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Notulen
Bijeenkomst wijkplatform
Datum: 05 februari 2021

Tijd: 20.00

Locatie: Zoom

Aanwezig: Zie Presentielijst
Voorzitter: M.R.J.Naethuys
Notulist: M.P.A.Kemper
Datum volgende vergadering:
4 maart 2021 20.00

Agenda
1
2
3

4
5
6
7

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken (Zie agenda) Agenda; Warm Noordoost; Nieuwsbrief Noordoost;
Klachtenformulier Wijkplatform; Vertrouwenspersoon omschrijving taken; Weerdsingel petitie
en flyer.
Onderwerp 4 Weerdsingel OZ
Onderwerp 5 Stemming nieuwe bestuursleden
Onderwerp 6 Enquête
Onderwerp 7 Bespreking Buurtpacten

-

Mededelingen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Voorstellen Rachel Heijne: Raadslid GL Portefeuille: Energie, Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en
Omgevingswet

2 Notulen vergadering d.d. 8 jan geen schriftelijke weergave op de website opname bijeenkomst;
vanaf heden wel
Agendapunt

Wie

Opmerking

Geen
bijzonderheden
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3 Ingekomen stukken Aan /Opmerkingen
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

Geen
opmerkingen

4 Onderwerp 4 Kernpunten Weerdsingel OZ
4.1

Kees Bouter van de actiegroep Weersingel licht het ontstaan van deze groep toe. Inmiddels
Petitie met 2700 handtekeningen. Doel: Het tegengaan van de aanleg van rood asfalt op de
Weerdsingel (onderdeel fietsplan Utrecht; fietssnelwegen) Er liggen nu klinkers die
fietsvriendelijk zijn en die voldoen prima

4.2

Tegenargumenten rood asfalt: Auto’s harder rijden; Gevaarlijke situaties; waterafvoer
regenwater slecht; milieuvriendelijker.
Gemeente Utrecht wil de rotonde bij Koekoekstraat weghalen:
Consequenties voor beide straten (Weerdsingel en Koekoekstraat; Snelheid voertuigen wordt
niet meer gehinderd.

4.3

Gesprek Wethouder, Projectleider en actiegroep (inzet behoud uitstraling Weerdsingel) staat
gepland om oplossingen te zoeken.
Het platform stelt zich open voor toekomstige ontwikkelingen.
Rachel zal het doorgeven aan collega die er over gaat.
Arnoud: Fietsersbond ingeschakeld?
Toine: ontwikkeling nieuw asfalt: Co2 absorberend en milieuvriendelijk

5 Onderwerp 5 Kernpunten Nieuwe bestuursleden stemming
5.1

Wieke Westerveld wordt algemeen bestuurslid

5.2

Pia Kemper wordt secretaris

5.3

De platformleden gaan akkoord met deze benoemingen.

6 Onderwerp 6 Kernpunten Enquête
6.1

Christiaan geeft toelichting en uitleg Wijk Brede Enquête.
3 delen: 1. Buurtgebonden: lokale buurtcomités stellen vragen op met bewoners (wat leeft er
in de wijk).
2. MKB Hoe willen de ondernemers in NO helpen: Varsha, Danny en Martijn van
Dalen (raadslid VVD). 4 winkelcentrums in NO worden bezocht.
Desiree gaat ondersteunen door huiswerk opdrachten.
Aan Platform en MKB worden de vragen voorgelegd.
3. Algemene vragen voor hele leefgebied NO:
Participatie van het wijkproces.
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De inzet van vrijwilligers: Taken omschrijven en benoemen in samenspraak; Constructief
opzetten van participatie; Leden van het platform worden uitgenodigd om hun input schriftelijk
te geven en over taken te denken.
In samenspraak met Maarten Grienberger.
Bijv. werkgroep Groen
Ophalen wat speelt er in de wijk en wat wil je eraan doen.
6.2

Problemen: Mensen praten graag mee maar daden blijven soms achter.
Zoeken naar enthousiaste mensen die willen en kunnen motiveren en ervoor gaan.
Verspreiding enquête digitaal.
Of via Flyer: eventueel verspreiding via anderen (Bijv. “Tuindorps Belang”)

7 Onderwerp 7 Bespreking Buurtpactenhttps://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/samenlevenwelzijn/buurtpact-samenwerken-aan-de-buurt/
7.1

Uitleg door Maarten ontstaan en werking Buurtpacten. Inmiddels 3 gesloten waaronder
Beweegvriendelijke wijk NO, waar ouderen worden uitgenodigd tot bewegen (o.a. Hercules).
Zijn bij Platform geweest.
Pact wordt opgesteld en formeel ondertekend door de participerende partijen.
Doel wordt vastgelegd.

7.2

Onder de aandacht brengen van de buurtcomités; Voornamelijk om te voorkomen dat mensen
tussen de wal en het schip vallen. Eventueel deelname door lokale huisarts, lokale leraar
Eventueel input vragen aan zorgteams waar problemen kunnen liggen bij mensen.

7.3

Eigen inzet van de bewoners belangrijk
Desiree: Voorwaarde gereguleerd met elkaar samenwerken
Een duidelijke projectomschrijving voor bewoners vastleggen in het Pact.
Jurriaan: Verbinding maken tussen mensen is heel belangrijk.
Voorbeeld: Voorkomen van rellen in Utrecht (Motie Raad: waardering voor participerende
partijen)

- Mededelingen
-.1
-.2
-.3

- Wat verder ter tafel komt
-.1

Buurt Budgetten: voorzet voor volgende vergadering; snelle uitleg door Maarten.
College en de Raad gaan buurtbudgetten evalueren.
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Doelstelling: Verantwoordelijkheid en eigenaarschap
Beschikbaar geldbedrag rondom thema beschikbaar bijv. leefbaarheid verhogen; Vergroening
omgeving (bijv. vanuit initiatievenfonds). Maatwerk.
-.2
-.3

Is agendapunt voor volgende keer

- Rondvraag
-.1
-.2
-.3

-.4

Varsha: graag ondersteuning voor MKB-groep (Desiree gaat helpen)
Desiree: Grijpertjes via Next door is succes; wil item graag in de nieuwsbrief; heeft waardering
voor de nieuwsbrief Platform; Gedichten vanuit de week Poëzie
Maarten wijst op uitvoeringsoverleg openbare ruimte: Knelpunten in de wijk oplossen door
kleine aanpassingen.
Doel: kleine aanpassingen veel resultaat. Aan Maarten doorgeven; via Wijkbureau.
Christiaan: as zondag om 20.00 Bijeenkomst 0.0. Noordoost
Aftrap Lot v.d. Hooijdonk.
Groot overleg over klimaatverandering (wat kunnen wij doen) en energieoplossingen.
Bijvoorbeeld aanwezig Rabobank (financiering)
Hoge School Midden Nederland heeft duurzaamheid App ontwikkeld.
Onderwerp energie en duurzaamheid wordt onderdeel enquête.
Rachel gaat groepen ondersteunen met meerdere raadsleden van verschillende partijen.
Geen oorzaken maar oplossingen.

- Sluiting
Desiree leest mooi gedicht voor: “Inzicht”
De voorzitter sluit de vergadering

Actielijst
Onderwerp

Actie
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Wie

Gereed

Pagina 4 van 4

