Utrecht, juni 2018
Betreft: Verhuizing locatie Jellinek en Inforsa

Geachte buurtbewoner,
Binnenkort verhuizen wij van de ABC-straat en de Van Sijpesteijnkade naar de Wittevrouwenkade 6.
Zoals u weet wordt de Wittevrouwenkade 6 het kantoor en een behandellocatie voor een aantal
zorgteams van Jellinek en Inforsa.
Dinsdag 26 juni zijn we gestart met de verhuizing, maandag 2 juli 2018 zijn wij daadwerkelijk geopend
voor cliënten. Wij weten dat onze verhuizing naar de Wittevrouwenkade voor de buurt een punt van
zorg is. Om mogelijke overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken is samen met de
buurtbeheergroep een buurtbeheerplan opgesteld. In de buurtbeheergroep nemen naast
omwonenden ook de gemeente, Singelzicht, de politie, Inforsa en Jellinek deel. In de
buurtbeheergroep worden afspraken gemaakt over omgevingsbeheer en bijbehorende maatregelen.
Wilt u het concept- buurtbeheerplan inzien? Het is te vinden op de site van de gemeente:
www.utrecht.nl/wittevrouwenkade.
Als wij straks gehuisvest zijn nodigen wij u graag uit om een kijkje te komen nemen op onze nieuwe
locatie. U krijgt hiervoor een uitnodiging in september.
Wij hebben een telefoonnummer ingesteld voor vragen. U kunt daar ook eventuele overlast melden.
Het telefoonnummer is 088-16 174 01 en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 –
18.30 uur. De openingstijden van deze locatie zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 18.00 uur.
Meldingen/ klachten m.b.t. de openbare ruimte en overlastmeldingen waar geen direct
politieoptreden vereist is kunnen online doorgegeven worden via het speciale meldpunt op de website
van de gemeente: www.utrecht.nl/melding. Meldingen kunnen ook worden doorgegeven via
telefoonnummer 14030.
Voor overlast buiten openingstijden van Jellinek/Inforsa belt u met de politie op 0900 – 8844. Bij
spoedeisende gevallen belt u, zoals gewoonlijk, met de politie op 112.
U kunt ons ook een mail sturen op wittevrouwenkade@arkin.nl. De buurtbeheergroep vraagt alle
betrokkenen om actief signalen, overlast of adviezen met de buurtbeheergroep te delen middels dit
mailadres.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mede namens het managementteam van Jellinek en Inforsa locatie Witte Vrouwenkade,

Jasper ten Dam en Wencke de Wildt
Directie Jellinek

