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Acties n.a.v. de schouw beheergebied ARKIN op 11 februari 2018:
Beste bewoners,
Allereerst dank voor uw inbreng om de buurt schoon, heel en veilig te houden. In de tabel vindt u een actielijst van punten die tijdens de schouw
benoemd zijn. In de laatste kolom de terugkoppeling van wat er met uw vraag en of opmerking is gedaan.
Aanwezig:
14 buurtbewoners van de Wittevrouwenkade
en de volgende partijen:
- Politie, Wijkagent
Miranda Kooijman
- Arkin, unitmanager
Kirsten van Scherpenzeel
- Jellinek, veldwerker
Denise Silvaalves
- Buitengewoon Opsporing Ambtenaar Hans van Werven
- Buitengewoon Opsporing Ambtenaar Beau Raven
- Singelzicht
Jan Smit
Bij de gemeente Utrecht zijn diverse afdelingen actief. Onderstaand een overzicht van de personen die in het gebied rond de Wittevrouwenkade
betrokken zijn.:
- Stadsbedrijven, o.a. vervuiling, openbaar groen, Roeland Gulikers (gebiedsmanager)
- Stadsbedrijven, Arthur Klink (lichtspecialist)
- Wijkbureau Binnenstad, Luc Eerden (wijkadviseur)
- Veiligheid Binnenstad, Ton Provoost (gebiedsmanager)
- Infrastructuur, Ruud Ditewig (beleidsadviseur infrastructuur)
- Project management, Ruud Hilhorst (projectleider Wolvenpleingevangenis)
De gemeente Utrecht is te bereiken via het nummer 030 – 286 0000.
Verder:
- De gemeente Utrecht is opgedeeld in 10 wijken. Partijen werken wijkgebonden en hebben uiteraard afstemming met collega’s in de aangrenzende
wijken.
- Voor zowel politie als de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaren) van de gemeente geldt dat zij voor de gehele stad Utrecht bekeuringen mogen
uitschrijven.
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Alle punten zijn uitgezet bij de partij die de vraag en of verzoek moet oppakken.
Onderstaand treft u een terugkoppeling van de acties aan.

Locatie

Opmerking

Actie door:

Hoek van de rijweg bij
Wittevrouwenkade 6

Bestrating kapot gereden door zwaar
verkeer. Graag herstellen

Deze is inmiddels door Stadsbedrijven hersteld.

Hoek bij Wittevrouwenkade 6

Bij de twee grote platanen: achter de
platanen wordt met enige regelmaat
geslapen, vooral achter de plataan die naast
het meterhuisje staat. Kan hier iets
verzonnen worden met prikkelbosjes zodat
hier geen slaapplaats meer is? Is ook een
hangplek.

Stadsbedrijven: beplanting onder deze bomen heeft geen kans van
slagen i.v.m. wortels van de bomen en gebrek aan voeding/water.
Veldwerkers, meenemen in surveilleren. (eventueel aangetroffen
personen doorgeleiden naar Sleep Inn)
THOR en politie, graag handhaving.

Wittevrouwenkade

Bij de woonboot, tussen de struiken, zijn af
en toe slapers

Veldwerkers, meenemen in surveilleren. (eventueel aangetroffen
personen doorgeleiden naar Sleep Inn)

Wittevrouwenkade

Bewoners geven aan dat ze het hier donker
vinden. Dit geeft onveiligheidsgevoelens.

In overleg met de lichtspecialist wordt er extra verlichting geplaatst.
Dit wordt gefinancierd vanuit het wijkveiligheidsbudget binnenstad.

Wittevrouwenkade

Moet dat voet pad, dat direct langs de singel
moet lopen er komen?

Ruud Hilhorst: Het Wolvenpleincomplex wordt verkocht door het
Rijk. Gemeente en Rijk hebben een Visiedocument opgesteld om
duidelijk te maken aan welke functie / bestemmingswijzigingen de
gemeente mee wil werken. Dat Visiedocument gaan we binnenkort
bespreken met alle belangstellenden. Een looprondje langs de Singel
wordt mogelijk gehouden maar niet verplicht gesteld. Als er een
koper is met een plan waarin dat past zal dat te zijner tijd geregeld
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moeten worden, al dan niet gecombineerd met een voetgangersbrug
over de Singel.
In de raad is meerdere malen aandacht gevraagd voor een
looprondje langs de Singel om het voormalige gevangeniscomplex.
Er is door de wethouder Jansen toegezegd dat de plussen en minnen
van het looprondje op een rij worden gezet en ter afweging aan de
Raad worden meegegeven. De zorgen van de omwonenden over de
sociale veiligheid in de buurt zullen daarin worden benoemd.
Wittevrouwenkade

Veel fout parkeerders

Graag handhaving door THOR en politie.

Wittevrouwenstraat

Kan het bedelen niet verboden worden?

Een bedelverbod is een aantal keren in de gemeenteraad besproken.
In de gemeenteraad is geen meerderheid om een bedelverbod in de
APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op te nemen.

De stoep bij Plompetorengracht
19

Deze is kapotgereden door een grote
vrachtwagen.

Stadsbedrijven: is inmiddels tijdelijk hersteld. De plek wordt verder
opgepakt voor een definitieve oplossing.

Plompetorengracht

Signaal over sluipverkeer (waarschijnlijk van
bezoekers van coffeeshop PLeasure dat via
Asch van Wijckskade en de verkeerde kant
van de Plompetorengracht naar de
Molenstraat rijdt en dan zo via
Wittevrouwenkade naar de Biltstraat.
Dit levert gevaarlijke situaties op op het stuk
Plompetorengracht tussen (Wolvenstraat en
Molenstraat). Ook gevaarlijk op de hoek met
de Molenstraat omdat je er niet op bedacht
bent dat er verkeer van de verkeerde kant
komt.

Het verzoek aan THOR en politie om vaker te surveilleren.
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Westzijde Plompetorengracht

Ridderschapsstraat, bij nr. 2 en
1A

Ook signaal dat autoverkeer (ook van
coffeeshopbezoekers?) op de westzijde van
de Plompetorengracht bij de Voorstraat een
U-bocht maakt en dan via de oostkant van
de Plompetorengracht naar de Molenstraat
rijdt.
Dit leidt tot gevaarlijke situatie op de
Voorstraat.
Veel gevaarlijk gestalde- en weesfietsen

Verzoek vanuit bewoners om meer handhaving door THOR en
politie.

THOR, handhaving

Het pad dat direct loopt langs
het water bij de hasjboot.

Vraag van bewoners van Wittevrouwensingel: waarom is er geen verlichting op het
pad langs het water (bij de hasj-boot?) nu is
het daar donker en lopen mensen over het
fietspad naar de boot. Dat levert gevaarlijke
situaties op.

Er komt een aparte lichtschouw. Hierbij wordt dit punt nader
bekeken

Wittevrouwensingel

Veel hangjongeren/dealers onder de luifel
bij het advocatenkantoor

Singelzicht: wij gaan daar diverse keren per dag langs om onze
jongeren weg te sturen.
Graag handhaving door THOR en politie.

Marmerplein

Melding dat hier gedeald wordt.

Bericht is doorgezet naar de gebiedsmanager veiligheid Noordoost,
heeft inmiddels met melder gesproken.

Kloksteeg

Hangjongeren/dealers/wildplassers

Graag handhaving door THOR en politie.

Kloksteeg

Sommige bewoners maken de opmerking
dat de steeg aan het verloederen is. Kan de

Stadsbedrijven: is onder de aandacht gebracht bij de voormannen.
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steeg extra schoongemaakt worden
(sommige delen s.v.p. extra schoonspuiten
vanwege de urine lucht)
Lucas Bolwerk

Kan hier meer verlichting komen?

Er wordt een aparte avondschouw gelopen door de lichtspecialist.

Lucas Bolwerk

Kan hier cameratoezicht komen?

Er staan op de hoek van de Wittevrouwenbrug en op de hoek bij de
Stadsschouwburg een tweetal camera’s voor de openbare orde. In
afstemming met politie wordt bekeken of deze verplaatst kunnen
worden of dat er een extra camera geplaatst kan worden. (deze
extra camera moet dan op een andere locatie uit de binnenstad
weggehaald worden)

Zocherplantsoen

Kan hier meer verlichting komen?

Er wordt een aparte avondschouw gelopen door de lichtspecialist.

Wittevrouwenbrug

Hangjongeren/dealers

Graag handhaving door THOR en politie.

Dudokbank

Kan hier cameratoezicht komen?.Een plek
waar veel alcoholisten, junks en gebruikers
zich ophouden.

Er staat een camera bij de Schouwburg. Deze kan de locatie
meenemen in het toezicht.

Asdruk vrachtwagens

Er rijden veel te grote vrachtwagens door de
nauwe straten. Kan dit verboden worden?

In de Wittevrouwenkade – Ridderschapsstraat zijn geen aslast
beperkingen. Aslastbeperkingen worden op last van de
wegbeheerder ingesteld, om de weg in stand te houden. Dus
blijkbaar zijn voor in het stand houden van de weg hier geen
beperkingen.
Iets anders is overlast die ervaren wordt door vrachtauto’s. Het enige
dat je zou kunnen instellen is een vrachtautoverbod. Maar dan kun

5/6

Veiligheid Binnenstad

je ook niet meer de bedrijven bevoorraden. En dat wordt dan een
probleem. Dus vanuit het feit dat in deze buurt bedrijven zitten die
bevoorraad moeten worden, kan hier niet op korte termijn een
vrachtwagenverbod ingesteld worden. Dan kan pas nadat er
overeenstemming is met alle bedrijven in deze buurt alsmede met
de goederenvervoerders. Het verkeersoverleg van het wijkbureau,
contactpersoon Ruud Ditewig, kan dit verder bekijken.
Onderstaande locaties zijn benoemd als potentiele hangplekken:
- Wolvenplein, hoek bij nr. 17, langs het water
- Wolvenplein, bij nr. 7
- De vlonder die loopt langs de Wittevrouwenkade
- Onder de overkapping van het appartementencomplex op het Wolvenplein
- Van Asch van Wijckskade / hoek Wolvenstraat, bij de brug
- Molenstraat, naast nr. 3
- Wittevrouwenstraat, naast nr. 36
- Wittevrouwenstraat, naast nr. 42
- De trappen langs de Wittevrouwenbrug
- Wittevrouwenkade nr. 4, naast de school
Er zijn veel vragen gesteld over cameratoezicht in de stad. In de gemeenteraad van Utrecht wordt hier regelmatig over gesproken. De gemeenteraad
heeft eerder het aantal camera’s voor de handhaving van de openbare orde teruggebracht naar 78 stuks. Uitgebreide informatie, o.a. beleidskader, over
cameratoezicht vindt u op: www.utrecht.nl/cameratoezicht.
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