARGUMENTEN VOOR ONBEHOORLIJK BESTUUR

a)  De gemeente laat na bij de herontwikkeling van het stationsgebied een passende 
locatie voor methadonverstrekking te plannen die daar vanaf eind 2011 was.

b) Het ontbreekt aan een gedegen onderzoek naar de stapeling van de belasting 
van vergelijkbaar sociaal-maatschappelijke voorzieningen in de buurt. De 
Wittevrouwenkade en -singel liggen aan de rand van twee wijken. Coördinatie had 
geleid tot inzicht in die bestaande stapeling van overlast. 

c) De keuze te verhuren aan Arkin naast de Utrechtse school en Singelzicht met kwetsbare 
jongeren staat lijnrecht tegenover de taak van de overheid om hen te beschermen. De 
gemeente is doorgeslagen naar “de noodzaak voor verslavingszorg” in een woonwijk. 
Hierbij is zij het belang van de school, opvang en bewoners uit het oog verloren.

d) Verslaafdenzorg trekt dealers van harddrugs aan. De al eerder gemelde zorg over de 
toename van dealen door de beheergroep i.o. is door de gemeente niet meegenomen 
in haar afweging voor de huisvesting van Arkin. 

e) De gemeente heeft nagelaten zelf de buurt van betrouwbare informatie te informeren 
over haar besluitvorming en afweging. In plaats daarvan heeft zij Arkin een brief laten 
versturen. Dit leidde voorspelbaar tot grote onrust en verwarring waarvan akte op de 
kort tevoren aangekondigde inloopavond.

f) In de raadsbrief verwijst de gemeente naar een op te richten beheergroep als 
oplossing. De verantwoordelijkheid voor veiligheid en bestrijden van overlast moet niet 
op voorhand bij burgers liggen. Er zijn binnen 150 m al twee beheergroepen, ontstaan 
voor dezelfde overlast en dat leidt niet tot beheersing van de Problemen. 

g) In de ruimtelijke plannen voor de binnenstad staat dat er geen uitbreiding van 
voorzieningen zal komen en nieuwe aanvragen voor deze voorzieningen in andere 
wijken worden toegewezen. 

h) De vestiging van Arkin is een herhaling van de A.B.C.-straat waar overlast op dezelfde 
manier stapelde. De problemen waren niet onder controle zoals wordt gesuggereerd. 

STAPELING VAN OVERLAST


