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Van:   
Verzonden: donderdag 13 december 2018 10:59 
Aan:  
Onderwerp: RE: terugbelverzoek Nieuws en Co 
 
Ha , 
 
Dank voor de info! Laten we dan ook maar even wachten tot de journaliste zelf weer contact opneemt. 
Geef je me in dat geval een seintje? Dan bel ik haar direct.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030-  / 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Marketing- en Communicatienetwerk 

  Maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 13 december 2018 8:38 
Aan:  
Onderwerp: RE: terugbelverzoek Nieuws en Co 
 
Ha, 
 
Maandag komt het nog ter info in de staf van de Burgemeester, omdat het boekje van nov 2017 over 
de betekenis van de jongerenhuiskamer begin dit jaar bij de nieuwjaarsreceptie ook aan hem is 
aangeboden door de initiatiefnemers.  
 
Daarna willen wij in overleg met  die verkenning heeft uitgevoerd met de initiatiefnemers 
nog een afrondende gesprek te hebben, ook hoe we de contacten met elkaar kunnen blijven 
onderhouden ondanks dat er nu geen formule is gevonden voor de Jongerenhuiskamer 2.0 
 
Dus, het lijkt me nog even in afwachting van staf a.s. maandag, de informatie na maandag openbaar 
is, maar dat we wat ons betreft daarover rechtstreeks in gesprek blijven met de initiatiefnemers.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
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T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 14:01 
Aan:  
Onderwerp: RE: terugbelverzoek Nieuws en Co 
 
Dag  
 
Tot nu toe geen contact kunnen krijgen met de journaliste. Nog even voor mijn achtergrondinformatie: 
is de informatie dat er geen oplossing is gevonden voor de jongerenhuiskamer in principe openbare 
informatie? 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030-  / 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Marketing- en Communicatienetwerk 

  Maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 10:46 
Aan:  
Onderwerp: FW: terugbelverzoek Nieuws en Co 
 
Ha  
 
 
Zie gegevens in onderstaande mail 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 



3

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 13:59 
Aan:  
Onderwerp: terugbelverzoek 
 
Ha , 
 
Wil jij contact opnemen met (Mw)  Zij is van Nos Radio 1, programma Nieuws & Co.  
Zij wil graag iets weten over de jongerenhuiskamer en is door  naar jou verwezen.  
 
Haar telefoonnummer: 06-   
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/noordwest 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht  

  maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 

  Postbus 8395 

  3503 RJ Utrecht 
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Van:   
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 8:43 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer; info, stavaza en teokomst  
Bijlagen: MV 1- Sluiting Jongerenhuiskamer Geuzenwijk def (antwoord).docx; 20180124_ 135450.jpg; RE: svp 
even tel contact; urgent !
Ha  
Hierbij nog als aanvulling op onderstaande wat achtergrondinformatie/context:  
De Jongerenhuiskamer maakte tot vorig jaar, “om niet”, gebruik van ruimte van het pand in eigendom 
van Youké (zorgorganisatie) aan de Koppestolstraat. Dat zij de nodige jaren van deze ruimte gebruik 
mochten maken is voor zover mij bekend ontstaan om het moment dat Zandberg/de Wilg 
(voorgangers Youké) het pand aan de Koppenstok ging betrekken (daarvoor was het “het buurthuis 
Makosa”) en de leiding van Zandberg/de Wilg toen het idee had dat er gezien de doelgroep van beide 
organisaties (“jeugd met een rugzakje”) wellicht een samenwerking tot stand zou kunnen komen. Voor 
zover mij bekend is die inhoudelijke samenwerking er nooit echt gekomen maar was er voor 
Zandberg/de Wilg (later) Youké geen aanleiding om de ruimte niet meer beschikbaar te stellen voor de 
Jongerenhuiskamer. Zij maakte ondersteunde op die manier de voor dit voor de buurt belangrijke 
initatief (zie ook interview met  in het boekje) Daarmee heeft de Jongerenhuiskamer 
jaren, zonder subsidie van de gemeente, met veel vrijwillige inzet van o.a. de broers  kunnen 
functioneren. Een onafhankelijk positie die de Jongerenhuiskamer altijd heeft gekoesterd, omdat zij 
hiermee een vertrouwensrelatie konden opbouwen met jongeren in de buurt die zich niet thuis 
voldoend bij andere organisaties zoals bijv JOU jongerenwerk. Maar soms ook met jongeren die 
problemen hadden met politie, school, ouders en/of andere instanties. Voor deze groep was de 
Jongerenhuiskamer een veilig onderkomen. Tegelijkertijd maakte het de samenwerking met andere 
organisaties/instanties en bijv de politie ook lastig. En daar waar die relatie wel tot stand kwam was 
dat niet met de organisatie/instantie, maar met individuele medewerkers (een wijkagent, een 
jongerenwerk, een ambtenaar) die het vertrouwen had weten te winnen van de Jongerenhuiskamer. 
Kwetsbaar; want op het moment dat de betreffende medewerker van baan veranderde had dat direct 
consequenties voor het contact met de betreffende organisatie/instantie. 
Dus toen in de loop van 2016 duidelijk werd dat Youké het pand ging verkopen (vanwege 
reorganisatie) en het pand niet met een “onderhuurder” te koop wilde zetten werd ook duidelijk dat de 
Jongerenhuiskamer begin 2017 op straat zou komen te staan. Hetgeen voor het wijkbureau aanleiding 
was om in overleg met de Jongerenhuiskamer een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar 
alternatieve locatie. Ondanks de betrokkenheid van diverse organisatie en Mitros heeft dit onderzoek 
toen geen ruimte opgeleverd die aan de wensen en mogelijkheden van de Jongerenhuiskamer 
voldeed. 
Het relatief kleine zoekgebied ( de Jongerenhuiskamer gaf er de nadrukkelijke voorkeur aan om in de 
Geuzenwijk gehuisvest te blijven) en een aantal specifieke randvoorwaarde (huisvesting om niet , niet 
als medegebruiker van een pand van een andere organisatie) maakte dat zich geen alternatief heeft 
voorgedaan wat voldeed aan de visie van de huiskamer. Een visie die erop gestoeld is dat, wil de 
Jongerenhuiskamer het vertrouwen krijgen en toegang kunnen bieden aan “problematisch ervaren 
jongeren” , zij zich zo onafhankelijk mogelijk moeten kunnen positioneren t.o.v. andere 
organisaties/instituten.  
Toen rond de sluiting van het pand begin 2017 steeds duidelijker werd dat zich geen alternatieve 
huisvestingsmogelijkheid voordeed en de kans zou bestaan dat ook de “broze” relatie met de broers 

 op het spel kwam te staan, is er vanuit het wijkbureau en de gebiedsmanager veiligheid het 
initiatief genomen om, als blijk van waardering voor de vele jaren van vrijwillige inzet, een 
sporttoernooi voor de vrijwilligers en jongeren van de Jongerenhuiskamer te organiseren (heeft voor 
de zomer 2017 plaatsgevonden). En is er in samenwerking met hen het boekje gemaakt over de 
betekenis van de Jongerenhuiskamer. Waarmee in ieder geval de relatie in stand is gebleven ondanks 
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dat zich (nog steeds) geen alternatieve locatie heeft voorgedaan die aan de specifieke randvoorwaarde 
van de Jongerenhuiskamer voldoet. En tot de dag van vandaag menigeen die hen een warm hart toe 
dragen de “ogen en oren ophouden” of zich wellicht een optie voordoet. 
Stavaza zoektocht naar huisvestingsmogelijkheden  
Zo is de verwachting dat dhr.  en  binnenkort gaan kennismaken met YFK aan 
de Lessepstraat die mogelijk ruimte in (mede)gebruik willen aanbieden. En heeft  zijn oog 
laten vallen op een ruimte aan de overzijde van de Vecht (zie foto in de bijlage) waarvan inmiddels 
bekend is dat het gebouwtje is van de HAP ; staat voor huiskamer aanloopproject (zie bijlage info en 
eerste reactie  PMB) 
Aanknopingspunten voor de toekomst: 
Dat de Jongerenhuiskamer inmiddels ook kijkt naar potentiele locaties buiten de geuzenwijk doet 
vermoeden dat er wellicht ‘meer rek komt’ in de voorwaarden waar een ruimte aan zou moeten 
voldoen. Ook wordt er door hen in de wandelgangen gesproken over de Jongerenhuiskamer 2.0. Dit 
duidt erop dat men wellicht ook een andere formule/visie op de toekomst heeft. Hetgeen mooi aansluit 
op de beantwoording van de vragen aan de PvdA. 
Deze “beweging” maakt het mogelijk om met hen in gesprek te blijven; en wat er nodig zou zijn om 
hun ideeën/ambitie te verwezenlijken en hoe we daar vanuit de gemeente en waarschijnlijk ook 
andere partijen aan kunnen gaan bijdragen. Beleidsmatig komt het accent dan minder op veiligheid 
(OOV) te liggen en meer op jeugd/meedoen naar vermogen (MO/W&I); waarbij het zoeken naar een 
alternatieve locatie slechts één aspect is. En er ook behoefte zal zijn aan het invliegen van expertise 
vanuit o.a. de vakafdelingen. 
Het interview zou gebruikt kunnen worden om deze wending met betrokkenen te markering. 
Tot zover, ik zet  en  in de cc omdat het onderwerp mogelijk nog terug gaat komen op de 
eerstkomende wijkstaf. 
NB Ik ben in de middag tot 15.30 uur bereikbaar mocht dat nodig zijn, en anders weer maandag a.s.  
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkservicecentrum Noordwest
Postadres Postbus 8395, 3503 RJ
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht
Telefoon 030  
E-mail @utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/noordwest
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 13:39 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer; stavaza 
Ha , 
Dank voor de info! Het interview is inmiddels gepland,  zit maandagmiddag in de uitzending. 

 of ik hebben eind deze week ook nog een voorgesprekje met de journalist. In het kader daarvan 
vroeg ik me af of je nog wat meer info zou kunnen geven over de Jongerenhuiskamer: hoe zag de 
gemeente het functioneren ervan, waarom is het gestopt, etc. Hoe we de toekomst zien, komt denk ik 
al voldoende aan bod in de antwoorden op de mondelingen vragen die de PvdA onlangs had gesteld 
(zie bijlage), maar als je daar nog aanvullingen op hebt, hoor ik het ook graag!  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Marketing- en Communicatienetwerk
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, 20e verdieping
Telefoon 030-  / 06-  
E-mail @utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Even weken: maandag t/m vrijdag. Oneven weken: maandag t/m donderdag.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 14:30 
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Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer; stavaza 
Ha, 
Even een korte update n.a.l.v. telefonisch contact eerder vanmiddag; 
Ik heb met , één van de drie heren die het boekje in ontvangst hebben genomen, net 
telefonisch contact gehad dat wij behoefte hebben om de “klokken weer even gelijk te zetten” omdat 
wij mbt de huisvesting verschillende signalen krijgen: 
-in het kader, en vooruitlopend op de evaluatie van oud en nieuw, is er door de heren  
aangegeven dat het mooi was dat zij dit jaar voor hun activiteiten gebruik konden maken van de 
speeltuin de Watergeus, maar dat dit voor de langere termijn wat hen betreft niet geschikt is. 
-in december hebben we hen geattendeerd op een reactie van YFK (zie de bijlage 1); daar is tot voor 
kort door hen niet op gereageerd; we begrijpen nu dat dhr  en  toch in gesprek 
willen gaan c.q. kennis willen gaan maken (zie bijlage 2)  
-in het contact wat  heeft met collega  (gebiedsmanager veiligheid NW), 
over o.a. evaluatie oud en nieuw, is zeer recent naar voren gekomen dat men het oog heeft laten 
vallen op een (leegstand ?) pand aan de overzijde van de Vecht (in Overvecht ter hoogte van de 
Marnixbrug); mogelijk horend bij de voormalige prostitutiezone. 
Om te bezien of dit pand iets zou kunnen zijn heeft/zal  contact met gebiedsmanager 
veiligheid Overvecht opnemen, ook omdat hij haar tegenkomt in het bondgenotenoverleg Overvecht. 
-tot slot wist  te melden dat dhr.  de ambitie heeft om een huiskamer 2.0 te realiseren; 
ik citeer “dus niet alleen de deur openen en sluiten” maar ook kijken hoe jongeren voorgelicht en 
geactiveerd kunnen worden richting school, opleiding, stage etc.” Alles nog in de ideefase”  
Ik heb met  besproken dat het nuttig is dat we elkaar op korte termijn spreken om e.e.a met 
elkaar af te stemmen. Dat leek hem ook een goed idee en hij gaat hierover contact leggen met dhr. 

 Hij belt me daar zsm over terug. 
NB vooruitlopend hierop ga is bij wijkadviseurs Overvecht na wat zij van “het pand bij de Marnixbrug 
weten” 
Zodra we een afspraak hebben laat ik het jullie weten. 
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Postadres Postbus 8395, 3503 RJ 
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/noordwest 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 11:54 
Aan:  
Onderwerp: Jongerenhuiskamer 
Urgentie: Hoog 
Ha , 
Zou jij mij kunnen terugbellen als je uit je overleg bent? Gaat nog steeds over het interviewverzoek 
voor  over de Jongerenhuiskamer. 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Marketing- en Communicatienetwerk 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, 20e verdieping 
Telefoon 030-  / 06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig Even weken: maandag t/m vrijdag. Oneven weken: maandag t/m donderdag. 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Je hoort nog van me.  
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

ma, di, do 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van: Wijkservicecentrum Noordwest  
Verzonden: woensdag 2 januari 2019 9:47 
Aan:   
Onderwerp: FW: verzoek om afspraak over jongerenhuiskamer 
 
 
 

Van:   [mailto: nl]  
Verzonden: maandag 31 december 2018 14:27 
Aan: Wijkservicecentrum Noordwest 
Onderwerp: Re: verzoek om afspraak over jongerenhuiskamer 
 
Beste    
 
Zou vrijdag wel kunnen, doch al een week ziek. Ik zou het niet erg vinden als het de 18e zou worden. Tijdstip kan! 

Met vriendelijke groet, 
 

  
 

 
 
Bereikbaarheid: 
Telefoon : 030.  
Mobiel : 06.  
E‐mail :   
Fotowebsite :   
 
Op 31 dec. 2018 om 11:23 heeft Wijkservicecentrum Noordwest < @utrecht.nl> het volgende 
geschreven: 

Hallo    
 
Ik kan je telefonisch niet bereiken dus ik stuur je deze mail. Kun jij misschien vrijdag 4 januari tussen 
10.30 uur en 12.00 uur? Zo niet, dan vrijdag 18 januari tussen 10.30 uur en 12.00 uur?  
Mocht je vandaag niet reageren dan zie ik wellicht je mail nu donderdag, dan ben ik weer aanwezig.  
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Aan:   
Onderwerp: Contactgegevens 
 
Ha  , 
 
Hierbij: 
 
 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  

T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

Amsterdamsestraatweg 283 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 
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www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 10:00 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: RE: Berichten over uw buurt; pand Koppestokstraat 38 ? 
Ha  
Via  ben ik naar je doorverwezen naar aanleiding van een vraag over het pand Koppenstokstraat 
38. 
O.a. tijdens het bezoek van o.a. de Raad aan NW in september j.l. is o.a. dit pand ter sprake gekomen 
door bewoners/jongeren die betrokken zijn bij het initiatief van de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 2.0. 
Vandaar dat we alert zijn als er over dit pand gepubliceerd wordt. 
Tijdens het bezoek van de Raad is stil gestaan bij de betekenis die de Jongerenhuiskamer heeft gehad 
in de periode dat zij (om niet) gebruik konden maken van het pand toen het nog in eigendom was van 
de voormalige eigenaar Youké (zie bijlage). Ivm verkoop aan - en het voornemen van de nieuwe 
eigenaar om het pand te transformeren naar een woonfunctie moest de Jongerenhuiskamer haar 
deuren sluiten. En op zoek gaan naar een alternatief, wat tot op de dag van vandaag (nog) niet gelukt 
is. 
Naar ik begrijp is de huidige eigenaar nu voornemens om de maatschappelijke functie in stand te 
houden. Hoewel ik niet namens de Jongerenhuiskamer kan praten, zou het kunnen zijn dat dit wellicht 
een moment is dat zij in gesprek kunnen gaan met de eigenaar of er voor hen wellicht ook weer 
mogelijkheden zijn om gebruik te maken van een deel van het pand. En zo ja, onder welke 
voorwaarden. 
In dat verband de vraag of er contacten zijn met de eigenaar waar dit gepolst zou kunnen worden ?  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Amsterdamsestraatweg 283 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 16:30 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Berichten over uw buurt; pand Koppestokstraat 38 ? 
Dag , 
Het klopt dat eerdere gesprekken over de herontwikkeling van het pand niet tot een haalbaar plan 
hebben geleid. 
Onderstaand bericht betreft een vergunningsaanvraag.  
De melding gaat over het afgeven van een vergunning voor het vestigen van een kinderdagverblijf, 
conform de bepalingen van het bestemmingsplan (maatschappelijk). Dit betreft een permanente 
vergunning en zal dus waarschijnlijk het tijdelijke beheer vervangen. 
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In ons gebiedsteam zit  als contactpersoon bij VTH. Dit soort vragen aan hem stellen is 
efficiënter. Wel goed als je mij of  in de CC mee te nemen bij dit soort vragen (en in dit 
specifieke geval  omdat hij destijds de begeleiding van het voortraject heeft gedaan).  
Dit is trouwens een voorbeeld van een vraag zoals we die laatst bespraken, waarbij “  en ik niet 
de ingang bij Ruimte voor het wijkbureau zijn”, maar je de vraag rechtstreeks kunt stellen aan één 
van de andere GT-leden. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030  of 06  
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Van:   
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 11:56 
Aan:  
Onderwerp: FW: Berichten over uw buurt; pand Koppestokstraat 38 ? 
Ha  
Zie onderstaande melding/bericht; ik meen me te herinneren dat eerdere plannen voor de verbouwing 
van dit pand niet zijn goedgekeurd door het opgave team Ruimte. En er al enige tijd sprake is van 
tijdelijke beheer. Heeft onderstaande vergunningaanvraag hierop betrekking ? 
Hoor graag van je, 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030  
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkservicecentrum Noordwest
Amsterdamsestraatweg 283
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Van: noreply@overheid.nl [mailto:noreply@overheid.nl]  
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 3:00 
Aan: Wijkservicecentrum Noordwest 
Onderwerp: Berichten over uw buurt 

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Overheid.nl
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Deze attendering is op 2019-01-23 02:59:48 uur samengesteld.  

Deze publicaties zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van 

www.officielebekendmakingen.nl, de officiële bron van officiële overheidsinformatie. De 

overige publicaties verwijzen naar de website van de betreffende overheidsorganisatie. De 

overheden zelf zijn verantwoordelijk voor de volledigheid en de inhoud van de collectie. Ook 

zorgen de overheden zelf voor het beheer en de actualisatie van de collectie die wordt getoond. 

In gevallen waarin zekerheid essentieel is, dient u de juistheid van de tekst te verifiëren in de 

officiële bronnen. Deze e-mail komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Kennis- en 

Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.  

 




