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1. Welkom
Elif Borucu-Calinalti (avondvoorzitter) opent de bijeenkomst over de verhuizing van Arkin naar de
Wittevrouwenkade 6 in Utrecht en heet de aanwezigen welkom. Vanavond wordt het besluit van het
college over de verhuizing van Arkin toegelicht. Een wijkbericht is in de omgeving van de
Wittevrouwenkade verspreid. Mede op verzoek van de bewoners is deze avond georganiseerd. Na een
korte toelichting zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de burgemeester, de wethouders en
de directeur van Arkin. Na het plenaire deel is er gelegenheid om met professionals in gesprek te gaan.
In de zaal zijn twee journalisten (schrijvende pers) aanwezig.
Het doel van de avond is de vragen die leven bij de bewoners te beantwoorden en zorgen bij de
bewoners weg te nemen.
2. Schets context
Arkin is op een gegeven moment een zoektocht gestart naar een andere locatie. De zoektocht heeft
geleid tot de keuze voor de Wittevrouwenkade. Het college heeft een integrale afweging gemaakt en is
akkoord gegaan met de vestiging van Arkin aan de Wittevrouwenkade en heeft een aantal
beheersmaatregelen geformuleerd. De buurt is voorafgaande aan het besluit niet gekend.
Opgemerkt wordt door een aanwezige dat de gemeente ervoor heeft gekozen om panden aan de Van
Sijpesteijnkade en de ABC-straat te verkopen waardoor Arkin op zoek moet naar een andere locatie.
Deze vraag zal door de burgemeester in de toelichting worden beantwoord.
Naar aanleiding van een vraag van de avondvoorzitter antwoordt burgemeester Van Zanen dat het
gemeentebestuur, het college en de gemeenteraad een verantwoordelijkheid hebben voor mensen die
afhankelijk zijn van voorzieningen. De huur van het pand aan de ABC-straat is opgezegd, nadat de
vorige huurder failliet is gegaan. Het pand was géén eigendom van de gemeente.1 Belangen moeten
worden afgewogen. Arkin heeft de gemeente gevraagd om het pand aan de Wittevrouwenkade 6 te
mogen huren. Het pand aan de Wittevrouwenkade 6 heeft een maatschappelijke bestemming. Bij de
besluitvorming was bekend dat in dit stukje binnenstad een aantal maatschappelijke voorzieningen is
gevestigd en dat er ook sprake is van recreatieve druk. De Wittevrouwenkade behoort tot de
Breedstraatbuurt. Voor deze buurt geldt al een verhoogde attentie op het gebied van beheer en
veiligheid en de inzet van toezichthouders en politie. Het is een verblijfsontzeggingengebied (VBOkadergebied). Dat betekent dat in het gebied wordt gewerkt met gebiedsverboden.
Het college is toch van mening dat de vestiging van Arkin, onder voorwaarden, mogelijk is. De
burgemeester licht toe welke voorwaarden aan Arkin zijn gesteld: Er zijn afspraken gemaakt over de
verstrekkingstijden, er wordt een beheergroep ingesteld, er worden huisregels opgesteld niet alleen
voor in het pand maar ook voor de omgeving (tot aan Lepelenbrug en het Lucas Bolwerk). Het is
belangrijk dat klachten worden geregistreerd. De professionals zullen periodiek (maandelijks) met
elkaar overleggen. Daarnaast wordt er een streng en helder schorsingsbeleid geformuleerd en
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gehanteerd. Inpandig wordt een wachtruimte gemaakt en er is permanent extra beveiliging in het pand
en de omgeving aanwezig.
Burgemeester Van Zanen geeft aan dat wanneer buurtbewoners voorafgaande aan de besluitvorming
betrokken zouden zijn, de zorgen niet waren weggenomen. Hij wil de illusie wegnemen dat de
bewoners de besluitvorming hadden kunnen beïnvloeden door voorafgaande aan het besluit te zijn
geïnformeerd. Het college en de gemeenteraad hebben alles afwegende een besluit genomen.
3. Vragen/opmerkingen
Een aanwezige geeft aan dat sprake is van een vertrouwensbreuk met de bestuurder. Over het
Wolvenplein waren buurtbewoners in gesprek met het college en bestuurders. Ondertussen is de
afdeling Vastgoed van de gemeente bezig met het verhuren van een pand aan een maatschappelijke
instelling. De Wittevrouwenkade zit op een drielandenpunt in de stad. Mevrouw denkt dat er binnen de
gemeente onvoldoende overzicht is. De gebieden Maliekwartier, Noordoost en binnenstad komen bij
elkaar en er wordt veel overlast ervaren. Zij geeft aan dat de bewoners in de binnenstad veel kunnen
verdragen en niet snel klagen, maar de komst van Arkin maakt dat er teveel voorzieningen komen in
de buurt.
Burgemeester Van Zanen wil niet direct van een vertrouwensbreuk spreken. Hooguit kan gezegd
worden door omwonenden dat zij balen van het besluit. In de stad moeten maatschappelijke
voorzieningen een plek krijgen. Buurtbewoners mogen geen hinder ondervinden van het feit dat de
buurt op een drielandenpunt zit in de stad en bewoners geen informatie krijgen van de gemeente.
Bewoners aan de andere kant van een wijkgrens dienen ook geïnformeerd te worden.
Gesteld wordt door een aanwezige dat de afweging voor de locatie is gemaakt, zonder de problematiek
van de aanpalende wijken mee te nemen. Aan de andere kant van de Singel is ook een voorziening
gevestigd.
Burgemeester Van Zanen antwoordt dat de problematiek van de aanpalende wijken in de
besluitvorming een rol heeft gespeeld. Er zijn harde op schrift vastgestelde, beheerafspraken gemaakt
met Arkin, die zich verder uitstrekken dan de hoek van de straat. Burgemeester Van Zanen verwacht
dat de overlast die de omwonenden schetsen niet in die mate zal plaatsvinden.
Een aanwezige merkt op dat de beveiliging tot 17.302 uur aanwezig is. Daarna moet bij overlast de
politie worden gebeld. Mevrouw ervaart op dit moment al overlast van verslaafden en dealactiviteiten
voor haar woning. Zij wil niet dat er nog meer overlast komt.
Burgemeester Van Zanen gaat ervan uit dat de overlast niet toeneemt. Hij plant een gesprek met
mevrouw over de overlast die zij op dit moment ervaart.
Een aanwezige geeft aan dat de politiek wil dat de buurt zelfredzaam is en dat deze buurt dat ook is.
Wanneer een zwerver iets roept of een cliënt van Lister dan wordt een gesprek aangegaan. De politie
wordt niet gebeld. Er wordt niet geklaagd en dus vindt er geen registratie plaats. De vestiging van
Arkin in deze buurt is de druppel die de emmer doet overlopen. Er heeft geen overleg plaatsgevonden
en in de besluitvorming is de mening van de bewoners niet meegewogen.
Burgemeester Van Zanen geeft aan dat als er zorgen zijn, de gemeente oplossingen moet bieden om
deze zorgen weg te nemen. Op het pand Wittevrouwenkade 6 ligt een maatschappelijke bestemming.
Bij het college is bekend dat er in de buurt een aantal andere voorzieningen is gevestigd en dat sprake
is van recreatiedruk.
Een mevrouw geeft aan dat bewoners één dag in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen in te
dienen. Er wordt geopperd dat mevrouw een zienswijze op de bouwvergunning bedoelt3. Burgemeester

Dit staat onjuist vermeld in de eerste versie van het concept beheerplan. In het laatste concept
(www.utrecht.nl/wittevrouwenkade) is dit gecorrigeerd en staat dat de beveiliging is er tot een half uur na
sluitingstijd, dus tot 18.30u
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Van Zanen geeft aan dat er geen mogelijkheid is geweest om zienswijzen in te dienen tegen het sluiten
van het huurcontract. Het college heeft de bevoegdheid om hierover te besluiten.
Gevraagd wordt waarom de bestemming van de school is gewijzigd in een woonbestemming.
Wethouder Jansen (Vastgoed) geeft aan dat de bestemming van de school niet is gewijzigd en dat het
pand geen woonbestemming heeft. Het programma onderwijs van de gemeente is de huurder, de
locatie blijft de komende jaren nodig voor onderwijs4.
Een aanwezige vraagt of en zo ja welke alternatieve locaties zijn onderzocht.
De heer Ten Dam (Arkin) geeft aan dat er niet veel panden in de stad leeg staan waar deze voorziening
gevestigd kan worden. Een pand in de wijk Overvecht is bezocht. De gemeente vond het zeer
onverstandig om in Overvecht een zorginstelling voor deze doelgroep te vestigen. Arkin is een
instelling die zorg levert en Arkin is blij dat op deze locatie de zorg aan de doelgroep geleverd kan
worden. De locatie is centraal gelegen, bereikbaar, geschikt voor de doelgroep en geschikt voor een
grote groep medewerkers.
Gevraagd wordt of de uitkomst van deze avond kan zijn dat er elders wordt gezocht naar een locatie.
In de omgeving van de Wittevrouwenkade zijn scholen, kindercrèches, coffeeshops, etc. gevestigd.
Daaruit blijkt dat er al veel knelpunten zijn en overlast wordt ervaren.
De heer Ten Dam geeft aan dat Arkin op alle locaties zorg kan leveren. Arkin levert vaker zorg in de
omgeving van kroegen, coffeeshops, etc. Dat kan dus ook op de Wittevrouwenkade.
Een aanwezige merkt op dat 10- 15 jaar geleden bij de bepaling van de locaties van de hostels in de
stad veel soortgelijke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Destijds is gegarandeerd dat, wanneer
meegewerkt zou worden aan de opvang van drugsverslaafden in een buurt, dat dit de enige opvang
zou blijven in de buurt. Mevrouw woont aan de Singel en participeert in twee beheergroepen. Bewakers
lopen continu voor de deur. De overlast van de Culture Boat is aanzienlijk.
Tien jaar geleden is door de buurt gezocht naar een betere locatie en uiteindelijk is voor die locatie
gekozen. Zij vraagt of er wederom de mogelijkheid is om als omwonenden te zoeken naar een
alternatieve locatie.
Een beheergroep werkt alleen wanneer omwonenden bereid zijn om in een beheergroep zitting te
nemen. Een klachtenregistratie werkt alleen wanneer omwonenden de moeite willen nemen om te
klagen. Drugsverslaafden liggen bij bewoonster op de stoep en mensen slapen op straat. Zij stelt dat
de overlast van drugsverslaafden over de stad verspreid moet worden. Zij vraagt zich af of in de
omgeving van het Wilhelminapark, Zuilen, Overvecht of Kanaleneiland ook maatschappelijke
voorzieningen zijn gevestigd.
Wethouder Jansen antwoordt dat het moeilijk is aan te geven welke buurt het zwaarst belast wordt.
Bewoners willen liever geen maatschappelijke voorziening in hun buurt gevestigd zien. In wijken als
Kanaleneiland en Overvecht is het percentage bewoners met een laag inkomen hoog. In deze wijken
zijn veel bewoners gevestigd met een asielstatus. Daarin scoren Overvecht en Kanaleneiland
ruimschoots boven het gemiddelde van de stad en de regio. Uit metingen blijkt dat het levensgeluk van
bewoners van de binnenstad hoog scoort (2,5 tot 3 punten hoger dan andere wijken in de stad).
De aanleiding van de zoektocht voor huisvesting van Arkin is gelegen in het feit dat het pand aan de
ABC-straat door het faillissement van Victas in handen is gekomen van de Rabobank. Het huurcontract
van de Sijpesteijnkade voor tijdelijke vestiging van methadonuitgifte liep in oktober af. Gezocht is naar
een pand in de binnenstad met een maatschappelijke bestemming. De Wittevrouwenkade was het enige
beschikbare pand in eigendom bij de gemeente.

Tegen de bouwvergunning kan gedurende zes weken bezwaar gemaakt worden, en die termijn liep af op 3
februari 2018.
4 Het pand wordt gebruikt als wisselschool
3

3/6

Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Datum

5 februari 2018

Opgemerkt wordt dat niet alleen aan het Wolvenplein, maar ook in de Voorstraat (waar onlangs een
auto over een terras reed) een gevoel van onveiligheid leeft. Afgevraagd wordt wat de overwegingen
zijn om te besluiten om Arkin te vestigen aan de Wittevrouwenkade 6 wanneer politie en een aantal
gemeenteambtenaren een negatief advies hebben gegeven.
Het pand aan de ABC-straat is blijkbaar van de Rabobank. Afgevraagd wordt waarom de gemeente
bereid is geweest om de maatschappelijke bestemming te wijzigen in een woonbestemming.
In de afgelopen drie jaar hebben een aantal wijzigingen in de buurt voorgedaan. Gevangenis
Wolvenplein heeft een andere bestemming gekregen. Spreker vindt dit fantastisch maar aan de nieuwe
bestemming kleeft ook een aantal nadelen. Er wordt overlast ervaren van de bezoekers van de
coffeeshops aan de Voorstraat, er wordt dubbel geparkeerd. Vaak door auto’s met buitenlandse
kentekens. Spreker stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bewaken van het
veiligheidsgevoel van burgers. Wanneer burgers problemen ervaren qua veiligheid, is het aan de
gemeente om deze problemen op te lossen.
Vrachtverkeer blokkeert de straten. Gevraagd wordt om de verkeers- en veiligheidsproblemen rondom
de Singel aan te pakken en het gebied niet te beperken tot de Wittevrouwenkade.
Een aanwezige merkt op dat de gemeente gekozen heeft voor een overvalstrategie naar de buurt. Ook
heeft de gemeente ervoor gekozen om Arkin op de voorgrond te zetten en de gemeente in de
achtervangpositie. Ook bij de daklozenopvang is voor deze strategie gekozen. Gevraagd wordt wat
deze strategie betekent voor participatietrajecten die binnen de gemeente lopen. Deze strategie maakt
dat burgers de overheid onbetrouwbaar vinden. Voor het plan Wolvenplein is op regelmatige basis met
de omwonenden overlegd. De ambtenaren die hierbij betrokken waren wisten van de
huisvestingsplannen van Arkin. De door de gemeente gekozen overvalstrategie heeft effect op de
lopende participatietrajecten. Hij roept op om deze trajecten stil te leggen totdat de gemeente de
bewoners weer serieus neemt. Hij roept de burgemeester op om zonder concreet voorstel in gesprek te
gaan met de buurtbewoners. Hij weet zeker dat er fantastische oplossingen uit de buurtbewoners naar
voren zullen komen.
Aangegeven wordt door een aanwezige dat de gemeente zich beroept op privaatrechtelijke afspraken
tussen de gemeente en Arkin. In de beheersmaatregelen worden echter publiekrechtelijke afspraken
geregeld, die neergelegd worden bij Arkin. De bewoners krijgen geen kans. De politie heeft
aangegeven dat de gemeente het besluit tot vestiging van Arkin aan de Wittevrouwenkade ‘erdoorheen
heeft gedrukt’. Hij vraagt zich af hoe de omwonenden en met name de kinderen zich veilig moeten
kunnen voelen in de buurt.
Burgemeester Van Zanen vreest dat daar waar het gaat om communicatie over de vestiging van
maatschappelijke voorzieningen de gemeente het nooit goed gaat doen. Dit soort besluiten wordt niet
in samenspraak met omwonenden gedaan. De gemeenteraad en het college staan voor de keuze. De
gemeenteraad en het college hebben ook een verantwoordelijkheid naar deze groep burgers.
Burgemeester Van Zanen wil graag in gesprek met de omwonenden over de verkeersveiligheid,
parkeeroverlast en de overlast van de Culture Boat. De vestiging van de hostels tien jaar geleden riep
ook veel emoties op. Burgemeester van Zanen geeft aan dat er geen alternatieve locatie is voor deze
voorziening. Burgemeester Van Zanen staat ervoor dat kinderen veilig kunnen wonen. Er wordt elke
dag aan de veiligheid gewerkt. Er worden vaker negatieve en kritische adviezen gegeven, die worden
meegewogen bij besluitvorming.
Een mevrouw uit haar waardering dat burgemeester Van Zanen weer aanwezig is na een periode van
ziekte. Zij woont sinds 25 jaar in een woonboot aan de Wittevrouwenkade. Zij merkt op dat het niet
eenvoudig is om te worden bereikt met post. Zij heeft haar bezwaren en vragen neergelegd bij de heer
Reinking van de gemeente. De burgemeester geeft aan dat een keuze is gemaakt voor de zwakkere
burgers in de samenleving. Mevrouw vindt dat de buurt hier goed mee omgaat, en valt de bestuurders
niet lastig met problemen. Dat is een compliment voor deze buurt.
Mevrouw mist in de afwegingen dat er rekening is gehouden met Singelzicht waar jongeren gevestigd
zijn die omzichtig moeten worden benaderd en die niet blootgesteld moeten worden aan vroegere en
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nieuwe contacten. Deze jongeren hebben een bepaalde zorg nodig. Ook is er een school gevestigd.
Pubers worden blootgesteld aan cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast is er de Culture Boat (een
boot waar hasj gekocht kan worden) en zijn er coffeeshops aan de Voorstraat.
Mevrouw vraagt welke afwegingen de doorslag hebben gegeven om met Arkin een huurcontract te
sluiten voor Wittevrouwenkade 6. Het probleem voor mevrouw is niet Arkin, maar de gemeente die in
het verleden beloften heeft gedaan waar zij zich niet aan houden. In de nog vast te stellen
Omgevingswet is voorzien dat gemeenten bewoners moeten betrekken bij besluitvorming en dat het
houden van informatieavonden nadat het besluit is genomen, onvoldoende is.
Wethouder Everhardt (Volksgezondheid) antwoordt dat in de afweging die is gemaakt de ervaringen uit
de ABC-straat hebben meegeteld. Gebleken is dat Arkin de opvang kan realiseren in een buurt zonder
dat er gedoe ontstaat in een buurt. Daarnaast is gezocht naar een pand met een maatschappelijke
bestemming. Bij de uitgifte op de Van Sijpesteijnkade zijn de inloopuren aangepast op andere
bezoekersstromen. Op de Wittevrouwenkade gebeurt dat ook, rekening houdend met de
openingstijden van de school.
Een aanwezige refereert aan een artikel uit 2013 waarin staat dat sprake is van overlast in de ABCstraat. Wethouder Everhardt antwoordt dat er in die periode sprake was van overlast die te maken had
met het Catharijnehuis, Altrecht en de ABC-straat. Over de problemen heeft hij de voormalige directeur
van Victas aangesproken. De methadonbehandeling is toen volgens afspraak verplaatst naar de
Tolsteegsingel en er is gewerkt aan een buurtbeheerplan. Na de overname van Victas heeft Arkin laten
zien dat het lukte de overlast op de ABC-straat beperkt te houden.
Een mevrouw merkt op dat zij sinds september aan de Wittevrouwensingel is komen wonen. Voor veel
geld is de woning aangekocht. Zij wonen met veel plezier in de woning maar ervaren overlast. De
kinderen worden aangesproken door bedelaars. Zij vraagt wat er gebeurt met de waarde van de
woningen. Dit deel van de binnenstad wordt gezien als het afvoerputje van de gemeente. Zij vraagt
waarom de voorziening niet elders in de stad gevestigd kan worden.
Wethouder Jansen antwoordt dat wijken moeilijk te vergelijken zijn. Per saldo scoort de binnenstad qua
leefbaarheid beter dan andere wijken. De vestiging van dit soort voorzieningen, maar ook
voorzieningen als een AZC, leveren altijd discussies op. De gemeente overlegt nooit met omwonenden
over aan wie een pand wordt verhuurd. Het college heeft een afweging gemaakt en het voorstel is
besproken in een commissievergadering. Alle fracties in de gemeenteraad hebben geconstateerd dat
het sluiten van het huurcontract met Arkin een verantwoord besluit is geweest. De breed gedeelde
opvatting van de gemeenteraad was dat de communicatie aan de buurt beter had gekund. Voor 20
maart a.s. zal het traject nog worden geëvalueerd. Wethouder Jansen heeft niet het gevoel dat de
beleving van bewoners anders was geweest wanneer de gemeente begin december anders had
gecommuniceerd. In het huurcontract is opgenomen dat er een beheersovereenkomst wordt gesloten.
Een bewoner merkt op dat zijn hoofdkussen zes meter van het pand ligt. Hij wordt elke morgen om
08.00 uur wakker door de geluiden van de verbouwing. De verbouwing kwam voor hem als een
verrassing. Hij is hierover ten zeerste verrast. In het steegje hangen nu al jongetjes rond van een
Utrechtse school. De overlast is te veel. Ambivalent is dat de jongens zorg nodig hebben. Echter in
deze buurt zijn veel donkere hoekjes en smalle straatjes waardoor het voor de politie niet te
verhapstukken is. Bewoner kijkt vanuit zijn huis op de ingang van de Wittevrouwenkade 6.
Een makelaar heeft spreker gemeld dat zijn pand tweehonderdduizend euro in waarde is gedaald. Hij
vraagt wie dit gaat compenseren.
Opgemerkt wordt door een aanwezige dat midden in het stationsgebied, aan de Van Sijpesteijnkade
een pand is gevestigd met een maatschappelijke bestemming. Gevraagd wordt waarom Arkin daar niet
gevestigd kan worden temeer omdat daar weinig omwonenden zijn. In de omgeving van de
Wittevrouwenkade is al een overdreven aantal opvanglocaties gevestigd.
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Wethouder Everhardt antwoordt dat hierover met Arkin is gesproken. Aan de Van Sijpesteijnkade wordt
alleen methadon verstrekt. De ruimte daar is te beperkt om ook behandelingen aan te bieden. Arkin is
daar tijdelijk gehuisvest.
De heer Ten Dam vult aan dat aan de Van Sijpesteijnkade alleen medicatie wordt verstrekt door vijf
behandelaars. Aan de Wittevrouwenkade wordt door vijftig behandelaars zorg geboden.
Wethouder Everhardt vult aan dat in het Stadskantoor de verstrekking van medische heroïne
plaatsvindt. Aan de Van Sijpesteijnkade heeft tijdelijk de verstrekking van methadon plaatsgevonden.
Door Arkin is gezocht naar een locatie waar geïntegreerde zorg kan worden geleverd en dat is op de
locatie Van Sijpesteijnkade niet mogelijk.
Een aanwezige merkt op dat zij een onbevredigend gevoel heeft. Uit de antwoorden van burgemeester
en wethouders blijkt dat een besluit is genomen en niet gewijzigd kan worden. Zij roept de
burgemeester en wethouders op om alsnog te in samenspraak met bewoners te zoeken naar een
andere locatie. Ook zij vraagt wie de waardevermindering van de woning als gevolg van de komst van
Arkin compenseert.
Burgemeester Van Zanen antwoordt dat hij niet op het verzoek van mevrouw kan ingaan om het
besluit te wijzigen. Het gemeentebestuur heeft geen andere locatie gevonden.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om na één jaar te evalueren hoe Arkin functioneert in de buurt en op
basis van de uitkomsten van de evaluatie alsnog te besluiten het huurcontract te ontbinden.
Burgemeester Van Zanen antwoordt dat wanneer ook maar blijkt dat 10% van de verwachtingen van de
aanwezigen ten aanzien van de overlast van deze voorziening na een jaar zijn uitgekomen hij bereid is
terug te komen, met de buurtbewoners in gesprek te gaan om te evalueren en te kijken wat het
stadsbestuur aan de problemen kan en gaat doen. Daarnaast wil hij graag met buurtbewoners in
gesprek over de huidige problemen zoals de overlast van de Culture Boat, de overlast op straat van
verslaafden, de verkeersoverlast, etc. In de tussentijd wil hij blijven werken aan oplossen van
deelproblemen. Hij stelt voor een schouw te doen in de omgeving.
Gevraagd wordt wat burgemeester en wethouder doen met de input die vanavond is verkregen.
Wethouder Everhardt antwoordt dat informatie is gewisseld. Door burgemeester en wethouders is
aangegeven welke inzet gepleegd wordt om op een goede manier de voorziening te laten functioneren
in de buurt. Toegezegd is om na een jaar het functioneren van Arkin in de buurt te evalueren. In het
huurcontract zijn er voorwaarden gesteld aan het beperken van overlast.
Een aanwezige geeft aan dat in het bestemmingsplan binnenstad staat dat er geen uitbreiding komt
van het aantal maatschappelijke voorzieningen in de binnenstad. Zij stelt dat met het aanmerken van
de Van Sijpesteijnkade als binnenstad er acht maatschappelijke voorzieningen zijn en de vestiging van
Arkin resulteert in een uitbreiding van het aantal voorzieningen.
Wethouder Jansen geeft aan dat op het pand Wittevrouwenkade 6 al een maatschappelijke bestemming
rust. De gebruikersgroep past binnen de bestemming van het pand.
4. Afsluiting
Elif Borucu-Calinalti merkt op dat van het plenaire deel van deze bewonersavond een verslag wordt
gemaakt. Degenen die zich hebben aangemeld bij de aanmeldbalie en een emailadres hebben
achtergelaten, zullen het verslag per mail ontvangen. Het verslag wordt binnen een week geplaatst op
de website van de gemeente. Elif dankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor een gesprek aan de
tafels in de ontvangstruimte.
De plenaire bijeenkomst wordt omstreeks 20.30 afgesloten.
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