Jaarverslag Wijkraad Oost 2017
Organisatie en doelstelling:
Het gaat goed met de Wijkraad Oost: in 2017 zijn drie nieuwe leden toegetreden zodat er nu 19
leden zijn. Over het algemeen zijn de leden actief en betrokken, waarbij we nu ook de regel hebben
dat leden die meer dan drie keer niet verschijnen benaderd worden over hun lidmaatschap.
De spreiding van de leden over de verschillende buurten blijft een aandachtspunt.
Naast de vaste leden is er een steeds beter gevulde publieke tribune; bewoners, studenten
journalistiek en van de Oostkrant, belangengroepen en een enkel raadslid weten de wijkraad steeds
beter te vinden en praten mee.
Oorzaak hiervan is de strategie die een jaar geleden is ingezet: met attractievere onderwerpen meer
bewoners aanspreken en met de link naar het wijkbureau zaken beter en eerder geregeld te krijgen.
Daardoor zijn minder adviezen noodzakelijk omdat problemen eerder gesignaleerd en opgelost
worden, passend binnen motie 155.
Bovendien zijn in 2017 veel ambtenaren uitgenodigd in de wijkraad om toelichting te geven op
zaken die Oost aangaan. Hier is waardevolle informatie overgedragen, twee richtingen uit.
In 2017 is er een voorzitterswissel geweest: Maikel Looys heeft na drie jaar de hamer overgedragen
aan Remmelt Veen. Samen met Wam van den Akker (penningmeester) en Ger Offringa (secretaris)
vormt hij het dagelijks bestuur.
Zorg bestaat in de wijkraad over het aanvliegen van verschillende participatie processen door de
gemeente, een aantal processen zijn zorgvuldig en goed uitgewerkt (inrichting Burgemeester
Reigerstraat/Nachtegaalstraat, Singel, Malieblad), bij andere processen juist niet (crematorium
Kovelswade, panden naast AH in Burgemeester Reigerstraat).

www.wijkraad-oost.nl

Twitter: @WijkraadOost

Werkwijze en Activiteiten:

In 2017 vergaderde de wijkraad tien maal. Het dagelijks bestuur van de wijkraad sprak met de
wijkwethouder en het wijkbureau in zogenoemde wijkdriehoeksoverleggen. Het overleg met het
wijkbureau is verder geïntensiveerd waardoor wijkraad en wijkbureau nu effectiever samenwerken.
Deze samenwerking zorgde voor een succesvolle Buurtenparade waar, na een uitgebreid
voortraject, met veel inwoners van Oost de laatste hand is gelegd aan de Wijkopgave 2018-2022.
Ook in overige initiatieven blijkt dat de wijkraad een goede functie vervult om bewoners en
stakeholders uit de wijk aan de gemeente te koppelen. Zo heeft de werkgroep voor ‘groen’ alle
organisaties in de wijk die daarop werken samengebracht en hun wensen voor de wijkopgave
opgehaald. Daarnaast leverde het koppelen van deze organisaties goede verbanden op, een
initiatief dat vaker herhaald gaat worden en ook op andere werkgroepen toegepast kan worden.
Ook deze sessie was een nieuwe opzet en zorgde voor extra input voor de Wijkopgave waar Oost
een pilot voor is.
De activiteiten van de werkgroepen of commissies worden verderop in dit verslag beschreven.
In de reguliere vergaderingen werden thema’s die Oost aangaan besproken, daar is ook het Pilot
project Maliebaan besproken. Alle agenda’s van de vergaderingen staan op de website:
https://wijkraad-oost.nl/documenten/download-category/vergaderstukken/
De wijkraad heeft in 2017 drie adviezen uitgebracht:
• Uitbreiding beschermd stadsgezicht in `Oost
• Oprichting Wijkinformatiepunt in Oost
• Crematorium Kovelswade
De adviezen en reacties van het college van B&W tref je hier aan:
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/adviezenvan-wijkraden/oost/
Met name het oprichten van het Wijkinformatiepunt door een enthousiaste initiatiefnemer met
support van de wijkraad is een belangrijke stap in 2017 geweest. Ook de samenwerking met het
wijkbureau bij het opstellen van de wijkopgave, de deelname van de wijkraad aan het
verkeersoverleg en het verbinden van groepen in de wijk op en buiten de vergaderingen om heeft
toegevoegde waarde. De ambitie voor 2018 is om hier verder invulling aan te geven.
Commissie Verkeer en veiligheid
Twee leden van de commissie wonen het maandelijkse verkeersoverleg van het wijkbureau bij. In dit
overleg worden met verschillende betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld verkeersdeskundigen, ruimtelijke
inrichting deskundigen en medewerkers van de politie, aandachtpunten met betrekking tot verkeer en
veiligheid in Utrecht Oost besproken.
Daarnaast bezoeken leden van de commissie inspraak/informatieavonden van de gemeente en gaan we
kijken op plaatsen waar verkeers- en veiligheidsproblemen spelen, zoals die van de Maliebaan en de
Reiger-/Nachtegaalstraat en gaan we kijken op plaatsen waar verkeers- en veiligheidsproblemen spelen.
Een oriënterende schouw in Rijnsweerd zal gevolgd worden door een schouw samen met
beleidsmedewerkers van de gemeente.
Via de wijkopgave 2018-2022, die in maart vastgesteld gaat worden, hebben we een aantal nieuwe
knelpunten op de agenda gezet. In dec 2017 is de samenstelling gewijzigd en is er een nieuwe voorzitter
gekomen.
www.wijkraad-oost.nl

Twitter: @WijkraadOost

Commissie Groen, Sport en Recreatie

Utrecht Oost is een groene wijk, omzoomd door de singelparken aan de centrumkant en de bossen van
Amelisweerd en de uitgestrekte Botanische tuinen. Tussen deze twee groene grenszones liggen maar liefst
een 4-tal grotere parken en een 3-tal begraafplaatsen, gesticht door vorige generaties en nu voortreffelijk
beheerd door (gemeentelijke) beroepshoveniers en enkele honderden vrijwilligers. Deze vrijwilligers
opereren vanuit zelfbeheergroepen, vaak ook al decennia bestaand.
In 2017 had onze werkgroep de volgende acties:
•
•

•

Met de groene organisaties in Oost (zelfbeheergroepen & gemeentelijke diensten) werd
gecommuniceerd over hun ambities voor de komende vier jaar. Deze inzichten werden verwoord
in de wijkopgave. Ambitie is om in 2018 in ieder geval nog een keer dit overleg te houden.
Park Oosterspoorbaan werd door onze generatie toegevoegd aan de openbare ruimte van de
wijk. Naar verwachting is deze groene verbinding van de stad naar het buitengebied met de
realisatie van het tracé Zonstraat – Abstederdijk (fiets,- en wandel-pad) én Koningsweg –
Begraafplaatskovelswade – Fort Lunet II - Houtense vlakte (Wandelpad) binnen 2 jaar voltooid.
Daarnaast blijft er in 2018 volop ruimte voor buurtinitiatieven welke zorgen voor een groeiend &
bloeiend park voor de stad. De werkgroep had en heeft hierin een actieve rol in ontwerp en
bewoners-inbreng.
De parken, de begraafplaatsen, moestuincomplexen en het overige groen in Oost, zijn behalve
voor sporters en recreanten ook een el dorado voor de gevarieerde vogelrijkdom van Oost. De
komende twee jaar wil de werkgroep een wandelnetwerk tussen de wijkparken ontwerpen en
realiseren. Daarbij ook aandacht voor de uitvoering en toepassing van de resultaten van de Groene
agenda Maarschalkerweerd. Naast de parken is aandachtspunt voor de naaste toekomst nog: hoe
kunnen we lucht en lawaaiverontreiniging beteugelen: van illegale motorboten op de Kromme Rijn
tot een teveel aan scooterkoeriers in sommige buurten en parken.

Zorg, welzijn en wonen.
De commissie (3 actieve en 2 passieve leden) zorg, welzijn en wonen heeft dit jaarnetwerkgesprekken
gehad met buurtteam en sociale makelaars over informatie voorziening en knelpunten op het gebied van
zorg, welzijn en wonen, met name over punten die naar voren kwamen uit de debatten uit 2016; vindbaar
zijn van zorgverleners, wie benader ik waarvoor, vereenzaming en plezierig oud worden in Oost. Daarnaast
hebben we informeel gesproken met Johan Snoei van de rekenkamer over een onderzoek wat de
rekenkamer wilde gaan uitvoeren over onderzoek naar het langer zelfstandig thuis wonen van mensen
met een ernstige beperking.
Tevens heeft de commissie van gedachten gewisseld met Eva van der Meer over de uitkomst van de
gezondheidsmonitor Oost 2017. Waar liggen knelpunten en waardoor zijn de verschillen ontstaan met de
vorige meting. De wijkraad heeft een advies geschreven naar aanleiding van de buurtdebatten in 2016
over een betere informatievoorziening voor bewoners; een fysiek punt waar bewoners terecht kunnen
met hun vraag en daarnaast voor hen die zelf via internet zich willen informeren een site, bij het
aanbieden van de informatie over zorg, welzijn en wijkzaken op de wijk Oost is toegespitst. Oost heeft
door een bewonersinitiatief een Wijkinformatiepunt gekregen waar bewoners terecht kunnen met vragen
op het gebied van zorg, welzijn en wijkzaken, een soort sociale VVV. Het advies van de Wijkraad is
daardoor een concrete pilot geworden, die een doorstart maakt in 2018. De financiering is rondgekomen
voor een subsidie van het initiatievenfonds.

www.wijkraad-oost.nl

Twitter: @WijkraadOost

Communicatie
Het Twitteraccount heeft intussen bijna 800 volgers en blijkt een effectief middel om bewoners en andere
belangstellenden te wijzen op initiatieven en vergadering van de wijkraad (@wijkraadOost). De site is up to
date en heeft regelmatig bezoekers, maar communicatie blijft een punt van aandacht. Wel hebben we door
de interviews die uitgevoerd zijn door het wijkbureau als onderdeel van het opstellen van de Wijkopgave en
de Buurtenparade, goed zicht op de wensen van de bewoners in Oost.
Utrecht, januari 2018

Ger Offringa, secretaris wijkraad Oost
(met bijdragen van de voorzitters van de commissies)
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