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Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 16:46
Aan:
Onderwerp: RE: jongeren huiskamer zuilen

Ik heb het uitstaan daar, krijg uiterlijk donderdag reactie (samen met nog enkele andere punten ) 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  / 06 -   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/jeugd 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag (in de even weken) 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: maandag 9 november 2015 17:03 
Aan:  
Onderwerp: RE: jongeren huiskamer zuilen 
Ha, heb je hier JoU al een keer over gepolst? Weet het niet meer.  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 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:   
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 11:32 
Aan:  
Onderwerp: jongeren huiskamer zuilen 
Ha   
Hierbij meer informatie over de jongerenhuiskamer.  
Ik zou dit niet doorsturen omdat dit gaat om een aanvraag LBB en er dus geld werd gevraagd. Maar 
geeft jou wel achtergrondinformatie. 
Kort gezegd gaat het om het volgende: 
Actieve (wat oudere) jongeren uit de NW wijk hebben in het verleden zich hard gemaakt om voor 
jongeren wat te organiseren oa de broers  Dat heeft geresulteerd in een huiskamer voor 
jongeren. Er is een tijd terug gezocht naar een alternatieve locatie voor deze groep en wie hier een 
beetje vinger aan de pols kon houden. Dat is Al Amal geweest en nu Youké. Youké heeft de jongeren 
ook een mooie locatie geboden op de koppestokstraat. Youké heeft op termijn de ruimte nodig voor 
eigen gebruik en wil dus het gesprek openen om een andere plek te vinden voor deze groep. In het 
verleden stond de groep niet open voor een andere plek. Verhoudingen liggen nu wat beter en de 
situatie bij Youke is ook veranderd dus dat maakt dat er mogelijk nu wel iets anders gevonden kan 
worden. Ik ga dit via het wijkbureau insteken. Youké krijgt hier overigens nu ook geen geld voor. 



2

Daarnaast is het ook mogelijk een mooi moment om de vinger aan de pols functie over te dragen aan 
een andere partij. Kan het jongerenwerk zijn kan mogelijk sociaal makelaars zijn. Of jij dus eens polst 
bij JoU hoe ze hierin staan.  
Het is dus nog in een heel pril stadium dus laat JoU dit verhaal niet al vertellen in de wijk. Youké pakt 
het op om het met de jongeren eerst te bespreken.  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 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:   
Verzonden: donderdag 24 september 2015 15:35 
Aan:  
Onderwerp: RE: uitzoekdingetje lbb 13-084 
Hoi  
Ik heb deze aanvraag gevonden, zie bijlage. Jongerenhuiskamer werd toen ondersteund door Instituut 
Zandbergen. Ondanks de aantekening met pen op blz 1 is er geen leefbaarheidsbudget aanvraag uit 
voortgekomen, ik ons overzicht staat bij lbb 13-184: ‘wordt aanvraag MO’. Meer kan ik niet 
achterhalen.  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Postadres Postbus 8395, 3503 AJ Utrecht 
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 
Telefoon 030 -   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/noordwest 
Aanwezig maandag t/m donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 24 september 2015 14:40 
Aan:  
Onderwerp: RE: uitzoekdingetje lbb  
Beste  dank voor je antwoord, 
Het gaat om een inloop voor jongeren en kinderen in de koppestokstraat 38 die deze jongens daar 
uitvoeren. Mogelijk is dit nog een aanwijzing? Ik vraag degene die mij dit gevraagd heeft (Youke) 
anders om wat meer informatie en kom er dan nog op terug! 
Met vriendelijke groet,  

, 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 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:   
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 12:08 
Aan:  
Onderwerp: FW: uitzoekdingetje lbb  
Hoi  
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Ik ken geen aanvraag van de gebroeders  uit het recente verleden, maar misschien heb je nog 
een ander aanknooppunt (behalve de naam).  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Postadres Postbus 8395, 3503 AJ Utrecht 
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 
Telefoon 030 -   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/noordwest 
Aanwezig maandag t/m donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 11:43 
Aan:  
Onderwerp: uitzoekdingetje lbb  
Hoi   

 van de MO, team Jeugdzorg en Veiligheid, belde. Zij is bezig met begleiding van de broertjes 
 Vorig jaar is een lbb aanvraag van hun afgewezen. Zou jij  de stukken kunnen mailen 

waaruit blijkt waarom hun afwijzing is afgewezen? Ze dacht dat de aanvraag is gedaan door Yoeké of 
door de broers zelf. Je mag haar mailen, mocht je haar willen bellen: 06-  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Postadres Postbus 8395, 3503 RJ 
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 
Telefoon 030-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig ma, di, do 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: donderdag 12 november 2015 9:38
Aan:
Onderwerp: jongeren huiskamer zuilen

Hoi  
 
Hierbij de reactie vanuit JoU ( ) mbt de jongeren huiskamer zuilen:  
JoU is bekend met deze jongeren huiskamer en het lijkt een prima moment om het daarover met hen 
te hebben. Een vinger aan de pols functie is bij uitstek een taak van JoU. Alleen liggen de 
verhoudingen wat gevoelig. Deze groep is erg kritisch tav welke bemoeienis van buiten dan ook. Hier 
moet je dus strategisch in optreden. We kennen de  goed, we kennen de buurt, de doelgroep, 
maar we kennen ook de geschiedenis van de groep. Ikzelf ken een aantal  uit mijn eerdere 
jaren in Utrecht en heb het idee dat dat mogelijk een in te zetten relatie is. Er zijn wel een paar 
hobbels te nemen, maar dan is dit wel het moment.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030 -  / 06 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl/jeugd 

  Aanwezig maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag (in de even weken) 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:06
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex- Makosa

Graag even met elkaar afspraken over hoe en wat –waarom?! 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  / 06 -  Fax 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 14:07 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex- Makosa 
Sorry  
Ik kan je niet helpen 
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 vrijdagmiddag afwezig 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: maandag 28 september 2015 10:12 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex- Makosa 
Ha collega’s,  
Via Youké/zandbergen die de jongerenhuiskamer begeleid begrijp ik dat hun aanvraag voor 
leefbaarheidsbudgetaanvraag voor een bijdrage in de huurkosten is afgewezen. Zij vragen aan mij hoe 
dit zit. 
Ik ben sinds februari accountmanager van Youké en daaronder valt dit onderdeel. Dus vandaar dat ik 
me hier nu in ben gedoken.  
Bij het LBB in NW kreeg ik terug dat de aanvraag is ingetrokken omdat het een aanvraag MO zou 
worden. (dit is een aanvraag voor het jaar 2013 geweest, en daarna zien zij geen aanvraag meer) 
Via  kreeg ik onderstaande mail doorgestuurd en daarin zag ik jullie namen staan. Weet iemand 
nog wat nu de afspraken zijn geweest hierover?  
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Ha, 
Waren jullie al in de gelegenheid om dit te bespreken? 
Als er uit de kwestie verder gaande acties van mijn kant nodig zijn, hoor/lees ik het graag. 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  / 06 -  Fax 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 november 2014 12:32 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  en  
Overnemen van deze activiteit. Huisvesting 
Huiskamer 55 m2 
Klein kantoortje en andere voorzieningen.  
Totaal 77 m2 
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030  Mob. 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 9:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha   
Los van de inhoud, wat vraagt men nu aan de gemeente?  
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 vrijdagmiddag afwezig 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: maandag 17 november 2014 14:25 
Aan:  
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  
Met vriendelijke groet,  

, 
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Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030  Mob. 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:  [mailto: @youkejeugd.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 november 2014 9:39 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Dag   
Door andere prioriteiten duurde het helaas wat langer. 
Hierbij de antwoorden m.b.t. de jongerenhuiskamer die jij vroeg. 
Ik hoor graag via mijn secretaresse wanneer er een afspraak gepland kan worden. Bvk nog in november, dan kan ik het weer 
goed overdragen hier intern (ik ben eind december weer weg bij Youke zoals je weet). 
Met vriendelijke groet, 

  
 

Werkdagen: ma t/m do 
06  /030   

@youkejeugd.nl 

 
Koppestokstraat 38 | 3554 BD Utrecht  
Postbus 682 | 3800 AR Amersfoort 
030 232 80 22| youkejeugd.nl 
Volg youkejeugd op:   
Youké is ontstaan uit Trajectum en Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp. 

Van:  [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 10:40 
Aan:  
Onderwerp: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  
Bijgaande vragen over de jongerenhuiskamer. 
Ik ontvang zsm. jullie antwoorden, om een afspraak te organiseren met mijn collega’s van het team 
samenleving. 
Alvast enorm dank 

 
Proclaimer 
  
Dit e‐mailbericht en/of bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de geadresseerde bent, mag u 
deze e‐mail en/of bijlage(n) niet kopiëren, aan derden laten zien of verspreiden. Heeft u deze e‐mail per vergissing ontvangen, vragen we u 
vriendelijk de afzender onmiddellijk per e‐mail te informeren en de betreffende e‐mail te vernietigen. Youké staat niet in voor juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een e‐mail of voor de ontvangst daarvan. 
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Van:
Verzonden: woensdag 16 september 2015 18:16
Aan:
Onderwerp: Re: Vragen over jongerenhuiskamer youke

Ha. Volgens mij begeleidt Youke t clubje jongens nog. T begeleiden van de jongeren die t uitvoeren vind ik 
wel iets voor JoU. Maar t gaat dus ws om de huisvesting. Nou ingewikkeld zo per mail. Zie je morgen. 
Goeie avond!  
Groetjes   
 
 
 
Verzonden vanaf Samsung Mobile  

 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: " "  
Datum:16-09-2015 17:42 (GMT+01:00)  
Aan: " "  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer youke  
 
Eh nou… ik geloof dat dit gratis of bijna gratis is, dus in die zin heb ik er weinig op tegen. En een burgerinitiatief 
vertellen dat ze het werk maar aan de professionals moeten overlaten is lastig te verkopen nu we net bezig zijn de 
civil society op te bouwen  Ze waren een tijdlang een soort paradepaardje, hebben een prijs gewonnen van de 
gemeente en er is een wethouder/staatssecretaris op bezoek geweest. Dus niet iets waar je makkelijk van kan 
zeggen dat het overbodig is, ook richting de buurt en de politiek. Was tot nu toe ook geen issue, want we hadden er 
eigenlijk niets meer mee te maken. 
Bedoel je niet toevallig JOC Ondiep (aka de keet van  )? Want dat is een ander verhaal en die is inmiddels 
inderdaad helemaal gestopt.  
Deze huiskamer was afgebouwd in die zin dat ze van ons geen subsidie meer kregen. Voordat ze naar deze locatie 
gingen huurden ze op onze kosten een slooppandje van Mitros. Maar   heeft toen dus geregeld dat ze onderdak 
kregen bij Zandbergen, dus het is nu echt een zelfstandig burgerinitiatief, dat dakloos dreigt te raken.  
Gezien de eerdere afspraken, vind ik de vraag van Youké nogal vreemd, want nu doen ze ineens alsof het logisch is 
dat de gemeente dit moet betalen. Eigenlijk is dit iets tussen Youké en dat burgerinitiatief en hebben we er niet 
direct mee te maken. Maar mocht Youké ze inderdaad op straat gaan zetten, dan kloppen ze natuurlijk bij ons aan 
voor een ruimte en ik heb begrepen dat welzijnsruimte in de directe omgeving schaars is.   

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Telefoon 030   
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 

Van:    
Verzonden: woensdag 16 september 2015 17:13 
Aan:   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer youke 
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Ha, dank voor je reactie en wat een verhaal. Ik dacht toch echt dat was afgesproken dat ze dit zouden afbouwen joh. 
Wij vinden dit toch meer jongerenwerk? Maar dat is nooit de insteek geweest dus. Maar ben jij dat wel met me 
eens?> Dat dit veel meer een jongerenwerk activiteit zou moeten zijn?  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030‐  of 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:    
Verzonden: woensdag 16 september 2015 17:08 
Aan:   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer youke 
Hoi   
Dit was ineens een dringend issue eind 2014, want Youké wilde geld voor het gebruik van de ruimte. We hebben 
toen de huiskamer bezocht (toen kwam ik erachter dat dit de bekende huiskamer Geuzenwijk is, opgezet door o.a. 

 van de politie). Daarna heb ik contact gezocht met regiomanager  . Die was inmiddels al 
weg bij Youké, dus ik sprak haar vervanger (ben zijn naam helaas kwijt). Die bleek nergens van te weten, dus ik kon 
toen geen verdere afspraken maken. Heb de situatie geschetst (dwz dat we het signaal hadden gekregen dat ze deze 
groep op straat wilden zetten), maar aangezien hij van niets wist, zou hij ernaar kijken en er later op terugkomen. 
Dat was ergens begin 2015, maar daarna heb ik niets gehoord. 
De oorspronkelijke afspraak met Stichting Zandbergen (een voorloper van Youké) was dat de groep “om niet” 
gebruik kon maken van de ruimte en dat er zelfs enige vorm van professionele begeleiding van de vrijwilligers 
mogelijk was. Verhaal van   was dat dat destijds kon omdat het budget van de provincie dat toeliet, maar dat 
het met de transitie niet meer vol te houden was.  

 
Geen schriftelijke afspraken dus verder, want ik heb ze er niet meer over gehoord. De afspraken destijds met 

Zandbergen zijn door   gemaakt, denk ik. 
Groet,   

Van:    
Verzonden: woensdag 16 september 2015 13:48 
Aan:   
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer youke 
Ha    
Ik ben wederom aan het zoeken naar wat er nu is afgesproken over de jongerenhuiskamer die Youké draaide. Sorry 
dat ik jou daar (voor mij gevoel alweer) over lastig val.  
Heb jij nog een mailtje met daarin de afspraken die daarover zijn gemaakt? Zou heel fijn zijn..  
Zie hieronder nog wat mails die   kon achterhalen. 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030‐  of 06‐   
E‐mail  @utrecht.nl 
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Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig Maandag tot en met donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:    
Verzonden: woensdag 16 september 2015 13:40 
Aan:   
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer ex‐ Makosa 
j 

Van:    
Verzonden: woensdag 10 december 2014 14:32 
Aan:  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex‐ Makosa 
Ha, 
Kan alleen aan jullie meegeven dat uitbreiding van m2 welzijn voor jw niet aan de orde is, tenzij: 

‐ Activiteiten van dusdanig belang/meerwaarde zijn én 
‐ Deze niet op andere bestaande locatie kunnen worden uitgevoerd.  

(Initiatiefnemer heeft de nodige overleggen gevoerd met aanbieders van alternatieve ruimtes) 
Andere bestaande locaties zijn in dat geval: 

‐ Bestaand m2 van welzijn in de buurt/wijk (JoU, Mekaar); 
‐ Bestaande ruimtes van alternatieve aanbieders (COV Kenaustraat, COV Geuzenwijk, Laan van Chartreuse) 

Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 ‐   / 06 ‐   Fax 030 ‐   
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:    
Verzonden: woensdag 10 december 2014 9:34 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex‐ Makosa 
Ha   
Bedankt voor je bericht. 
Het is ons eindelijk gelukt om een afspraak te maken met de broers. En dat is op 12 december om 10.00 uur.   
en ik gaan naar de locatie van Youké kijken en met die twee broers praten. Wil/kan je met ons mee? 
Of heb je een bepaalde vraag waar we rekening mee moeten houden? 
Alvast enorm dank. En top, dat je meedenkt. 
Gr   

Van:    
Verzonden: maandag 1 december 2014 11:58 
Aan:  ;   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex‐ Makosa 
Ha, 
Waren jullie al in de gelegenheid om dit te bespreken? 
Als er uit de kwestie verder gaande acties van mijn kant nodig zijn, hoor/lees ik het graag. 
Met vriendelijke groet,  
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Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 ‐   / 06 ‐   Fax 030 ‐   
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:    
Verzonden: vrijdag 21 november 2014 12:32 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha   en   
Overnemen van deze activiteit. Huisvesting 
Huiskamer 55 m2 
Klein kantoortje en andere voorzieningen.  
Totaal 77 m2 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030   Mob. 06    
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:    
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 9:42 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha    
Los van de inhoud, wat vraagt men nu aan de gemeente?  
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 vrijdagmiddag afwezig 



5

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:    
Verzonden: maandag 17 november 2014 14:25 
Aan:   
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha   
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030   Mob. 06    
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

Van:   [mailto @youkejeugd.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 november 2014 9:39 
Aan:   
CC:     
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Dag   
Door andere prioriteiten duurde het helaas wat langer. 
Hierbij de antwoorden m.b.t. de jongerenhuiskamer die jij vroeg. 
Ik hoor graag via mijn secretaresse wanneer er een afspraak gepland kan worden. Bvk nog in november, dan kan ik het weer 
goed overdragen hier intern (ik ben eind december weer weg bij Youke zoals je weet). 
Met vriendelijke groet, 

  
 

Werkdagen: ma t/m do 
06  /030   

@youkejeugd.nl 

 
Koppestokstraat 38 | 3554 BD Utrecht  
Postbus 682 | 3800 AR Amersfoort 
030 232 80 22| youkejeugd.nl 
Volg youkejeugd op:   
Youké is ontstaan uit Trajectum en Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp. 

Van:   [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 10:40 
Aan:   
Onderwerp: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha   
Bijgaande vragen over de jongerenhuiskamer. 
Ik ontvang zsm. jullie antwoorden, om een afspraak te organiseren met mijn collega’s van het team samenleving. 
Alvast enorm dank 
Yuksel 
Proclaimer 
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Van:  
Verzonden: maandag 21 september 2015 9:39 
Aan:  
Onderwerp: gefeliciteerd en suf vraagje 

Ha   

  
 
Dat ik er nu eindelijk toe kom om je te mailen is een concrete vraag. Ik zit woensdag met een 
aanbieder in een overleg oa over de regeling rond de huiskamer in de koppestopstraat. Er is daar drie 
keer in de week een inloop voor kinderen en later voor jongeren. Het is de huiskamer in zelfbeheer 
door de jongens  Ik begreep dat de aanvraag voor een intitiatiefgeld (voormalig 
leefbaarheidsbudget) was afgewezen. Heb jij enig idee bij wie ik moet zijn om hier navraag naar te 
doen?  
 
Alvast vele malen dank! 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 06-   
E-mail jet.smit@utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig Maandag tot en met donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: woensdag 23 december 2015 9:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: huiskamer geuzenwijk ?
Bijlagen: jongerenhuiskamer jongens 

Beste  en   
Hierbij de mail die ik net verstuurd heb. Het loopt zo’n vaart nog niet. Ik ga hier tussenuit in elk geval. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 

  Telefoon 030-  of 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:   
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 10:52 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: huiskamer geuzenwijk ? 
 
Ha  
 
Gisteren kwam in onze wekelijkse ‘keek op de week’ de huiskamer Geuzenwijk ter sprake. Collega’s 
van veiligheid zijn bezig met de voorbereiding van oud en nieuw en hebben daarover contact met 
diverse organisaties, waaronder de huiskamer.  heeft daarvoor binnenkort contact met 
dhr.  van de huiskamer.  
In verband hiermee; speelt er nog iets mbt de huisvesting; eerder spraken we elkaar over het 
voornemen van UK om de huurovereenkomst te gaan beëindigen. Is dit nog steeds actueel ?  
 
Mocht je relevante info hebben dan horen we dat graag. 
 
 
 
 
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 
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Van:
Verzonden: donderdag 24 september 2015 15:35
Aan:
Onderwerp: RE: uitzoekdingetje lbb 13-084
Bijlagen: DW-13.014049_13.014049.PDF

Hoi  
 
Ik heb deze aanvraag gevonden, zie bijlage. Jongerenhuiskamer werd toen ondersteund door Instituut 
Zandbergen. Ondanks de aantekening met pen op blz 1 is er geen leefbaarheidsbudget aanvraag uit 
voortgekomen, ik ons overzicht staat bij lbb 13-184: ‘wordt aanvraag MO’. Meer kan ik niet 
achterhalen.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Postadres Postbus 8395, 3503 AJ Utrecht 

  Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 

  Telefoon 030 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl/noordwest 

  Aanwezig maandag t/m donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 24 september 2015 14:40 
Aan:  
Onderwerp: RE: uitzoekdingetje lbb  
 
Beste  dank voor je antwoord, 
Het gaat om een inloop voor jongeren en kinderen in de koppestokstraat 38 die deze jongens daar 
uitvoeren. Mogelijk is dit nog een aanwijzing? Ik vraag degene die mij dit gevraagd heeft (Youke) 
anders om wat meer informatie en kom er dan nog op terug! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 

  Telefoon 030-  of 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 
 



2

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 12:08 
Aan:  
Onderwerp: FW: uitzoekdingetje lbb  
 
Hoi  
 
Ik ken geen aanvraag van de gebroeders  uit het recente verleden, maar misschien heb je nog 
een ander aanknooppunt (behalve de naam).  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Postadres Postbus 8395, 3503 AJ Utrecht 

  Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 

  Telefoon 030 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl/noordwest 

  Aanwezig maandag t/m donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 11:43 
Aan:  
Onderwerp: uitzoekdingetje lbb  
 
Hoi   
 

 van de MO, team Jeugdzorg en Veiligheid, belde. Zij is bezig met begleiding van de broertjes 
 Vorig jaar is een lbb aanvraag van hun afgewezen. Zou jij  de stukken kunnen mailen 

waaruit blijkt waarom hun afwijzing is afgewezen? Ze dacht dat de aanvraag is gedaan door Yoeké of 
door de broers zelf. Je mag haar mailen, mocht je haar willen bellen: 06-  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  Gemeente Utrecht 

  Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Postadres Postbus 8395, 3503 RJ 

  Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 

  Telefoon 030-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig ma, di, 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: dinsdag 1 maart 2016 13:10 
Aan:  
Onderwerp: FW: verzoek om input tbv orienterend gesprek over de huiskamer geuzenwijk 
Ha  
Vorige week hebben we een eerste oriënterende gesprek gehad met  van Youke,  

 van Jou en  gebiedsmanager veiligheid NW over de situatie van de huiskamer 
Geuzenwijk. En deze week nog een gesprek met één van de wijkagenten over zijn beeld. 
Medio maart spreken we elkaar weer over een aantal scenario’s. Vooruitlopend daarop graag nog wat 
input van jou; 

 van Youké gaf namelijk aan dat in het kwartaalgesprek met MO ook gesproken is over een 
optie waarbij de huiskamer zou blijven en MO zou gaan bijdrage aan de huur, maar dat daar vanuit 
MO terughoudend op is gereageerd ? 
Heeft deze terughoudendheid te maken met de beperkte inhoudelijke raakvlakken tussen het werk van 
Youké en de gebruikers van de huiskamer. En als die er wel zouden zijn c.q. komen zou dit dan wel 
bespreekbaar zijn ? Of speelde er andere motieven om terughoudend te reageren op dit 
verzoek/voorstel van Youké ? 
Alvast bedankt voor je reactie,  
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 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 23 december 2015 9:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: huiskamer geuzenwijk ? 
Beste  en   
Hierbij de mail die ik net verstuurd heb. Het loopt zo’n vaart nog niet. Ik ga hier tussenuit in elk geval. 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 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:   
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 10:52 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: huiskamer geuzenwijk ? 
Ha  
Gisteren kwam in onze wekelijkse ‘keek op de week’ de huiskamer Geuzenwijk ter sprake. Collega’s 
van veiligheid zijn bezig met de voorbereiding van oud en nieuw en hebben daarover contact met 
diverse organisaties, waaronder de huiskamer.  heeft daarvoor binnenkort contact met 
dhr.  van de huiskamer.  
In verband hiermee; speelt er nog iets mbt de huisvesting; eerder spraken we elkaar over het 
voornemen van UK om de huurovereenkomst te gaan beëindigen. Is dit nog steeds actueel ?  
Mocht je relevante info hebben dan horen we dat graag. 
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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 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Nu is iedere zelforganisaties anders, maar deze groep heeft ook al een lange geschiedenis met specifieke 
aandachtspunten. 
Omdat in het verleden de gemeente (en mn het wijkbureau) hierin ook een belangrijke rol heeft gespeeld en ook nu 
nog steeds kaderstellend is, vind ik wel dat de gemeente (dus ook het wijkbureau) hier nu ook wel in moet 
meedenken. 
 
Dus mijn voorstel zou zijn een overleg waarin we de huidige situatie bespreken en het kader gezamenlijk vaststellen 
en dan kan en wil JoU graag samen met Youke de gesprekken verder oppakken met deze groep. 
 
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 
 
Werkdagen 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Secretariaat 

 
030‐ /06‐  
sidonie.boom@jou‐utrecht.nl 

 

Van:   [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 23 december 2015 09:40 
Aan:   < @jou‐utrecht.nl>;   < @youkejeugd.nl> 
CC:   < @utrecht.nl>;  ' < @youke.nl> 
Onderwerp: jongerenhuiskamer jongens ghoula 
 
Ha   
 
Heb je al een tijd niet gezien, hoop dat alles goed met je gaat! 
 
Ik kreeg je telefonisch niet te pakken, ik stuur nu maar een mail aan jou en tegelijk aan  

 
Het gaat om het volgende:  werkt voor Youké (voor het onderdeel de Dijk) en Youké 
heeft in het verleden ruimte aangeboden aan een groep jongeren die een inloop wilden starten voor 
buurtjongens/kinderen. De jongens  Jij kent denk ik de geschiedenis van deze groep beter dan 
ik die ken.  
Naast dat Youké hen de ruimte ter beschikking stelt gaat er ook een medewerker van Youké af en toe 
even langs om te kijken of het allemaal goed loopt.  
 

 geeft aan dat Youké ondertussen zelf de ruimte die de jongens gebruiken nodig heeft en dat is 
dan ook een mooi moment om de lichte begeleiding van deze groep ook over te dragen.  
Er is in het verleden wel eens gesproken over andere locaties, maar de jongens wilden toen niet weg 
en konden toen ook blijven bij Youké, dit keer zal dat niet kunnen. Het is natuurlijk wel mooi dat deze 
jongens zo’n initiatief nemen voor een wijk dus er moet met hen gezocht worden naar een goed 
alternatief. Youké geeft aan dat ze in de tussentijd dan nog bij hen kunnen blijven en dat zij alvast wel 
werken met hen aan het besef dat deze locatie van de inloop wel eindig is bij hen. 
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Nou tot zover de lange inleiding. Via  begreep ik dat jullie(JOU) wel in gesprek willen over het 
overnemen van de begeleiding. Ik heb bij het wijkbureau gevraagd of zij een rol zien in dit proces, dat 
was niet het geval.  wil wel graag op de hoogte worden gehouden van eventuele 
voortgang of belemmeringen. Voor het zoeken van een geschikte ruimte kreeg ik via collega’s te horen 
dat dit hoort bij de initiatiefnemers zelf of bij sociaal makelaars of JOU. Ik weet niet zo goed wat hier 
nu handig in is. Een sociaal makelaar betrekken bij de gesprekken of JoU deze rol geven? Daarover 
wilde ik dus met je overleggen maar wie weet kan ik hier nu tussenuit en overleg jij even en  
overleggen jullie even hoe het aan te pakken en wie dat dan oppakt. Is dat oké zo? Ik hoop dat er een 
goede oplossing gevonden kan worden! 
 

 hierbij de gegevens van  (directeur van JoU): 06-  
 hierbij de gegevens van  (manager bij Youké): 06  

 
Fijne dagen gewenst!  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 

  Telefoon 030-  of 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 
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Wil jij mij hierover terugbellen? 
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht 
Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283 
Telefoon 030-  / 06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/noordwest 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 23 december 2015 9:40 
Aan: ';  
CC: ; ' ' 
Onderwerp: jongerenhuiskamer jongens  
Ha   
Heb je al een tijd niet gezien, hoop dat alles goed met je gaat! 
Ik kreeg je telefonisch niet te pakken, ik stuur nu maar een mail aan jou en tegelijk aan  

. 
Het gaat om het volgende:  werkt voor Youké (voor het onderdeel de Dijk) en Youké 
heeft in het verleden ruimte aangeboden aan een groep jongeren die een inloop wilden starten voor 
buurtjongens/kinderen. De jongens  Jij kent denk ik de geschiedenis van deze groep beter dan 
ik die ken.  
Naast dat Youké hen de ruimte ter beschikking stelt gaat er ook een medewerker van Youké af en toe 
even langs om te kijken of het allemaal goed loopt.  

 geeft aan dat Youké ondertussen zelf de ruimte die de jongens gebruiken nodig heeft en dat is 
dan ook een mooi moment om de lichte begeleiding van deze groep ook over te dragen.  
Er is in het verleden wel eens gesproken over andere locaties, maar de jongens wilden toen niet weg 
en konden toen ook blijven bij Youké, dit keer zal dat niet kunnen. Het is natuurlijk wel mooi dat deze 
jongens zo’n initiatief nemen voor een wijk dus er moet met hen gezocht worden naar een goed 
alternatief. Youké geeft aan dat ze in de tussentijd dan nog bij hen kunnen blijven en dat zij alvast wel 
werken met hen aan het besef dat deze locatie van de inloop wel eindig is bij hen. 
Nou tot zover de lange inleiding. Via  begreep ik dat jullie(JOU) wel in gesprek willen over het 
overnemen van de begeleiding. Ik heb bij het wijkbureau gevraagd of zij een rol zien in dit proces, dat 
was niet het geval.  wil wel graag op de hoogte worden gehouden van eventuele 
voortgang of belemmeringen. Voor het zoeken van een geschikte ruimte kreeg ik via collega’s te horen 
dat dit hoort bij de initiatiefnemers zelf of bij sociaal makelaars of JOU. Ik weet niet zo goed wat hier 
nu handig in is. Een sociaal makelaar betrekken bij de gesprekken of JoU deze rol geven? Daarover 
wilde ik dus met je overleggen maar wie weet kan ik hier nu tussenuit en overleg jij even en  
overleggen jullie even hoe het aan te pakken en wie dat dan oppakt. Is dat oké zo? Ik hoop dat er een 
goede oplossing gevonden kan worden! 

 hierbij de gegevens van  (directeur van JoU): 06-  
 hierbij de gegevens van  (manager bij Youké): 06  

Fijne dagen gewenst!  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030-  of 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 
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Van:
Verzonden: maandag 9 november 2009 9:30
Aan: ; 
CC:
Onderwerp: FW: Jongerenhuiskamer geuzenwijk gaat weer open!
Bijlagen: Flyer Jongerenhuiskamer Geuzenwijk voorkant.JPG; Flyer Jongerenhuiskamer 

Geuzenwijk achterkant.JPG

Dag   
Bijgaande info lijkt me relevant voor jullie... kan naar mijn smaak nauwelijks "jongerenvoroziening in zelfbeheer 
genoemd worden, tenzij de "jonge mannen" uit de flyer (leeftijden 28 tot 44!!) er misschien in slagen de jongeren die 
er komen (vanaf 15 jaar) intensief aan te zetetn tot eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid dragen. 
Overigens geen reden ze nu maar meteen uit te sluiten van deelname aan de expertmeeting lijkt me!  

 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 6 november 2009 16:10 
Aan: ; ; ; ;   

 ; ; ; ; ; ;  
; ; ; ; ; ;  

CC: ; ; ; @utrecht.politie.nl; ;  
;  

Onderwerp: Jongerenhuiskamer geuzenwijk gaat weer open! 

Beste betrokkene bij de buurtaanpak Geuzenwijk, 
Tijdens het bewonersoverleg buurtaanpak Geuzenwijk van 8 oktober van was één van de agenda 
punten de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk. 
Hierop heeft  toen een toelichting gegeven. 
Hierbij wil ik jullie laten weten dat de huiskamer op 9 november weer open gaat. Nog niet alle 
activiteiten zullen direct starten. 
In de bijlage de flyer.  
Jullie ontvangen nog een uitnodiging voor de officiële opening welke medio december zal plaatsvinden. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Dienst Wijken 

  Wijkservicecentrum Noordwest 

  Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht 

  Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht 

  Telefoon 030 -  Fax 030 -  

  E-mail @utrecht.nl  

  www.utrecht.nl 

  
Aanwezig maandag t/m donderdag en op vrijdag in de  
even weken 
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Van:
Verzonden: woensdag 10 december 2014 9:34
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex- Makosa

Ha  
Bedankt voor je bericht. 
Het is ons eindelijk gelukt om een afspraak te maken met de broers. En dat is op 12 december om 10.00 uur.   
en ik gaan naar de locatie van Youké kijken en met die twee broers praten. Wil/kan je met ons mee? 
Of heb je een bepaalde vraag waar we rekening mee moeten houden? 
Alvast enorm dank. En top, dat je meedenkt. 
Gr   

Van:   
Verzonden: maandag 1 december 2014 11:58 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer ex- Makosa 
Ha, 
Waren jullie al in de gelegenheid om dit te bespreken? 
Als er uit de kwestie verder gaande acties van mijn kant nodig zijn, hoor/lees ik het graag. 
Met vriendelijke groet,  

, 
 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030 -  / 06 -  Fax 030 -  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 november 2014 12:32 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  en  
Overnemen van deze activiteit. Huisvesting 
Huiskamer 55 m2 
Klein kantoortje en andere voorzieningen.  
Totaal 77 m2 
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030  Mob. 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 9:42 
Aan:  
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CC:  
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha   
Los van de inhoud, wat vraagt men nu aan de gemeente?  
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 vrijdagmiddag afwezig 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: maandag 17 november 2014 14:25 
Aan:  
Onderwerp: FW: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030  Mob. 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:  [mailto: @youkejeugd.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 november 2014 9:39 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Dag   
Door andere prioriteiten duurde het helaas wat langer. 
Hierbij de antwoorden m.b.t. de jongerenhuiskamer die jij vroeg. 
Ik hoor graag via mijn secretaresse wanneer er een afspraak gepland kan worden. Bvk nog in november, dan kan ik het weer 
goed overdragen hier intern (ik ben eind december weer weg bij Youke zoals je weet). 
Met vriendelijke groet, 

  
 

Werkdagen: ma t/m do 
06  /030   

@youkejeugd.nl 

 
Koppestokstraat 38 | 3554 BD Utrecht  
Postbus 682 | 3800 AR Amersfoort 
030 232 80 22| youkejeugd.nl 
Volg youkejeugd op:   
Youké is ontstaan uit Trajectum en Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp. 

Van:  [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 10:40 
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Aan:  
Onderwerp: Vragen over jongerenhuiskamer. 
Ha  
Bijgaande vragen over de jongerenhuiskamer. 
Ik ontvang zsm. jullie antwoorden, om een afspraak te organiseren met mijn collega’s van het team 
samenleving. 
Alvast enorm dank 

 
Proclaimer 
  
Dit e‐mailbericht en/of bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de geadresseerde bent, mag u 
deze e‐mail en/of bijlage(n) niet kopiëren, aan derden laten zien of verspreiden. Heeft u deze e‐mail per vergissing ontvangen, vragen we u 
vriendelijk de afzender onmiddellijk per e‐mail te informeren en de betreffende e‐mail te vernietigen. Youké staat niet in voor juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een e‐mail of voor de ontvangst daarvan. 



Beste  
 
Conform ons afspraak van 27 oktober jl.hieronder  een aantal vragen rondom de 
jongerenhuiskamer bij jullie op locatie . 
 
 

1. Wat voor type activiteiten en met welk doel worden er activiteiten 
georganiseerd door de groep jongeren? 
De ruimte is ma/woe/vrij dag na schooltijd open voor de kinderen van de 
basisschool en op ma en vrij is er huiswerkklas. Voor de jongeren is er 
avondopening. In het weekend zijn ze ook open. 
Daarnaast organiseren ze regelmatig voetbalwedstrijdjes of andere 
activiteiten. 
Met oud en nieuw hebben ze altijd een grote opening (vooral om jongeren en 
overlast van de straat te houden). 
Het doel van de activiteiten is binding in de wijk, vanuit de wijk iets betekenen 
voor de buurtbewoners, preventie van overlast (jongeren die anders op straat 
lopen) en vroegtijdige signalering problemen, ondersteuning van ouders m.b.t. 
hun kinderen (huiswerkbegeleiding). 
Inmiddels komen er ook uit andere wijken jongeren (o.a. Zuilen en 
Overvecht).  
De vrijwilligers  signaleren preventief op problemen en overlast en verwijzen 
soms door naar buurtteams en/of professionele instanties, tevens hebben zij 
een goede samenwerking met de wijkagent.  
Soms maken ook andere groepen uit de wijk gebruik van de locatie, bv 
groepen ouders. 
Op woensdagochtend is er ook standaard een groep vrouwen van Al Amal 

2. Wat maakt het bijzonder dat het juist op deze locatie moet plaats vinden?:  
Gecombineerd in het pand is het een mooie combi tussen zorg en buurtwerk. 
Het is niet heel speciaal deze locatie, maar het is een voorbeeld van 
zelfredzaamheid en participatie uit de wijk door het initiatief van drie broers 
Goula  

3. Wie zijn de trekkers (Initiatief nemers)?:  
De broers  in combinatie met Zandbergen ( inmiddels Youke). Tot 2013 
was het deels verweven met de zorg vanuit Youke. Zie plan van aanpak 
herhuisvesting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk voor de periode januari 
2012 t/m augustus 2013 (kenmerk opdrachtverlening gemeente 12.091883). 
Youke heeft dit plan van aanpak uitgevoerd en afgerond in september 2013. 
Youke heeft in de opstartfase de vrijwilligers geholpen om de huiskamer 
draaiende te houden, stimuleren en ondersteunen van organisatie van 
activiteiten en onderhouden samenwerkingsrelaties met instellingen uit de 
buurt. Zie verder afspraken in de opdrachtverlening van gemeente Utrecht. 
Inmiddels is de dagbehandeling gesloten bij Youke (in de Koppestok) en zijn 
de vrijwilligers ook in staat om zelfstandig de jongerenhuiskamer draaiende te 
houden. Youke biedt nu alleen nog:  
- praktische ondersteuning bij praktische knelpunten 
- vrijwilligersvergoeding drie broers  (staan bij Youke op de 

medewerkerslijst) 
- formele lijn verzorgen naar de broers indien vanuit de gemeente of het Rijk 

verzocht wordt om een bezoek (bv burgemeester, Staatssecretaris etc.) 



- Financiering en beheer ruimte 
- Financiering faciliteiten (nutsvoorziening, internet e.d.)  

4. Wie zijn de hoofdzakelijke bezoekers en wat is de omvang?: 
De hoofdzakelijke bezoekers zijn kinderen/jongeren (20-25 per week) 
Groep vrouwen Al Amal (10-20) 
Andere bewoners (incidenteel). 

5. In welke frequentie worden er activiteiten georganiseerd. 
Iedere maandag-woensdag-vrijdag en in het weekend. 

6. Zijn er al samenwerkingsverbanden met anderen of stichting JoU?  
Samenwerking met Stichting JoU is minimaal, is er wel geweest, maar St. 
JoU heeft nog nauwelijks contact begrijpen wij van de broers. Er is wel 
incidenteel contact met de zorginstellingen indien er problemen zijn.  
Er is veelvuldige samenwerking met de wijkagent en met het Wijkbureau van 
de gemeente Utrecht op de Amsterdamsestraatweg.  

 
Als jij hierop je antwoorden dan zal ik met een ander collega van de samenleving 
een afspraak organiseren. 
 
 
Alvast enorm dank 
 
Met vriendelijke groeten  
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Van:
Verzonden: donderdag 20 november 2014 11:32
Aan: ; 
Onderwerp: jongerenhuiskamer  Youke

Hallo  en  
Hieronder zijn de kosten van jongerenhuiskamer. 
Ik hoor het van jullie of wij met hun een gesprek aangaan? 
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Wat zijn de kosten voor de 
Jongerenhuiskamer? Kosten 
Jongerenhuiskamer Koppestokstraat  
Vrijwilligersvergoeding   € , -  
Kosten activiteiten   € , -  
TV en internet cliënten   € , -  
Huisvestingskosten   € , -  
Totaal   €13.500, -  
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd, Zorg en Veiligheid 
Postadres Postadres 2158 ,3500 GD Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor stadsplateau 1 
Telefoon 030  Mob. 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag t/m vrijdag 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: donderdag 1 november 2018 16:15
Aan: ; ; ; ;  

; 
CC:
Onderwerp: FW: voorbereiding afspraak a.s. maandag 5 nov 10.30 - 11.30 over 

jongerenhuiskamer 2.0
Bijlagen: Gespreksnotitie mogelijkheden jongerenhuiskamer versie okt 2018.pdf; FW: 

Gesprekverslag met MO over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk en vervolgafspraken; 
RE: Gesprekverslag met MO over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk en 
vervolgafspraken; RE: jongerenhuiskamer Geuzenwijk irt speeltuin Watergeus

Opvolgingsmarkering: Flag for follow up
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste collega’s, 
 
A.s. maandag spreken we elkaar op het wijkbureau over het onderwerp jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk 2.0 
 
Ter voorbereiding daarvan: 

- de meest recente versie van de gespreksnotitie van  over de verkenning van 
mogelijkheden van de jongerenhuiskamer (bijlage 1) 

- het verslag van de vorige bijeenkomst met vervolgafspraken (bijlage 2) 
- reactie  op dit verslag (bijlage 3) 
- mailwisseling met  n.a.l.v. signalen van/over de speeltuin de Watergeus(bijlage 4) 

 
@  kan a.s. maandag niet aanwezig zijn; in het kader van ‘vervolgafspraak 2’ zal hij per mail 
nog input leveren n.a.l.v. zijn gesprek met We All 
 
Ik stel voor dat we op basis van bovengenoemde informatie en mondelinge terugkoppeling over o.a. 
tussentijdse contacten met de initiatiefnemers a.s. maandag met elkaar de balans opmaken over 
resultaten van ‘de verkenning van mogelijkheden van de jongerenhuiskamer 2.0’. En in het verlengde 
hiervan afspraken maken van de terugkoppeling hiervan naar de initiatiefnemers en de betrokken 
portefeuillehouders. 
 
Tot a.s maandag,  
 
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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 en de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Het	had	zomaar	gekund	dat	 	crimineel	was	geworden.	Net	als	zo	veel	jongens	om	hem	heen	
was	hij	al	aardig	op	het	foute	pad.	Maar	het	liep	anders.	 	is	nu,	na	een	moeizame	jeugd,	dik	
tevreden	met	zijn	baan	als	vuilnisophaler.	De	Jongerenhuiskamer	Geuzenwijk	speelde	een	cruciale	
rol	in	zijn	leven.		
	

	( 	is	geboren	aan	de	Cornelis	Roobolstraat	als	zoon	van	een	Marokkaanse	vader	en	een	
Nederlandse	moeder,	een	geboren	Geuzenwijkse.	Vader	en	moeder	scheidden	toen	hij	18	was.	
Vader	ging	wonen	aan	de	Marokkodreef,	zijn	moeder	bleef	aan	de	Roobolstraat	en	wil	er	nooit	
meer	weg.	Ook	 	kan	niet	zonder	de	buurt,	terwijl	hij	inmiddels	met	zijn	vriendin	in	de	
Vogelenbuurt	woont.		“In	de	buurt	is	het	ons-kent-ons.	Je	weet	altijd	precies	wie	waar	is.	Maar	
het	was	er	niet	altijd	even	gezellig.”	Hij	doelt	daarmee	op	de	tijd	dat	de	overlast	en	criminaliteit	
door	jongeren	en	drugsdealers	hoogtij	vierde.	De	grootste	ellende	rond	de	eeuwwisseling	
maakte	hij	vanwege	zijn	jonge	leeftijd	niet	mee.	Hij	heeft	er	wel	veel	over	gehoord	van	oudere	
jongens,	die	er	nog	wel	eens	over	vertellen.		
	
“Het	is	heel	erg	raar	om	zo’n	slecht	beeld	van	de	buurt	te	krijgen,	terwijl	je	er	zelf	bent	
opgegroeid.	Ik	werd	erop	aangekeken	dat	ik	uit	deze	buurt	kwam.		Overal	waar	je	kwam	was	het	
dat	je	uit	de	Betonbuurt	kwam.	Zo	van	‘daar	moet	je	mee	uitkijken’,	want	van	zulke	jongens	komt	
niets	terecht.	Iedereen	vroeg	zich	altijd	af	wat	we	van	plan	waren,	als	we	ergens	in	een	groepje	
stonden.	We	werden	altijd	aangekeken	op	wat	een	enkeling	verkeerd	deed.	Dat	er	voor	mijn	tijd	
jongens	waren,	die	verkeerde	dingen	deden,	snap	ik	wel.	Er	was	niks	voor	hen	en	ze	werden	niet	
aan	het	werk	gezet.”			
	

	zat	in	Kanaleneiland	op	een	speciale	basisschool,	de	Luc	Stevensschool,	want	hij	kon	niet	
naar	een	gewone	basisschool	omdat	hij	als	moeilijk	opvoedbaar	te	boek	stond.	Na	de	basisschool	
wilde	hij	wat	met	dieren,	dierenarts	worden	of	zoiets.	Daarom	ging	hij	naar	het	Groenhorst	
College	in	Maartensdijk.	Maar	het	was,	op	drie	buitenlandse	jongens	na,	een	compleet	witte	
school	en	hij	voelde	zich	er	een	buitenstaander	en	kon	er	niet	aarden.	“Als	buitenlandse	jongens	
trok	je	naar	elkaar	toe.	En	die	witte	jongens,	die	waren	opgevoed	met	de	gedachte	dat	jongens	
als	wij	fout	zijn	en	dat	je	daar	niet	mee	om	mag	gaan.”		
	
Dat	hij	moeilijk	opvoedbaar	was,	kwam	volgens	 	door	wat	hij	op	straat	deed.	“Later	ben	ik	
gaan	inzien	dat	wat	ik	deed	verkeerd	was.	Auto’s	en	containers	in	de	fik	steken,	winkeldiefstal,	
fietsen	stelen,	alles	wat	je	niet	moet	doen,	dat	deden	wij.	Je	sleept	elkaar	mee,	je	biedt	tegen	
elkaar	op,	je	wilt	jezelf	bewijzen.	Als	je	niet	meedeed	dan	was	je	een	mietje.	”			
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	kwam	voor	het	eerst	in	de	Jongerenhuiskamer	toen	hij	een	jaar	of	13,	14	was.	“De	
huiskamer	was	voor	veel	jongeren	heel	goed.	Na	schooltijd	was	het	eerste	wat	we	deden	‘lekker	
naar	de	jongerenhuiskamer	toe’.	Daar	konden	we	op	ons	gemak	zitten,	spelletjes	doen,	
computeren	en	Playstation	spelen	en	meedoen	aan	allerlei	activiteiten,	ook	met	oud	en	nieuw.	
Echt	gezellig,	met	eten	en	drinken	erbij.	Er	was	ook	huiswerkbegeleiding,	vooral	van	belang	voor	
jongens	met	Marokkaanse	ouders	van	de	oudere	generatie.	We	veroorzaakten	toen	geen	
overlast.	Denk	niet	dat	het	alleen	maar	om	Marokkanen	ging.	Het	waren	Marokkanen,	Turken,	
Nederlanders,	Zigeuners,	Antillianen,	echt	alles	door	elkaar	heen,	een	groep	van	wel	30,	40	
jongens.	Dat	ze	je	op	het	rechte	pad	hielpen	was	het	mooiste	van	de	jongerenhuiskamer.	In	mijn	
middelbareschooltijd	had	ik	het	liefst	zeven	dagen	per	week	in	de	huiskamer	gezeten.”	
	
In	Maartensdijk	is	 	na	een	half	jaar	in	de	tweede	klas	van	school	gegaan.		“Toen	ben	ik	
naar	het	Deltacollege	gegaan,	motorvoertuigentechniek.		Daar	heb	ik	mijn	diploma	gehaald,	
terwijl	ik	helemaal	geen	examens	gedaan	heb.	Het	was	meer	van,	we	willen	van	je	af,	hier	heb	je	
je	diploma.	Toen	dacht	ik,	wat	moet	ik	nu.	Werken,	verder	studeren?	Het	werd	het	roc	aan	de	
Mississippidreef.	Maar	het	was	niet	wat	ik	wilde,	ik	wil	graag	werken,	zelf	geld	verdienen.”		
	
In	die	jaren	leefde	 	in	twee	werelden:	hij	haalde	veel	rottigheid	uit	maar	wilde	ook	graag	
naar	de	jongerenhuiskamer.	“Maar	als	ik	wat	uitgehaald	had	durfde	ik	er	niet	heen	want	dan	
kreeg	je	op	je	donder	van	 	Hij	kent	iedereen	en	weet	altijd	precies	wat	je	doet.	Met	oud	en	
nieuw	hadden	we	vuilnisbakken	in	de	fik	gezet	en	dachten	we	‘hij	komt	er	toch	nooit	achter’.	
Kwam	je	de	volgende	dag	in	de	huiskamer	dan	zei	hij	‘kom	jij	maar	effe	mee’	en	dan	kreeg	je	op	
je	donder.	Mijn	ouders	wisten	niet	wat	ik	uitvoerde	dus	die	konden	dat	niet.	Maar	Roela	gaf	je	
niet	alleen	op	je	donder,	hij	wees	je	ook	de	weg.	Zo	van:	weet	waar	je	mee	bezig	bent,	kijk	wat	je	
aan	het	doen	bent.	En	hij	verbood	je	ook	wel	eens	om	in	de	huiskamer	te	komen.	Dan	baalde	je	
als	je	vrienden	vroegen	of	je	met	ze	mee	ging.	Nee,	ik	kan	niet	mee,	ik	mag	niet	naar	binnen.	Het	
leuke	is	dat	je	je	wilt	bewijzen	en	goed	je	best	gaat	doen,	bijvoorbeeld	op	school.	En	dan	ga	je	
naar	 	en	dan	laat	je	je	goede	rapportcijfers	zien.	Dat	geeft	je	ook	een	goed	gevoel	van	
binnen.”		
	

	was	ondanks	de	jongerenhuiskamer	nog	veel	op	straat.	“Klieren,	onnozele	dingen	doen	
als	jointjes	roken,	van	alles.	Ik	woonde	nog	thuis.	Ik	heb	mijn	ouders	toen	veel	ellende	bezorgd.	
Een	schuld	opgebouwd	bij	de	zorgverzekering,	want	die	moest	ik	betalen	vanaf	mijn	18e	maar	
dat	kon	ik	niet	omdat	ik	geen	werk	had.	Incasso’s,	deurwaarders.	Mijn	ouders	zeiden	steeds	dat	
er	niets	van	me	terecht	zou	komen	als	ik	zo	door	zou	gaan.”		
	

	ouders	wilden	eigenlijk	niet	verder	met	hem	en	hij	moest	wel	gaan	werken.	“Ik	had	
nooit	eerder	gewerkt	en	ging	vakken	vullen	bij	Albert	Heijn.	Je	voelt	je	dan	min	want	je	ziet	
jongens	in	dure	auto’s	rijden.	Om	me	heen	zeiden	ze	dat	het	goed	was	dat	ik	werkte	maar	zo	zag	
ik	het	zelf	niet.	Want	ik	wilde	veel	geld	verdienen	en	dat	kan	niet	als	vakkenvuller.	Ik	heb	in	die	
tijd	ook	vaak	nog	gestolen.	Zo	kwam	ik	ook	aan	een	nieuwe	Playstation.	Maar	ik	bereikte	er	niks	
mee	en	kwam	vaak	in	contact	met	de	politie.	Ik	heb	gewoon	mazzel	gehad	dat	ik	nooit	heb	
vastgezeten	en	ook	nooit	bij	HALT	ben	geweest.	De	vraag	‘waar	ben	ik	mee	bezig’	kwam	pas	
later,	toen	ik	20,	21	was.	Toen	vond	ik	dat	het	anders	moest.	 	heeft	me	daar	heel	erg	mee	
geholpen	want	door	hem	vond	ik	werk.	Als	ik	 	en	de	jongerenhuiskamer	niet	had	gehad,	
dan	was	ik	nog	steeds	verkeerd	bezig	geweest.”		
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	zegt	dat	hij	geluk	heeft	gehad	dat	hij	een	goede	stage	kon	lopen	bij	een	man	die	in	
klassieke	Mercedesen	handelde.	“Hij	dacht	eerst	dat	ik	misschien	een	of	twee	keer	zou	komen	en	
dan	zou	wegblijven.	Bij	hem	heb	ik	bewezen	dat	ik	kon	werken,	dat	ik	discipline	heb	en	op	tijd	
kan	komen.	Heel	veel	van	die	dingen	had	ik	van	 	geleerd.	Ik	was	veel	met	hem	mee	geweest	
om	te	werken.	Ik	deed	dat	altijd	graag	en	heb	van	alles	gedaan	wat	ik	nooit	uit	mijzelf	gedaan	zou	
hebben.	Timmeren,	metselen,	loodgieten,	ik	ben	er	erg	handig	van	geworden.	Nu	werk	ik	bij	de	
gemeente	als	vuilnisman	want	ik	ben	niet	graag	op	één	plek	bezig	en	ben	graag	buiten.	Het	
verdient	nog	goed	ook,	je	bent	ambtenaar.	Het	is	wel	keihard	werken	maar	daar	wen	je	aan.	Per	
dag	gaat	er	soms	wel	16,	17	ton	door	je	handen.	Ik	heb	mijn	leven	nu	volledig	onder	controle.	Ik	
heb	een	vriendin,	werk	en	een	huis.	Ik	maak	mijn	ouders	gelukkig,	dat	is	voor	mij	wel	het	
belangrijkste.”		
	

	ziet	de	jongens,	die	in	tegenstelling	tot	hij,	zijn	blijven	hangen	in	het	criminele	circuit	nog	
regelmatig.	“Dan	maak	ik	nog	wel	eens	een	praatje	met	ze.	Ik	probeer	niet	om	ze	om	te	praten	
om	mijn	weg	te	volgen,	dat	moeten	ze	zelf	weten.	Maar	het	is	wel	zo	dat	de	hele	Marokkaanse	
gemeenschap	op	hun	gedrag	aangesproken	wordt.	En,	eerlijk	is	eerlijk,	in	de	praktijk	gaat	het	in	
de	criminaliteit	negen	van	de	tien	keer	om	Marokkanen	of	buitenlanders.	Het	is	een	selecte	
groep	maar	iedereen	wordt	erop	aangesproken.	Ik	ga	daarom	ook	niet	graag	uit.”		
	

	bleef	tot	het	eind	in	mei	2017	in	de	jongerenhuiskamer	komen,	de	laatste	jaren	als	
vrijwilliger.	“Als	 	niet	kon	omdat	hij	moest	werken,	deed	ik	de	huiskamer	open	en	sprak	ik	
de	jongens	aan.	En	ik	ging	de	planning	van	activiteiten	doen.	In	die	tijd	wilden	er	allemaal	
jongens	stage	komen	lopen.	Ze	voelden	zich	er	prettig.”		
	

	zegt	tegenwoordig	veel	steun	te	vinden	in	het	geloof.	“Ik	ga	regelmatig	met	 	mee	
naar	de	moskee.	Ik	heb	het	geloof	ook	gebruikt	om	op	het	goede	pad	te	blijven.	Ik	moet	er	ook	
altijd	aan	denken	als	jongens	om	het	leven	komen	door	criminele	activiteiten.	Als	ze	zich	aan	het	
geloof	hadden	gehouden,	dan	hadden	ze	een	mooi	leven	kunnen	hebben.	Het	maakt	niet	uit	welk	
geloof,	elk	geloof	houd	je	op	het	rechte	pad,	je	hebt	iets	om	je	aan	vast	te	houden.			
	

	wil	graag	trouwen	en	zijn	ouders	een	kleinkind	geven.	En	weet	zeker:	“als	de	
jongerenhuiskamer	weer	opengaat	ben	ik	er	zeker	bij.”		
	
	

,	september	2018	
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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. Dat past niet in de opdracht van het jongerenwerk. 
 
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? 
 
Interessant inderdaad waarom  dit eerst vrijwillig deed en nu betaald wil worden. 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: donderdag 11 oktober 2018 11:20
Aan:
CC:
Onderwerp: Casus Jongerenhuiskamer Geuzenwijk (Noordwest)
Bijlagen: Boekje aan burgemeester - mooi moment; Gespreksnotitie mogelijkheden 

jongerenhuiskamer versie 29 aug 2018.pdf; Over de 
JongerenhuiskamerGeuzenwijk.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hallo  
 
Ik ben betrokken bij een casus in de wijk waarbij de initiatiefnemers mogelijk contact gaan opzoeken 
met de burgemeester voor hulp. Daarom stuur ik je deze e-mail vast ter kennisname. Het gaat om de 
Jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk (Noordwest). Ik zal de casus en de hulpvraag van de 
initiatiefnemers onderstaand nader toelichten. 
 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
De Jongerenhuiskamer heeft een lange bestaansgeschiedenis in de Geuzenwijk. De 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk is ontstaan in een periode dat er grote onrust was in de Geuzenwijk. 
De onveiligheid was groot, de overlast van jongeren groot. De Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk was vanaf 2007 een bijzonder initiatief. Voor jongeren en later ook kinderen was het een 
ontmoetingsplek en konden ze er op een veilige plek, binnen, hun vrije tijd besteden. Ook voor 
huiswerkbegeleiding en advies of hulp bij problemen konden ze er terecht. Ze werden begeleid door 
vrijwilligers die als rolmodellen konden dienen, andere rolmodellen dan die van de straat. De 
Jongerenhuiskamer wist (kwetsbare) jongeren te bereiken die andere niet konden bereiken. 
 
Sinds mei 2017 is de huiskamer door een samenloop van omstandigheden gesloten; het zat in het 
pand van Jeugdhulpverleningsorganisatie Youké dat het pand heeft moeten afstoten. Uitgebreid 
onderzoek naar een ander onderkomen heeft vooralsnog niets opgeleverd. Over de Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk is in 2017 een boekje gemaakt (zie bijlage: Over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk). 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. In het voorwoord van de burgemeester staat: “Alleen al daarom hoop ik dat de 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk niet alleen iets moois zal zijn uit het verleden, maar ook - in wat voor 
gedaante ook - iets moois voor de toekomst”. 
 
Het boekje is december 2017 gepresenteerd en heeft de nodige media aandacht gekregen: 
https://www.ad.nl/utrecht/enlsquo-utrechtse-geuzenwijk-was-het-hoofdkantoor-van-de-
overlastenrsquo~ae1be0a8/. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente hebben de 
initiatiefnemers een exemplaar van het boekje overhandigd aan de burgemeester (zie bijgaande e-
mail: boekje aan burgemeester – mooi moment). 
 
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 
 
Jongerenhuiskamer 2.0 
Al voor de sluiting van de Jongerenhuiskamer zijn diverse wijkpartijen (wijkbureau, veiligheid, 
jongerenwerk, politie, Mitros) met de initiatiefnemers van de Jongerenhuiskamer in gesprek over een 
nieuw onderkomen. Een nieuw onderkomen is er tot op heden nog niet gevonden. Daarnaast zijn er bij 
de totstandkoming van het boekje over de Jongerenhuiskamer ideeën ontstaan bij de initiatiefnemers 
voor een Jongerenhuiskamer 2.0, een Jongerenhuiskamer Geuzenwijk met een extra betekenis. De 
initiatiefnemers willen – naast een ontmoetingsplek – kwetsbare jongvolwassenen helpen middels: 
maatwerk en coaching op de persoon gericht, ontmoeting en zinvolle vrijetijdsbesteding ‘van de 
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straat’, toeleiding naar stage-achtige trajecten met kleine ondernemers op verschillende terreinen 
(bouw, techniek, horeca, kapper) en samenwerking met zowel bedrijven als onderwijsinstellingen. 
Focus ligt bij een doelgroep van jongeren van 14 –18 en van 18-27 jaar zonder voldoende opleiding en 
vaardigheden of startkwalificatie om werk te vinden. 
 
Wijkbureau Noordwest vond hierin de aanleiding de nieuwe formule te steunen en gaf  
in de persoon van  een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.  
 
Gesprek MO 
Er is door  een gespreksnotitie opgesteld met de uitkomsten naar de mogelijkheden voor 
een Jongerenhuiskamer 2.0. Deze notitie is op woensdag 3 oktober jl. besproken met , 
MO, wijkbureau Noordwest en veiligheid Noordwest. MO was gevraagd te reageren op de verkenningen 
van de geschetste mogelijkheden en de vraag of hier vanuit MO financieel aan kan worden bijgedragen 
(zie onderstaande gespreksverslag voor een uitgebreide toelichting). Kort samengevat: MO is niet 
voornemens om financieel bij te dragen aan een Jongerenhuiskamer 2.0. De Jongerenhuiskamer 
bereikt volgens wijkpartijen kwetsbare jongvolwassenen die JoU niet bereikt. Waar veiligheid 
Noordwest en wijkbureau Noordwest de Jongerenhuiskamer zien als een aanvulling op het 
jongerenwerk en buurtteams, is MO van mening dat de opgave ligt bij JoU om - mocht JoU niet alle 
groepen bereiken - haar werkwijze zodanig aan te passen dat alle doelgroepen wel bereikt worden. Zij 
zien geen oplossing in dat te compenseren door een nieuwe partij als de Jongerenhuiskamer ernaast 
te financieren. Wel is MO samen met de wijkpartijen van mening dat er nagedacht moet worden over 
hoe we , (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de Jongerenhuiskamer, als ‘best 
persons’ kunnen behouden voor de buurt, de wijk en / of de stad. Het benutten van 
ervaringsdeskundigen in het sociale domein is een vraagstuk waar vanuit MO/W&I naar gekeken wordt 
o.a. met het oog op de uitvraag voor (aanvullende) zorg die gefinancierd wordt door gemeente (het 
gaat hier om inkoop van zorg voor zowel jeugd als volwassenen voor de periode vanaf 2020). 
Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan is ervanuit MO de bereidheid om te zoeken naar een 
incidentele oplossing (tot 1 januari 2020) om Roela's ervaringsdeskundigheid in te zetten voor de 
buurt/wijk/stad. Vanuit wijkveiligheid is aangegeven dat wij eventueel bereidheid zijn om een 
incidentele oplossing te co financieren als tussenstap naar een definitieve oplossing. 
 
Contact burgemeester 
Naar aanleiding van het gesprek met MO lijkt een (volledig zelfstandige) Jongerenhuiskamer 2.0 
vooralsnog niet haalbaar. Wel wordt er gekeken hoe één van de initiatiefnemers als 
ervaringsdeskundige voor de gemeente ingezet kan worden. Dit sluit echter niet direct aan op de 
wensen en ideeën van de initiatiefnemers. Mogelijk dat zij de hulp van de burgemeester en / of de 
politiek inschakelen om dit signaal af te geven. Dat de Jongerenhuiskamer veel heeft bereikt voor de 
Geuzenwijk, maar een vervolg niet door de gemeente wordt ondersteund. 
 
Wij blijven met de initiatiefnemers in gesprek om te kijken naar een passend vervolg.  
 
Uitvraag jongerenwerk en aanvullende zorg 
Ik heb  meegenomen in de CC omdat er in de gesprekken met MO over de Jongerenhuiskamer 
ook gesproken is over flexibiliteit in de uitvraag van het jongerenwerk en in de uitvraag van 
(aanvullende) zorg. In onderstaande e-mail staat dat Veiligheid en Wijken vraagtekens hebben bij het 
beleidsvoornemen om in het kader van de uitvraag jongerenwerk geen flexibele schil toe te passen 
vergelijkbaar met de uitvraag aan de SMO. Dit moet echter zijn veiligheid Noordwest met als 
aanvulling dat wij 1 stedelijke jongerenorganisatie als positief zien, maar dat wij voor de zorg van een 
deel van de doelgroep (kwetsbare jongvolwassenen) behoefte hebben aan flexibiliteit in de buurt / 
wijk. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Veiligheid 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
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  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 15:50 
Aan: ; ; ; ;  
CC:  
Onderwerp: FW: Gesprekverslag met MO over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk en vervolgafspraken 
 
Ha      
 
Vorige week woensdag 3 oktober j.l. spraken we elkaar over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk. Een 
gespreksnotitie met een beschrijving van de Jongerenhuiskamer 2.0 en een verkenning van 
mogelijkheden lagen voor (zie bijlage). MO, in de persoon van  en , is 
gevraagd te reageren op de verkenningen van de geschetste mogelijkheden en de vraag of hier vanuit 
MO financieel aan kan worden bijgedragen. Hierbij een kort verslag (cursieve tekst) van hetgeen 
besproken is. Mochten jullie aanvullingen hebben dan horen we dat graag. Ik laat een vervolgafspraak 
maken voor over een week of drie om de balans weer op te maken.  
 
 
De Jongerenhuiskamer 2.0 richt zich op jongeren, op adolescenten en preventief wordt een jongere 
groep (10 – 14 jaar) bereikt. De verschillende groepen en doelstellingen raken daarmee verschillende 
portefeuilles (Jeugd, W&I, Veiligheid, Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn) en zijn ambtelijk 
verdeeld over verschillende accounts. Waar het gaat om de primaire groep voor de Jongerenhuiskamer 
2.0 (door Martin aangeduid als niet-willers), constateren we de paradox dat er stadsbreed signalen zijn 
over het bestaan van deze groepen, echter kenmerkend van deze groepen is dat men onder het radar 
blijft, er dus onvoldoende beeld is hoe groot de doelgroep is, wat een gerichte maatwerkaanpak weer 
in de weg staat. Daarbij kan meespelen dat niet iedere jongere zich in beginsel aangetrokken voelt tot 
c.q. thuis voelt bij de geïnstitutionaliseerde organisaties. Waardoor hun behoefte niet aansluit bij het 
aanbod en/of de gangbare werkwijzen en daardoor langs deze weg niet bereikt worden.  
Voor dit moment wil MO eerst meer zicht krijgen op de omvang van deze doelgroep (het totaal aan 
deze jongeren en adolescenten) voor geheel Utrecht. Komend jaar moet gebruikt worden om de groep 
beter in kaart te krijgen om vervolgens te kunnen bepalen welk beleid en welke oplossing ervoor 
ingekocht zou kunnen worden. En wat vervolgens de meerwaarde zou kunnen zijn van initiatieven 
zoals de Jongerenhuiskamer 2.0 t.o.v. het reguliere aanbod van bijv JoU. 
 
• Afspraak 1:  probeert via de initiatiefnemers te achterhalen wat hun inschatting van de 
grootte van de groep in Geuzenwijk. Deze gegevens kan MO dan zo nodig gebruiken op dit te 
extrapoleren voor (andere delen van) de Stad. 
 
Voor het onderdeel waar de jongerenhuiskamer aanvullend zou zijn of kunnen zijn op het 
jongerenwerk van JoU is MO/Jeugd vooralsnog van mening dat: 
• Mocht JoU niet alle groepen bereiken, dan nog is het geen oplossing dat te compenseren door een 
nieuw partij, als de Jongerenhuiskamer, ernaast te financieren. Oftewel, de opgave ligt bij JoU om 
haar werkwijze zodanig aan te passen dat alle doelgroepen wel bereikt worden. 
• In het verlengde hiervan is één van de uitgangspunt van de nieuwe uitvraag in 2019 voor het 
jongerenwerk in de stad, om het jongerenwerk aan 1 stedelijke partij te gunnen voor de komende 5 
jaar.  
• Dat er , zoals in het geval van de uitvraag voor het sociaal makel organisatie (SMO) , geen ruimte 
wordt opgenomen voor flexibele en buurtgerichte initiatieven. 
• En dat daarmee de mogelijkheid om de Jongerenhuiskamer2.0 te financieren middels een 
bewonersbod vervalt. 
 
Bovengenoemde laat onverlet dat de waarde van  (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de 
Jongerenhuiskamer, uitdrukkelijk wordt gezien: zijn kwaliteiten, zijn ervaringsdeskundigheid. De vraag 
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is hoe ‘best persons’ als  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  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: woensdag 12 december 2018 17:09
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: Agendapunt staf veiligheid maandag 17 december: Jongerenhuiskamer 

Geuzenwijk
Bijlagen: Oplegnotitie staf Veiligheid over Jongerenhuiskamer - 17 december 2018.docx; 

Bijlage 1 Over de JongerenhuiskamerGeuzenwijk.pdf; Bijlage 3 Verkenning 
mogelijkheden jongerenhuiskamer Geuzenwijk dec 2018.pdf; Bijlage 2 Opdracht 
burgemeester 2 jan 2018.pdf

Hallo  
 
Bijgaand de stukken voor staf veiligheid van maandag 17 december m.b.t. agendapunt 
‘Jongerenhuiskamer 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: donderdag 14 november 2019 15:22
Aan: ; 
Onderwerp: RE: stand van zaken geuzenwijk. 

Volgens mij mag het nu nog globaal omdat het even een update is voordat we het op de combistaf van 
18 december bespreken.  
 
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: donderdag 14 november 2019 15:21 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: stand van zaken geuzenwijk.  
 
Ik heb nog geen contact gehad met  (ben zelf een paar dagen vrij geweest en hij werkt niet op 
donderdag). Maandag zie ik hem en zal laatste info ophalen. 
Vooral punt: De initiatiefnemers van de jongerenhuiskamer zijn actief gebleven in de wijk zonder de 
inlooplocatie wil ik goed uitvragen. Verder even kijken of we iets moeten noemen over jaarwisseling en 
ramadan. 
 
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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Van:   
Verzonden: donderdag 14 november 2019 15:14 
Aan: ;  
Onderwerp: stand van zaken geuzenwijk.  
 
Mocht Maarten in de staf jeugd beginnen over de jongerenhuiskamer bij deze nogmaals de stand van 
zaken op een rij.  
Op 18 december willen we de jongerenhuiskamer agenderen voor de staf Jeugd zorg en veiligheid. Dit 
punt bereiden we in samenwerking met veiligheid en de wijk voor. Momenteel zijn we bezig op te 
halen hoe het gaat in de wijk. Dit doen we bij de gebiedsmanager veiligheid, het jongerenwerk en de 
wijkadviseur.  
 
Onderstaande hebben we inmiddels al wel gedeeld met Maarten via de mail maar toch nogmaals met 
hier en daar een aanvulling. 
 
@  wil jij aanvullen/verbeteren 
 

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

 
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/. De initiatiefnemers van de 
jongerenhuiskamer zijn actief gebleven in de wijk zonder de inlooplocatie. 
 

 Over de voortzetting van de jongerenhuiskamer Geuzenwijk is op wijkniveau (met inbreng van 
MO) nagedacht en is door het wijkbureau een onderzoek gefinancierd om te zoeken naar 
alternatieve locaties. Deze zijn ook aangeboden, maar deze zijn door de initiatiefnemers niet 
passend bevonden.  
 

 De jongerenhuiskamer heeft als afscheidscadeau met financiering van het wijkbureau een 
boekje gekregen, deze is overhandigd door de burgemeester.  

 
o Er is onlangs een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 2.0 versie van de jongerenhuiskamer 

(een vernieuwde vorm). Hierbij werd er onderzocht of een andere vorm van de huiskamer 
haalbaar was. Verschillende opties voor financiering zijn onderzocht. Hier is, voor zover wij 
weten, geen passend resultaat gevonden.  
 

o Vanuit het jongerenwerk (Stichting JoU) is extra aandacht/alertheid voor de situatie in 
Geuzenwijk uit de laatste contact met jongerenwerk beschrijven zij dat de contacten in de wijk 
goed zijn.  

 
 
Ps. Goed voor je om te weten dat we dit eigenlijk aan de wijk vinden om hier in een stap naar voren te 
doen. We (  en ik) gaan hier actie op ondernemen. 
 
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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Er is al een afspraak gepland op 28 januari tussen JoU, politie, wijkbureau, wijkVeiligheid.  en ik zijn 
hiervoor ook uitgenodigd  
 
Groeten 

  
 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:  < @utrecht.nl> 
Datum: zondag 13 jan. 2019 10:25 AM 
Aan:  < @utrecht.nl>,  < @utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Rondvraag B&W 8 januari Jongerenvoorziening Geuzenwijk 
 
Hoi dames 
Zie onder. Binnenkort even bij over doorpraten svp wat de mogelijkheden zijn en wie het kan oppakken. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

M 06  

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

maandag t/m vrijdag 

   

 

Van:    
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 12:56 
Aan:  ;   
Onderwerp: FW: Rondvraag B&W 8 januari Jongerenvoorziening Geuzenwijk 
Ter info. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030 ‐   / 06 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

Cluster Veiligheid 2 

maandag t/m donderdag, vrijdagochtend 

Postbus 16200 

3521 AZ Utrecht 
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• Afspraak 1:  probeert via de initiatiefnemers te achterhalen wat hun inschatting van de 
grootte van de groep in Geuzenwijk. Deze gegevens kan MO dan zo nodig gebruiken op dit te 
extrapoleren voor (andere delen van) de Stad. 
 
Voor het onderdeel waar de jongerenhuiskamer aanvullend zou zijn of kunnen zijn op het 
jongerenwerk van JoU is MO/Jeugd vooralsnog van mening dat: 
• Mocht JoU niet alle groepen bereiken, dan nog is het geen oplossing dat te compenseren door een 
nieuw partij, als de Jongerenhuiskamer, ernaast te financieren. Oftewel, de opgave ligt bij JoU om 
haar werkwijze zodanig aan te passen dat alle doelgroepen wel bereikt worden. De opgave ligt bij JoU 
om jongerenwerk voor de stad te bieden gericht op kwetsbare jongeren in de wijken zij hebben de 
opdracht hierbij toegankelijk te zijn voor verschillende doelgroepen. Mocht deze toegankelijkheid naar 
het idee van het wijkbureau onvoldoende zijn dan wordt hierover een gesprek gevoerd op wijk niveau 
om te kijken of en hoe deze doelgroep ook bereikt kan worden mocht dit nodig zijn? Mocht dit gesprek 
voor onvoldoende resultaat zorgen dan is het belangrijk tijdig op te schalen.  
• In het verlengde hiervan is één van de uitgangspunten van de nieuwe uitvraag in 2019 voor het 
jongerenwerk in de stad, om het jongerenwerk aan 1 stedelijke partij te gunnen voor de komende 5 
jaar deze beslissing ligt bij de raad. 
• Dat er , zoals in het geval van de uitvraag voor het sociaal makel organisatie (SMO) , geen ruimte 
wordt opgenomen voor flexibele en buurtgerichte initiatieven ook deze beslisssing ligt bij de raad. 
• En dat daarmee de mogelijkheid om de Jongerenhuiskamer2.0 te financieren middels een 
bewonersbod voor het jongerenwerk vervalt.  
 
Bovengenoemde laat onverlet dat de waarde van  (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de 
Jongerenhuiskamer, uitdrukkelijk wordt gezien: zijn kwaliteiten, zijn ervaringsdeskundigheid. De vraag 
is hoe ‘best persons’ als  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 gezamenlijke 
incidentele oplossing (tot 1 januari 2020) om  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. Dit deel begrijp ik niet helemaal?  
 
Tot slot:  
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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 

  Amsterdamsestraatweg 283 

  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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Van:
Verzonden: maandag 17 december 2018 12:25
Aan:
CC: ; ; 
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer en de wijkstaf van morgen
Bijlagen: Oplegnotitie staf Veiligheid over Jongerenhuiskamer - 17 december 2018.docx

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 
 
Hoi beide, 
 
Ik heb enkel ter info gedeeld met  op de staf dat de sluiting van de jongerenhuiskamer en het 
onderzoek van  gedeeld werden op de wijkstaf. Daarbij heb ik bij  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  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 
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  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 

Hoi  en  
 
Ik heb nog een 2-tal opmerkingen in de oplegnotitie erbij gezet. 
Zal ik die rechtstreeks doorsturen naar , of nemen jullie het mee in jullie eventuele 
opmerkingen? 
 
 
Met vriendelijke groet,  







 
 
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: vrijdag 21 december 2018 15:24
Aan: ; 
Onderwerp: Re: Speerpunten jeugd & veiligheid Noordwest 2019

Ha  en  
 
Ik heb jullie uitgenodigd voor onderstaande bijeenkomst. Mijn streven is om het vraagstuk mbt de 
Geuzenwijk te bespreken met de partners tijdens deze bijeenkomst. 
 
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: vrijdag 21 december 2018 15:22 
Aan: @politie.nl'; '  ( )'; ; ' ';  

; ; '; ; ;  
CC:  
Onderwerp: Speerpunten jeugd & veiligheid Noordwest 2019 
 
Beste allemaal, 
 
Jullie ontvangen van mij en  (wijkadviseur Noordwest) een datumprikker om begin 
volgend jaar gezamenlijk de speerpunten voor Noordwest te bepalen op het gebied van jeugd & 
veiligheid. Het doel is om gezamenlijk te kijken naar vragen als: Welke ontwikkelingen zien we in de 
wijk? Wat zijn kwetsbare plekken in de wijk? Wat willen we gezamenlijk bereiken in 2019? Welke 
samenwerkingsafspraken maken we voor 2019? 
 
Jongerenwerk Utrecht (JoU) heeft al een stedelijk plan opgesteld met de koers voor de inzet van JoU 
in 2019. Met JoU Noordwest heeft er al een eerste gesprek plaatsgevonden over wat het stedelijk plan 
betekent voor de inzet van JoU in de wijk Noordwest. Deze speerpunten willen wij met jullie bespreken 
en verder aanscherpen: wat is de opdracht als het gaat om de jeugd van Noordwest? 
 
Verder wordt het sociaal makelaarschap in Noordwest (en Utrecht) per 1 januari ingevuld door DOCK. 
Welke samenwerkingsafspraken maken we over de inzet op de doorgaande lijn 10-14 jaar? 
 
Over deze en andere punten gaan wij in het nieuwe jaar graag met jullie in gesprek. 
 
Fijne feestdagen! 
 
Met vriendelijke groet,  



2

  
  

  
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: woensdag 27 november 2019 15:18 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: FW: combistaf Zorg Jeugd en Veiligheid 18 dec a.s. ; jongerenhuiskamer Geuzenwijk ? 
Ha, 
Eerder hebben we al even contact gehad dat via wethouder Maarten van Ooijen het onderwerp 
Jongerenhuiskamer in B&W besproken is. Nu hoor ik van collega’s veiligheid dat dit onderwerp vanuit 
de portefeuille van Ooijen op de combi staf Jeugd en Veiligheid van 18 december a.s. staat 
geagendeerd. Is jullie bekend wie hier ambtelijk vanuit MO bij betrokken is en wat er geagendeerd 
staat ? 
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: maandag 11 november 2019 13:29 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Ha, 
Niet begin september; mogelijk dat dat toen nog een nabrander was van de publicatie van vlak voor 
de zomer in TROUW over de Geuzenwijk ?  
Later, rond het werkbezoek van 21 oktober j.l. van de wijkwethouder aan de Roobolkapel en het 
bewonersinitiatief van de Marckplein heb ik nog wel even contact gehad met  en  

 van MO over het signaal dat er bij het bezoek van de Koning aan dit plein op burendag, 
waarbij wethouder Maarten van Ooijen aanwezig was, gesproken zou zijn (door  ?) over de 
behoefte aan een jongerenvoorziening. En Maarten dit ‘mee zou nemen naar het college’. Op dat 
moment was daar echter bij beide collega’s niets concreets bekend over. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
M 06  
a.j.voogt@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkservicecentrum Noordwest 
Ondiep Zuidzijde 6 3551 BW Utrecht 
Lumaxgebouw 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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Van:   
Verzonden: maandag 11 november 2019 12:14 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Ha , 
Zie onderstaande mailwisseling. Weet jij waarom er eind augustus / begin september door het college 
vragen zijn gesteld over de stand van zaken rond de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk? Ben jij toen 
betrokken geweest bij de beantwoording van de vragen? 
Blijkbaar is er ook een vraag gesteld in de laatste combistaf staf Zorg en Veiligheid en staat het 
onderwerp geagendeerd voor de volgende staf (datum is bij mij nog niet bekend). Ik krijg  
telefonisch nog niet te pakken.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
Ondiep-Zuidzijde 6 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:03 
Aan:  
Onderwerp: FW: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Hoi  
Zie onderstaande mailwisseling nav de combistaf Zorg Jeugd en Veiligheid, 
Heb jij nog wat nieuws te melden over Geuzenwijk, loopt het jongerenwerk van JoU daar nu ook beter. 
Is er nog onvrede door het ontbreken van de huiskamer bij de initiatiefnemers? 
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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Van:   
Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:47 
Aan: Ooijen, Maarten van 
CC: ; ; ;  
Onderwerp: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
Beste Maarten, 
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 Klaas,  
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: dinsdag 16 oktober 2018 14:41
Aan: ; 
Onderwerp: RE: Huiskamer Geuzenwijk

Ha  
 
Volgens  en mij gaan we voor 1 stedelijke organisatie.  
 
Niet met de aantekening (zoals jij omschrijft) eventueel onder de paraplu van het jongerenwerk.  
Lokale initiatieven zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar dan per situatie kijken hoe dit het beste 
gefinancierd kan worden en hoe het zich verhoudt tot de inzet van het jongerenwerk, dus aanvullend 
op het jongerenwerk.  
 
Uiteindelijk ligt het wel bij de raad om dit wel of niet vast te stellen.  
 
Wat betreft  we horen vanuit het wijkbureau dat hij meerwaarde heeft. En willen daarin 
gezamenlijk kijken hoe we hier samen in kunnen voorzien. 
 
Prima als jij dit naar  terugkoppelt.  zit begin november weer aan tafel in Noordwest. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -  / 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Jeugd, Zorg en Veiligheid 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 2158 

  3500 GD Utrecht 

  
 

 

 

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 
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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 

  Cluster Veiligheid 1 

  Stadsplateau 1 

  maandag tot en met donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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Van:
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 8:53
Aan: ; 
CC:
Onderwerp: FW: afscheid Huiskamer; bijdrage akkoord uit WAP ?

Ha  
 
J.l. maandag heb ik met   (ban Al Amal) en 2 van de 3 broers  een gesprek gehad 
over de resultaten van de gesprekken die  heeft gevoerd of er elders mogelijkheden zijn om de 
huiskamer voort te zetten. Conclusie is dat die er niet zijn omdat er geen ruimte is in de Geuzenwijk is 
die voldoet aan de verwachtingen en eisen van de  De resultaten van de gesprekken worden 
nog teruggekoppeld aan diegene waar  mee gesproken heeft. Volgende week heb ik met haar en 
Youké ook nog een terugkoppeling ook om een beeld te krijgen over de stavaza van de verkoop van 
het pand. 
 
Vooruitlopend daarop hebben we j.l. maandag besproken dat het wenselijk is om de sluiting van de 
huiskamer nog te markeren. Daarvoor is onderstaande begroting aangeleverd. Ik stel voor om dit te 
financieren uit WAP omdat eten en drinken niet meer passend is binnen IF. 
 
Akkoord ? 
 
 
  
 
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:  [mailto: @ienb.nl]  
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 10:30 
Aan:  
CC: jongeren huiskamer 
Onderwerp: afscheid Huiskamer 
 
Beste ,  
 

 heeft -zoals afgesproken- een opzetje begroting gemaakt voor het afscheidsfeestje van de Huiskamer. 
We hebben daar samen nog even naar gekeken maar lijkt zo behoorlijk compleet.  
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Van:
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 13:44
Aan:
Onderwerp: FW: input  voor MT veiligheid

 
Hierbij input voor MT veiligheid van a.s. maandag: 
 
De Huiskamer Geuzenwijk (ontmoetingslocatie in zelfbeheer) moet haar deuren sluiten omdat de 
eigenaar van het pand (Youké) per 1 maart gaat verhuizen en het pand in de verkoop gaat. Vanwege 
de rol en functie van de Huiskamer heeft  er in opdracht van het wijkbureau NW een 
haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar alternatieve locaties in de buurt, die voldoen aan het 
programma van eisen c.q. de werkwijze van de Huiskamer. Ondanks de bereidheid van verschillende 
partijen om hierover in gesprek te gaan (waaronder Mitros, JOU, Mekaar) heeft dit tot geen passend 
resultaat geleid. Dit vanwege de combinatie van het beperkt aanbod aan vrije m2 in de Geuzenwijk, 
het niet kunnen beschikken over structurele financiële bronnen (vanuit de gemeente en extern) en het 
programma van eisen van de Huiskamer. In overleg met Youké en het wijkbureau zal de Huiskamer de 
sluiting van de ruimte op een voor haar passende wijze afronden. Verder is het advies om in overleg 
met de broers  te verkennen of en hoe hun kennis, positie en inzet van nut kan blijven voor de 
wijk. Daarbij gaat het niet alleen over inzet rond Oud & Nieuw en Ramadan maar juist ook over de 
aanwezigheid in -en de betrokkenheid met de wijk. De gebiedsmanager veiligheid zal hier bij 
betrokken worden. 
 
In de eerstkomende wijkstaf van de wijkwethouder Kees Diepenveen zal de rapportage over het 
haalbaarheidsonderzoek geagendeerd worden. 
 
  
 
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: maandag 10 juli 2017 14:01
Aan: ; ; 
Onderwerp: FW: ter info: bestemming pand Koppenstokstraat (voormailge lokatie 

jongerenhuiskamer)

 
 

Van:  [mailto: @youke.nl]  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:36 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: sportmiddag 28 juni a.s. Geuzenwijk 
 
Beste   
  
Ik heb nog even nagevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. ons pand op de Koppestokstraat.    
teamhoofd facilitair vertelde mij dat er een partij is die het pand wil verbouwen tot woningen en nu de afspraak is dat zij dit een 
half jaar dit onderzoeken en dan tot koop overgaan. Als dit niet lukt, dan verkopen we het pand aan de 2e gegadigde die deze 
voorwaarde niet heeft gesteld (en een lager bod heeft gedaan).  Onze makelaar regelt dat er in tussentijd een anti‐kraak 
organisatie (cameleon?)  regelt dat het pand beheerd/bewoond blijft.  
  
Ik geef je deze informatie omdat er misschien vragen uit de buurt komen over de stand van zaken en je dan in ieder geval 
geïnformeerd bent. Voor een eventuele doorstart van de jongerenhuiskamer is dit slechts nieuws omdat er in de ruimte dus 
woningen gehuisvest gaan worden. 
  
Hartelijke groet, 
  

  
 

  
06‐   /  @youke.nl 
  

 
  
Buurtlaan Oost 62 | 3902 DB Veenendaal 
0318   | youkejeugd.nl 
  
Volg youkejeugd op:    
  
Youké is ontstaan uit Trajectum en Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp. 
  

Van:  [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 21 juni 2017 16:51 
Aan:  
Onderwerp: FW: sportmiddag 28 juni a.s. Geuzenwijk 
  
Beste  
  
Komende woensdag 28 juni organiseren we een sportmiddag in de Geuzenwijk; dit nog als vervolg op 
de sluiting van de jongerenhuiskamer waarbij we vanuit het wijkbureau als “tegenprestatie en blijk 
van waardering voor alle vrijwillige inzet” hebben aangeboden om een sportmiddag voor de 
jongeren(huiskamer) Geuzenwijk te organiseren. Het leek me goed om je gezien jullie betrokkenheid 
bij de jongerenhuiskamer hierover te informeren en je bent de 28e uiteraard welkom. 
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NB er wordt inmiddels ook gewerkt aan een publicatie over de geschiedenis en de betekenis van de 
jongerenhuiskamer. Ik hou je op de hoogte als die beschikbaar komt (naar verwachting dit najaar) 
  
En mocht je info hebben over de verkoop van het pand Koppenstokstraat dan hou ik me aanbevolen 
  
Wellicht tot a.s. woensdag 
  
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 
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vriendelijk de afzender onmiddellijk per e‐mail te informeren en de betreffende e‐mail te vernietigen. Youké staat niet in voor juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een e‐mail of voor de ontvangst daarvan. 
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Van:
Verzonden: maandag 20 februari 2017 11:24
Aan: '; @youke.nl
CC: @ienb.nl; 
Onderwerp: RE: idee voor afscheid huiskamer

Ha  en  
 
J.l. zondag hebben collega  en ik een deel van het ‘afscheidsfeestje’ van de Huiskamer 
bijgewoond. Ondanks dat de sluitingsdatum nu dichterbij komt en het haalbaarheidsonderzoek naar 
een alternatieve locatie geen passende oplossing heeft geboden was de sfeer ontspannen. Als blijk van 
waardering voor de inzet en betrokkenheid van de broers  hebben we gemeend om hen vanuit 
het wijkbureau iets aan te bieden. 
Daar waar de Huiskamer jarenlang veel activiteiten heeft georganiseerd, gaan wij komend voorjaar 
een activiteit voor hen organiseren; we hebben de suggestie gedaan voor het organiseren van een 
boogschiet evenementje wellicht in combinatie met een voetbaltoernooitje op het grasveld/pleintje in 
de buurt. Waarbij we dan naast de broers  ook bijvoorbeeld de wijkagenten, jongerenwerkers , 
Youké en eventueel andere kunnen betrekken. 
Ook hebben we aangeboden om voor en met hen een boekje te maken over de rol van de Huiskamer 
in de wijk, met interviews, portretten en foto’s. Zodat hiermee hun bijdrage en inzet ook gemarkeerd 
kan worden.  
 
Beide suggesties werden j.l. zondag goed ontvangen; we zullen de komende periode in overleg met de 
broers  bovengenoemde twee activiteiten verder gaan uitwerken.. En zullen in dat verband ook 
graag een beroep doen op jullie suggesties en/of medewerking. 
 
 
 
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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Boek over Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk - Nieuws030 

www.nieuws030.nl 

Door Vincent Oldenborg - Woensdag verscheen een 
bijzonder boekje over een bewonersinitiatief, de 
jongerenhuiskamer, in één van de, 

 
 
 
 

 
 
06   
 
utrecht.yfc.nl 
www.facebook.com/yfcutrecht 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Input Notitie Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 

Jongerenwerk: 

De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een stedelijke opdracht voor het jongerenwerk in Utrecht. 

Dit naar aanleiding van 2 visitaties (2009 en 2015) onder leiding van hoogleraar  . 

Hierin werd het advies gegeven te kiezen voor een stedelijke opdracht om de sturing, methodische 

principes, eenduidigheid in de werkwijze en hiermee een duidelijk gezicht van het jongerenwerk in 

alle wijken te brengen. Ook in het advies van   zoals opgeleverd in oktober 2018 

wordt bovenstaand beeld nogmaals bekrachtigd. De keuze voor een stedelijke organisatie werpt zijn 

vruchten af, het jongerenwerk is duidelijk herkenbaar en heeft zich geprofessionaliseerd. Voor de 

nieuwe subsidie periode 2020 ‐ 2024 is advies aan het college en de raad opnieuw te kiezen voor een 

stedelijke opdracht.  

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. Mocht 

deze toegankelijkheid en of het bereik van het jongerenwerk in de wijk naar het idee van het 

wijkbureau onvoldoende zijn dan wordt hierover een gesprek gevoerd met het jongerenwerk.   

 

Pilot We All: 

De jongerenhuiskamer 2.0 wil zich met name richten op individuele begeleiding van jongeren in de 

toeleiding naar werk of dagbesteding.  In 2017 is in Zuilen de pilot We All gestart met de doelstelling 

het toeleiden van zorgmijdende en overlastgevende jongeren naar adequate zorg en werk. De 

doelgroep van We All heeft overlap met de doelgroep die de jongerenhuiskamer 2.0 wil bereiken. De 

pilot We All loopt nog door en lijkt succesvol te zijn. In komende tijd wordt besloten over de 

voortgang van deze pilot  dit staat in relatie tot de inkoop 2020. Voor de inkoop 2020 kijken we 

eveneens naar mogelijkheden voor individuele maatwerk oplossingen. De verwachting is dat we 

hiermee een deel van de jongerenhuiskamer 2.0 doelgroep beter kunnen bereiken.  

Samenwerking speeltuin de Watergeus 
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Ha  
Schikt het al we elkaar volgende week even spreken om wederzijds nog iets meer uit te wisselen. Ik 
betrek daar ook graag de gebiedsmanager veiligheid bij, . Ook ivm zijn contacten met de 
Jongerenhuiskamer. 
We zouden dinsdag 6 febr. 9.00 – 10.00 uur kunnen; anders wordt het alleen even met mij op 
donderdag de 8e dan heb ik meer mogelijkheden. 
In afwachting van je reactie, 
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: donderdag 25 januari 2018 15:51 
Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ha, 
De Jongerenhuiskamer Geuzenwijk, die tot vorig jaar gebruik konden maken van een pand van Youké 
(zorgorganisatie), zijn op zoek naar een alternatieve ruimte. Over de betekenis van de 
Jongerenhuiskamer is er in december een boekje uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is er wat 
publiciteit geweest en is de huisvestingsvraag en de zoektocht naar een alternatief weer actueel 
geworden. 
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: donderdag 25 januari 2018 15:27 
Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ok waarom wou je het graag weten? 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 8:45 
Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ha, 
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Bedankt voor de info; voor dit moment voldoende. Mogelijk kom ik er in de loop van de komende week
nog even op terug. Succes met de tender. 
Met vriendelijke groet,  

 

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 22:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: svp even tel contact; urgent ! 
Sorry ik ben op woensdagen niet aan het werk en zit behoorlijk vol in de agenda ( midden in tender). 
Ik kan pas morgenmiddag bellen. 
Ik weet niet welk gebouwtje je bedoelt. Maar ik denk dat jed e HAP bedoelt. Het licht grijze vlekje in 
de foto net naast de rode pijl 
De HAP staat voor huiskamer aanloopproject. In beheer en eigendom van de stichting 
tussenvoorziening. 
Hier hebben sekswerkers de kans om naar de dokter gaan uit het vak te stappen of voor andere 
hulpvragen. 
De HAP is nu na de sluiting ca. 1 dag per week open. Sekswerkers komen dan om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van het Zandpad. Om dezelfde hulpvraag en om elkaar te blijven zien. 
Ik het nieuwe plan wordt dit gebouwtje gesloopt en komt er in de “”straat’” op de hoek een nieuwe.  
Dit gedeelte wordt volledig ingericht voor parkeren en infrastructuur en groen. 

 van Volksgezondheid geeft subsidie voor dit gebouw aan de stichting tussenvoorziening. 
Zij kan mede bepalen of het mogelijk en zinvol is de ruimte voor een andere functie te benutten in de 
dagen dat het niet gebruikt wordt. 
Ik wil graag weten welke ideen hiervoor zijn om de buurt volledig te kunnen informeren en dat het 
geen verslechtering betekent voor de situatie die er nu is. 
(iets meer levendigheid voor de tijdelijke situatie lijkt me overigens alleen een meerwaarde). 
Als je vragen hebt stel me ze dan per mail ik weet niet hoe lang ik morgen onder gedoken zit in 
tender. 
Via app kan ik ook snel antwoorden. 
Groet  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: svp even tel contact; urgent ! 
Ha  
Ik ben via wijkbureau Overvecht naar jou doorverwezen; kan je tel. even niet bereiken. Ik heb een 
dringende vraag over “een leegstaand pandje” ter hoogte van de Marnixbrug/Einsteinlaan; hoorde 
mogelijk bij de voormalige prostitutiezone ? 
Kun je mij vanmiddag of morgenochtend svp bellen  
Met vriendelijke groet,  
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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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Onderwerp:   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 8 februari 2018 8:08
Aan:
Onderwerp: FW: doorlooptijd HAP ?

Van:   
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 18:30 
Aan:  
Onderwerp: RE: doorlooptijd HAP ? 
Op het moment dat de tender slaagt , en dat weten we binnen nu en enkele weken. Dan duurt het ca 
nog 1 jaar voordat er gestart wordt met bouwen en zoveel eerder als nodig is. 
Ik kan daar op dit moment niet preciezer over zijn. 
Groet  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 12:07 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: doorlooptijd HAP ? 
Ha  
Is er als aanvulling op onderstaande info nog iets te zeggen over de periode/doorlooptijd dat de HAP 
er nog staat ? Morgenavond spreken we de woordvoerders van de Jongerenhuiskamer, het zou prettig 
zijn als we een indicatie hebben. Morgen wellicht ook nog even bellen ? Ik ben morgen de hele dag 
bereikbaar op  
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 6 februari 2018 11:09 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: verzoek om afspraak; dinsdag 6 of do 8 febr. 
Dag   
Vanuit Volksgezondheid is het belang dat TV aan de voorwaarden voor de subsidie blijft voldoen. Die 
luidt: openstelling voor 1 dagdeel in de week (nu dinsdag tussen 16-22 uur) voor de doelgroep en de 
klankbordgroep. Verder is er een artsenkamer etc. die niet gebruikt kan worden.  
Verder is het m.i. vooral aan TV om hierover met gemeente in overleg te gaan. Kunnen jullie hiermee 
verder? Als ik iets kan betekenen hoor ik dat graag, geen probleem om aan te schuiven bij het 
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gesprek. Op dit moment is naar mijn idee alleen het bovenstaande relevant en kan TV hier meer over 
zeggen.  
Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht 
Volksgezondheid 
Beleid, Expertise en Onderzoek 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030-  / 06   
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: vrijdag 2 februari 2018 17:46 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: verzoek om afspraak; dinsdag 6 of do 8 febr. 

 
 wil praten over de HAP of die in gebruik genomen kan worden voor een andere functie 

for the time being. 
Hoe sta jij daar in? 

 wil een afspraak maken handig dat jij er ook bij bent? 
Groet  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 8:31 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: verzoek om afspraak; dinsdag 6 of do 8 febr. 
Ha  
Schikt het al we elkaar volgende week even spreken om wederzijds nog iets meer uit te wisselen. Ik 
betrek daar ook graag de gebiedsmanager veiligheid bij, . Ook ivm zijn contacten met de 
Jongerenhuiskamer. 
We zouden dinsdag 6 febr. 9.00 – 10.00 uur kunnen; anders wordt het alleen even met mij op 
donderdag de 8e dan heb ik meer mogelijkheden. 
In afwachting van je reactie, 
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: donderdag 25 januari 2018 15:51 
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Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ha, 
De Jongerenhuiskamer Geuzenwijk, die tot vorig jaar gebruik konden maken van een pand van Youké 
(zorgorganisatie), zijn op zoek naar een alternatieve ruimte. Over de betekenis van de 
Jongerenhuiskamer is er in december een boekje uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is er wat 
publiciteit geweest en is de huisvestingsvraag en de zoektocht naar een alternatief weer actueel 
geworden. 
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: donderdag 25 januari 2018 15:27 
Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ok waarom wou je het graag weten? 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 8:45 
Aan:  
Onderwerp: RE: bedankt voor info 
Ha, 
Bedankt voor de info; voor dit moment voldoende. Mogelijk kom ik er in de loop van de komende week
nog even op terug. Succes met de tender. 
Met vriendelijke groet,  

 

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 22:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: svp even tel contact; urgent ! 
Sorry ik ben op woensdagen niet aan het werk en zit behoorlijk vol in de agenda ( midden in tender). 
Ik kan pas morgenmiddag bellen. 
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Ik weet niet welk gebouwtje je bedoelt. Maar ik denk dat jed e HAP bedoelt. Het licht grijze vlekje in 
de foto net naast de rode pijl 
De HAP staat voor huiskamer aanloopproject. In beheer en eigendom van de stichting 
tussenvoorziening. 
Hier hebben sekswerkers de kans om naar de dokter gaan uit het vak te stappen of voor andere 
hulpvragen. 
De HAP is nu na de sluiting ca. 1 dag per week open. Sekswerkers komen dan om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van het Zandpad. Om dezelfde hulpvraag en om elkaar te blijven zien. 
Ik het nieuwe plan wordt dit gebouwtje gesloopt en komt er in de “”straat’” op de hoek een nieuwe.  
Dit gedeelte wordt volledig ingericht voor parkeren en infrastructuur en groen. 

 van Volksgezondheid geeft subsidie voor dit gebouw aan de stichting tussenvoorziening. 
Zij kan mede bepalen of het mogelijk en zinvol is de ruimte voor een andere functie te benutten in de 
dagen dat het niet gebruikt wordt. 
Ik wil graag weten welke ideen hiervoor zijn om de buurt volledig te kunnen informeren en dat het 
geen verslechtering betekent voor de situatie die er nu is. 
(iets meer levendigheid voor de tijdelijke situatie lijkt me overigens alleen een meerwaarde). 
Als je vragen hebt stel me ze dan per mail ik weet niet hoe lang ik morgen onder gedoken zit in 
tender. 
Via app kan ik ook snel antwoorden. 
Groet  
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadskantoor Stadsplateau 1 3521 AZ utrecht 
Telefoon 030   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig afwezig: woensdag 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: svp even tel contact; urgent ! 
Ha  
Ik ben via wijkbureau Overvecht naar jou doorverwezen; kan je tel. even niet bereiken. Ik heb een 
dringende vraag over “een leegstaand pandje” ter hoogte van de Marnixbrug/Einsteinlaan; hoorde 
mogelijk bij de voormalige prostitutiezone ? 
Kun je mij vanmiddag of morgenochtend svp bellen  
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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Ruimte onder Marnixbrug  Gemeente  Verhuurd aan Stichting Sophies;  
 

Gymzaal Prinses 
Margrietschool 

Gemeente  In gebruik, wordt verhuurd 
 

Hugo Huis / COV Kenaustraat   Zelfbeheer  Ligging op binnenterrein niet ideaal. Alleen toegankelijk 
via poort. Kans op overlast. Combinatie met 
ouderenactiviteiten ?  

Buurthuis Geuzenkwartier + 
naastgelegen gymzaal 

Zelfbeheer/gemeente  Naastgelegen gymzaal is mogelijk bestemd voor Anton 
Geesink sportschool ?  

YFC Lessepstraat  YFC  Werkplaats is verbouwt tot zaalruimte. Ligt te veel uit de 
buurt 
 

HAP  Gemeente  Is Overvecht. Wordt 1x per week gebruikt als 
huisartsenpost. Is tijdelijk tot medio 2019. Het zou gaan 
om kantoorruimte, spreekkamer, zitruimte, sanitair. 
Navraag doen bij Tussenvoorziening of medegebruik 
bespreekbaar is.  

Speeltuin de Watergeus  Gemeente  Voor het bijplaatsen van een porto cabin is een (tijdelijke) 
vergunning nodig. UVO en gebruiker Mekaar zouden 
akkoord moeten gaan. Aansluiting 
nutsvoorzieningen/riolering nodig. 

 
Volgende bijeenkomst: woensdag 28 maart 18.00 uur in de zaak van    
 
 
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 
 

 

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Laat uw stem horen.  

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 19:12 
Aan: ';  ( @politie.nl); '  ( @utrecht.politie.nl)'; 

 
CC:  
Onderwerp: verslag gesprek over jongerenhuiskamer 2.0. 
 
Beste       en   
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  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: dinsdag 16 oktober 2018 13:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Casus Jongerenhuiskamer Geuzenwijk (Noordwest)

Hoi  
Dank voor de uitgebreide info (ik wist alleen globaal van de sluiting van vorig jaar); dit geeft een mooi 
inkijkje in een waardevol project. 
Net ook even met  over gehad: de MO-lijn is ook bij de wethouder besproken.  koppelt dit 
je nog. 
Ik denk wel dat het goed is om ook bgm op enig moment (schriftelijk) hiervan op de hoogte te 
brengen, omdat hij natuurlijk zeer betrokken is geweest. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030   
M 06  

@utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Veiligheid 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 11:20 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Casus Jongerenhuiskamer Geuzenwijk (Noordwest) 
Hallo  
Ik ben betrokken bij een casus in de wijk waarbij de initiatiefnemers mogelijk contact gaan opzoeken 
met de burgemeester voor hulp. Daarom stuur ik je deze e-mail vast ter kennisname. Het gaat om de 
Jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk (Noordwest). Ik zal de casus en de hulpvraag van de 
initiatiefnemers onderstaand nader toelichten. 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
De Jongerenhuiskamer heeft een lange bestaansgeschiedenis in de Geuzenwijk. De 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk is ontstaan in een periode dat er grote onrust was in de Geuzenwijk. 
De onveiligheid was groot, de overlast van jongeren groot. De Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk was vanaf 2007 een bijzonder initiatief. Voor jongeren en later ook kinderen was het een 
ontmoetingsplek en konden ze er op een veilige plek, binnen, hun vrije tijd besteden. Ook voor 
huiswerkbegeleiding en advies of hulp bij problemen konden ze er terecht. Ze werden begeleid door 
vrijwilligers die als rolmodellen konden dienen, andere rolmodellen dan die van de straat. De 
Jongerenhuiskamer wist (kwetsbare) jongeren te bereiken die andere niet konden bereiken. 
Sinds mei 2017 is de huiskamer door een samenloop van omstandigheden gesloten; het zat in het 
pand van Jeugdhulpverleningsorganisatie Youké dat het pand heeft moeten afstoten. Uitgebreid 
onderzoek naar een ander onderkomen heeft vooralsnog niets opgeleverd. Over de Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk is in 2017 een boekje gemaakt (zie bijlage: Over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk). 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. In het voorwoord van de burgemeester staat: “Alleen al daarom hoop ik dat de 
Jongerenhuiskamer Geuzenwijk niet alleen iets moois zal zijn uit het verleden, maar ook - in wat voor 
gedaante ook - iets moois voor de toekomst”. 
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Het boekje is december 2017 gepresenteerd en heeft de nodige media aandacht gekregen: 
https://www.ad.nl/utrecht/enlsquo-utrechtse-geuzenwijk-was-het-hoofdkantoor-van-de-
overlastenrsquo~ae1be0a8/. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente hebben de 
initiatiefnemers een exemplaar van het boekje overhandigd aan de burgemeester (zie bijgaande e-
mail: boekje aan burgemeester – mooi moment). 
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 
Jongerenhuiskamer 2.0 
Al voor de sluiting van de Jongerenhuiskamer zijn diverse wijkpartijen (wijkbureau, veiligheid, 
jongerenwerk, politie, Mitros) met de initiatiefnemers van de Jongerenhuiskamer in gesprek over een 
nieuw onderkomen. Een nieuw onderkomen is er tot op heden nog niet gevonden. Daarnaast zijn er bij 
de totstandkoming van het boekje over de Jongerenhuiskamer ideeën ontstaan bij de initiatiefnemers 
voor een Jongerenhuiskamer 2.0, een Jongerenhuiskamer Geuzenwijk met een extra betekenis. De 
initiatiefnemers willen – naast een ontmoetingsplek – kwetsbare jongvolwassenen helpen middels: 
maatwerk en coaching op de persoon gericht, ontmoeting en zinvolle vrijetijdsbesteding ‘van de 
straat’, toeleiding naar stage-achtige trajecten met kleine ondernemers op verschillende terreinen 
(bouw, techniek, horeca, kapper) en samenwerking met zowel bedrijven als onderwijsinstellingen. 
Focus ligt bij een doelgroep van jongeren van 14 –18 en van 18-27 jaar zonder voldoende opleiding en 
vaardigheden of startkwalificatie om werk te vinden. 
Wijkbureau Noordwest vond hierin de aanleiding de nieuwe formule te steunen en gaf  
in de persoon van  een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.  
Gesprek MO 
Er is door  een gespreksnotitie opgesteld met de uitkomsten naar de mogelijkheden voor 
een Jongerenhuiskamer 2.0. Deze notitie is op woensdag 3 oktober jl. besproken met , 
MO, wijkbureau Noordwest en veiligheid Noordwest. MO was gevraagd te reageren op de verkenningen 
van de geschetste mogelijkheden en de vraag of hier vanuit MO financieel aan kan worden bijgedragen 
(zie onderstaande gespreksverslag voor een uitgebreide toelichting). Kort samengevat: MO is niet 
voornemens om financieel bij te dragen aan een Jongerenhuiskamer 2.0. De Jongerenhuiskamer 
bereikt volgens wijkpartijen kwetsbare jongvolwassenen die JoU niet bereikt. Waar veiligheid 
Noordwest en wijkbureau Noordwest de Jongerenhuiskamer zien als een aanvulling op het 
jongerenwerk en buurtteams, is MO van mening dat de opgave ligt bij JoU om - mocht JoU niet alle 
groepen bereiken - haar werkwijze zodanig aan te passen dat alle doelgroepen wel bereikt worden. Zij 
zien geen oplossing in dat te compenseren door een nieuwe partij als de Jongerenhuiskamer ernaast 
te financieren. Wel is MO samen met de wijkpartijen van mening dat er nagedacht moet worden over 
hoe we , (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de Jongerenhuiskamer, als ‘best 
persons’ kunnen behouden voor de buurt, de wijk en / of de stad. Het benutten van 
ervaringsdeskundigen in het sociale domein is een vraagstuk waar vanuit MO/W&I naar gekeken wordt 
o.a. met het oog op de uitvraag voor (aanvullende) zorg die gefinancierd wordt door gemeente (het 
gaat hier om inkoop van zorg voor zowel jeugd als volwassenen voor de periode vanaf 2020). 
Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan is ervanuit MO de bereidheid om te zoeken naar een 
incidentele oplossing (tot 1 januari 2020) om  ervaringsdeskundigheid in te zetten voor de 
buurt/wijk/stad. Vanuit wijkveiligheid is aangegeven dat wij eventueel bereidheid zijn om een 
incidentele oplossing te co financieren als tussenstap naar een definitieve oplossing. 
Contact burgemeester 
Naar aanleiding van het gesprek met MO lijkt een (volledig zelfstandige) Jongerenhuiskamer 2.0 
vooralsnog niet haalbaar. Wel wordt er gekeken hoe één van de initiatiefnemers als 
ervaringsdeskundige voor de gemeente ingezet kan worden. Dit sluit echter niet direct aan op de 
wensen en ideeën van de initiatiefnemers. Mogelijk dat zij de hulp van de burgemeester en / of de 
politiek inschakelen om dit signaal af te geven. Dat de Jongerenhuiskamer veel heeft bereikt voor de 
Geuzenwijk, maar een vervolg niet door de gemeente wordt ondersteund. 
Wij blijven met de initiatiefnemers in gesprek om te kijken naar een passend vervolg.  
Uitvraag jongerenwerk en aanvullende zorg 
Ik heb  meegenomen in de CC omdat er in de gesprekken met MO over de Jongerenhuiskamer 
ook gesproken is over flexibiliteit in de uitvraag van het jongerenwerk en in de uitvraag van 
(aanvullende) zorg. In onderstaande e-mail staat dat Veiligheid en Wijken vraagtekens hebben bij het 
beleidsvoornemen om in het kader van de uitvraag jongerenwerk geen flexibele schil toe te passen 
vergelijkbaar met de uitvraag aan de SMO. Dit moet echter zijn veiligheid Noordwest met als 
aanvulling dat wij 1 stedelijke jongerenorganisatie als positief zien, maar dat wij voor de zorg van een 
deel van de doelgroep (kwetsbare jongvolwassenen) behoefte hebben aan flexibiliteit in de buurt / 
wijk. 
Met vriendelijke groet,  
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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 

   

 

Van:   
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 15:50 
Aan: ; ; ; ;  
CC:  
Onderwerp: FW: Gesprekverslag met MO over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk en vervolgafspraken 
Ha      
Vorige week woensdag 3 oktober j.l. spraken we elkaar over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk. Een 
gespreksnotitie met een beschrijving van de Jongerenhuiskamer 2.0 en een verkenning van 
mogelijkheden lagen voor (zie bijlage). MO, in de persoon van  en , is 
gevraagd te reageren op de verkenningen van de geschetste mogelijkheden en de vraag of hier vanuit 
MO financieel aan kan worden bijgedragen. Hierbij een kort verslag (cursieve tekst) van hetgeen 
besproken is. Mochten jullie aanvullingen hebben dan horen we dat graag. Ik laat een vervolgafspraak 
maken voor over een week of drie om de balans weer op te maken.  
De Jongerenhuiskamer 2.0 richt zich op jongeren, op adolescenten en preventief wordt een jongere 
groep (10 – 14 jaar) bereikt. De verschillende groepen en doelstellingen raken daarmee verschillende 
portefeuilles (Jeugd, W&I, Veiligheid, Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn) en zijn ambtelijk 
verdeeld over verschillende accounts. Waar het gaat om de primaire groep voor de Jongerenhuiskamer 
2.0 (door  aangeduid als niet-willers), constateren we de paradox dat er stadsbreed signalen zijn 
over het bestaan van deze groepen, echter kenmerkend van deze groepen is dat men onder het radar 
blijft, er dus onvoldoende beeld is hoe groot de doelgroep is, wat een gerichte maatwerkaanpak weer 
in de weg staat. Daarbij kan meespelen dat niet iedere jongere zich in beginsel aangetrokken voelt tot 
c.q. thuis voelt bij de geïnstitutionaliseerde organisaties. Waardoor hun behoefte niet aansluit bij het 
aanbod en/of de gangbare werkwijzen en daardoor langs deze weg niet bereikt worden.  
Voor dit moment wil MO eerst meer zicht krijgen op de omvang van deze doelgroep (het totaal aan 
deze jongeren en adolescenten) voor geheel Utrecht. Komend jaar moet gebruikt worden om de groep 
beter in kaart te krijgen om vervolgens te kunnen bepalen welk beleid en welke oplossing ervoor 
ingekocht zou kunnen worden. En wat vervolgens de meerwaarde zou kunnen zijn van initiatieven 
zoals de Jongerenhuiskamer 2.0 t.o.v. het reguliere aanbod van bijv JoU. 
• Afspraak 1:  probeert via de initiatiefnemers te achterhalen wat hun inschatting van de 
grootte van de groep in Geuzenwijk. Deze gegevens kan MO dan zo nodig gebruiken op dit te 
extrapoleren voor (andere delen van) de Stad. 
Voor het onderdeel waar de jongerenhuiskamer aanvullend zou zijn of kunnen zijn op het 
jongerenwerk van JoU is MO/Jeugd vooralsnog van mening dat: 
• Mocht JoU niet alle groepen bereiken, dan nog is het geen oplossing dat te compenseren door een 
nieuw partij, als de Jongerenhuiskamer, ernaast te financieren. Oftewel, de opgave ligt bij JoU om 
haar werkwijze zodanig aan te passen dat alle doelgroepen wel bereikt worden. 
• In het verlengde hiervan is één van de uitgangspunt van de nieuwe uitvraag in 2019 voor het 
jongerenwerk in de stad, om het jongerenwerk aan 1 stedelijke partij te gunnen voor de komende 5 
jaar.  
• Dat er , zoals in het geval van de uitvraag voor het sociaal makel organisatie (SMO) , geen ruimte 
wordt opgenomen voor flexibele en buurtgerichte initiatieven. 
• En dat daarmee de mogelijkheid om de Jongerenhuiskamer2.0 te financieren middels een 
bewonersbod vervalt. 
Bovengenoemde laat onverlet dat de waarde van  (mede)initiatiefnemer en sleutelfiguur van de 
Jongerenhuiskamer, uitdrukkelijk wordt gezien: zijn kwaliteiten, zijn ervaringsdeskundigheid. De vraag 
is hoe ‘best persons’ als  te behouden voor de buurt, de wijk, de stad? Het benutten van 
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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  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:  < @xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 11:11
Aan: @yfc.nl
CC: ; '
Onderwerp: afspraak

Hoi   
 
Via   hoorde ik dat jullie, na aanleiding van het artikel in de krant over de huiskamer in Zuilen, 
eventueel ruimte ter beschikking kunnen stellen op de Lessepstraat om dit initiatief voortgang te kunnen bieden. 
 
Graag wil ik samen met   langskomen om nader kennis te maken. 
 
Wij zouden evt. as donderdag rond 17.00 kunnen. 
 
 

Hartelijke groeten, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 14:30
Aan: ; 
CC:
Onderwerp: RE: Jongerenhuiskamer; stavaza
Bijlagen: RE: reactie op artikel over Huiskamer Geuzenwijk; afspraak

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

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

 

  
     Gemeente Utrecht 
     Wijken 
     Wijkservicecentrum Noordwest 
       
     Postadres Postbus 8395, 3503 RJ 
     Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht 
     Telefoon 030   
    E-mai @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: dinsdag 23 januari 2018 11:54 
Aan:  
Onderwerp: Jongerenhuiskamer 
Urgentie: Hoog 
 
Ha , 
 
Zou jij mij kunnen terugbellen als je uit je overleg bent? Gaat nog steeds over het interviewverzoek 
voor  over de Jongerenhuiskamer. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:   
Verzonden: woensdag 20 december 2017 15:34 
Aan:  ( @hotmail.nl); ;  ( @politie.nl) 
CC: ; ' ' 
Onderwerp: FW: reactie op artikel over Huiskamer Geuzenwijk 

  

Beste    

  

Zie onderstaand bericht en reactie van , teamleider van Youth for Christ. Mochten jullie in 
gesprek willen over eventueel medegebruik van hun pand aan de Lessepsstraat 78 dan stel ik voor dat jullie 
zelf contact met haar opnemen. 

  

  

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:  [mailto: @yfc.nl]  
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 11:57 
Aan: Wijkservicecentrum Noordwest 
Onderwerp: Huiskamer Geuzenwijk 

  

Goedemiddag, 
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Naar aanleiding van onderstaand artikel over een  huiskamer in de Geuzenwijk, vroeg ik me af of we eens 
met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn YfC Utrecht en wij hebben een pand aan de Lessepsstraat en 
wij kunnen mogelijk ons pand beschikbaar stellen voor dit mooie initiatief. 

  

Ik hoor graag van u. 

  

  

http://www.nieuws030.nl/nieuws/boek‐over‐jongerenhuiskamer‐geuzenwijk/ 

 

Boek over Jongerenhuiskamer 
Geuzenwijk - Nieuws030 

www.nieuws030.nl 

Door  - Woensdag verscheen een 
bijzonder boekje over een bewonersinitiatief, de 
jongerenhuiskamer, in één van de, 
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Van:  ) < @politie.nl>
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 20:14
Aan: ; 
Onderwerp: locaties huiskamer

Goede avond, 
 
Had nog wat foto’s in mijn mailbox staan mbt een nieuwe locatie voor de huiskamer. Die zal ik zo doormailen. Ik heb 
ook met  gesproken en begreep van hem dat hij een locatie tussen andere woningen niet ideaal vond. Dit omdat 
hij conflicten op voorhand wil vermijden. Dit begrijp ik maar al te goed. Een groepje jeugd geeft al snel wat meer 
herrie dan een gezin. Hierdoor vallen een groot aantal van de locaties die we vooraf bedacht hadden af.  
 
De locaties die een mogelijkheid zouden kunnen zijn: 
 
De bedrijfsruimte aan het begin van de kenaustraat (zijde Marnixlaan).  
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Maar als ik het goed heb gezien, dan zijn beide ruimte al in gebruik (eigendom Mitros).  
 
 



3

Privé eigendom volgens mij, dus ik vrees geen optie.  
 
 



4

Is dit niet eigendom van de gemeente Utrecht. Zou een hele goed locatie zijn! Was vroeger wel van de gemeente.  
 
 



5

Is ook een hele goede locatie. Hier zit nu een drumband. Die zou je een ruimte kunnen bieden in de speler en dan de 
huiskamer hier. Weet alleen niet wat de staat is van deze ruimte.  
 
En anders zou een container in de speeltuin de Watergeus ook nog een goede oplossing kunnen zijn. En de mooiste 
is en blijft het hokje van TV op het Zandpad.  
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Wijkagent: 
Geuzenwijk (Zuilen) 
Driehoek (Zuilen) 
Fruitbuurt (Ondiep) 
Bomenbuurt (Ondiep) 
 
 
  
 
Politie | Midden Nederland  | Utrecht Stad | wijkteam Noordwest 
 
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 3, 3563 AR Utrecht 
Postadres: Antwoordnummer 9600, 3500 ZG te Utrecht 
M 06  
  
Twitter @wijkagut_zuilen 
  
Werkdagen: donderdag niet aanwezig 
 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
--------------------------------------------------------------------- 
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Van:
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:59
Aan: ;  ; ;  

; 
CC: ; 
Onderwerp: FW: object Zandpad geschikt als huiskamer jongeren Noord-West??

Van:   
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:58 
Aan: ; ; ; ; ;  
CC: ;  
Onderwerp: RE: object Zandpad geschikt als huiskamer jongeren Noord-West?? 
 
Ha allen,  
 
Net met  gesproken over beoogde pandje. Hij is bondgenoot en benadert mij 
rechtstreeks over deze optie als oud bewoner van Geuzenwijk.  
Pandje is volgens mij eigendom van Tussenvoorziening. Aangegeven dat locatie niet ideaal is vanwege 
het Nieuwe Zandpad. Blijft interesse bestaan al is het maar tijdelijk.  
Met  afgesproken dat hij onderzoekt of Tussenvoorziening pand beschikbaar wil stellen. 
Daarnaast ontvangen wij nog een plan van aanpak.   
Tenslotte aangegeven dat wij in Overvecht 2018 in teken stellen van beter samenwerking van alle 
spelers op jeugddomein. Dus mocht het initiatief hier komen van belang dat de initiatiefnemers bij dit 
proces aansluiten.  
 
Wordt dus vervolgd.  
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Veiligheid 
     Cluster Veiligheid 2 
       
     Postadres Postbus 8395 3503 RJ Utrecht 
     Bezoekadres Zamenhofdreef 17 3562 RJ Utrecht 
     Telefoon 030-  06-   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl/utrecht-veilig.nl 
     Aanwezig ma,di,do en vr 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 16:50 
Aan: ; ; ;  
Onderwerp: RE: object Zandpad geschikt als huiskamer jongeren Noord-West?? 
 

Hallo   
 
In aanvulling op onderstaande mailwisseling.  kwam namens de broers  met dit idee als 
locatie voor de Jongerenhuiskamer. Hij gaat hierover contact opnemen met jou. Ik had je gehoopt bij de 
brede bijeenkomst van veiligheid te treffen om je hierover te informeren. 
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werd plots, na er eerst een jaar niet meer van te hebben vernomen, actueel . Wellicht weet  
 via haar collega uit NW (  hier van? Het is ook zo dat wijkwethouder Diepenveen van NW 

binnenkort in een radioprogramma over dit onderwerp wordt geinterviewd. Ik heb er bij  op 
aangedrongen dat het niet zo kan zijn dat wij op die wijze ineens een hkp cadeau krijgen. Uiteraard 
was hij dit met me eens maar toch voor jullie goed te weten dat dit speelt.       
  
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

 

  
     Gemeente Utrecht 
     Wijken 
     Wijkbureau Overvecht 
       
     Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht 
     Bezoekadres Zamenhofdreef 17 
     Telefoon 030-   
     E-mail @utrecht.nl 
     Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
  

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: maandag 11 november 2019 13:29
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: RE: Nav je vraag over  jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Ha, 
 
Niet begin september; mogelijk dat dat toen nog een nabrander was van de publicatie van vlak voor 
de zomer in TROUW over de Geuzenwijk ?  
 
Later, rond het werkbezoek van 21 oktober j.l. van de wijkwethouder aan de Roobolkapel en het 
bewonersinitiatief van de Marckplein heb ik nog weel even contact gehad met  en 

 van MO over het signaal dat er bij het bezoek van de Koning aan dit plein op 
burendag, waarbij wethouder Maarten van Ooijen aanwezig was, gesproken zou zijn (door  ?) 
over de behoefte aan een jongerenvoorziening. En Maarten dit ‘mee zou nemen naar het college’. Op 
dat moment was daar echter bij beide collega’s niets concreets bekend over. 
 
 
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: maandag 11 november 2019 12:14 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Ha , 
 
Zie onderstaande mailwisseling. Weet jij waarom er eind augustus / begin september door het college 
vragen zijn gesteld over de stand van zaken rond de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk? Ben jij toen 
betrokken geweest bij de beantwoording van de vragen? 
 
Blijkbaar is er ook een vraag gesteld in de laatste combistaf staf Zorg en Veiligheid en staat het 
onderwerp geagendeerd voor de volgende staf (datum is bij mij nog niet bekend). Ik krijg  
telefonisch nog niet te pakken.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
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T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Veiligheid 

  Ondiep-Zuidzijde 6 

  Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:03 
Aan:  
Onderwerp: FW: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Hoi  
 
Zie onderstaande mailwisseling nav de combistaf Zorg Jeugd en Veiligheid, 
Heb jij nog wat nieuws te melden over Geuzenwijk, loopt het jongerenwerk van JoU daar nu ook beter. 
Is er nog onvrede door het ontbreken van de huiskamer bij de initiatiefnemers? 
 
 
 
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 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:47 
Aan: Ooijen, Maarten van 
CC: ; ; ;  
Onderwerp: Nav je vraag over jongerenhuiskamer Geuzenwijk 
 
Beste Maarten, 
 
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. 
 






