
Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 1A  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 1  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 2  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 3B  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 3C  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 3D  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 3A  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 3E  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 4  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 6  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 7A  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 7  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 8  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 9  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 11  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 12  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 14  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 16  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 18  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 20  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 22  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 24  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 26  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 28  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 30  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 32  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 34  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 36  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 38  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 40  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 42  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 44  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Doelenstraat 46  3512 XJ Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 2  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 3  3512 XG Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 4  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 5  3512 XG Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 6  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 8  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 10  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 12  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Nicolaasdwarsstraat 20  3512 XH Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 1  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 2  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 3  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 4  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 5  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 6  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 7  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 8  3512 XL Utrecht 



Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 9  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 10  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 11  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 12  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 13  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 14  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 16  3512 XL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 17  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Schutterstraat 19  3512 XK Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Tolsteegbrug 1  3511 ZN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 46A  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 46  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 48B  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 48C  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 48A  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 48  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 48D  3511 ZL Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 62 BS 3511 ZM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Twijnstraat 62  3511 ZM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 2  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 2A  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 4  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 6  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 8A  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 8  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 10  3512 XN Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 11  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 13  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 15  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 17  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 19  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 21  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 23  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 25  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 29  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 29A  3512 XM Utrecht 

Aan de bewoners van dit adres Wijde Doelen 31  3512 XM Utrecht 



 

 Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Projectmanagement Ruimte 
Telefoon 14030 
E-Mail centrum@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/tolsteegbarriere 

 

 
Verspreidingsgebied: 
Doelenstraat, Nicolaasdwarsstraat, Schutterstraat, Wijde Doelen. Utrecht.nl 

 

 
 
 

Wijkbericht       maart 2021 
 
 
 

Komst ondergrondse containers in de Wijde 
Doelen /Nicolaasdwarsstraat 
 
Wij hebben een definitief plan gemaakt voor de locaties van ondergrondse afvalcontainers op de locatie Wijde 
Doelen/Nicolaasdwarsstraat. Ten opzichte van het eerdere voornemen om zes containers te plaatsen, is het 
aantal bijgesteld naar vier containers. In dit wijkbericht leest u meer over het plan, de aanvullende 
maatregelen en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent.  
 
Het plan 
In het in januari 2020 vastgestelde ontwerp voor de 
herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug was 
eerder sprake van het realiseren van een volledig 
kringlooppunt met zes ondergrondse afvalcontainers 
en eventueel bedrijfsafval. We kregen reacties uit de 
omgeving, deden een bomeninventarisatie, 
archeologisch- en bodemonderzoek, een inventarisatie 
van kabels en leidingen en een rijproef. Op basis 
hiervan is besloten om vier (in plaats van zes) 
containers te plaatsen voor bewonersafval op de 
locatie in de bocht bij de Wijde Doelen en 
Nicolaasdwarsstraat.  
 
Rijproef 
Om de toekomstige verkeerssituatie rondom de locatie 
in beeld te krijgen is er een rijproef met een 
inzamelauto (vrachtwagen) gedaan. Uit de rijproef en 
het advies van de verkeersadviseur blijkt dat de 
chauffeur op deze locatie goed kan manoeuvreren en 
dat er voldoende zicht is rondom de inzamelauto.  
 
Aanvullende maatregelen 
Naar aanleiding van de reacties tijdens de 
consultatieperiode op het ontwerp van de 
Tolsteegbarrière en -brug en de ervaringen van de 
rijproef nemen we aanvullende maatregelen voor een 
zo prettig en veilig mogelijke inpassing van de 
ondergrondse containers op de locatie: 

- We legen de containers niet tijdens de 
spitstijden van de basisschool. 

- Er komt een groene haag tussen de containers 
en de speeltuin. 

- We verbeteren de oversteek voor kinderen 
naar de speeltuin. De huidige plek aan de kant 
van de school blijft behouden.  

- We verplaatsen de entree van de speeltuin 
naar het park. 

- Er komen enkele fietsenrekken voor 
bezoekers aan de speeltuin.  

- We verruimen de huidige bocht in de straat om 
meer ruimte te maken voor 
verkeersdeelnemers.  

 
Aanwijzingsbesluit 
De gemeente heeft voor de ondergrondse containers 
op deze locatie een aanwijzingsbesluit genomen. 
Daarmee is formeel besloten om de afvalcontainers te 
realiseren op de beoogde locatie. Als u het niet eens 
bent met het besluit, kunt u digitaal bezwaar maken. 
Gebruik daarvoor het formulier op 
www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt bezwaar maken tot en 
met 16 april 2021; dit is maximaal zes weken na de 
datum van het besluit (5 maart 2021). 
 
Wilt u liever uw bezwaarschrift per post sturen? Dan 
kunt u dat voor 16 april 2021 sturen naar: College van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 16200, 3500 
CE Utrecht. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:  

- Uw naam, adres, datum, handtekening en 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken 
bent;  

- Een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift is gericht en vermelding 
van het kenmerk 442730;  

- De reden waarom u het oneens bent met het 
besluit.  



 
  

 
Let op: bezwaarschriften die wij per e-mail ontvangen, 
mogen wij juridisch niet behandelen.  
 
Na de bezwaarperiode en het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning start de gemeente met het 
realiseren van de locatie voor ondergrondse 
containers. Als de locatie gereed is ontvangt u een 
nieuw wijkbericht. Tot die tijd kunt u uw afval 
wegbrengen in de tijdelijke containers op de 
Tolsteegbrug of bij een andere permanente locatie 
zoals bij de Bartholomeïbrug.  
 
Achtergrond 
Dit inzamelpunt is een onderdeel van de herinrichting 
van de Tolsteegbarrière en -brug. De straat van de 
Wijde Doelen naar de Twijnstraat is al wel weer open. 
We verwachten rond 1 april 2021 klaar te zijn met de 
herinrichting van dit gebied   
 
De herinrichting zorgt voor een betere verbinding 
tussen de historische binnenstad en het NS-station 
Vaartsche Rijn. Er komt meer ruimte en comfort voor 
voetgangers en fietsers. De stoep en de rijbaan komen 
(waar mogelijk) op dezelfde hoogte om er een echt 
plein van te maken. Het ontwerp is te zien op 
www.utrecht.nl/tolsteegbarriere.  
 
Eerder zijn er voor de ondergrondse containers acht 
verschillende locaties in de omgeving van de 
Tolsteegbarrière en -brug verkend. Deze locaties 
liggen verdeeld over het omliggende gebied rondom 
de Tolsteegbarrière en -brug. Rekening houdend met 
alle randvoorwaarden is de locatie in de bocht bij de 
Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat het meest 
geschikt bevonden.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Martin Staal van Stadsingenieurs, via telefoonnummer 
14 030 of martin.staal@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
 
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Doelenstraat, 
Nicolaasdwarsstraat, Schutterstraat, Wijde Doelen. 
 



From:
Sent: Wed, 3 Mar 2021 16:25:11 +0200 

"centrum" <centrum@utrecht.nl> 
Afvalcontainers Wijde Doelen

To:
Subject:

Geachte belangstellende,

Zojuist heeft het college van B&W een brief verstuurd aan de gemeenteraad over de realisatie van vier ondergrondse 
afvalcontainers op de beoogde locatie van Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat. De brief aan de gemeenteraad kunt u hier lezen.

In het in januari 2020 vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug was eerder sprake van het 
realiseren van een volledig kringlooppunt met zes ondergrondse afvalcontainers. Rekening houdend met de zorgen vanuit de 
omgeving, de aanwezigheid van bomen ter plekke (incl. kroonprojectie en boomwortels) en de uitkomsten van archeologisch-, grond- en 
bodemonderzoek is eerder besloten om vier (in plaats van zes) containers te plaatsen voor bewonersafval op de locatie in de bocht 
bij de Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat. In december 2020 is er een rijproef georganiseerd, waarna enkele verbeteringen aan het 
ontwerp van de openbare ruimte zijn doorgevoerd.

Op korte termijn verspreiden we in de buurt een wijkbericht waarin het besluit wordt toegelicht. Als u het niet eens bent met het 
besluit kunt u in het wijkbericht lezen hoe u hiertegen bezwaar kunt aantekenen. Na de bezwaarperiode en het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning start de gemeente met het realiseren van de locatie voor ondergrondse containers.

Met vriendelijke groet,

Namens projectleider

Telefoonnummer 14 030 
l@utrecht.nl

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Zaaknummers: 8774897, 8774924, 8892331 

 

KORT ZAKELIJK VERSLAG VAN DE HOORZITTING, gehouden op 30 augustus 2021 om 14:00 uur 

 

 

Inzake: het besluit tot de bepaling van de locatie voor de plaatsing van de ondergrondse 

containers aan de Wijde Doelen / Nicolaasdwarsstraat 

 

Het horen geschiedt door de heer mr.  (voorzitter) en de heer mr.  (secretaris), 

beiden werkzaam voor de afdeling Juridische Zaken & Inkoop van Interne Bedrijven. Het hoofd 

van de afdeling Juridische Zaken & Inkoop en door hem aangewezen medewerkers zijn ingevolge 

artikel 9 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften belast met 

het horen van belanghebbenden namens het college van Burgemeester en Wethouders en de 

Burgemeester. 

 

Voorts aanwezig:  

- de heer , projectleider  

- de heer  Projectleider Stadsbedrijven 

- de heer , bijgestaan door de heer   

- De heer , namens de Utrechtse Bomenstichting 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en legt de te volgen procedure uit.  

 

De heer  en  nemen via Microsoft Teams deel aan de hoorzitting. De heren,  

 en  nemen deel aan de hoorzitting via een telefoonverbinding. De 

voorzitter geeft telkens een samenvatting weer van hetgeen naar voren is gebracht zodat over 

en weer gereageerd kan worden.  

 

Voorzitter: ik heb kennis genomen van het  dossier en de bezwaarschriften. Het herhalen van 

bezwaarschriften is niet nodig.  

 

De heer : Ik heb weinig toe te voegen aan het bezwaarschrift. Mij lijkt het voor de 

hand liggend dat het pleintje, dat daar geparkeerd wordt. Ik heb niet begrepen waarom dat 

pleintje geen optie is. Ik neem aan dat locatie waar nu voor is gekozen, na een uitvoerige 

selectieronde, is gekozen. Uit het dossier blijkt niet welke opties afgevallen zijn en. Het pleidooi 

voor dat pleintje wilde ik aan het bezwaar toevoegen dat is het. De huidige locatie zorgt ervoor 

dat het groen wordt aangetast.  

 

De heer   

In de procedure bij de Raad van Sate is telkens aan de orde of appelante met alternatief is 

gekomen. Daarom breng ik nu een alternatief naar voren die beter geschikt is en geen schade 

aan bomen gebracht kan worden. Het gaat om het Nicolaas Kerkhof pleintje.  

 

De heer  bij de herinrichting hebben we 8 locaties onderzocht voor bovengrondse of 

ondergrondse containers. Nicolaas Kerkhof was daarbij ook betrokken. Nicolaas Kerkhof is 

afgevallen, omdat we tegen archeologie waarde aan lopen. We kunne op deze locatie ook niet 

voldoen aan richtlijn van 5 meter tussen de boomstam en de container.  

 

De heer :  wat nu naar voren wordt gebracht staat niet in het besluit. Ik kan het dus 

niet verifiëren. Hoe serieus moet ik dit nemen.  
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De heer  ik heb een pleitnota gestuurd. Ik ga hem niet voordragen als u hem gelezen 

heeft. Ik kan onderschrijven wat de heer  naar voren heeft gebracht. Geen onderzoek 

gedaan naar alternatieven. Er is geen aanleiding om te denken dat er graven aanwezig zijn op 

locatie Nicolaas Kerkhof.  

In het besluit had, met verwijzing naar bijlage, wel afweging gemaakt moeten worden. Nu blijkt 

nergens uit dat belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ten slotte er is geen daadkrachtige en 

navolgbare motivering.  

 

De heer  

Ik heb de heer  in het voorproces aangetroffen. Verplaatsen ORAC is onderdeel van 

groter geheel. Er zijn inspraak avonden geweest door bewoners en er is een notitie opgesteld en 

nader onderzoek is gedaan. Van de 8 in kaart gebrachte locaties had de locatie Wijde Doelen ons 

voorkeur. Daarbij hebben we na de omgeving toe aantal maatregelen voorgesteld om de locaties 

geschikt te maken. Het plan is daarop aangepast. Er hebben rijproeven plaatsgevonden. Daarbij 

is besloten om van 6 naar 4 containers te gaan. Dat is heel vlug weergegeven de rode draad.  

De heer  zegt dat nader onderzoek gedaan had moeten worden naar de 8 locaties. Dat 

is kostentechnisch niet mogelijk want dat zou onder andere betekenen een archeologisch 

onderzoek naar de 8 locaties. 

 

De heer  De algemene beginselen van behoorlijk bestuur is met voeten getreden. De 

aanwezigheid van de heer  is op zich al interessant.  

 

Voorzitter: u treedt o.a. op namens belanghebbende, zijnde ouders van kinderen die naar school 

gaan nabij de containers. Waarom zijn ouders belanghebbende? 

De heer  kinderen hebben belang bij. Het gaat om veiligheid en voldoende 

hygiënische situatie. De verkeerssituatie wordt gecompliceerder en daarmee gevaarlijker. Uit 

persberichten en vakliteratuur blijkt dat, niet gelukkig niet vaak, maar toch wel ongelukken 

plaatsvinden. Denk aan kraan die afbreekt en vrachtwagen die kantelt. Ongelukken kunnen 

gebeuren. Als je kijkt naar de lijn die de onderzoeksraad voor veiligheid hanteert met betrekking 

tot afwenden risico’s zou je hier als bestuursorgaan een gedegen afweging moeten maken en 

dat is niet gebeurd.  

 

De heer  

De directrice van de basisschool en conciërge zijn bij rijproeven aanwezig geweest en we hebben 

afspraken gemaakt over aanrijroutes en tijden voor ledigen van containers. Ook zijn we bereid 

om aanpassingen aan het schoolplein  te verrichten in het kader van veiligheid.  

 

De heer  

Wat de heer  zegt zit niet in het dossier. Ik heb het volledig dossier zoals u. de heer  wilt 

toch niet zeggen dat buiten schooltijden en dagen om geen kinderen in de omgeving aanwezig 

zijn.  

 

: ik snap niet waarom directrice van de school hier zo belangrijk is. Buiten 

schooltijden zijn daar ook kinderen in de omgeving en daar gaat het om.  

 

De heer  op normale schooltijden worden containers geleegd en dat is afgestemd met 

school.  

De heer  we proberen tussen 9 en half 11 de containers te legen. Dan heb je de minste 

toeloop van kinderen. Als het ander uitwijst is er alle ruimte om de rijtijden aan te passen.  
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De heer  

Het ophaalrooster zit niet in het dossier. Er zijn klassen die tijdens schooltijd klassikaal naar de  

speeltuin. Dat valt binnen het rooster van het school. Dat is in enige maten ter vervanging van 

de gymlessen.  

 

De heer : ik heb niks meer te zeggen. Verslag HZ ontvang ik graag.  

De heer  Verslag HZ ontvang ik ook graag. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de hoorzitting. 

 

2E

2E
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From:
Sent: Mon, 7 Oct 2019 16:39:31 +0200

ml |i m |@outlook.com>;To:
@agathasnellen.nl>; @hotmail.com>< <

@agathasnellen.nl" <| @agathasnellen.nl>;Cc:
@utrecht.nl><

Subject: RE: FW: herinrichting tolsteegbarriere en brug

Hoi allemaal,

Fijn dat we volgende week dinsdag bij elkaar komen om de plannen voor de Tolsteegbarriere- en brug te 
bespreken.

Ook probeer ik de opgave voor het fietsparkeren in de omgeving van de basisschool inzichtelijk te krijgen. Ik zal 
vragen of de projectmanager vanuit Utrecht Fietst ook aanwezig kan zijn, hij is verantwoordelijk voor de bredere 
opdracht voor het fietsparkeren.

Wel benadruk ik nogmaals dat het volledig oplossen van het fietsparkeren van de basisschool in de openbare 
ruimte rondom het schoolplein intern niet haalbaar wordt geacht. Daarvoor is er te weinig beschikbare vrije 
openbare ruimte en is de druk op de openbare ruimte te hoog.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
T 030

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Project manage ment bureau 
ma-do

00€>€>
Gemeente Utrecht

[| |@outlook.com]Van:
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 22:33
Aan:
CC: |@agathasnellen.nl;
Onderwerp: Re: FW: herinrichting tolsteegbarriere en brug

Hallo Allen,
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l@hofvancartesius. nl

www.hofvancartesius.nl

facebook - twitter

Ik kan ook aanwezig zijn dinsdag 15 oktober en lijkt mij ook handig gezien de eerdere gesprekken die ik met zowel 
school als Gemeente heb gevoerd.

|; heb je voorafgaand voor ons die plannen voor fietsparkeervoorzieningen vanuit Utrecht Fietst opgesteld? En 
zijn daarnaast de mogelijke opties (stroken naast houten speeltuin en centraal museum Tuinzaal en / of extra rekken 
in zijstraten) door mij aangeleverd al onderzocht? Anders graag dit alsnog meenemen, zodat we dit gesprek weer 
stappen verder kunnen maken en tot mogelijke oplossingen kunnen komen.

@

Groet,

Het Hof van Cartesius I Cistain

@agathasnellen.nl>Van:
Verzonden: maandag 30 september 2019 9:41

<

@hotmail.com>Aan: <
@utrecht.nl>;

@agathasnellen.nl>;
Onderwerp: Re: FW: herinrichting tolsteegbarriere en brug

@outlook.com>;
@utrecht.nl>

@agathasnellen.nlCC: <
< <

Fijn

08.30 uur bij ons op school is prima.

$31

HOF
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Dag allemaal,

Ik kan dinsdag 15 oktober om 08.30. Bij ons op

Vriendelijke groet,

|(5)agathasnellen.nl>Van: <
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 14:05
Aan: (5)utrecht.nl><

(5)hotmail.com>; 
(5) agathasnellen.nl>;

l@outlook.com>; 
@utrecht.nl>

CC:
(Sagathasnellen.nl 

Onderwerp: Re: FW: herinrichting tolsteegbarriere en brug
<

Staat genoteerd,

Fijn als aan kunnen haken.

Anders kunnen en ik geleverde input meenemen in het gesprek.

groet,

Op vr 27 sep. 2019 om 13:48 schreef! |@utrecht.nl>:

Hoi

Laten we dat voorlopig even in de agenda zetten. Ik heb die dag een afspraak om 09:30 op het 
Stadskantoor die niet op een andere dag kan plaatsvinden, ik ga ondertussen wel proberen deze naar een 
iets later tijdstip te verplaatsen.

Met vriendelijke groet,

Op vr 27 sep. 2019 om 21:07 schreefl |@hotmail.com>:
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Projectmanager
T 030

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
ma-do

QQO©
Gemeente Utrecht

I@aqathasnellen.nl1 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 13:16
Aan:

Van:

CC: |@aqathasnellen.nl:
Onderwerp: Re: FW: herinrichting tolsteegbarriere en brug

Hoi

Dinsdag 15 oktober zou bij mij lukken om 8.30 uur. Is dat voor jou een mogelijkheid?

Op vr 27 sep. 2019 om 12:21 schreefl |@utrecht.nl>:

Hoi

en ik hebben eerder contact gehad over de fietsparkeerplekken. Toen heb ik ook aangegeven 
dat we toen nog alle opties qua ruimtegebruik open moesten houden, nu dat weer wat verder duidelijk is 
geworden, kan wat mij betreft ook daar het gesprek weer verder over gevoerd worden. Er worden 
natuurlijk geen fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte geplaatst voor een specifieke groep, 
iedereen mag er gebruik van maken en daarbij is dubbelgebruik tussen scholieren (overdag) en bewoners 
(avond) te stimuleren.

Ik wil wel nogmaals benadrukken dat ik primair verantwoordelijk ben voor het gebied rondom de 
Tolsteegbarriere- en brug. De fietsparkeervoorzieningen aan de randen van dat gebied (inpandig en op 
straat) zijn onderdeel van een studie vanuit het programma Utrecht Fietst!

Eigenlijk laat mijn agenda het de komende twee weken niet voldoende toe om rustig bij elkaar te komen. 
In de week van 14-20 oktober heb ik voldoende tijd en flexibiliteit. We zouden bij elkaar kunnen komen? 
Dat is ook nog binnen de inspraaktermijn waarop de school of anderen reactie kunnen bieden op het 
plan.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
T 030

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
ma-doooom
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Gemeente Utrecht

l@aqathasnellen.nllVan:
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 9:22
Aan:
CC: |@aqathasnellen.nl:
Onderwerp: Re: FW: herinrichting tolsteeg barrière en brug

Goedemorgen

Fijn datje gelijk de moeite hebt genomen om eea te verduidelijken.

Ik zou het prettig vinden als we inderdaad rond de tafel kunnen zitten met elkaar om goed zicht te krijgen op de 
impact van het plan voor onze school.

Uit ons tevredenheidsonderzoek (afgenomen onder onze ouderpopulatie-april 2019) blijkt dat 2 op de 5 ouders 
aangeeft ontevreden te zijn over de verkeersveiligheid rondom de school. Voor ons een reden om toch ook 
kritisch naar het plan te kijken.

In het plan wordt ook gesproken over extra fietsstal-plekken voor de buurt.

School heeft eerder contact gehad met de gemeente over extra fietsplekken buiten ons schoolplein, om voor 
ons schoolplein meer groen te kunnen creëren (een behoefte die aansluit bij plannen en perspectieven van de 
gemeenteop groene schoolplein/ toekomstbestendige verordening onderwijs huisvesting). Er is toen 
gecommuniceerd dat dit voor de school niet mogelijk was. Het voelt een beetje gek, dat dit voor de buurt dan 
wel gefaciliteerd kan worden. Wellicht kunnen we daar ook met elkaar over in gesprek.

Zou jij kunnen aangeven welke dagen/ momenten jij beschikbaar bent om toe te lichten?

Ik heb tevens twee betrokken ouders toegevoegd in de mail:

(betrokken ouder op verkeersveiligheid) en (betrokken ouder op het
groene plein).

Wellicht kunnen zij aanhaken.

met vriendelijke groet,

Op do 26 sep. 2019 om 17:32 schreefI |@utrecht.nl>:

Dag en

Hopelijk heeft mijn mail van vanochtend en ook de aanvullende mail van 
onrust bij jullie weggenomen. Mijn voorstel is anders om op korte termijn bij elkaar te komen, dat kan 
ook apart van de inloopavond van maandag 7 oktober.

de eerste zorgen en

Ik heb in maart 2019 met 
maar uit de mail van
werkzaam is. Mogelijk dat er hierdoor verschillende ideeën en denkbeelden zijn ontstaan, daarom 
alleen al lijkt het me goed om bij elkaar te komen. Ik heb in maart met 
bushalte en de zoektocht naar geschikte locaties voor de afvalinzameling van de buurt.

gesproken over de uitgangspunten en de plannen uit 2017 
begrijp ik dat zij inmiddels niet meer bij de Agatha Snellen School

gesproken over de

Hieronder beknopt de informatie over de afvalinzameling en de verplaatsing van de bushalte. Waarbij 
we de exacte opstelling en inpassing van de afvalinzameling nog verder moeten uitwerken; zo kunnen
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Busstop

De beoogde locatie is aan het einde van de Wijde Doelen, ter hoogte van de meneer Smakers. Deze 
locatie is in overleg met U-OV bepaald en op basis van de huidige routes van U-OV. Ik heb de locatie 
hieronder in blauw omcirkeld.

we tegenwoordig zoveel mogelijk voorkomen dat de kringlopen worden geleegd rond begin en eind 
tijden van de school en zal ook de entree naar de speeltuin niet naast de containers komen te liggen. 
We hebben hier bijv. ervaring mee bij de speeltuin bij het Lepelenburg.

Nogmaals; ik kom graag bij elkaar om het volledige plan voor de Tolsteegbarriere en -brug te 
bespreken en daarbij ook van gedachte te wisselen over de aanpassingen en suggesties die jullie voor 
de leerlingen en docenten voorstellen. Wat komt jullie het beste uit?

Afvalinzameling

Voor het verplaatsen van de afvalinzameling zijn 8 verschillende locaties onderzocht op de situatie 
ondergronds (bijv. kabels en leidingen, archeologie) en bovengronds (aslast beperkingen, afstand tot 
containers, rijweg vuilniswagen, beschikbare ruimte) en de aanvullende maatregelen die getroffen 
moeten worden. Daaruit zijn vier geschikte locaties gekomen. In overleg met de betrokken wethouders 
is een belangenafweging gemaakt tussen deze vier locaties en gekozen voor een locatie tussen de 
achterzijde van het Centraal Museum en de speeltuin.

Dat gaat over locatie 4 op de onderstaande tekening:
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Met vriéndelijke groet,

Projectmanager
T 030

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
ma-do

©O©®
,-.

Gemeente Utrecht

Van: centrum
Verzonden: donderdag 26 september 2019 10:46
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: herinrichting tolsteeg barrière en brug

Geachte mevrouw

Bedankt voor uw mail. Gisteren stond het ontwerpdocument zelf nog niet op de website, dus dat hebt u 
waarschijnlijk nog niet kunnen bekijken. Het document is nu hier te downloaden: 
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=9e44f5c6-2eca-4abc-8de7-
a9825151f439

Op pagina 19 is op de kaart ingetekend waar in de Wijde Doelen de bushalte komt. De beoogde nieuwe 
plek voor het inzamelpunt valt buiten de kaart, want deze is voorzien op de hoek Wijde 
Doelen/Nicolaasdwarsstraat. Dit staat toegelicht op pagina 15 onder'afvalinzameling'.

Als u nog vragen hebt, horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Projectassistent
t
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimteooom
Gemeente Utrecht

l@aaathasnellen.nllVan:
Verzonden: woensdag 25 september 2019 12:12 
Aan: centrum;
Onderwerp: herinrichting tolsteeg barrière en brug

Goededag

Gisteren heb ik via de mail de plannen voor de herinrichting voor de tolsteegbarriere en de tolsteegbrug lukken lezen.

Onze school is gelegen op de hoek van de Wijde Doelen en de Nicolaasdwarsstraat.

Ik heb in de beschrijving nergens kunnen lezen/ zien waar de beoogde busstop voor de elektrische bus lijn 2 zal zijn.

Aan de Wijde Doelen bevindt zich tevens onze hoofdingang naar het schoolplein toe.

De informatie van de beoogde busstoplokatie heb ik nodig om een passende mening te kunnen vormen bij wat ik nu lees of om 
namens de school een reactie te kunnen geven op het plan.

Dit zelfde geldt voor de beschrijving van de afvalverzameling; dit lijkt de hoek te betreffen, die vorig jaar breder is gemaakt om de 
veiligheid en het verkeersoverzicht te vergroten, maar ik zie dit nergens op tekening.

Kan ik dit ergens vinden?

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)
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Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)
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|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Tue, 5 Nov 2019 19:00:55 +0200 

@utrecht.nl>To:
Subject: reactie tolsteegontwerp

Hoi

Zou je onze volgende punten van aandacht willen meenemen mbt tot het toslteegontwerp:

Allereerst vinden we het een mooi plan.

Als school zien we ons genoodzaakt om vanuit schoolbelang, kindperspectief en het belang van 

ouders te reageren. We hopen dat onze inbreng op een constructieve manier kan bijdragen aan 

de verdere ontwikkelingen en we worden hierover graag meegenomen in verdere uitwerking en 

vervolg.

We zijn van mening dat het stemgeluid van onze school mee mag wegen. Op werkdagen komen 

220 kinderen en het overgrote merendeel begeleid met ouder lopend of per fiets naar de school. 
Daarbij zijn Twijnstraat, Tolsteegbrug, Nicolaadswarsstraat en Wijde Doelen de meest gebruikte 

aanrijdroutes. In het plan worden bewoners, fietsers en ondernemers als belanghebbenden 

genoemd, ik denk dat wij daarin ook een partij zijn om te noemen.

In een tevredenheidsonderzoek, afgenomen onder de ouders in april 201 9, komt met name de 

verkeersonveiligheid rondom de school als zorgpunt naar voren. 38% van de ouders geeft aan de 

weg naar school toe als onveilig te ervaren. De kwetsbare doelgroep van jonge kinderen vinden 

wij iets om mee te nemen in het voorgenomen plan om de busstop te verplaatsen naar de Wijde 

Doelen. De verkeerssituatie met stoppende bussen, wachtende auto's erachter zullen door 

kinderen moeilijker te overzien zijn. De locatie waar de herinrichting plaats vindt, is niet enkel 
een druk knooppunt voor studenten e.d. maar juist ook voor deze kwetsbare groep 

verkeerdeel nemers,

Intern zijn hier vragen gesteld over de toegevoegde waarde van de busstop zo dicht op de halte 

bij het museum. Als school zijn wij benieuwd of het eventueel vervallen van de halte ook is 

onderzocht. Daarnaast is de stoepbestrating aan zijde van de beoogde halte, smal, schuin en 

aflopend. Ouders met kinderen te voet, op stepjes of met een kinderwagen zullen veelal 
genoodzaakt zijn het wegdek te gebruiken. Dit is in ieder geval nu het geval. Het verplaatsen van 

de halte naar een plek zo dicht bij een schoolplein-ingang (en een naburige BSO locatie) mag 

tevens goed onderzocht worden. We hopen dat dit in het verdere proces zal worden 

meegenomen. Wij zijn ook benieuwd hoe jullie daar tegen aan kijken.

Ook het verplaatsen van de gescheiden afvalcontainers gaat voor onze school consequenties 

hebben, waarbij wij twijfels hebben of de veiligheid daarmee ook niet tevens verminderd. De 

containers zullen geleegd moeten worden. De bocht is al een spannende plek, omdat je goed
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zicht moet houden op het verkeer bij het oversteken. Dit oversteekpunt wordt door de school en 

de TSO en BSO regelmatig gebruikt. Ook deze bochtis voor schooltijd en na schooltijd een 

spannende plek voor de jonge verkeersdeelnemers.

Wij vragen ons af of het mogelijk is om ook de andere beoogde plek (parkeerplein bij het 
museum) nog verder te onderzoeken.Vanuit ons perspectief wel. Daarnaast denken wij dat een 

gescheiden afvalplek naast het park en de speeltuin kan zorgen voor vervuiling van het 
speeltuintje en zich eerder leent tot dumpplek van afval naast de bakken, dan wanneer dit iets 

meer in een breder zicht wordt geplaatst.

Uiteraard, denken we graag constructief mee in verdere ontwikkelingen. We hopen dat de hier 

genoemde argumenten, overwegingen met dezelfde intentie vanuit jullie kant worden 

meegenomen.

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht 
(di-wo-do-vr)
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|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Thu, 11 Jun 2020 09:40:11 +0200 

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl> 

Re: Stand van zaken Tolsteegbarriere
Cc:
Subject:

Hoi

Dank voor je uitgebreide reactie op mijn mail.

Ik verwacht inderdaad geen directe oplossing hoor, ik denk wel dat het goed is om dit gegeven scherp te 
houden.
Juist ook omdat het naar voren komt in een door de gemeente afgenomen onderzoek en een kwetsbare 
doelgroep (jeugd) in het verkeer zich niet veilig voelt rondom de school- meer dan in vergelijking met 
andere Utrechtse scholen.

Momenteel gaat het hier aardig, gekke tijd achter de rug met dicht- half open en nu weer helemaal... 
het op laten halen van de kinderen door ouders buiten de hekken vraagt onze aandacht, maar lukt.

Groet,

Op wo 10 jun. 2020 om 14:05 schreefl |@utrecht.nl>:

Hoi

Hoe gaat het? Krijgen jullie het op de school een beetje georganiseerd ondanks de maatregelen tegen de corona?

Ik hoop dat iedereen enigszins gezond is en dat de leerlingen langzaamaan gewend zijn aan de omstandigheden.

Fijn dat je nogmaals even contact zoekt om dit onder de aandacht te brengen. We hebben het hier intern bij het opstellen van 
het ontwerp de afgelopen periode ook over gehad.

Onze conclusie was toen dat we de bushalte het liefst naar buiten de singels verplaatsen, de halte Agnietenstraat is wat ons 
betreft voldoende voor dit gebied. Naar aanleiding van ons gesprek van oktober 2019 en ook met de bewoners uit de 
omgeving hebben we hier nogmaals over gesproken met de provincie. Zij begrijpen ons standpunt maar zien hier pas 
mogelijkheden voor wanneer het Ledig Erf opnieuw is heringericht. Om die reden is wel afgesproken dat de verplaatsing naar 
de Wijde Doelen tijdelijk is. Mijn collega 
afspraak met U-OV en de provincie.

is bezig met de herinrichting van het Ledig Erf en op de hoogte van deze

Om te voorkomen dat de ambities op de Tolsteegbarriere en -brug niet in de knel komen is verplaatsing van de bushalte van 
de huidige locatie echt nodig. Hiermee ontstaat de ruimte die nodig is om meer vrije ruimte te maken voorde voetganger, om 
de veiligheid van fietsers te verbeteren en ook de toegankelijkheid van het gebied te vergroten. Ook zullen we

• Aanpassingen doen aan de bocht van Tolsteegbrug naar de Wijde Doelen zodat fietsers makkelijker en veiliger de 
Wijde Doelen in kunnen fietsen. Dat is nu een vrij krappe bocht, deze wordt een stuk comfortabeler voor fietsers.

• Ook hebben we de stoplichten op het Ledig Erf in bedrijf gesteld op de tijden dat de kinderen naar en uit school 
komen, daarbuiten staan ze zoveel mogelijk uit om de doorstroming te optimaliseren (wat mogelijk is omdat bus 12 
niet meer over Ledig Erf gaat). Hierdoor staan er al veel minder auto’s stil in de Wijde Doelen en hoeven leerlingen er 
niet meer tussendoor te fietsen.

• Ook leggen we op de Wijde Doelen, Tolsteegbrug en Tolsteegbarriere bij de entree naarde binnenstad een drempel 
aan zodat automobilisten gewaarschuwd worden dat ze de binnenstad inrijden. Hiermee attenderen we ze extra dat 
ze hier te gast zijn.

Wij zijn van mening dat we met deze maatregelen zorgen dat er qua veiligheid een verbetering ontstaat ten opzichte van de 
huidige situatie. Wel begrijp je zorgen over de verkeersveiligheidsrisico’s van de leerlingen, dat is met het drukke Ledig Erf in 
de directe omgeving ook verklaarbaar. Wel is het lastig om dit nu direct op te lossen vanuit mijn project. Om die reden deel ik 
de onderstaande mail ook met collega
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Met vriendelijke groet,

Projectmanager

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrechtooom

Gemeente Utrecht

|@agathasnellen.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 09:22 
Aan: centrum <centrum@utrecht.nl> 
CC: |@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Stand van zaken Tolsteegbarriere

Goedemorgen,

Dank voor het toezenden van de informatie met de huidige stand van zaken.

Wij hebben afgelopen week ook de uitslagen van jeugdmonitor (onderzoek vanuit de gemeente utrecht
volksgezondheid) ontvangen, waarbij onze school lager scoort als het gaat om vhet beleven van veiligheidheid als 
het gaat om verkeersveiligheid rondom de school in vergelijking met andere scholen in Utrecht.

Dit wil ik toch graag ook aan jullie teruggeven en hier jullie aandacht voor vragen.

Op do 4 jun. 2020 om 17:41 schreef centrum <centrum@utrecht.nl>:

Geachte belangstellenden,

Op 14 januari 2020 heeft het college van B&Wvan de gemeente Utrecht het Integraal Programma van Eisen/Functioneel 
Ontwerp (IPVE/FO) Tolsteegbarrière en -brug vastgesteld. Toen was

niet te voorzien dat het coronavirus onze dagelijkse manier van leven zo zou veranderen. Ik hoop dat ieder van jullie 
gezond is en een manier heeft gevonden om met de huidige omstandigheden om te gaan.

Graag brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken m.b.t. de herinrichting van de Tolsteegbarriere en - 
brug. Meer specifiek over het definitieve ontwerp, de uitvoering van de werkzaamheden en de stand van zaken m.b.t de 
inpassing van de afvalcontainers.

Definitief ontwerp en uitvoering werkzaamheden

Na vaststelling van het IPvE/FO is er een definitief ontwerp opgesteld. Het definitieve ontwerp is te vinden op de 
projectpagina: www.utrecht.nl/tolsteeqbarriere .

Mocht je nog suggesties hebben of andere vragen dan hoor ik dit graag,
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Met vriéndelijke groet,

Projectmanager

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Vorige week is de uitvraag voor een aannemer voor de werkzaamheden gepubliceerd. Voor de zomer van 2020 willen we 
een aannemer geselecteerd hebben. Zodat de werkzaamheden in het najaar van 2020 kunnen starten. Tijdens de 
inloopavond is besproken wat jullie belangrijk vinden vooreen prettige en goede uitvoering van de herinrichting, we zullen 
hierover met de aannemer in gesprek gaan.

Zodra er een definitieve planning is dan zullen we jullie hierover informeren.

Afvalinzameling

Een aantal van jullie heeft de gevraagd naar het locatieonderzoek van de overige locaties. Om deze informatie voor 
iedereen toegankelijk te maken hebben we het overzicht hiervan op de projectpagina geplaatst.

Naar aanleiding van de consultatieperiode is op het IPvE/FO zijn er wijzigingen doorgevoerd aan de inpassing van de 
afvalcontainers op de hoek Wijde Doelen/Nicolaasdwarrsstraat. De belangrijkste maatregelen zijn het verplaatsen van de 
entree van de speeltuin, het plaatsen van een dichte afscheiding tussen de containers en de speeltuin (voor eventueel 
rondzwervend vuil en glas), het optimaliseren van de oversteek voor de kinderen en hun ouders en het afstemmen van de 
tijden waarop de containers worden geleegd (bijv. buiten de spitstijden van de school).

Een aantal van jullie heeft aangegeven nog steeds bezwaren te hebben tegen plaatsen van de containers op deze locatie. 
Diegene die bezwaar willen maken tegen de komst van de ondergrondse afvalcontainers op de hoek 
Nicolaasdwarasstraat/Wijde Doelen kunnen dit doen zodra de omgevingsvergunning voorde plaatsing is aangevraagd en 
gepubliceerd. We zullen iedereen informeren zodra dit mogelijk is. Dat is nu nog niet aan de orde. Eerst moet duidelijk zijn 
of (en dan ook hoeveel) containers er op deze locatie ingepast kunnen worden. Hiervoor is archeologisch veldonderzoek 
nodig. De beoogde locatie van de containers wordt binnenkort ontgraven om te beoordelen of er nog archeologische resten 
zijn die behouden moeten blijven. Op basis van de resultaten nemen de archeologen een selectiebesluit; dat maakt 
duidelijk of en welke ruimte er zou zijn voor ondergrondse containers op de beoogde locatie. Daarna pas volgt een 
procedure voor een omgevingsvergunning, waar beroep op kan worden aantekenen.

De verschillende locaties voor de afvalinzameling die zijn onderzocht zijn te vinden op de projectpagina: 
www.utrecht.nl/tolsteeqbarriere .

Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Met vriendelijke groet,
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waarnemend directeur

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

waarnemend directeur 
Agatha Snellenschool, Utrecht 

(di-wo-do-vr)
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl

|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Thu, 9 Jul 2020 08:57:17 +0200 

@utrecht.nl>To:
@agathasnellen.nl>Cc:

Subject: Re: herinrichting tolsteegbarriere

Ha
Dank voor je berichtgeving, dan maandagochtend even zitten om 10u?
Ik krijg op dit moment van veel ouders de berichtgeving dat zij de stoplichten op de hoek van het L.E.op 
oranje niet als veilig ervaren en hun kind nu niet meer onbegeleid naar school durven laten gaan.

Op do 9 jul. 2020 om 08:06 schreefl |@utrecht.nl>:

Hoi en

Ik heb zojuist te horen gekregen dat één van mijn projecten ter bespreking & besluitvorming ligt in de gemeenteraad. Dat start 
om 10:15 en moet ik digitaal volgen. Helaas moet ik daarom de afspraak verplaatsen, ik bel 
over.

daar straks ook even

Hoe zitten jullie volgende week donderdag op hetzelfde tijdstip? Ik kan anders maandagochtend (maar dan is 
de school volgens mij), dinsdagochtend of woensdag heel de dag.

niet op

Met vriendelijke groet,

Projectmanager

Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®©

|@agathasnellen.nl> 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 15:28
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: herinrichting tolsteegbarriere

Van:

|@utrecht.nl>; |@agathasnellen.nl>
|@utrecht.nl>

Fijn. Kunnen we donderdag 9-7 om 10u vastzetten met elkaar?

We kunnen hier op locatie in gesprek op 1,5m in het speellokaal met koffie:)

Op do 2 jul. 2020 om 15:14 schreefI |@ utrecht.nl>:

Hoi

Natuurlijk sta ik daarvoor open. Volgende week donderdag in de ochtend zou mij het beste uitkomen.

Ik heb ook mijn collega meegenomen in de ‘cc.

Hij gaat de uitvoering van de werkzaamheden aansturen vanuit de gemeente, misschien handig als hij ook bij het gesprek 
aanwezig is.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
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Gemeente Utrecht

|@agathasnellen.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:17
Aan:
Onderwerp: herinrichting tolsteegbarriere

|@utrecht.nl>; |@agathasnellen.nl>

hai

Zouden wij op korte termijn nog een keer in gesprek kunnen met elkaar?

Als school worden wij door de buurt veelvuldig benaderd om op te treden en een geluid af te geven 
richting gemeente rondom de herinrichting Tolsteegbarriere. Hier zou ik graag van gedachten over 
willen wisselen met jou.

Lukt het jou volgende week een keer om met mij en 
Liefst op een di-do of vr.

(conciërge) in gesprek te gaan?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)
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Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht 
(di-wo-do-vr)
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|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Mon, 31 Aug 2020 11:05:39 +0200

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>Cc:

Subject: Re: Verkeerslichten Ledig Erf

Ha
Dank je wel voor je mail met update.
Fijn!
De vakantie was zeer aangenaam en wij zijn vanmorgen ook goed gestart. 
Groet,

Op ma 31 aug. 2020 om 10:58 schreefI |@utrecht.nl>:

Dag

Hoe is het met je? De zomerperiode kunnen gebruiken om bij te komen? Ik hoop dat het vandaag goed is gegaan op de 
eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Vanochtend is mijn collega aanwezig geweest op het Ledig Erf om de stoplichten weer in bedrijf te laten gaan. Hij heeft van 
08u tot 09u gekeken of en hoe de fietsers, voetgangers en automobilisten hun weg wisten te vinden. Dit is goed verlopen (het 
ging volgens hem “uitstekend”). Vanaf nu staan de verkeerslichten aan op de tijdstippen dat de leerlingen van de Agatha 
Snellen School van en naar school gaan.

Aan het einde van de dag gaat hij opnieuw kijken of alles goed verloopt. Mochten daar nog aanpassingen uit naar voren 
komen dan hoor je van me.

Succes en veel plezier met de start van het schooljaar,

Met vriendelijke groet,

Projectmanager

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht 
(di-wo-do-vr)
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|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Tue, 15 2020 14:55:22+0200

@utrecht.nl>; @agathasnellen.nl>To:
@utrecht.nl> 

Re: Gegevens projectleider herinrichting
Cc: <
Subject:

Ha en
Dank voor het doorspelen van de contactgegevens.
Het was heldere bijeenkomst met een duidelijk pad in de tijd. 
Wij zullen binnenkort met afspreken op locatie.

Op di 15 sep. 2020 om 14:49 schreefI |@utrecht.nl>:

Dag

Fijn dat jullie namens de Agatha Snellen School aanwezig konden zijn zojuist. Het lijkt me goed dat jij en 
met elkaar in contact staan over de dagelijkse gang van zaken, voornamelijk bij fase 2 maar ook gedurende de hele 
herinrichting. Een deel van de leerlingen zal de gehele periode veranderingen zien (en dus mogelijk afgeleid zijn).

direct

is te bereiken via 
altijd benaderen, maar

|@utrecht.nl en 
is het eerste aanspreekpunt.

Mocht je niet te pakken krijgen dan kan je mij ook

Tot snel!

Met vriendelijke groet,

projectmanager

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Met vriendelijke groet,

waarnemend directeur 
Agatha Snellenschool, Utrecht 

(di-wo-do-vr)
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|@agathasnellen.nl>From:
Sent: Thu, 8 Oct 2020 11:11:02 +0200 

@utrecht.nl>To:
Subject: Re: verkeersouders

dank voor de terugkoppeling en het checken

Op do 8 okt. 2020 om 09:03 schreef I |@utrecht.nl>:

Vanuit de gemeente weten wij van niks. 
plaatsvinden. Hij vraagt het ook nog even na bij de aannemer.

geeft aan dat hij jullie altijd zou betrekken als zo’n gesprek zou

|@agathasnellen.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 08:07
Aan:
Onderwerp: Re: verkeersouders

Van:

|@utrecht.nl>

Ja graag.

Op do 8 okt. 2020 om 08:02 schreefI |@utrecht.nl>:

Goedemorgen

Ik ben ook niet op de hoogte van dat gesprek. Wel zal ik even navragen bij de aannemer en de projectleider uitvoering 
|) of dat zij misschien weten waar dit vandaan komt.

Met vriendelijke groet,

Medior projectmanager

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
Maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

|@agathasnellen.nl>Van:
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:35
Aan:
Onderwerp: Fwd: verkeersouders

|@utrecht.nl>; |@agathasnellen.nl>

Hai

Onderstaande kreeg ik van de 
Mocht jij hier wel iets van weten hoor ik het graag.

maar ik weet hier niks van. De school heeft ook geen verkeer ouders.

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht (di-wo-do-vr)

Begin doorgestuurd bericht:

|@hotmail.com>Van:
Datum: 7 oktober 2020 om 17:12:32 CEST

|@agathasnellen.nl>Aan:
Onderwerp: verkeersouders

Beste

Vandaag hoorde ik dat de ‘verkeersouders van de Agatha Snellenschoor morgen (donderdag) gaan 
praten met hun contactpersonen van de gemeente, waarbij ze het onderwerp afvalcontainers en 
bushalte zouden laten vallen. Weet jij daar iets van? Wij (buurtcommité Wijde Doelen) gaan de 
petitie tegen de plaatsing van de kringlooppunten bij de kinderspeelplaats eind deze week aanbieden. 
Hopelijk geen interferentie.
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In afwachting van je antwoord.

Met vriendelijke groet,

I
Utrecht

Tel

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht

(di-wo-do-vr)

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht 
(di-wo-do-vr)
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@agathasnellen.nl>From:
Sent:

<
Mon, 11 2021 13:58:11+0200 

|@utrecht.nl>;" 
overdracht naar nieuwe directeur

@agathasnellen.nl>To:
Subject:

Hai

Hierbij wil ik je overdragen aan 
bereikbaar via:

l@agathasnellen.nl 
di rectie@agathasnellen. nl

nieuwe directeur van de Agatha Snellenschool. Hij is

Eind deze maand stop ik met mijn werkzaamheden op Agatha. 
Voor praktische eerste contacten kun je uiteraard blijven benaderen.

Succes met de voortgang van de herinrichting Tolsteegbarriere!

Met vriendelijke groet,

Agatha Snellenschool, Utrecht 
(di-wo-do-vr)

Van 04-01-2021 t/m 29-01-2021 ben ik werkzaam op di, do en vri 
en bereikbaar op het mailadres: l@agathasnellen.nl

Met ingang van 04-01-2021 is het mailadres directie@agathasnellen.nl in gebruik door 
bestuurder van de Agatha Snellenschool

I; directeur-
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Bewortelingsonderzoek bij 2 gewone platanen 
op het Nicolaaskerkhof in Utrecht

COLOFON
Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht 
Stadsbedrijven Stadsingenieurs 
De heer
Opdrachtnemer:
Terra Nostra

Controle: 
Mevrouw ing.

Projectnummer:
300.2482

Boomtechnisch adviseur: 
De heer ing.

Datum:
25 maart 2019
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Nostra
INLEIDING kennisatelier voor 

boom en bodem

*
In opdracht van de gemeente Utrecht, Stadsbedrijven Stadsingenieurs is door Terra Nostra 
op 20 februari 2019 een bewortelingsonderzoek uitgevoerd bij 2 oude gewone platanen op het 
Nicolaaskerkhof in Utrecht. Het betreft boomnummer 60865 en 60868 met plantjaar 1901.

Aanleiding voor dit onderzoek is planvorming van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling waarbij de 
parkeerplaatsen op de boomspiegels van de 2 grote platanen komen te vervallen. Deze boomspiegels 
zijn vanwege wortelopdruk recent verhoogd en vergroot naar 10x10 meter en aansluitend ingevuld met 
halfverharding en opnieuw ingericht als parkeerplaats. Het uitvoeren van groeiplaatsverbeterende 
maatregelen ten behoeve van de 2 gewone platanen maakt onderdeel uit van de planvorming, de 
methode en omvang van maatregelen is nog niet vastgesteld.

Aanvullend aan deze opdracht zijn aan de noordzijde van deze bomen scans uitgevoerd op de beoogde 
locatie van ondergrondse afvalcontainers. Doelstelling hierbij is het, indien mogelijk, detecteren van 
grafzerken.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt. In hoofdstuk 2 vindt u de conclusie en 
aanbevelingen. Als bijlage zijn een literatuurlijst, AutoCAD tekening met meetresultaten van de grondradar 
en detecties van graven toegevoegd.

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact opnemen met telefoon 0184

Terra Nostra BV 
Bleskensgraaf

Henry Kuppen 
Directeur
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Figuur 1: Situering van de 6 gewone linden aan de Steenwijklaan (bron: Google maps).
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Foto 1: Beeld van gewone plataan met boomnummer 60865.
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RESULTATEN

1.1 Algemeen en situering

In figuur 1 is de locatie van de 2 gewone platanen (Platanus x hispanica) weergegeven. De locaties van 
de beoogde ondergrondse afvalcontainers is met een rood kader aangeduid. Foto 1 t/m 5 op pagina 4 
t/m 6 geven een impressie.
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