Actie en besluitenlijst
Buurtbeheergroep Wittevrouwenkade 6
Datum:
Locatie:
Tijd:

21-06-2018
A.B.C-straat 5, 3512 PX Utrecht
19.00 – 20.00

Aanwezig:
Externe voorzitter
6 buurtbewoners
1 wijkagent centrum, Politie
1 gebiedsmanager veiligheid, Gemeente
1 stichting Goud
1 directeur bedrijfsvoering Jellinek
1 manager bedrijfsvoering Inforsa
1 managementassistent Arkin – notulist
Afwezig (m.k.):
4 buurtbewoners
1 maatschappelijk werker Singelzicht
1 manager bedrijfsvoering Jellinek
1 coördinator Stichting Goud
1 projectleider Wittevrouwenkade, Gemeente
1 gebiedsmanager veiligheid, Gemeente
1 manager behandelzaken Jellinek

Agenda
1.
2.
3.
4.

Mededelingen
Afronden buurtbeheerplan Wittevrouwenkade.
Plannen datum ondertekenen buurtbeheerplan.
Meldingsprocedure klachten.

(concept)

5. Bespreken conceptbrief aan buurtbewoners.
6. Actie: stickers voor omwonenden met telefoonnummers.

1. Mededelingen.
a. Nog even stilgestaan bij het punt wat eerder besproken is, de toon die gebruikt
wordt in de mails. Dit punt graag volgend overleg terug laten komen, aangezien de
betrokkenen niet aanwezig zijn.
b. Het kort geding dat door een groep bewoners aangespannen is tegen de gemeente
dient op woensdag 4 juli van 13.30 – 15.30.
Arkin wacht de uitslag hiervan niet af. Op 2 juli is Arkin al verhuist.
De stukken van het kort geding komen waarschijnlijk op www.rechtbank.nl te staan.
c. Buurtbewoner geeft aan dat, ondanks de gemaakte afspraken hierover met de
opzichter, de verbouwing de laatste dagen weer vroeger start (06.30)
Actie: Arkin neemt contact op met de opzichter hierover.
d. Er wordt nog steeds overlast ervaren van oa dealers op de Wittevrouwenkade sinds
de school dicht is.
Wijkagent geeft aan dat er gesurveilleerd wordt door politie. Daarnaast is het melden
bij politie belangrijk, deze meldingen helpen om een dossier op te bouwen.
e. Publiceren notulen. De notulen van het overleg van de buurtbeheergroep kunnen
worden gepubliceerd op de website van de gemeente op het moment dat ze zijn
vastgesteld en goedgekeurd. Op dit moment is dat nog niet het geval. In het volgend
overleg zullen de notulen alsnog vastgesteld moeten worden.
2. Afronden buurtbeheerplan Wittevrouwenkade.
a. Foto’s van particuliere gebouwen mogen niet opgenomen worden in het plan.
Huisnummeringen mogen ook niet opgenomen worden (2.2)
Hangplekken kunnen met arceerstift op de plattegrond aangegeven worden.
b. Kernzone is toegevoegd.
c. Alle punten die buurtbewoner eerder had aangepast zijn doorgevoerd.
d. Er komt nog een tekstuele aanpassing van het stuk onder 5.3. (meldingen) van politie
en gemeente. Gebiedsmanager Veiligheid stuurt deze op.
e. Bijlage met met namen van de buurtbeheercommissie leden wordt niet opgenomen
in het plan. Aangezien het plan op internet komt te staan, wordt het gepubliceerd
zonder namen.
f. Vastleggen maximum aantal cliënten (nav de mail van buurtbewoner)
Arkin kan geen vaste cijfers aangeven. Aantallen bezoekers kunnen verschillen ivm de
zorgplicht die Arkin heeft. De inschatting van Arkin is gedaan adhv de grootte van het

gebouw cq het aantal kamers. Opgemerkt wordt dat het doel is om overlast tegen te gaan,
of dat nu van 50 of van 100 bezoekers komt.

Besluit: Afgesproken wordt om het maximum van 100 (50 ochtend en 50 middag) aan
te houden zoals nu in het plan staat en de overlast in de gaten houden (monitoren)
via de buurtbeheergroep.
Iedere 3 maanden wordt in de buurtbeheergroep gekeken naar de aantallen clienten
in relatie tot de ervaren overlast.
Opgemerkt wordt dat wij in vertrouwen samen willen werken. Hiernaast willen
omwonenden graag dat hun mening serieus genomen wordt, dit belangrijk voor het
vertrouwen.
3. Plannen ondertekenen buurtbeheerplan.
a. Alle aanwezigen zijn akkoord met het plan.
b. Het kan zijn dat iemand het plan niet wil ondertekenen, maar zich wel wil scharen
achter het feit dat het een werkdocument is.
c. Besloten wordt dat de burgemeester (en wethouder) aanwezig is bij de
ondertekening. Voor de meerderheid geldt dat hij na de valse start nu door zijn
aanwezigheid gecommitteerd kan worden aan het plan en de inspanning ervaren die
door buurtbewoners geleverd is.
d. Voor ondertekening moet nog een namenlijst gemaakt worden van alle partijen.
e. Ondertekening is gepland op 3 juli van 20.15 – 20.45. Locatie wordt nog bekend
gemaakt.
4. Meldingsprocedure klachten
Is verschoven naar volgend overleg.

5. Bespreken conceptbrief aan buurtbewoners.
Aan de brief worden de volgende punten nog toegevoegd:
-Het mailadres waar buurtbewoners hun vragen voor de buurtbeheergroep naartoe
kunnen sturen (wittevrouwenkade@arkin.nl)
-Cliënten hebben van 9.00 – 18.00 toegang tot het pand.
-Dat actief melden aan politie wenselijk is.
6. Actie: stickers voor omwonenden met telefoonnummers.
Aan de omwonende wordt de brief gestuurd, geen aparte stickers.

