Beste buurtbewoner,

In maart 2018 zal Arkin verhuizen van de ABC-straat en de Van Sijpesteijnkade naar
de Wittevrouwenkade 6. De Wittevrouwenkade wordt het kantoor en voor een deel
een behandellocatie voor de zorgteams van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa.
Reden voor de verhuizing is dat de huurcontracten van beide locaties aflopen. Arkin
huurt het pand aan de Wittevrouwenkade van de gemeente Utrecht. Omdat we graag
met de buurt willen kennismaken, organiseert Arkin een inloopavond op maandag
11 december. Hierbij zijn vertegenwoordigers van Arkin en de gemeente aanwezig
om eventuele vragen te beantwoorden en u te informeren.
Achtergrond
Jellinek en Inforsa (voorheen Victas) leveren onder andere verslavingszorg aan
verschillende groepen cliënten in de stad. Momenteel wordt deze zorg nog verleend
op de ABC-straat en op de Van Sijpesteijnkade. Met de sluiting van het pand aan de
ABC-straat zal de zorg verspreid worden over verschillende locaties. De
Wittevrouwenkade 6 wordt het kantoor voor de zorgteams die naar mensen thuis
gaan om zorg te verlenen. Daarnaast wordt het voor een deel een behandellocatie.
Op deze locatie worden geen mensen opgenomen: er worden alleen behandelingen
gegeven en medicatie verstrekt van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00.
Omgevingsbeheer
Het is belangrijk dat onze zorg geen gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de
nabije omgeving. Daarom wil Arkin graag in gesprek met omwonenden en met hen
tot afspraken komen voor een buurtbeheerplan. Hierin staan afspraken tussen de
zorginstelling, de gemeente en de buurt. Jellinek en Inforsa hebben dit eerder
samen met de buurt en gemeente met succes gedaan op de ABC-straat. Als u actief
betrokken wilt worden bij het omgevingsbeheer, dan kunt u zich aanmelden via het
emailadres Wittevrouwenkade@arkin.nl. U kunt zich hier ook voor opgeven tijdens
de inloopavond.
Inloopavond op 11 december
Op maandag 11 december a.s. organiseert Arkin een inloopavond op de
Wittevrouwenkade 6. Medewerkers van Jellinek, Inforsa en de gemeente zijn dan
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u van gedachten te wisselen over
het omgevingsbeheer. U bent welkom tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Om zorg te
dragen voor een goede ontvangst, vragen we u om u aan te melden voor de
inloopavond via e-mail: Wittevrouwenkade@arkin.nl.

Kunt u niet bij deze inloopavond aanwezig zijn, maar heeft u wel
vragen, dan kunt u die ook stellen via bovengenoemd e-mailadres. Wij
hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien er naar
uit u te ontmoeten.
Uiteraard blijven we u informeren en met u in gesprek, ook na deze inloopavond.
Heeft u vragen over deze brief of zorginhoudelijke vragen richting Arkin, stel deze
via bovenstaand e-mailadres of bel ons op 06-520 577 52.
Voor vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij de gemeente Utrecht,
Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via telefoon 14 030.
Over Arkin

Arkin heeft een breed zorgaanbod en is deskundig op het gebied van grootstedelijke
psychiatrie en verslavingszorg. De servicemerken die onderdeel zijn van Arkin, bestrijken het
hele gebied van curatieve en langer durende psychiatrie en verslavingszorg, forensische en
intensieve zorg en acute hulp. De merken werken nauw samen en dat betekent minder
overdrachtsmomenten en meer integrale behandelplannen. Arkin staat voor: ‘gerichte zorg
voor het beste resultaat’. Bij Arkin werken ruim 3600 medewerkers en de organisatie werkt vanuit 50 locaties in
Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en een aantal daarbuiten.

Over Jellinek

Jellinek is specialist op het gebied van verslavingszorg. Op de Wittevrouwenkade
biedt Jellinek ambulante behandelingen aan. Gericht op het middelengebruik en
het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënten. Er wordt ook medische
behandeling aangeboden. Onze hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als
het kan, intensief als het moet.
Over Inforsa

Inforsa biedt behandel- en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met
problemen op psychiatrisch, verslavings- en forensisch gebied. Inforsa behandelt en
begeleidt cliënten die in Utrecht wonen thuis. Daarnaast wordt er op de
Wittevrouwenkade poliklinische behandeling gegeven, zoals gesprekken met de
psycholoog of maatschappelijk werker.

