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Van:
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 8:34
Aan: ; 
CC: Kuperus, Gerbrich; 
Onderwerp: RE: Uitnodiging uitreiking eerste boekjes Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Hoi allemaal, 
Dankjewel voor het doorsturen  Ik heb hem in mijn agenda gezet!  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 23 november 2017 17:55 
Aan: ;  
Onderwerp: FW: Uitnodiging uitreiking eerste boekjes Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Ha beiden, 
Gerbrich wil dat iemand vanuit MO hierbij aanwezig is. Ze kwam bij mij uit, gezien de link jongeren - 
jongerenwerk. Maar ik ben dan al begonnen in mijn nieuwe functie :) 
Dus 1 van jullie of beiden? Goed om te netwerken! 
Groet  
 
 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:  @utrecht.nl> 
Datum: donderdag 23 nov. 2017 11:58 AM 
Aan:  < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Uitnodiging uitreiking eerste boekjes Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Hoi, 
Hierbij de uitnodiging. Misschien goed dat jij hem doorstuurt met info voor hen. 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Officemanagement 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m donderdag 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 23 november 2017 11:50 
Aan:  
Onderwerp: Re: Uitnodiging uitreiking eerste boekjes Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Hoi   
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Bereikbaarheid: 
(maandag tot en met donderdag) 
 
Telefoon : 030  
Mobiel : 06  
E-mail :  
Fotowebsite :  
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•        Afspraak 2:  gaat de komende weken enkele mogelijkheden onderzoeken om tot 
financiering van een formatieplaats te komen, o.a bij W & I en/of We all (inhuur van 
ervaringsdeskundigheid); indicatie EUR ,-, 
  
•        Afspraak 3: elke cofinanciering daarbij zou het makkelijker kunnen maken. Genoemd zijn:  

o        Mitros - via het wijkoverleg NW  en   
o        Veiligheid – via   

 
Parallel hieraan zouden initiatiefnemers   (mede-initiatiefnemer, ook werkzaam bij de 
politie als landelijk projectleider) en  (bedrijfseconoom) met de speeltuin de Watergeus/Sociaal 
Makelaar  verder in gesprek kunnen gaan hoe en in welke mate de ‘huiskamerfunctie’ 
voor jongeren kan worden ondergebracht in de speeltuin. Hier zijn wellicht mogelijkheden in het kader 
van de (beleids-)wens op de speeltuin te verzelfstandigen  en ‘het werken aan de doorgaande lijn’ 
(DOCK/JOU). 
  
Resumerend: 
Bovengenoemde richting levert, naast de in de notitie geschetste (varianten) ‘Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk volledig zelfstandig ‘ en ‘Jongerenhuiskamer Geuzenwijk als onderdeel van’ een derde 
mogelijkheid op, namelijk één waar de huiskamerfunctie en de ervaringsdeskundigheid onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld kunnen worden.  
  

 Afspraak 4:  verkent bij  en /  of dit een voor hen begaanbare weg is. 

 
NB Zo ja, dan zal dit voor het onderdeel huiskamerfunctie vanuit MO in de opdracht aan DOCK moeten 
worden meegegeven. Dit deel begrijp ik niet helemaal?  
  
Tot slot:  
Aan de hand van de bespreking van deze casus worden er vanuit Veiligheid en Wijken kun je 
specificeren welke wijken dit zijn? WE hebben namelijk meerdere malen input opgehaald en in de 
verschillende MT’s de nota van uitgangspunten besproken waarin dit punt niet naar voren kwam 
vraagtekens gezet bij het beleidsvoornemen om in het kader van de uitvraag jongerenwerk geen 
flexibele schil toe te passen vergelijkbaar met de uitvraag aan de SMO. Vanuit de praktijk en de 
ambitie van het college om de sociale basis in de stad te versterken, meer buurtgericht en met 
buurtpacks te gaan werken is dit een omissie. 
     

 Afspraak 5 : Vanuit veiligheid en Wijken zal hier via de reguliere kanalen aandacht voor 
worden gevraagd (   en  

 

 

 

 
Met vriendelijke groet,  
  

  
 

  
  
    T 030   
    @utrecht.nl 

    www.utrecht.nl/ 

    
    Gemeente Utrecht 
    Wijken 
    Wijkservicecentrum Noordwest 
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Van:
Verzonden: maandag 2 juli 2018 16:39
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Hoi  
 
Mijn eerste reactie is, om dit vooral nog even met  en mijzelf verder te bekijken en/of te brengen. 
Dit raakt inhoudelijk vooral aan onze dossiers 
 
Mijn vooronderstelling is, dat jouw inbreng en inzet toch vooral voort kwam uit een financierings vraag 
en vanuit de werkgroep initiatieven ? 
Het lijkt mij dat als het echt wat gaat worden, we jou er weer bij halen. 
 
Ok? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Meedoen naar Vermogen 

  Postadres postbus 2150 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 

  Telefoon 030-  06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig ma,di,wo, do 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: FW: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hey  
 
Kan ik hier nog iets in betekenen? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-   
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 9:38
Aan:
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Hoi  
 
Ik ben de komende 2 weken op vakantie. Daarna ben ik er weer. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 8:48 
Aan:  
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hoi  
Ik zou dit toch wel graag samen doen. Dit heeft veel raakvlakken met Jou en jeugdzorg in de wijk. 
Wanneer ben jij op vakantie ? 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Meedoen naar Vermogen 

  Postadres postbus 2150 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 

  Telefoon 030-  06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig ma,di,wo, do 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
Van:   
Verzonden: maandag 2 juli 2018 16:39 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hoi  
 
Mijn eerste reactie is, om dit vooral nog even met  en mijzelf verder te bekijken en/of te brengen. 
Dit raakt inhoudelijk vooral aan onze dossiers 
 
Mijn vooronderstelling is, dat jouw inbreng en inzet toch vooral voort kwam uit een financierings vraag 
en vanuit de werkgroep initiatieven ? 
Het lijkt mij dat als het echt wat gaat worden, we jou er weer bij halen. 
 
Ok? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Meedoen naar Vermogen 

  Postadres postbus 2150 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 

  Telefoon 030-  06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig ma,di,wo, do 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: FW: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hey  
 
Kan ik hier nog iets in betekenen? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 
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Aan: " " < @utrecht.nl>; " " < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 

Hoi  
 
Ik heb een hele tijd terug al gesproken met  Volgens mij is er nu ook even niks van mij nodig 
aan actie. Leg jij contact met hem? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 2 juli 2018 17:05 
Aan:   
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Mijn inbreng zit op de right to challenge/bewonersbod 
Interessant om te onderzoeken of ze een kans kunnen krijgen in de toekomstige aanbesteding 
jongerenwerk. 
 
Daarnaast kan ik inderdaad breder meedenken over de ondersteuning van dergelijke professionelere 
initiatieven. 
 
Prima als jullie het nu verder oppakken, als jullie me maar weten te vinden, voor bovenstaande 
thema’s ;) 
 
Ik vroeg me btw af in hoeverre Leerlingzaken hierbij betrokken is. 
Extra financiering op de ‘spookjongeren’ vanuit het Rijk was neem ik aan tijdelijk. Maar het gaat deels 
om dezelfde doelgroep toch? 
En dat geld zat bij leerlingzaken. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/initiatief 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: maandag 2 juli 2018 16:39 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hoi  
 
Mijn eerste reactie is, om dit vooral nog even met  en mijzelf verder te bekijken en/of te brengen. 
Dit raakt inhoudelijk vooral aan onze dossiers 
 
Mijn vooronderstelling is, dat jouw inbreng en inzet toch vooral voort kwam uit een financierings vraag 
en vanuit de werkgroep initiatieven ? 
Het lijkt mij dat als het echt wat gaat worden, we jou er weer bij halen. 
 
Ok? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Meedoen naar Vermogen 
Postadres postbus 2150 
Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 
Telefoon 030-  06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig ma,di,wo, do 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: FW: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hey  
 
Kan ik hier nog iets in betekenen? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 14:12
Aan:
Onderwerp: FW: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Ik vergat jou 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Meedoen naar Vermogen 
Postadres postbus 2150 
Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 
Telefoon 030-  06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig ma,di,wo, do 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 14:09 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Hoi  
Wij hebben even zitten kauwen op hoe het vervolg vanuit ons gezien voorm gegeven moest worden. 
Inmiddels is duidelijk dat voor het inhoudelijk verder ontwikkelen van dit plan, je met  en mij te 
maken krijgt. 
Onze insteek is : 
1)zorgen voor een inhoudelijk in de wijk gedragen plan met een globale begroting 
2)stil staan bij de mogelijke financierings vormen. 
3)besluitvorming  
Het is wat ons betreft een traject waar wij niet goed van te voren kunnen inschatten of dit succesvol 
afgerond kan worden én indien er wel een plan ligt of er dan ook financiering voor kan worden 
gevonden. 
Dus kwa verwachtingen naar de broers is het wel belangrijk dat dit ook voor hun duidelijk is. 
Als jij terug bent van vakantie, ben ik net weg dus het wordt pas eind augustus. 
Gezien ieders vakantie, is het het handigst als jij naar ons secretariaat belt, als je terug bent, voor een 
afspraak. Zij kunnen gelijk in onze beider agenda’s. Dat werkt het makkelijkst. 030-  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Meedoen naar Vermogen 
Postadres postbus 2150 
Bezoekadres Stadsplateau 1 8e etage 
Telefoon 030-  06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig ma,di,wo, do 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:  [mailto:   
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 13:18 
Aan: ; ;  
CC:  
Onderwerp: Afspraak over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste     en   
Het is stil gebleven na onderstaande mail. Ik krijg jou op dit moment ook niet telefonisch aan de lijn. Ondertussen sta ik op 
het punt om op vakantie te gaan (vanaf 23 juli weer bereikbaar).  
Op dit moment worden een drietal levensverhalen op papier gezet van de beoogde doelgroep voor de 2.0 variant van de 
jongerenhuiskamer. Voorts heeft   van We All ook een gesprek gehad met   een goed en prettig gesprek.   
koppelt terug naar zijn leidinggevende en jou. IK heb op 20 juli weer contact met   
Graag opnieuw het verzoek tot een gezamenlijke afspraak te komen en de mogelijkheden te onderzoeken. En laten we 
het vooral combineren met bezoek aan Geuzenwijk en kennismaking met o.a.    
Ik hoor graag van jullie, met dank,  
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 
Bereikbaarheid:  
(maandag tot en met donderdag) 
Telefoon : 030  
Mobiel : 06  
E‐mail :   
Website :   
Foto's :   

Van:   <  
Datum: dinsdag 29 mei 2018 om 09:25 
Aan:   < @Utrecht.nl> 
CC:   < @utrecht.nl> 
Onderwerp: We All en jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste    
Ondertussen heb ik   gesproken van We All. Een prettig gesprek en een open persoon die denkt in mogelijkheden. 
Hij was erg enthousiast tijdens en na het lezen van het boekje over de jongerenhuiskamer. 'Zijn' doelgroep ligt inderdaad 
wel dicht bij de beoogde doelgroep van de mannen uit Geuzenwijk….  
Daarna ook de initiatiefnemers van de Jongerenhuiskamer 2.0 opnieuw gesproken en met hen mijn eerste bevindingen 
besproken. Ik heb WeAll als goede mogelijkheid neergezet. Zij hebben dat niet direct omarmd noch (volledig) afgewezen. 
Hun eerste voorkeur blijft wel om volledig zelfstandig iets op te zetten. Hun reacties op de 2 criteria die jij noemde, 
waren:  

 goede inbedding in netwerk: snappen ze en zijn ze volledig toe bereid. Natuurlijk kan er wel eens een professional 
tussen zitten, waar geen klik mee is…. Ik heb er vertrouwen in! 

 geen pilot, project of anderszins": structureel goede inbedding! Dat is ook hun idee en sluit aan bij de wens van het 
wijkbureau! Ze hebben tien jaar gedraaid en als ze nog in het gebouw gekund hadden, was het er nog. 

Acties voor dit moment:  

  van We All wil   graag ontmoeten: we hebben voor volgende week een afspraak staan.  
 De Plus‐doelgroep van de Jongerenhuiskamer 2.0 is een onzichtbare groep, zelfs digitaal bijna onvindbaar. Ik ga 

een aantal levensverhalen op laten schrijven om ze meer zichtbaar te maken. De mannen hebben jongeren/ 
adolescenten gevonden die bereid zijn hun verhaal te vertellen.  

 Jij had het idee om met een klein groepje personen (jij,   ‐‐‐‐‐, ‐‐‐) de mogelijkheden te verkennen voor de 
Jongerenhuiskamer 2.0 en zou daarvoor al een afspraak uitzetten. Lijkt mij nog altijd een goed idee! Mogelijk 
combineren met een bezoek aan de Geuzenwijk? (graag nog komende weken; ik ben vanaf 21 juni op 
vakantie….), 

Hoor graag weer van je, dank,  
Met vriendelijke groet, 
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Bereikbaarheid:  
(maandag tot en met donderdag) 
Telefoon : 030  
Mobiel : 06  
E‐mail :   
Website :   
Foto's :   
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Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Amsterdamsestraatweg 283 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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Van:   
Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:56 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: RE: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Dag allemaal, 
Net even met  afgestemd hierover. Omdat we hebben afgesproken dat we de combistaf 
Jeugd/Wmo van aanstaande maandag niet gaan beschouwen als een staf Jeugd én omdat  wat tijd 
nodig heeft om met de wijk af te stemmen dat zij aan zet zijn als het om dit verzoek van Maarten en 

 gaat, lijkt het mij goed om dit punt met Maarten te bespreken op de staf Jeugd van 18 november. 
Volgens mij is het op deze manier zowel qua staven als qua afstemming met de wijk wat zorgvuldiger. 
Akkoord zo voor iedereen? 
Met vriendelijke groet,  

  
  

M 06  
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m donderdag 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:51 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Ha  
Zie onderstaande mail. Maarten en  willen hier graag maximaal op drukken/versnellen. Dat is wrsch 
niet aan ons, maar toch de vraag aan jou of je kunt achterhalen hoever e.e.a nu is en waar de hick-
ups zitten. 
Gaat dat lukken voor komende maandag. We hebben dan de eerste staven met Maarten en het zou 
me niet verbazen als Maarten hierop terugkomt. . 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:47 
Aan: Ooijen, Maarten van 
CC: ; ; ;  
Onderwerp: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste Maarten, 
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In de afgelopen staf Zorg en Veiligheid gaf je aan meer te willen weten over de jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk. Bijgaand in ieder geval de informatie die ik je beloofde over wat we eerder hierop hebben 
uitgezocht (september) naar aanleiding van een vraag vanuit het college. Daarnaast zoek ik uit of er 
nieuwe ontwikkelingen en of we daarop kunnen versnellen. 
@  we hebben ook afgesproken dit onderwerp op de volgende staf te agenderen, kun jij 
daarvoor zorgdragen?? 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 16:30 
Aan:  
CC: Everhardt, Victor; ; ;  
Onderwerp: Beantwoording vraag college over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste   
Naar aanleiding van de vraag van het college naar de stand van zaken rond de Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk, kan ik je het volgende meegeven: 

o De jongerenhuiskamer Geuzenwijk is destijds voortgekomen uit een bewonersinitiatief van twee 
broers en is vervolgens in samenspraak met het wijkbureau Noordwest gerealiseerd.  

o De inloopplek is in 2017 gesloten, omdat het pand waarin zij een ruimte in gebruik hadden door 
de eigenaar is verkocht, zie ook https://utrecht.pvda.nl/nieuws/sluiting-bewonersinitiatief-
jongerenhuiskamer-geuzenwijk-is-slechte-zaak-buurt-en-jongeren/.  

o Over de voortzetting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk is op wijkniveau (met inbreng van 
MO) nagedacht en gesproken. Via de gemeente zijn alternatieve locaties aangeboden, maar 
deze zijn door de initiatiefnemers niet passend bevonden. 

o Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 2.0 versie van de jongerenhuiskamer (een 
vernieuwde vorm). Hier is, voor zover wij weten, nog geen resultaat van.  

o Vanuit het jongerenwerk (Stichting JoU) is extra aandacht/alertheid voor de situatie in 
Geuzenwijk. 

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! 
Met vriendelijke groet,  

  
  

M 06  
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m donderdag 
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Van:
Verzonden: vrijdag 7 december 2018 11:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: het stuk over de jongerenhuiskamer

Ha  
 
Heel goed om er samen even naar te kijken. 
 
Ook voor mijn eigen ordening zet ik alvast wat ideeën op de mail (aantekeningen) 
 
Dit initiatief richt zich in sterke mate op het toeleiden naar bijbanen/klusjes. Met persoonlijke coaching 
daarbij.  
 
As bewonersbod op het jongerenwerk is het mogelijk niet passend. Het is gericht op alleen een oudere 
doelgroep, te weinig op preventie en er is geen aandacht voor meiden. Je zal behalve deze inzet dan 
ook inzet op het reguliere jongerenwerk moeten hebben. Hoeveel FTE heeft het jongerenwerk (JoU) 
voor Noordwest en hoe verhoudt dit zich tot de inzet in geuzenwijk? En hoeveel wordt deze inzet 
minder als je de jongerenhuiskamer financiert uit de middelen voor het jongerenwerk. (wordt het dan 
niet overall duurder dan nu?) 
Is het niet ook een bewonersbod op taken van W&I? 
Hoe meet je steun hiervoor in de samenleving? 
 
“We All is opgestart door het Leger des Heils en Al Amal met subsidie van de gemeente (onder welke noemer?).” Is 
inderdaad een goede vraag, Weet jij dat    
 
Ruimte zal gedeeld moeten worden. We kunnen vanuit de gemeente geen aparte ruimte realiseren 
voor alleen deze jongerenhuiskamer. 
We hebben ook te maken met een bezettingsgraad. (wat heeft  daar eerder over gezegd?). Er 
liggen goede kansen bij de speeltuin. 
 
 
Bij het jongerenwerk bieden we individuele begeleiding, maar tot op zekere hoogte. De coaching van 
JHG is veel intensiever, ze halen de jongens bijvoorbeeld thuis op om ze naar het werk te brengen. Dit 
gaat om werkbegeleiding, hulp bij het zoeken naar werk Financiën W&I? Heeft W&I meegedacht? 
 
 
Paragraaf 3.2: het initiatief kan ook in andere wijken. Dat zou mooi zijn en zou de insteek moeten zijn, 
maar zijn  en de anderen te kopiëren in andere wijken?  
 
Paragraaf 3.3: wat zijn de reguliere werktijden van het jongerenwerk? 
 

 Waarom doen 
ze geen aanvraag in het initiatievenfonds? Ik heb nog niet duidelijk waarom dat niet passend is. 
Het zou nu, vooruitlopend op de planvorming voor de opgave Jongvolwassenen, een periode kunnen 
overbruggen. 
Jammer dat  niet bij We all wil werken. Het zou een mooie kans zijn voet aan de grond te krijgen 
en mooie verbindingen tot stand te brengen. 
 
 
Maandag verder…. 
 
Met vriendelijke groet,  
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Van:
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 9:37
Aan:
Onderwerp: FW: Gesprek maandag met MO over kwetsbare jongvolw. en veiligheid/Top X
Bijlagen: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; image005.gif; 

image006.png

 
 
 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: " "  
Verzonden: 5 okt. 2018 12:28 
Aan: " " ; " "  
Onderwerp: RE: Gesprek maandag met MO over kwetsbare jongvolw. en veiligheid/Top X 
 
Hoi   en   
In het MT Veiligheid is de nota van uitgangspunten ook besproken in aanwezigheid van   en mij.   

 
Neemt daarnaast niet weg dat voor een deel van onze doelgroep gekeken moet worden hoe dit opgepakt moet 
worden. Of dit door één jongerenwerkorganisatie moet gebeuren of dat er ook andere partijen hier voor kunnen 
opteren is straks iets wat in de definitieve nota van uitgangspunten moet komen te staan. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030 ‐   / 06    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

Cluster Veiligheid 1 

Stadsplateau 1 

maandag tot en met donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 
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       H    m      m                        H    m      m                 

 

Van:    
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 10:49 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: Gesprek maandag met MO over kwetsbare jongvolw. en veiligheid/Top X 
Ha   
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-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: Wijkservicecentrum Noordwest  
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 14:02 
Aan: Wijkservicecentrum Noordwest; ; ; ; ;  

 
Onderwerp: AJV,  vervolgafspraak jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Tijd: maandag 5 november 2018 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: WB, kamer 1.11 
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Van:
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 12:26
Aan: ; ; 
CC: ; 
Onderwerp: beantwoording vragen pvda sluiting  huiskamer Geuzenwijk

Hoi  
Zoals net afgesproken met  hierbij onze aanzet voor beantwoording van de vragen van de 
PvdA. Mochten we nog mee moeten lezen op je antwoord mail of bel gerust.  
Leg jij de beantwoording ook voor aan  (bestuursadviseur Victor) 
@  moeten wij deze beantwoording nog met Kees afstemmen in het stadshuis voor 5 uur?  

1. Hoe verantwoordt het college de sluiten van de jongerenhuiskamer terwijl de jongeren en 
buurtwerkers het willen behouden? 

Voor de sluiting van de jongerenhuiskamer in maart 2017 is er middels een haalbaarheidsonderzoek 
gedegen gekeken naar de sluiting van de jongerenhuiskamer. De conclusie van het 
haalbaarheidsonderzoek laat zien dat op korte termijn geen alternatieve accommodatie voor de 
jongerenhuiskamer voorhanden is. Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen:  
1)Er zijn op dit moment geen alternatieven in de wijk waar op korte termijn m2 beschikbaar komen. 
Tegelijkertijd zijn er geen alternatieven voorhanden die passen bij de wensen, visie en kaders van de 
Huiskamer (zoals openstelling, toegankelijkheid, gebruik van de ruimtes, bereikbaarheid en beheer & 
delen van ruimtes, moeten voldoen aan - voor hen - bureaucratische procedures). In het kader van 
het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende alternatieven onderzocht waaronder: De Speler, 
speeltuin de Watergeus, COV Zuilen, initiatief als Plein 11, leegstaande winkelpanden, anti-kraak, 
ruimtes onder de Marnixbrug).  
2)Structurele c.q. langdurige financiële bronnen (voor huur / gebruik) ontbreken, zowel vanuit 
gemeente als vanuit andere organisaties (kort gezegd structurele financiering is een knelpunt) 
3)Het accommodatiebeleid van de gemeente biedt geen ruimte voor oplossingen zoals het plaatsen 
van een keet vanwege beleid rond maximale aantallen m2 welzijnsruimte per wijk. (

 
 

2. Is het college bereid om samen met de jongerenhuiskamer op zoek te gaan naar een oplossing 
voor het probleem zodat dit succesvolle initiatief doorgezet kan worden?  

Zoals ik heb aangegeven bij de uitreiking van het boekje in de jongerenhuiskamer: 13 december jl . 
Vanuit de wetenschap dat er op korte termijn geen vierkante meters beschikbaar zijn, blijven we 
natuurlijk in gesprek met de organisatie om te kijken hoe zij voor nu op andere manieren van 
meerwaarde kunnen zijn voor Geuzenwijk. Hierbij maken we graag dankbaar gebruik van de 
leerervaringen zoals beschreven in het boekje (Even titel noemen?) 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 11:53 
Aan: ; ;  
Onderwerp: RE: haalbaarheidsonderzoek toekomst (activiteiten) huiskamer Geuzenwijk 
Alvast enige input (ik had het er net al met Kees even over): 

- Komt de actualiteit nu voort uit het feit dat ‘zoiszuilen’ hier op in is gegaan vanwege de 
publicatie van het boekje? Want ze zijn natuurlijk al tijdje geleden gestopt. Goed om in 
beantwoording dat op de 1 of andere manier duidelijk te maken. 
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- Verder refereerde  ook aan Oudejaarsnacht. Als voorbeeld om aan te geven dat ze in 
andere vorm nu nog wel actief zijn in de buurt. 

- Tot slot:  wil -zonder nu ‘hard’ aan te geven dat het maar de vraag is of ze zelf in de oude 
vorm door zouden willen- daar wel iets over zeggen. Wellicht meer in de positieve zin dat obv 
de leerervaringen, zoals nu ook in het boekje vastgelegd, er met allerlei partijen contact is over 
hoe het bewonersinitiatief en de betrokken wijkbewoners voor de jongeren in de wijk een rol 
kan blijven spelen.  

Gr.  

Van:   
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 11:43 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: FW: haalbaarheidsonderzoek toekomst (activiteiten) huiskamer Geuzenwijk 
Ha  
Ik probeerde je net al even tel. te bereiken. Ben je binnen ? 
In de bijlage en onderstaande mail alvast de context en resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
naar een alternatieve locatie voor de jongerenhuiskamer Geuzenwijk. 
Graag nog contact over de formulering van het antwoord; ga ik me alvast over buigen  
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 14 februari 2017 15:25 
Aan:  ( @jou-utrecht.nl)';  ( @jou-utrecht.nl)'; 

 ( @mekaarutrecht.nl)'; ' @buurtpastoraatutrecht.nl'; '  
 ( @mitros.nl)'; ; '  @politie.nl)';  

CC: ' @ienb.nl'; '  ( @xs4all.nl)';  
Onderwerp: RE: haalbaarheidsonderzoek toekomst (activiteiten) huiskamer Geuzenwijk 
Beste collega’s 
Eind vorig jaar stuurde ik jullie onderstaande mail met het verzoek om jullie medewerking aan een 
haalbaarheidsonderzoek naar een passende oplossing voor de jongerenhuiskamer Geuzenwijk en de 
activiteiten die van hieruit worden georganiseerd. Inmiddels heeft  het 
haalbaarheidsonderzoek afgerond.  
Ondanks jullie medewerking en de medewerking van de broers  om in alle openheid informatie 
en ideeën uit te wisselen heeft het onderzoek niet tot een passend alternatief voor de 
jongerenhuiskamer geleid. Daar ligt niet één specifieke oorzaak aan ten grondslag maar is kort 
samengevat een combinatie van: 
-het beperkt aantal m2 die elders in de Geuzenwijk beschikbaar zijn in relatie tot het programma van 
eisen en wensen, passend bij de visie en de werkwijze van de Huiskamer 
-het reeds maximaal beschikbare aantal m2 welzijnsruimte in de wijk NW conform het 
accommodatiebeleid van de gemeente, hetgeen uitbreiding van gemeentelijke m2 belemmerd. 
-het ontbreken van structurele financiële bronnen (zowel vanuit de gemeenten als vanuit andere 
bronnen) voor dekking van huur en andere vaste lasten van een locatie in zelfbeheer. 
In de bijlage treffen jullie een uitgebreidere beschrijving aan van het haalbaarheidsonderzoek, de 
conclusies en drie adviezen over het vervolg. Daarover het volgende: 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek hebben we inmiddels gedeeld met de broers  en 
met Youké; ook omdat het pand per 1 maart a.s. beschikbaar moet zijn ivm de verkoop van het pand 
door Youké. In navolging van het advies van  is er met de broers  gesproken over een 
afronding van de Huiskamer. Daarover hebben zij aangegeven dat hun voorkeur er naar uitgaat om 
zelf een (informeel) ‘afscheidsfeestje’ voor de bezoekers en de buurt te organiseren. Dit gaat komende 
zondag 19 februari a.s. plaatsvinden waarbij zij zelf voor de uitnodigingen zorgen. Mogelijk dat jullie 
hierover door hen benadert zijn/worden. Vanuit het wijkbureau zullen  en ikzelf (een 
deel van) deze bijeenkomst bijwonen. 
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Daarnaast zullen  en ik op een passend moment met de broers  in gesprek gaan of en zo 
ja hoe hun kennis, positie en inzet op een andere wijze behouden kan blijven voor de Geuzenwijk. 
Bijvoorbeeld door hen te blijven betrekken bij activiteiten, waaronder die rond de Ramadan en de 
jaarwisseling.  
Het derde advies, die betrekking heeft op de relatie tussen informele en formele organisaties in een 
buurt/wijk en de observaties die hierover tijdens het haalbaarheidsonderzoek zijn gedaan, lenen zich 
om in breder verband te delen. Bijvoorbeeld in het kader van het vormgeven en versterken van de 
“sociale basis”, één van de speerpunten vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling voor 2017 .  
Tot zover een terugkoppeling van het haalbaarheidsonderzoek. Mede namens  bedankt voor jullie 
bijdrage en input. Mochten jullie nog vragen hebben, opmerkingen en/of suggesties dan hoor ik dat 
uiteraard graag.  
NB De vrouwengroep van Al Amal die op de woensdag-ochtend mede gebruiker zijn van de Huiskamer 
zijn in gesprek met Mekaar over de mogelijkheid om gebruik te maken van de ruimte van de speeltuin 
de Watergeus. 
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: maandag 19 december 2016 17:51 
Aan:  ( @jou-utrecht.nl);  ( @jou-utrecht.nl)'; 

 ( @mekaarutrecht.nl); ' @buurtpastoraatutrecht.nl';  
 ( @mitros.nl); ;  ( @politie.nl);  

CC: @ienb.nl;  ( @xs4all.nl);  
Onderwerp: haalbaarheidsonderzoek toekomst (activiteiten) huiskamer Geuzenwijk 
Beste collega’s, 
Graag breng ik even het volgende onder jullie aandacht. 
Zoals wellicht bij jullie al bekend is, moet de jongerenhuiskamer Geuzenwijk (gevestigd in het pand 
van Youké) op zoek naar een ander onderkomen voor hun activiteiten, nu officieel bekend is geworden 
dat Youké haar pand aan de Koppenstokstraat/van der Marckstraat gaat verlaten en naar verwachting 
begin 2017 gaat verkopen. Met de meeste van jullie hebben we daarover in aanloop naar de 
definitieve bekendmaking door Youké al een keer eerder over gesproken. Meer recent hebben we met 
de gebroeders  die de activiteiten vanuit de huiskamer in eigen beheer organiseren een gesprek 
gehad over hoe zij nu naar de toekomst van (de activiteiten van) de jongerenhuiskamer kijken. 

 van Al Amal die voor een aantal activiteiten medegebruiker is van de ruimte en goede 
contacten heeft net de gebroeders  was daarbij ook aanwezig. 
Dit gesprek heeft erin geresulteerd dat we  hebben gevraagd om in overleg met dhr 

 (en  een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een passende oplossing voor de 
huiskamer en de activiteiten die van hieruit worden georganiseerd.  is gezien haar achtergrond en 
ervaring bekend met het type vraagstuk, de doelgroepen, heeft vergelijkbare 
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en is vanuit haar netwerk bekend met partijen die in 
samenwerking met de gebroeders  zo mogelijk kunnen bijdragen aan een passende oplossing. 
In dat verband zal  in de komende periode met diverse belanghebbenden en/of potentiele 
samenwerkingspartners en/of informaten in gesprek gaan. En hebben wij haar daarvoor in eerste 
instantie de volgende suggesties gedaan: 

 en/of  van JOU jongerenwerk  
 sociaal makelaar van Mekaar en werkzaam vanuit de speeltuin de Watergeus 

 Buurtpastor en werkzaam en een netwerk in de Geuzenwijk  
 woonconsulent Mitros 

 en  Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht 
 gebiedsmanager Veiligheid gemeente Utrecht  

 wijkagent Geuzenwijk 
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We hopen op jullie medewerking. Ik ben de komende periode ivm kleine operatie aan mijn hand en het
kersreces niet aanwezig en ben 9 januari a.s. weer bereikbaar.  zal zo nodig zelf contact met jullie 
opnemen.  
Alvast fijne feestdagen gewenst en goed begin van het nieuwe jaar. 
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 
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Van:
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 13:57
Aan:
Onderwerp: RE: jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Hoi  
 
Dank voor je antwoord. We zijn inmiddels goed op stoom en hebben de juiste mensen gevonden. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 13:56 
Aan:  
Onderwerp: jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Ha  
 

 en  zijn hierbij betrokken samen met het wijkbureau NW. De haalbaarheidsonderzoek is 
toentertijd uitgevoerd, mogelijk op basis hiervan is het besluit genomen. Mijn advies is om bij het 
wijkbureau (  en bij  navraag te doen. Samenleving (  en mijzelf) heeft hierin geen 
actieve rol/betrokkenheid bij gehad. 
 
Succes  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 3521AZ Utrecht 

  Telefoon 030 -  , 06   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig vrijdag afwezig 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐  www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 

 

Van:   < @utrecht.nl>  
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:32 
Aan:   < @utrecht.nl>;   < @jou‐utrecht.nl> 
CC:   < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: ZijaanZIj 
 
Hoi  
 
Volgens mij heb ik nog niet geantwoord op deze mail. Het lijkt me erg leuk een ZijaanZij-dag mee te 
lopen. Ik kan alleen op 10 november.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 16:12 
Aan: ' 
CC: ;  
Onderwerp: RE: ZijaanZIj 
 
Hoi  
 
Mooie rapportage. 
Ik heb de vraag uitgezet over het aanbieden aan de burgemeester. 
Ik denk nog even na over het aanbod om mee te lopen met een ZijaanZij-dag. Lijkt mij namelijk wel 
erg leuk. (als ik de wedstrijd dan niet hoef te zien  ) 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 



3

  Veiligheid 

  Cluster Veiligheid 1 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3512 AZ Utrecht 

  Telefoon 030 -  / 06   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig maandag tot en met donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  [mailto: @jou-utrecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 12:45 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: ZijaanZIj 
 
Beste     en   
 
Graag bied ik namens JoU en FC Utrecht het evaluatierapport en ‐presentatie van een mooi project, genaamd 
“ZijaanZij” aan. 
Een project dat is ontstaan vanuit de roep van een Utrechtse joodse burger om een halt toe te roepen aan negatieve 
spreekkoren in het FC Utrecht stadion. Deze burger heeft toentertijd een brief aan burgemeester Van Zanen 
gestuurd hierover. 
Dit is opgepakt in de samenwerking van JoU en FC Utrecht. Een van de projecten in deze samenwerking is “ZijaanZij” 
in samenwerking met Fort van de Democratie, Stichting Anne Frank en aantal onmisbare vrijwilligers.  
De pilot zo succesvol is gebleken dat we dit graag willen delen, met jullie, maar ook met de heer Van Zanen en 
burgers van Utrecht. 
Daarom vragen we jullie of jullie kansen zien dat wij dit, samen met betrokkenen, waaronder FC Utrecht 
supporter(s), aan de burgemeester aanbieden.  
Wij nodigen jullie ook uit om eens met een ZijaanZij‐dag mee te lopen. De eerstvolgende keren zijn 20 oktober en 10 
november, van 10.00‐15.00uur met achtereenvolgens een wedstrijd van FC Utrecht. 
 
Namens het ZijaanZij‐projectteam en FC Utrecht 
 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐  www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 
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Van:
Verzonden: woensdag 12 december 2018 11:19
Aan: ; 
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van gisteren.
Bijlagen: APF Agendapunt Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 11-12-2018.docx

Ter info. Willem morgen even bespreken samen?  
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 11:15 
Aan: ;  
CC: ; ; ; ;  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van gisteren. 
Ha  en  
Gisteren zijn de resultaten van de verkenning Jongerenhuiskamer 2.0 in de wijkstaf besproken. De 
wijkwethouder heeft hiervan kennis genomen en laat eventuele woordvoering over aan de portefeuille 
wethouder Everhardt. Naar aanleiding daarvan heb ik in overleg met zijn communicatieadviseur 
contact gezocht met  de communicatieadviseur van Everhardt. Zij is nu de 
contactpersoon voor Nieuws en Co. Vooruitlopend heb ik aangegeven dat er wat ons betreft geen 
behoefte is aan een interview en we, nu de verkenning is afgerond, in overleg met jullie zo goed als 
mogelijk de contacten met de initiatiefnemers blijven onderhouden. 

 agendeert het onderwerp nog voor de staf met de BM a.s. maandag. In overleg met hem en 
 bekijk ik nog of er in aanvulling op de gesprekken die in het kader van de verkenning hebben 

plaatsgevonden komende tijd nog een passend moment is om elkaar te spreken. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

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

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 16:57 
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Van:  < @jou-utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:44
Aan:
Onderwerp: RE: Geuzenwijk Jongerenhuiskamer

Dag   
 
Lijkt me beter hier een kort overlegje voor te plannen 
Vanmiddag zien we elkaar: dan moet ik snel weg, maar zullen we dan snel iets plannen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐  www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 

 

Van:    
Verzonden: woensdag 12 september 2018 13:22 
Aan:    
Onderwerp: Geuzenwijk Jongerenhuiskamer 
 
Hoi   
 
Dankjewel voor het doorgeven. Ik ben deze week op werkbezoek geweest bij de jongerenhuiskamer in Geuzenwijk. 
Ik hoorde dat jij al een hele tijd contact met hen hebt. Ze hebben een plan geformuleerd voor een 
jongerenhuiskamer 2.0.  
 
Ik vroeg me af wat je ervaringen zijn in samenwerking met de jongerenhuiskamer in Geuzenwijk. Wat je ervaringen 
zijn in samenwerking met de mannen van de huiskamer specifiek. Wat zien jullie in Geuzenwijk gebeuren? Bereikt 
de jongerenhuiskamer een andere groep dan stichting JoU? Zo ja welke doelgroep is dit en hoe komt dit? Nouja een 
heel aantal vragen, fijn als jij hier een reactie op kan geven.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 06‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  
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Gemeente Utrecht 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Jeugd, Zorg en Veiligheid 

Stadsplateau 1  

maandag dinsdag woensdag donderdag  

  
 

 

 

Van:   [mailto: @jou‐utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 12 september 2018 12:03 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: ZijaanZIj 
 
Dag   
 
Ik heb het doorgegeven aan    
Mocht er iets zijn, dan hoor je het van haar.. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐  www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 

 

Van:   < @utrecht.nl>  
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:32 
Aan:   < @utrecht.nl>;   < @jou‐utrecht.nl> 
CC:   < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: ZijaanZIj 
 
Hoi   
 
Volgens mij heb ik nog niet geantwoord op deze mail. Het lijkt me erg leuk een ZijaanZij‐dag mee te lopen. Ik kan 
alleen op 10 november.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
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Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 ‐   
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

 
 
 
 

Van:    
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 16:12 
Aan:  ' 
CC:  ;   
Onderwerp: RE: ZijaanZIj 
 
Hoi   
 
Mooie rapportage. 
Ik heb de vraag uitgezet over het aanbieden aan de burgemeester. 
Ik denk nog even na over het aanbod om mee te lopen met een ZijaanZij‐dag. Lijkt mij namelijk wel erg leuk. (als ik 
de wedstrijd dan niet hoef te zien  ) 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
Cluster Veiligheid 1 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3512 AZ Utrecht 
Telefoon 030 ‐   / 06    
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag tot en met donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

 

Van:   [mailto: @jou‐utrecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 12:45 
Aan:  ;   
CC:   
Onderwerp: ZijaanZIj 
 
Beste     en   



4

 
Graag bied ik namens JoU en FC Utrecht het evaluatierapport en ‐presentatie van een mooi project, genaamd 
“ZijaanZij” aan. 
Een project dat is ontstaan vanuit de roep van een Utrechtse joodse burger om een halt toe te roepen aan negatieve 
spreekkoren in het FC Utrecht stadion. Deze burger heeft toentertijd een brief aan burgemeester Van Zanen 
gestuurd hierover. 
Dit is opgepakt in de samenwerking van JoU en FC Utrecht. Een van de projecten in deze samenwerking is “ZijaanZij” 
in samenwerking met Fort van de Democratie, Stichting Anne Frank en aantal onmisbare vrijwilligers.  
De pilot zo succesvol is gebleken dat we dit graag willen delen, met jullie, maar ook met de heer Van Zanen en 
burgers van Utrecht. 
Daarom vragen we jullie of jullie kansen zien dat wij dit, samen met betrokkenen, waaronder FC Utrecht 
supporter(s), aan de burgemeester aanbieden.  
Wij nodigen jullie ook uit om eens met een ZijaanZij‐dag mee te lopen. De eerstvolgende keren zijn 20 oktober en 10 
november, van 10.00‐15.00uur met achtereenvolgens een wedstrijd van FC Utrecht. 
 
Namens het ZijaanZij‐projectteam en FC Utrecht 
 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐  www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 
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Van:
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 12:53
Aan:
Onderwerp: RE: Huiskamer Geuzenwijk

Hoi  
 
Dank voor je mailtje fijn om de lijnen zo kort te houden. Ik kom er straks even bij je op terug.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 12:51 
Aan: ;  
Onderwerp: Huiskamer Geuzenwijk 
 
Hoi   
 
Ik wil morgen even met  bellen om aan te geven hoe we de wethouder geadviseerd hebben 
over het niet opnemen van bewonersbot in de nota van uitgangspunten. 
 
Met als argumenten: 1 stedelijke organisatie, andere partij moet ook voldoen aan dezelfde eisen 
(zoals: samenwerking partners, er zijn wanneer het moet, etc). 
Met daarbij de aantekening dat inzet van “locals” zou kunnen maar dat dit wat ons betreft dan onder 
de paraplu/ verantwoordelijkheid van het jongerenwerk zou moeten.  
Het is dan aan de raad om aan te geven wat zij willen. 
 
En dat de inzet van  valt volgens ons niet onder de uitvraag voor het “reguliere jongerenwerk” 
maar is meer maatwerk en valt buiten deze nota van uitgangspunten. We zien overigens wel duidelijk 
de meerwaarde van de inzet van  Er wordt binnen MO gekeken hoe daar gebruik van gemaakt 
kan worden. (Zoals ook in de mail van  van 10 oktober aangegeven staat). 
 
Akkoord? Of reageren jullie zelf al naar   en  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Veiligheid 
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  Cluster Veiligheid 1 

  Stadsplateau 1 

  maandag tot en met donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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Bovengenoemde laat onverlet dat de waarde van Roela, (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de 
Jongerenhuiskamer, uitdrukkelijk wordt gezien: zijn kwaliteiten, zijn ervaringsdeskundigheid. De vraag 
is hoe ‘best persons’ als Roela te behouden voor de buurt, de wijk, de stad? Het benutten van 
ervaringsdeskundigen in het sociale domein is een vraagstuk waar vanuit MO/W&I naar gekeken wordt 
en o.a. in het kader van het armoedebeleid al eerste ervaringen mee worden opgedaan. Vooruitlopend 
op de uitkomsten hiervan is ervanuit MO de bereidheid om te zoeken naar een incidentele oplossing 
(tot 1 januari 2020) om Roela' ervaringsdeskundigheid in te zetten voor de buurt/wijk/stad.  
 
• Afspraak 2:  gaat de komende weken enkele mogelijkheden onderzoeken om tot 
financiering van een formatieplaats te komen, o.a bij W & I en/of We all (inhuur van 
ervaringsdeskundigheid); indicatie EUR -, 
 
• Afspraak 3: elke cofinanciering daarbij zou het makkelijker kunnen maken. Genoemd zijn:  

o Mitros - via het wijkoverleg NW  en   
o Veiligheid – via   

 
Parallel hieraan zouden initiatiefnemers   (mede-initiatiefnemer, ook werkzaam bij de 
politie als landelijk projectleider) en  (bedrijfseconoom) met de speeltuin de Watergeus/Sociaal 
Makelaar  verder in gesprek kunnen gaan hoe en in welke mate de ‘huiskamerfunctie’ 
voor jongeren kan worden ondergebracht in de speeltuin. Hier zijn wellicht mogelijkheden in het kader 
van de (beleids-)wens op de speeltuin te verzelfstandigen en ‘het werken aan de doorgaande lijn’ 
(DOCK/JOU). 
 
Resumerend: 
Bovengenoemde richting levert, naast de in de notitie geschetste (varianten) ‘Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk volledig zelfstandig ‘ en ‘Jongerenhuiskamer Geuzenwijk als onderdeel van’ een derde 
mogelijkheid op, namelijk één waar de huiskamerfunctie en de ervaringsdeskundigheid onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld kunnen worden.  
 

 Afspraak 4:  verkent bij  en /  of dit een voor hen begaanbare weg is. 

 
NB Zo ja, dan zal dit voor het onderdeel huiskamerfunctie vanuit MO in de opdracht aan DOCK moeten 
worden meegegeven. 
 
Tot slot:  
Aan de hand van de bespreking van deze casus worden er vanuit Veiligheid en Wijken vraagtekens 
gezet bij het beleidsvoornemen om in het kader van de uitvraag jongerenwerk geen flexibele schil toe 
te passen vergelijkbaar met de uitvraag aan de SMO. Vanuit de praktijk en de ambitie van het college 
om de sociale basis in de stad te versterken, meer buurtgericht en met buurtpacks te gaan werken is 
dit een omissie. 
 

 Afspraak 5 : Vanuit veiligheid en Wijken zal hier via de reguliere kanalen aandacht voor 
worden gevraagd (   en  

 

 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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Van:
Verzonden: maandag 17 december 2018 12:35
Aan: ; 
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen
Bijlagen: Oplegnotitie staf Veiligheid over Jongerenhuiskamer - 17 december 2018.docx

Urgentie: Hoog

Volgens mij goed om elkaar even op te zoeken hierover!  
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  

   

 

Van:   
Verzonden: maandag 17 december 2018 12:25 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
Hoi  
Ik heb zojuist een korte terugkoppeling ontvangen van de staf veiligheid. Burgemeester deelt de zorg 
over het wegvallen van het initiatief. Hij gaat het nog met  (bestuursadviseur) bespreken 
om te kijken of het nog besproken kan worden in de rondvraag van de collegevergadering. 
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 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 11:13 
Aan: ;  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
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Hoi beide, 
Ik heb enkel ter info gedeeld met Victor op de staf dat de sluiting van de jongerenhuiskamer en het 
onderzoek van  gedeeld werden op de wijkstaf. Daarbij heb ik bij Victor aangegeven dat als dit 
van invloed is op de bespreking in het college van de nota van uitgangspunten voor het jongerenwerk 
ik hem dit nog meegeef voor dinsdag. 
Op welke manier ga jij het maandag met de burgemeester bespreken? Goed om de uitkomsten 
hiervan ook met Victor te kunnen bespreken namelijk, wij hebben maandag ook een staf namelijk. Hoe 
laat is jullie staf?  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 16:57 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
Hallo  en , 
Ik agendeer het onderwerp voor de staf Veiligheid van maandag 17 december. Kunnen jullie mij voor 
woensdag een terugkoppeling geven over hoe de staven met de wethouders zijn verlopen? Dan neem 
ik dat mee in mijn oplegnotitie. 
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 

   

 

Van:   
Verzonden: maandag 10 december 2018 12:37 
Aan:  
CC: ; ; ;  
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
Bij deze nog twee opmerkingen van  op de oplegnotitie.  

Van:  
Verzonden: maandag 10 december 2018 12:05 
Aan: ;  
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 







 
 
Oplegnotitie    

 STAF Veiligheid          STAF Jeugd en Veiligheid      DRIEHOEK
                 

  VERTROUWELIJK    NIET VERTROUWELIJK 
 
  
Onderwerp agendapunt: Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Datum Staf vergadering: 17 december 2018 
Naam indiener/ Auteur:  
 
Doel behandeling: 

 Ter Informatie  Meningvormend Ter Besluitvorming 
 
Toelichting agendapunt/ Context: 
 
Aanleiding 
De reden voor agendering van het onderwerp ‘Jongerenhuiskamer Geuzenwijk’ is dat een 
haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe locatie voor de Jongerenhuiskamer en naar een 
nieuw concept geen resultaten heeft opgeleverd. Deze informatie heeft ook Nieuws en Co 
bereikt (programma NPO Radio 1). Zij hebben begin dit jaar over dit onderwerp een 
radiointerview gehad met voormalig wijkwethouder . Nieuws en Co heeft bij 
bestuurscommunicatie navraag gedaan over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. 
Verwacht wordt dat zij zich opnieuw tot het college gaan richten voor een interview. 
 
Jongerenhuiskamer (Geuzenwijk) 
De Jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk is in 2007 ontstaan. Het initiatief is ontstaan in een 
periode dat er grote onrust was in de Geuzenwijk vanwege criminaliteit en jeugdoverlast. De 
Jongerenhuiskamer is vanaf het begin een bijzonder initiatief geweest. Voor jongeren en later 
ook voor kinderen was het een belangrijke en veilige ontmoetingsplek. Ook voor 
huiswerkbegeleiding en advies of hulp bij problemen konden ze in de huiskamer terecht. Ze 
werden begeleid door vrijwilligers die zelf waren opgegroeid in de Geuzenwijk en nu als positief 
rolmodel konden dienen. De Jongerenhuiskamer wist (kwetsbare) jongeren te bereiken die 
andere niet konden bereiken. 
 
Sluiting Jongerenhuiskamer 
Sinds mei 2017 is de huiskamer gesloten. Het zat in het pand van 
Jeugdhulpverleningsorganisatie Youké dat het pand heeft moeten afstoten. Mede door de 
sluiting is er in 2017 een boekje gemaakt over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk (bijlage 1). In 
dit boekje vertellen initiatiefnemers, buurtbewoners, professionals en andere betrokkenen hun 
verhaal over de jongerenhuiskamer en de periode die daaraan vooraf ging. De burgemeester 
heeft het voorwoord geschreven. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst 2018 van de gemeente hebben 
de initiatiefnemers een exemplaar van het boekje overhandigd aan de burgemeester (bijlage 2). 
 
Al voor de sluiting van de Jongerenhuiskamer in 2017 zijn diverse wijkpartijen (wijkbureau 
Noordwest, veiligheid, MO, Jongerenwerk, politie en Mitros) met de initiatiefnemers van de 
Jongerenhuiskamer in gesprek over een nieuw onderkomen. De huiskamer is namelijk niet 
gesloten omdat deze overbodig was geworden. Een zoektoch naar een alternatieve en 
zelfstandig onderkomen in een ander pand heeft vooralsnog niets opgeleverd (o.a. vanwege 
specifieke randvoorwaarden van de initiatiefnemers, gemeente en wijkpartners). 
 
Jongerenhuiskamer 2.0 
Tijdens de zoektocht naar een nieuwe huiskamer zijn bij de initiatiefnemers ideeën ontstaan 
voor een Jongerenhuiskamer 2.0. De initiatiefnemers willen – naast een ontmoetingsplek – 
kwetsbare jongvolwassenen helpen door middel van persoonsgerichte coaching en het vinden 
van een dagbesteding. In januari 2018 brachten zij de nieuwe formule naar voren in een radio-
interview van Nieuws en Co met toenmalig wijkwethouder Diepenveen. Wijkbureau Noordwest 
vond hierin de aanleiding de nieuwe formule te steunen en gaf , in de persoon 
van , opdracht een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. 
 



Resultaten haalbaarheidsonderzoek Jongerenhuiskamer 2.0 
Inmiddels is deze verkenning afgerond (bijlage 3). In de verkenning staat het het programma 
van eisen van de Jongerenhuiskamer 2.0 verwoord en zijn een drietal varianten beschreven, te 
weten: 
1. Een Jongerenhuiskamer 2.0 als zelfstandige entiteit. 
2. Een Jongerenhuiskamer 2.0 als onderdeel van een andere organisatie. 
3. Behoudt van de ervaringsdeskundigheid van de initiatiefnemers voor de kwetsbare 
doelgroep.  
 
In het laatste hoofdstuk van de verkenning worden de conclusies over de mogelijkheden per 
variant beschreven. De samenvattende conclusie is dat er geen variant c.q. vorm van het 
concept Jongerenhuiskamer 2.0 is gevonden die zowel vanuit het perspectief van de 
initiatiefnemers als vanuit de gemeente als wenselijk wordt ervaren. 
 
Vanuit MO, Wijkbureau Noordwest en Veiligheid hebben er meerdere gesprekken 
plaatsgevonden met de initiatiefnemers over het haalbaarheidsonderzoek naar een 
Jongerenhuiskamer 2.0. Een van de meest haalbare varianten was om de 
ervaringsdeskundigheid van één van de voortrekkers en gezichtsbepalende vrijwilligers van de 
Jongerenhuiskamer, dhr. , te behouden voor de buurt, wijk en stad. Dit in de vorm 
van een tijdelijke aanstelling bij We All (samenwerkingsverband Leger des Heils en Stichting Al 
Amal. De beperkte zekerheid (1 jaar) en de bepekte omvang van de aanstelling, heeft  
doen besluiten om niet op het aanbod in te gaan. 
 
Staf wijkwethouder Klaas Verschuure, dinsdag 11 december 
De resultaten van de verkenning Jongerenhuiskamer 2.0 zijn in de wijkstaf besproken. De 
wijkwethouder heeft hiervan kennis genomen en laat eventuele woordvoering over aan de 
portefeuille wethouder Everhardt. 
 
Staf wethouder Everhardt (Jeugd en Jeugdzorg) is maandag 17 december. 
 
 
 
 
Gevraagde beslissing: 
 
 

1. Kennis nemen van de resultaten van de verkenning naar mogelijkheden voor de 
Jongerenhuiskamer 2.0. en de conclusie dat de verkenning geen variant heeft 
opgeleverd die zowel vanuit het perspectief van de initiatiefnemers als vanuit de 
gemeente als wenselijk wordt ervaren. 

 
 

 
 
Consequenties: (politiek en/of financieel e.a.) 
 
Politiek 
Over de sluiting van de Jongerenhuiskamer zijn vragen gesteld in het vragenuur op 11 januari 
2018 door de PVDA: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/3ffb3b65-7c0f-4fdf-9479-
2a4ea41ec569. 
 
Media 
Het boekje is december 2017 gepresenteerd en heeft de nodige media aandacht gekregen (zie 
o.a. https://www.ad.nl/utrecht/enlsquo-utrechtse-geuzenwijk-was-het-hoofdkantoor-van-de-
overlastenrsquo~ae1be0a8/). 
 
Daarnaast wordt er verwacht dat Nieuws en Co een verzoek gaat indienen voor een interview 
met een bestuurder. 
 
Veiligheid 
De veiligheid in de buurt is op dit moment niet vergelijkbaar met de situatie van voor 2007. Wel 
is de Geuzenwijk nog steeds een kwetsbare buurt met een kwetsbare groep jongeren (jongeren 
zonder startkwalificatie en / of zorgen om het criminele gedrag). Met wijkveiligheidspartners 
zoals het Jongerenwerk wordt er gekeken naar maatregelen voor de Geuzenwijk om in te 
spelen op het ‘gat’ wat is ontstaan door het wegvallen van de Jongerenhuiskamer. Het 



jongerenwerk heeft momenteel de opdracht om jongerenwerk te bieden gericht op kwetsbare 
jongeren. Hierbij hebben zij de opdracht toegankelijk te zijn voor verschillende doelgroepen. 
 
Jaarwisseling Geuzenwijk 
De Jongerenhuiskamer zet zich al meerdere jaren in voor een veilige en feestelijke 
jaarwisseling in de Geuzenwijk. Vanwege de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek heeft 
de Jongerenhuiskamer besloten om dit jaar geen activiteiten te organiseren en toezicht te 
houden met Oud en Nieuw. Jongerenwerk heeft als alternatief een paar jongeren en vaders 
weten te bereiken die bereid zijn om met Oud en Nieuw toezicht te gaan houden in de 
Geuzenwijk. Het gaat in totaal om 10 vrijwilligers. Naast het toezicht houden gaan zij ook 
activiteiten organiseren in speeltuin De Watergeus voor jongeren.  
 
 
 
Vervolgacties (inclusief agendering raad, commissie, staven, uitvoeringsverantwoordelijke + 
tijdpad): 
 
Wij blijven met de initiatiefnemers van de Jongerenhuiskamer in gesprek over en op zoek naar 
een nieuwe geschikte locatie in de Geuzenwijk. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 14:27
Aan:
CC:
Onderwerp: woordvoering jongerenhuiskamer geuzenwijk
Bijlagen: APF Agendapunt Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 11-12-2018.docx

Hoi  
 
Zoals net besproken hieronder de terugkoppeling die ik heb gekregen vanuit het wijkbureau naar 
aanleiding van de staf. Er staat dus mogelijk een interview gepland met de initiatiefnemers van de 
jongerenhuiskamer op 28 december bij nieuws en co. De voormalig wijkwethouder is betrokken 
geweest bij dit initiatief door bij een radio uitzending aanwezig te zijn samen met de initiatiefnemers 
als ik het goed heb. Daarnaast heeft de burgemeester in het verleden een boekje over het initiatief in 
ontvangst genomen en daarbij aangegeven dat het een mooi initiatief vond waarbij ze hem konden 
“aanspreken” mocht er wat zijn.  
 
De wethouder jeugd is nog nergens in het proces betrokken geweest. Enkel als het gaat om de 
mogelijkheden tot bewonersbod op het jongerenwerk in Utrecht. Wij vinden woordvoering vanuit de 
wethouder jeugd dan ook niet passend.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 11:15 
Aan: ;  
CC: ; ; ; ;  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van gisteren. 
 
Ha  en  
 
Gisteren zijn de resultaten van de verkenning Jongerenhuiskamer 2.0 in de wijkstaf besproken. De 
wijkwethouder heeft hiervan kennis genomen en laat eventuele woordvoering over aan de portefeuille 
wethouder Everhardt. Naar aanleiding daarvan heb ik in overleg met zijn communicatieadviseur 
contact gezocht met  de communicatieadviseur van Everhardt. Zij is nu de 
contactpersoon voor Nieuws en Co. Vooruitlopend heb ik aangegeven dat er wat ons betreft geen 
behoefte is aan een interview en we, nu de verkenning is afgerond, in overleg met jullie zo goed als 
mogelijk de contacten met de initiatiefnemers blijven onderhouden. 
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 agendeert het onderwerp nog voor de staf met de BM a.s. maandag. In overleg met hem en 
 bekijk ik nog of er in aanvulling op de gesprekken die in het kader van de verkenning hebben 

plaatsgevonden komende tijd nog een passend moment is om elkaar te spreken. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 16:57 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
 
Hallo  en , 
 
Ik agendeer het onderwerp voor de staf Veiligheid van maandag 17 december. Kunnen jullie mij voor 
woensdag een terugkoppeling geven over hoe de staven met de wethouders zijn verlopen? Dan neem 
ik dat mee in mijn oplegnotitie. 
 
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 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 10 december 2018 12:37 
Aan:  
CC: ; ; ;  
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen 
 
Bij deze nog twee opmerkingen van  op de oplegnotitie.  

Van:  
Verzonden: maandag 10 december 2018 12:05 
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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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Van:
Verzonden: donderdag 22 november 2018 12:23
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: afspraak jongerenwerk Geuzenwijk

Hoi  
 
Naar aanleiding van onze afspraken de afgelopen weken over de Geuzenwijk en de jongerenhuiskamer 
lijkt het me goed om binnenkort met elkaar en het jongerenwerk een afspraak te maken. 
 
Tijdens ons laatste overleg sprak je de zorg uit over de mogelijke onrust op momenten als oud en 
nieuw met het (mogelijk) wegvallen van de inzet van de vrijwilligers van de jongerenhuiskamer. 
Daarnaast is er meerdere keren gesproken over het bereik van het jongerenwerk in de geuzenwijk. 
 
Lijkt me goed om hier met elkaar en het jongerenwerk over in gesprek te gaan om toekomstige onrust 
in de wijk mogelijk te voorkomen.  
 
Hoe zie jij dit?  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  
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Van:
Verzonden: maandag 24 september 2018 16:43
Aan: ; 
CC: ; ; 
Onderwerp: RE: signaleringsvraag

Hoi allemaal, 
Wij hebben zelf geen ervaring met de jongerenhuiskamer. 
Ik weet dat , gebiedsmanager veiligheid hier wel het een en ander over weet. 
Misschien handig even contact met hem te zoeken? 
Mochten jullie zijn gegevens willen, kan ik die aanleveren. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Buurthuis Zuilen 
St. Ludgerusstraat 251  
3553 CX Utrecht 
06‐  
Werkdagen: maandag,dinsdag en vrijdag 

 

Van:   
Verzonden: maandag 24 september 2018 11:13 
Aan: ;  
CC: ; ;  
Onderwerp: FW: signaleringsvraag 
Hoi   
Zie vraag hieronder van . Hebben jullie hier zicht op en kunnen jullie enige input geven 
aan  (zie mail hieronder) 
@  ik heb er geen beeld van. Ps. ik neem aan dat je geuzenwijk bedoeld? 
Met vriendelijke groet, 

 
Teammanager Buurtteams Jeugd & Gezin 
Zuilen en Ondiep‐Pijlsweerd 
06‐  
Werkdagen: ma t/m do  

 

Van:   
Verzonden: maandag 24 september 2018 10:26 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: signaleringsvraag 
Hoi  
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Ik ben samen met  bezig een subsidieaanvraag te beoordelen van “de jongeren 
huiskamer” in Geuzenveld, De initiatiefnemers én het wijkburo geven aan dat deze initiatiefnemers 
Marokkaanse jongens /jong volwassenen bereiken, die JOU niet bereikt. 
Ik ben benieuwd of jij hierover iets kunt zeggen: herken je dit beeld of juist niet ?  
Denk je dat zo’n jongerenhuiskamer iets toevoegd aan het huidige aanbod in Noord West? 
Ik heb dezelfde vraag ook al gesteld aan  
P.S. dit is wat anders als de pilot We ALL , die ook met Marokkaanse jong volwassen werkt in Zuilen. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-  06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Meedoen naar Vermogen 
ma,di,wo, do 
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Onderwerp: Jongerenhuiskamer telefonisch overleg

Begin: di 25-9-2018 11:00
Einde: di 25-9-2018 11:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator:
Verplichte deelnemers:

Hoi  
 
Ik wil graag even met je overleggen over de jongerenhuiskamer in Geuzenwijk. Komt dit half uurtje 
uit? 
 
Groetjes 
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 m         m    

             

 m         m    

              
      
          
 
 
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: Wijkservicecentrum Noordwest  
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 14:02 
Aan: Wijkservicecentrum Noordwest; ; ; ; ;  

 
Onderwerp: AJV,  vervolgafspraak jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Tijd: maandag 5 november 2018 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: WB, kamer 1.11 
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Van:
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 14:36
Aan:
Onderwerp: 5 november gesprek geuzenwijk

Hoi  
 
Ik heb je net een vergaderverzoek gestuurd. Ik zou het fijn vinden als jij mee wil gaan naar dit 
overleg. Volgens mij is het goed hier een gezamenlijk geluid over de keuze voor een stedelijke 
opdracht neer te leggen.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  
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Van:
Verzonden: donderdag 7 november 2019 17:19
Aan: '
Onderwerp: RE: stand van zaken inzet Geuzenwijk

Dankjewel voor je snelle reactie. Mocht je nog meer informatie voor me hebben de komende tijd helpt 
dat mij om de staf goed voor te bereiden. Kunnen eventueel volgende week ook even bellen, heeft 
voor nu geen spoed.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   [mailto: @jou-utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 7 november 2019 17:00 
Aan:  
Onderwerp: RE: stand van zaken inzet Geuzenwijk 
 
Ik heb niet heel specifiek gevraagd, as maandag zit ik met een paar collega’s bij het wijkbureau. Dan kan ik nog wat 
dieper hierop ingaan. Het is een overleg om het te hebben over de toekomst, een regulier overleg. 
 
Ik heb nu   gesproken; hij vindt het rustig in de buurt. Hij kan nu goed ambulanten ook samen met de 
wijkagent. Dat contact is goed. 
In oa de voorbereiding naar oud en nieuw is het wel goed duidelijkheid te hebben over het gebruik van de speeltuin. 
Maar dat doen we in 1e instantie zelf en we betrekken daar het wijkbureau bij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 



2

030‐2361919, www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:55 
Aan:    
Onderwerp: RE: stand van zaken inzet Geuzenwijk 
 
Hoi  
 
Heb jij nog informatie over of het onrustig is in de wijk? Contact met de wijkagent etc.? Ambulant 
jongerenwerk op straat etc. Dus iets meer achtergrond over de inzet helpt mij nog voor het verhaal 
richting de staf burgemeester.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:  [mailto: @jou-utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:36 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: stand van zaken inzet Geuzenwijk 
 
Hoi   
 
Even een korte update: 
De  (de familie die de huiskamer draaide) zijn voor zover onze signalen en indruk juist zijn niet meer aktief 
op dit moment in de buurt.  

 de grote man van dit project, is naar verluid (en dan zeg ik nav weer die signalen) nu niet in de wijk omdat   
 

 
Wij zijn aktief in de wijk met de groep 10‐14   en met een groep 15+ (  
Tot de zomer deden we dit in de speeltuin daar ism Dock. Sinds de zomer is de speeltuin verzelfstandigd en zijn er 
nog geen nieuwe afspraken. Het hangt nu op het gebruik van hun ruimtes. Dit gesprek is nog gaande. Mn voor de 
kerstperiode is dit belangrijk. 
De groepen komen nu ook naar de Prins bernhardlaan, dus de contacten met de jongeren zijn goed. 
 
Is dit even voldoende? 
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Met vriendelijke groet, 
 

 
 

06‐  
@jou‐utrecht.nl 

 

 
 
 

JoU  
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16 
Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030‐2361919, www.jou‐utrecht.nl  
KvK 51339374, privacy/disclaimer 
 
Voor het maken van afspraken met de directie 
kunt u bellen van ma t/m do: 030 2361733 of 06 10788610 

 

Van:   < @utrecht.nl>  
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:02 
Aan:   < @jou‐utrecht.nl> 
CC:   < @utrecht.nl> 
Onderwerp: stand van zaken inzet Geuzenwijk 
 
Hoi  
 
Naar aanleiding van een vraag vanuit het college vroeg ik me af of je voor mij een update kunt geven 
over de Geuzenwijk. Hoe loopt het jongerenwerk in de buurt? Hoe is jullie bereik en inzet?  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:41
Aan: ; ; 
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Ter info. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  maandag t/m vrijdag (vrijdagmiddag vrij) 

  Postbus 2158 

  3500 GD Utrecht 

  
 

 

 

Van: PVDA Utrecht [mailto:PVDA@raad.utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:37 
Aan:  
Onderwerp: Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Beste mevrouw  
 
Zojuist heb ik uw voicemail ingesproken, maar ik stuur voor de zekerheid ook even een mail. Ons 
raadslid Hester Assen wil, in het kader van de bespreking van het jongrenwerk in de raad morgen, 
graag informatie over de jongerenhuiskamer in Geuzenwijk. Ze wil graag weten of deze permanent 
gesloten is en wat dan nu de bestemming ervan is. 
Ik hoop dat u mij vandaag hierover kunt bellen, en anders morgenochtend. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 

Aanwezig: ma | wo | do 
 
PvdA Gemeenteraadsfractie Utrecht 

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
T 030 /06  
E pvda@raad.utrecht.nl 
https://utrecht.pvda.nl 
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Van:   
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:32 
Aan:  
Onderwerp:  
 
 
Begreep van  vanmorgen dat ze opzoek was naar een manier om het te hebben over de 
jongerenhuiskamer Geuzenwijk. Die is al een tijdje geleden gesloten.  
 
Heb haar geadviseerd dat ze bij de voorjaarsnota daar maar geld voor moet vrijmaken. Volgens mij gaat ze 
donderdag daar op in, maar dan in zijn algemeenheid de trend dat jongerenhuiskamers de afgelopen jaren 
gesloten zijn. 
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 
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Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 16:11
Aan: Everhardt, Victor
CC: ; ; ; 
Onderwerp: advies over mogelijke  motie  jongerenhuiskamer Geuzenwijk raadsbespreking 

nota uitgangspunten jongerenwerk

 
Hoi Victor, 
 
Vandaag heb ik contact gehad met een fractiemedewerker van de PvdA naar aanleiding van een vraag 
over het sluiten van de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk (dit is een vrijwilligersinitiatief). Van haar 
hoorde ik dat er mogelijk een motie in voorbereiding is voor de raadsbespreking van het jongerenwerk 
morgen. 
 
We hebben in de staf een aantal keer kort stilgestaan bij de ontwikkelingen in de Geuzenwijk en de 
inmiddels al een tijd (sinds mei 2017) gesloten jongerenhuiskamer. De jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
was van 2 broers die initiatiefnemers zijn geweest van een inloopplek in de wijk, genaamd de 
Jongerenhuiskamer. Deze inloopplek is gesloten omdat het pand waar zij een ruimte in gebruik hadden 
door de eigenaar is verkocht.  
 
Ik heb de fractiemedewerker het verschil uitgelegd over de sluiting van de jongerenhuiskamer in de 
Geuzenwijk en de huur van jongerenhuiskamers zoals beschreven in de raadsmemo. Het gaat in de 
Geuzenwijk dus om een vrijwilligersintitiatief onder de naam jongerenhuiskamer (dat is iets anders 
dan de jongerenhuiskamers binnen de stedelijke opdracht). 
 
Mocht er een motie worden ingediend over de heropening van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk dan 
hebben wij het volgende advies/tekst: 
 

  
 
Morgen spreken we namelijk over één stedelijke opdracht voor het jongerenwerk (een opdracht van 
+/- ), de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk is een los van de stedelijke opdracht staand 
wijkinitiatief opgezet. Het is natuurlijk altijd positief als bewoners zich inzetten voor de wijk en met 
voorstellen komen. Over de voortzetting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk is op wijkniveau 
nagedacht en gesproken (met input van MO).  
Het ligt niet voor de hand om dit wijkinitiatief aan het debat morgen over de stedelijke opdracht te 
koppelen.  
Behalve de stedelijke opdracht zijn er tal van initiatieven in de wijken voor en met jongeren.  

  
 
 
Achtergrond informatie: Zoals we eerder hebben gedeeld in de staf is er een zoektocht gedaan naar 
een passende locatie op initiatief van het wijkbureau. Er is geen geschikte locatie gevonden. De 
aangeboden locaties werden door de jongerenhuiskamer Geuzenwijk als niet passend bevonden. 
Daarnaast is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 2.0 versie van de jongerenhuiskamer 
hier is vooralsnog ook nog geen positief resultaat op.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 
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  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  
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Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 15:50
Aan:
Onderwerp: RE: jongerenhuiskamer Geuzenwijk concept mail Victor

Zeker helpend dankjewel! Ik ga nog even checken of ik ergens de datum van sluiting kan vinden.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 15:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: jongerenhuiskamer Geuzenwijk concept mail Victor 
Ha  
Ik heb het wat herschreven. Is dat helpend? 
Ik zou zelf niet zo de nadruk leggen op vrijwilligheid, maar het meer wijkinitiatief van bewoners 
noemen. 
Wellicht kun je nog toevoegen hoe lang de huiskamer al dicht is. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06 -   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m vrijdag (vrijdagmiddag vrij) 
Postbus 2158 
3500 GD Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 15:17 
Aan:  
Onderwerp: jongerenhuiskamer Geuzenwijk concept mail Victor 
Urgentie: Hoog 
Hoi   
Wil jij onderstaande mail naar Victor nog even checken. Ik heb dit afgestemd met  en kort 
besproken met  Goed om jou kritische blik nog even hier op te hebben dan doe ik hem daarna 
er uit in een mail naar Victor. 



2

Groetjes  
Hoi Victor, 
Vandaag heb ik contact gehad met een fractiemedewerker van de PvdA naar aanleiding van een vraag 
over de sluiten van de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk (dit is een vrijwilligersinitiatief). Van haar 
hoorde ik dat er mogelijk een motie in voorbereiding is voor de raadsbespreking van het jongerenwerk 
morgen. 
We hebben in de staf een aantal keer kort stilgestaan bij de ontwikkelingen in de Geuzenwijk en de 
inmiddels al een tijd (weet je hoe lang?) gesloten jongerenhuiskamer. De jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk was van 2 broers die initiatiefnemers zijn geweest van een inloopplek in de wijk, genaamd 
de Jongerenhuiskamer. Deze inloopplek is gesloten omdat het pand waar zij een ruimte in gebruik 
hadden door de eigenaar is verkocht.  
Ik heb de fractiemedewerker het verschil uitgelegd over de sluiting van de jongerenhuiskamer in de 
Geuzenwijk en de huur van jongerenhuiskamers zoals beschreven in de raadsmemo. Het gaat in de 
Geuzenwijk dus om een vrijwilligersintitiatief onder de naam jongerenhuiskamer (dat is iets anders 
dan de jongerenhuiskamers binnen de stedelijke opdracht). 
Mocht er een motie worden ingediend over de heropening van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk dan 
hebben wij het volgende advies/tekst: 

  
Morgen spreken we namelijk over één stedelijke opdracht voor het jongerenwerk  

 de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk is een los van de stedelijke opdracht staand 
wijkinitiatief opgezet. Het is natuurlijk altijd positief als bewoners zich inzetten voor de wijk en met 
voorstellen komen. Over de voortzetting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk is op wijkniveau 
nagedacht en gesproken (met input van MO).  
Het ligt niet voor de hand om dit wijkinitiatief aan het debat morgen over de stedelijke opdracht te 
koppelen.  
Behalve de stedelijke opdracht zijn er tal van initiatieven in de wijken voor en met jongeren.  

  
Achtergrond informatie: Zoals we eerder hebben gedeeld in de staf is er een zoektocht gedaan naar 
een passende locatie op initiatief van het wijkbureau. Er is geen geschikte locatie gevonden. De 
aangeboden locaties werden door de jongerenhuiskamer Geuzenwijk als niet passend bevonden. 
Daarnaast is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 2.0 versie van de jongerenhuiskamer 
hier is vooralsnog ook nog geen positief resultaat op.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  
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Onderwerp: bijpraten 
Locatie: 11e koffiebar

Begin: ma 21-1-2019 13:00
Einde: ma 21-1-2019 13:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator:
Verplichte deelnemers:

Hoi  
 
Ik heb even een half uurtje ingepland om bij te praten.  
De onderwerpen waar ik aan moest denken  
 
-Geuzenwijk 
-Havard Field Lab en ontwikkelingen en signalen 
-samenwerking zorg en veiligheid nieuw team veiligheid 
-samenwerking rondom veiligheidshuis 
 
Groet 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer en ontwikkelingen verder
Bijlagen: FW: Rondvraag B&W 8 januari Jongerenvoorziening Geuzenwijk

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Ha   
 
We hebben het haalbaarheidsonderzoek afgerond, teruggekoppeld aan de wijkwethouder en , zoals in 
het interview ook naar voren is gebracht door de initiatiefnemers, binnenkort nog een afrondend 
gesprek over met hen.  
 
Voorstel van  is wat mij betreft akkoord, ook met het oog op de toekomst en in lijn met de 
gesprekken die we in het kader van het haalbaarheidsonderzoek gevoerd hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 13:47 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer en ontwikkelingen verder 
 
Hallo  
 
Mijn voorstel is om het speerpunten overleg van 28 januari af te wachten. In dat overleg komt de 
Geuzenwijk als risicogebied ook ter sprake. Anders gaan we mogelijk punten dubbel bespreken. Het 
kan zijn dat na het speerpunten overleg er nog behoefte / noodzaak is om in apart overleg nader in te 
zoomen op de Geuzenwijk. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 
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Met vriendelijke groet,  
  

 
T 030   

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 14 januari 2019 13:23 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer 
 
Ha , 
 
Kan jij onderstaande vraag van  beantwoorden? 
 
 
 
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 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 14 januari 2019 11:23 
Aan:  
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer 
 
Dank voor het doorsturen. Heb jij enig idee wie de woordvoering heeft gedaan in de vakantie?  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:14
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer en ontwikkelingen verder

Ok dan wachten we dat overleg eerst af.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Stadsplateau 1  

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 13:47 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Radio interview Jongerenhuiskamer en ontwikkelingen verder 
 
Hallo  
 
Mijn voorstel is om het speerpunten overleg van 28 januari af te wachten. In dat overleg komt de 
Geuzenwijk als risicogebied ook ter sprake. Anders gaan we mogelijk punten dubbel bespreken. Het 
kan zijn dat na het speerpunten overleg er nog behoefte / noodzaak is om in apart overleg nader in te 
zoomen op de Geuzenwijk. 
 
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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Van:
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 11:31
Aan:
Onderwerp: RE: Beantwoording vraag college over jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Nee, ik heb er niets meer op gehoord. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06 -   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m vrijdag (vrijdagmiddag vrij) 
Postbus 2158 
3500 GD Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: maandag 23 september 2019 18:16 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: Beantwoording vraag college over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Even een check of hier nog iets op is terug gekomen.  
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Stadsplateau 1  
maandag dinsdag woensdag donderdag  
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 16:33 
Aan:  
Onderwerp: FW: Beantwoording vraag college over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Ter info. Dit was nav een vraag uit het college omdat  morgen in Noordwest op 
bezoek gaat. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06 -   
@utrecht.nl 
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www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m vrijdag (vrijdagmiddag vrij) 
Postbus 2158 
3500 GD Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 16:30 
Aan:  
CC: Everhardt, Victor; ; ;  
Onderwerp: Beantwoording vraag college over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste   
Naar aanleiding van de vraag van het college naar de stand van zaken rond de Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk, kan ik je het volgende meegeven: 

o De jongerenhuiskamer Geuzenwijk is destijds voortgekomen uit een bewonersinitiatief van twee 
broers en is vervolgens in samenspraak met het wijkbureau Noordwest gerealiseerd.  

o De inloopplek is in 2017 gesloten, omdat het pand waarin zij een ruimte in gebruik hadden door 
de eigenaar is verkocht, zie ook https://utrecht.pvda.nl/nieuws/sluiting-bewonersinitiatief-
jongerenhuiskamer-geuzenwijk-is-slechte-zaak-buurt-en-jongeren/.  

o Over de voortzetting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk is op wijkniveau (met inbreng van 
MO) nagedacht en gesproken. Via de gemeente zijn alternatieve locaties aangeboden, maar 
deze zijn door de initiatiefnemers niet passend bevonden. 

o Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 2.0 versie van de jongerenhuiskamer (een 
vernieuwde vorm). Hier is, voor zover wij weten, nog geen resultaat van.  

o Vanuit het jongerenwerk (Stichting JoU) is extra aandacht/alertheid voor de situatie in 
Geuzenwijk. 

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! 
Met vriendelijke groet,  

  
  

M 06  
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
maandag t/m donderdag 
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Van:
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 11:20
Aan:
Onderwerp: RE: even bellen ?

Ha  
 
Bedankt voor je reactie, mocht behoefte aan jongerenvoorziening in beeld gaan komen via het 
buurtpact (  (MO) (VG) zijn voor ons de contactpersonen) dan zal je 
ongetwijfeld worden aangehaakt. Eerst maar even afwachten lijkt me of er een concrete vraag gaat 
komen. 
 
Voor wat betreft het initiatief voor het pleintje; er zijn al wat eerste ideeën vanuit de initiatiefnemers. 
Er is ook al door Yalp, een leverancier van speeltoestellen naar gekeken. We zijn nu in afwachting van 
een plan van aanpak van Stadsingenieurs (SI) voor de verdere uitwerking. Vanwege 
capaciteitsproblemen bij SI laat dat nog even op zich wachten. Zodra er meer bekend is, ook over het 
moment dat de initiatiefgroep de buurt weer gaar informeren, laat ik je het weten.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030   
M 06  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Ondiep Zuidzijde 6 3551 BW Utrecht 

  Lumaxgebouw 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 14:13 
Aan:  
Onderwerp: RE: even bellen ? 
 
Hoi  
 
Ik heb inderdaad een bomvolle agenda daarom voor nu even een reactie op de mail.  
Ik kende het signaal nog niet maar het gaat vast over de sluiting van de jongerenhuiskamer en het 
gemis aan een plek voor de initiatiefnemers in de Geuzenwijk?  

 Ik zag wel een foto in de krant van de koning 
met ook een van de initiatiefnemers er op. Vandaar dat ik dacht hier komt vast nog iets uit. Ik heb 
geen idee of dit is opgenomen in het buurtpact hier ben ik niet bij betrokken.  
 
Wat goed dat er een initiatief loopt voor de speeltuin. Ik ben heel benieuwd, goed om daar wat meer 
over te horen. Het pleintje kan wel een opfrisbeurt / op groenbeurt gebruiken. Het is nu zo’n beton 
pleintje.  
 
 
Met vriendelijke groet,  









Mocht Nieuws en Co daadwerkelijk met een verzoek komen aan de wijkwethouder om medewerking 

te verlenen aan een interview dan is (bestuurlijke) afstemming gewenst  over eventuele 

medewerking en de woordvoering.  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 




