Agenda vergadering 9 november 2016
Aanvang 20:00. Locatie: FC Dondersstraat 1
1. Opening
2. Universiteit Utrecht Campusvisie 20130, presentatie mevr Weustink over
elementen die straks in het bestemmingsplan terecht kunnen komen.
3. Ontwikkelingen van projecten Verkeer, presentatie M Kik van gemeente over
projecten met nieuw straatprofiel.
4. Rondje werkgroepen (kort! Meld alleen wat er speelt)
Het DB heeft de heer Kok gevraagd om in de toelichting focus aan te brengen en
onderbouwing op 1 of 2 belangrijke punten.
5. Brief G v Voorn
Het DB stelt voor geen aktie te ondernemen om 2 redenen: 1) dat er geen
gerechtelijke uitspraak is op persoonsnivo, en 2) dat er geen ernstig politiek debat
hierover is gevoerd door de gemeenteraad.
6. Huishoudelijke zaken:
a. Ingekomen stukken
i. Uitnodiging voor inspraak over vergunningen, toezicht en handhaving
op 29 november
ii. Concept-voorstel van het College m.b.t. motie 155. Separaat bij deze
mail. Bewoording kan nog marginaal veranderen. Voor wijkraad van
belang a) welk project wordt met deze wijk gekozen als voorbeeld van
participatie, en b) hoe gaan we om met de kans om samen met de
gemeente de “opgave voor de wijk” vast te stellen.
b. Verzonden namens wijkraad
c. Onderwerpen in de toekomst : 3 voorstellen
i. hoe werkt voorspelling onderwijsbehoefte, januari?, met ...
ii. alle ervaringen uit de buurt/wijkdebatten, in december
iii. prioriteiten voor WAP 2018, in februari
d. Voortgang en vooruitblik buurtdebatten. Korte toelichting Sonja.
e. Notulen en aktielijst.
7. Rondvraag
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Wijkraad Utrecht Oost
woensdag 12 oktober 2016
Aanwezig: Maikel Looys (voorzitter), Bernard Pekelharing (secretaris), Gerard Cats, Paulette Jansen, Willem
Knoop, Gerhard Meeder, Ger Offringa, Lian Staal, Christa Tydeman, Remmelt Veen, Anton Verbunt
en Sonja Willemsen
Niet aanwezig (met bericht): Wam van den Akker, Akke Bink, Caroline Brons en Frieke Kupers
Niet aanwezig (zonder bericht): Gerard Kuys
Gasten: Hanneke van Eeuwijk (bewoonster Rijnsweerd), Mike Kortekaas, Geert van Voorn (bewoner Sterrenwijk),
Maarten van Galen en Wim Kok (Krommerijnpark), Jara Goeienbier (School voor Journalistiek)
Gemeente: Evelien Stroucken
Notulen: Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)
Wijkraadsvergaderingen: woensdagen
2016: 9-11 en 14-12

1. Opening
De voorzitter verwelkomt de wijkraadsleden en gasten, en opent de vergadering. De vooraf rondgestuurde agenda
zal in een iets andere volgorde worden behandeld; dit blijkt uit de verslaglegging.
2. Krommerijnpark
Wim Kok, voorzitter van de Stichting Krommerijnpark, vraagt de wijkraad dringend om de gemeente te adviseren
meer geld te besteden aan handhaving in de parken, in het bijzonder in het Krommerijnpark. Het park is er voor
iedereen, vindt Wim Kok, maar er zijn groepen die er niet vaak meer willen komen (bijvoorbeeld ouders met
kinderen). Er is overlast van loslopende honden; de hondenspeelplaatsen zijn niet, zoals in bijna alle andere
parken, omheind. De hondentoiletten worden nauwelijks gebruikt.
De Stichting zou aan de parkingangen graag een duidelijk bord willen hebben, met daarop de naam van het park
en de regels die in het park gelden. Volgens de wijkraad kan Stichting Krommerijnpark daar een aanvraag voor
doen bij het Initiatievenfonds.
Wim Kok herinnert de aanwezigen eraan dat hij al vaker om maatregelen heeft gevraagd. Helaas gebeurt er niets.
Evelien Stroucken wijst erop dat het mogelijk is om een verzoek te doen tot intensief handhaven gedurende korte
tijd. Zij zal Wim Kok daarover informeren. Er wordt daarnaast afgesproken dat Wim Kok nogmaals een afspraak
maakt met het wijkbureau, en de wijkraad op de hoogte stelt van zijn bevindingen. Als zijn poging op niets uitloopt,
kan de wijkraad een advies formuleren.
Watertoerisme in het Krommerijnpark
De Krommerijn wordt druk bevaren, onder andere door barbecue- en feestboten. Het aantal vaarvergunningen
groeit heel hard. De watertoeristen gaan helaas niet erg voorzichtig om met de oeverbegroeiing; dat is Stichting
Krommerijnpark een doorn in het oog. De Krommerijn is beschermd gebied! De gemeente zou strenger moeten
controleren op naleving van de regels, en moet liefst geen vaarvergunningen meer verstrekken, anders wordt het
Krommerijnpark een pretpark. Het lijkt de wijkraad het verstandigst om dit punt bij de gemeente aan te kaarten,
bijvoorbeeld tijdens het wijkspreekuur. Ook hier geldt dat de Wim Kok de wijkraad kan informeren als dat
onvoldoende oplevert. Daar zit wat tijdsdruk op, de wijkraad kan het meenemen naar het stadsbrede overleg over
het VTH-beleid (Vergunningen, Toezicht, Handhaving), waarvoor alle wijkraden uitgenodigd zijn, op 29 november!
Ten slotte heeft Stichting Krommerijnpark klachten over het onderhoud van de ecologische oevers en het
onderhoud van het straatmeubilair in het park, en vindt dat er te weinig wordt gecommuniceerd over de Groene
Agenda. Er wordt afgesproken dat de werkgroep Groen (Ger Offringa) voortaan contactpersoon voor Wim Kok zal
zijn (in plaats van de secretaris of de voorzitter).
3. Terugblik op bijeenkomst in Sterrenzicht (5 september jl.)
Geert van Voorn, bewoner van Sterrenwijk en oud-wijkraadslid, heeft een klacht over de bijeenkomst. De
burgemeester en de wethouders Jansen en Diepeveen waren aanwezig; Geert van Voorn werd zwaar afgeraden
het woord te voeren die avond en dat heeft hem gekwetst. Wat hij had willen zeggen, heeft hij op schrift gesteld.
De wijkraad zet dit onderwerp op de agenda van de volgende wijkraadsvergadering.
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4. Werkgroepen
De werkgroepen Groen, Kennis & Economie en Zorg & Welzijn zijn nog niet bijeengeweest, maar hebben wel een
afspraak gemaakt.
Verkeer
De werkgroep Verkeer stelt voor om Marijn Kik (ontwerper Van Ostadeplein) een keer uit te nodigen. Het DB zet dit
op de agenda. Er is op 26 oktober a.s. een overleg in het Gregoriuscollege, betreft aanpak Singels en aanpak
Nachtegaalstraat / Burgemeester Reigerstraat. Wethouder Van Hooijdonk is daar bij aanwezig.
Er zou binnenkort nog een bijeenkomst rond het onderwerp 'verkeersmodellen' zijn; daar zijn alle wijkraden voor
uitgenodigd. Bernard Pekelharing zal nagaan wanneer dat is.
Met betrekking tot de overlast met lossen en laden bij het Spoorwegmuseum (zie notulen vorige vergadering) wordt
gemeld dat de bewoners op 20 oktober a.s. spreken met de gemeente en het museum. Daar zal ook iemand van
de wijkraad bij aanwezig zijn.
Informatie over busroutering Ledig Erf gaat naar de werkgroep Verkeer.
5. Huishoudelijke zaken
a. De schrijver van de brief over het laden en lossen Van Ostadelaan wordt naar het wijkbureau verwezen.
b. Er is op 24 oktober a.s. weer een bijeenkomst over Motie 155. Namens wijkraad Oost zullen Gerard Cats,
Sonja Willemsen en Bernard Pekelharing naar de bijeenkomst gaan.
c. Onderwerpen voor het najaar:
i. Bestemmingsplan Universiteitsgebied: waarschijnlijk november (Bernard)
ii. Voorspelling onderwijsbehoefte: Evelien Stroucken zal nagaan wie er over de planning onderwijsbehoefte
gaat. In dit verband wijst Anton Verbunt erop dat het hogere voortgezet onderwijs altijd wachtlijsten heeft
en dat dit bij de vmbo-scholen veel minder speelt. Hoewel zijn signalering m.b.t. kwaliteit niet breed wordt
herkend, is de wijkraad wel van mening dat de wachtlijsten een goed onderwerp is om te bespreken met de
ambtenaar die de onderwijsbehoefte begroot.
iii. Ostade-vijfsprong en Maliesingel: loopt (Maikel).
d. Voortgang en vooruitblik buurtdebatten
Sonja kondigt het wijkdebat van 2 november a.s. aan; als onderwerp is gekozen 'Gezonde en veilige toekomst.' De
inbreng, verzameld tijdens de buurtdebatten, zal worden gebruikt. De verslagen zullen op de website worden
gepubliceerd. Sonja wijst erop dat er voor het debat op 2 november a.s. nog veel publiciteit moet worden gemaakt
en dat zij daar veel hulp bij kan gebruiken. Het gaat om het ophangen van posters en uitdelen van flyers.
In de wijkraadsvergadering van 12 december a.s. is het onderzoeksteam uitgenodigd om verslag van de
bevindingen te doen.
e. Wijkraadpleging 2017
Welk onderwerp zullen we in 2017 kiezen en in welke vorm zullen we de raadpleging deze keer houden? Er wordt
afgesproken dat dit punt op de actielijst wordt gezet en dat alle wijkraadsleden nadenken over een geschikt
onderwerp. Iedereen neemt bovendien de organisatie van de wijkraadpleging in overweging.
f. Notulen en actiepuntenlijst vorige vergadering
Zie blz. 2, agendapunt 4g (Zwembad Krommerijn). Er wordt contact opgenomen met het zwembad – niet met het
wijkbureau! Dit wordt aangepast.
Tijdens het overleg met het wijkbureau op 29 september jl. (evaluatie aanpak Wijkactieplannen) heeft het
wijkbureau beterschap beloofd, maar ook gevraagd of de wijkraad een volgende keer met een grotere
vertegenwoordiging kan komen die bovendien wat beter voorbereid is. Er waren tijdens de speciale WAP-avond
voornamelijk ambtenaren aanwezig; daarmee heeft de wijkraad te weinig gebruikgemaakt van de kans om invloed
te kunnen uitoefenen. Een volgende keer wordt meer focus op de inhoud verwacht.
Er wordt afgesproken dat het onderwerp Wijkactieplannen in februari 2017 opnieuw op de agenda komt. De
bedoeling is dat we minder punten opvoeren, maar die wel beter onderbouwen. Elke werkgroep levert dan een
paar onderwerpen aan, en kan nu al beginnen daarover na te denken.
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Een van de wijkraadsleden stelt voor om een jaarwerkplan te maken, afgestemd op het programma van het
wijkbureau. Maikel Looys heeft daarvoor een langetermijnplanning die hij zal rondmailen.
Actiepuntenlijst
2015.12 (Quick scan evenementen). Punt wordt afgevoerd. Indien nodig kan het opnieuw worden opgevoerd.
2016.02 (Evaluatie Ostadeplein). De ondernemers hebben laten weten dat zij blij zijn met de aanpassingen en dat
zij hebben gemerkt dat passanten erg moeten wennen aan de nieuwe situatie.
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik door allen uit te nodigen voor het traditionele eindejaarsetentje. Dit
wordt waarschijnlijk in de tweede week van december gepland; er zal nog een datumprikker worden verstuurd.
Het DB wordt elk jaar opnieuw benoemd. Maikel Looys wijst erop dat 2017 zijn laatste zittingsjaar zal zijn; voor het
inwerken van een opvolger (m/v) is nu nog tijd. Bernard Pekelharing heeft de voorzitter gemeld dat hij graag
opgevolgd zou willen worden als secretaris van de wijkraad. Kandidaten kunnen zich bij de voorzitter melden.
De laatste maanden is de opkomst van wijkraadsleden aan de magere kant, vindt de voorzitter. Hij zou graag zien
dat er meer leden naar de vergadering komen en dat leden die verhinderd zijn, zich vooraf afmelden.
Christa Tydeman vraagt of de wijkwethouder nog eens op bezoek komt; formeel moet hij of zij tweemaal per jaar
acte de presence geven. Maikel geeft aan dat wijkwethouder Kreijkamp indertijd heeft laten weten dat hij graag wil
komen als er een belangrijk onderwerp wordt behandeld, of als er een wijkdebat wordt gehouden. Het DB zal hem
uitnodigen voor de wijkraadsvergadering van 12 december a.s. Het zou prettig zijn als vragen aan de
wijkwethouder tijdig op schrift kunnen worden gesteld; de heer Kreijkamp kan vragen die niet tot zijn vakportefeuille
behoren aan een van zijn collega's voorleggen.
Wim Kok meldt dat de Oosterspoorbaan aan het eind van dit jaar wordt geopend met een groot feest. Aardige
bijkomstigheid: er komt een verbinding met het Krommerijnpark.
Hierna is er niets meer aan de orde. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, en sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst Wijkraad Oost
bijlage bij de notulen van 12-10-2016
Nr.
2015.26

Zie
notulen
11-11-2015

2015.20

09-12-2015

Voortgang Wijkdebatten 2016 / adviezen uit
wijkdebatten
Nadere Uitwerking 'Utrecht Groeit'

2016.02

16-03-2016

Strategie 2016-2020 Utrecht Science Park op
agenda (aandachtspunt: roeibaan)
Vragen om evaluatie Ostadeplein

2016.08

13-04-2016

2016.09

13-04-2016

2016.13

08-06-2016

2016.15

08-06-2016

2016.16

14-09-2016

2016.21

14-09-2016

2016.23

14-09-2016

2016.24

10-10-2016

2016.25

10-10-2016

2016.26

10-10-2016

2016.27

10-10-2016
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Actie

Wie

Wanneer

wg
Wijkdebatten

december
2016

Bernard P. en
Gerard C., met
M. Mantel en K.
Sam Sin

Voorgesprek
wordt 3 nov

Maikel

november
2016
z.s.m.

Opstarten overleg met Galgenwaard over
parkeeroverlast sportvelden
Wijkraad vraagt een evaluatie van de
afspraken met Defensie
Nagaan of er geluids- en stofmetingen zijn
gedaan aan de Waterlinieweg
Projectmanager UU uitnodigen voor
presentatie over bestemmingsplan Uithof
Opletten of wijkraad Oost wordt uitgenodigd
voor de toelichting Verkeersmodellen SRSRSB
(voor alle wijkraden)
Terugkoppeling over (on) mogelijkheden los
zwemkaartje in de winter in zwembad
Krommerijn
Hr. Kruip bespreekt problemen met vergunning
van Spoorwegmuseum voor kerstmarkt met
wijkbureau in aanwezigheid van Maikel
Informatie over intensieve, kortlopende
handhaving (Krommerijnpark)
Klacht over bijeenkomst in Sterrenzicht op
05-09-2016, schr. inbreng van Geert van
Voorn
Wijkraadpleging 2017: voorbereidingsgroep,
onderwerpen
Langetermijnplanning rondmailen aan allen

wijkbureau
Wg
verkeer/Sietske
wijkbureau
(Evelien)
Bernard
DB

januari
2017
z.s.m.
november
2016 (?)
dit wordt
17 nov

Maikel

Maikel

Wijkbureau
DB

op agenda

allen
Maikel

z.s.m.
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