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

26-07-2018
Wittevrouwenkade 6, 3512 CR Utrecht
19.00 – 20.00

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

Agenda
1. Mededelingen
2. Bespreken meldingen eerste 3 weken
3. Vaststellen van actie/besluitenlijst en plaatsing daarvan op de gemeente site
4. Gang van zaken rondom rechtszaak van de buurtbewoners tegen de gemeente
Utrecht en datum ondertekening beheerplan
5. Afspraken rondom beveiliging op straat op de Wittevrouwenkade en de huidige gang
van zaken

2. Meldingen eerste 3 weken
Er zijn telefonisch 4 meldingen binnengekomen en per mail 6.
Naar aanleiding van de bespreking hiervan:
- Vraag over het lichtplan. Gemeente geeft aan dat de scheve lantaarns zeer
binnenkort worden recht gezet. Voor het overige is er een aanbesteding gestart.
Verwachting is dat deze werkzaamheden na de zomervakantie kunnen beginnen.
Vraag over extra surveilleren politie. Er wordt gesignaleerd dat er overdag meer
rondes worden gemaakt door politie en THOR. Buiten kantoortijden wordt dit niet
gemerkt.
ACTIE vragen aan politie of ze ook ’s avonds extra rondes maken.
- Beveiligers van Arkin zullen aan mensen die bellen vragen of ze een terugkoppeling
willen hebben op hun melding.
- Een aantal meldingen waren over mensen die geen cliënten waren van Arkin of de
andere organisaties. Deze mensen kunnen dus ook niet gevraagd worden om te
vertrekken van hangplekken als zij zich aan de geldende regels houden.
- Arkin zal erop letten dat de lichten in het pand uitgezet worden als zij gesloten zijn.
3. Actie/besluitenlijst
- Actie/besluitenlijst van 21-6-2018 is goedgekeurd. Deze worden geanonimiseerd en
op de site van de gemeente geplaatst.
ACTIE Arkin & Gemeente
De eerdere lijsten worden niet op de site geplaatst omdat het resultaat hiervan het
ondertekende buurtbeheerplan is.
4. Datum ondertekening
- Er zijn vanuit de bewoners vragen gekomen rondom de planning van het
ondertekenen van het buurtbeheerplan. Dit omdat het een dag voor het kort geding
was. Besloten is om aan de voormalig projectleider bij de gemeente te vragen hier
uitleg over te geven en dit de volgende vergadering terug te koppelen.
ACTIE Arkin
5. Beveiliging
- Arkin geeft aan dat de eerste week niet goed is verlopen en biedt daarvoor excuses
aan. Er is reeds actie op ondernomen waarop dit in de weken daarna beter is gegaan.
Wat verder ter tafel komt
- ACTIE Arkin: notulen mailen aan een van de buurtbewoners
- Terugkoppeling: hek van speeltuin blijft open.
- Per keer bepalen wie de voorzitter is en Arkin doet de ondersteuning. Volgende keer
is 1 buurtbewoners voorzitter.
- Volgende vergadering plannen begin oktober.
ACTIE Arkin
Agendapunten volgend overleg:
- Aanblik buitenkant pand / rommelige omgeving
- Verkeersplan ivm met komst nieuwe school

