Toezeggingen Beheergroep Hoogstraat 17 november 2014 (in geel/vet aangegeven)
12 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Project Groendiep
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november
2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 / 17 september 2012
Marina Slijkerman en Buurtcomité
Loog zal Judith Zuidgeest benaderen om informatie te komen geven over de
(on)mogelijkheden van de aanpak voor verbeteringen van de openbare ruimte in de
Hoogstraat e.o. Loog heeft het uitgelegd hoe het verder gaat. Kortweg komt het erop
aan dat er eerst geld in de gemeente kas moet zijn voordat er weer plannen kunnen
worden gemaakt. Wordt tijdens de bijeenkomst van de Gemeenteraad in de Wijk
door het Buurtcomité voorgelegd aan de Gemeenteraad. Er zijn schriftelijke vragen
gesteld. Wachten is op het antwoord van het college.
16-9: Inmiddels is er budget voor vergroening van de Hoogstraatbuurt. Groenplan is
opgesteld, na wandeling in de wijk met bewoners en groenmedewerker gemeente.
BC heeft officiële aanvraag voor budget vergroening aan wijkbureau verstuurd.
18-11: Inventarisatie groenwensen is op 4-11-2013 besproken met bewoners.
Resultaten/actielijst is vastgesteld en staat op website BC.
10-3: Er is een start gemaakt met uitvoering van de actielijst groen, bijv. plantvak
Jagerskade. Verdere uitvoering volgt binnenkort, bijv. voethek Jagerskade, bomen
Miltenburgstr, bolacacia’s Hoogstraat, herbestrating boomspiegels Hoogstraat.
Zelfbeheer plantvak achter Hoogstraat zit in planning.
26-5: Project nadert voltooiing. Nog te doen, planning in najaar 2014 (ivm
plantseizoen): 2 bolacacia’s Hoogstraat en boomspiegels Hoogstraat. Verzoek
bewoners: afwerken straatwerk rond de geplante Ginko’s in Miltenburgstraat. Bert
zal hiervoor zorgen.
22-9: Geveltuinen Verheulstr zijn gedaan. Nog te doen: 2 bolacacia’s Hoogstraat en
boomspiegels Hoogstraat, afwerken straatwerk rond de geplante Ginko’s in
Miltenburgstraat, snoeien bij electriciteitshuisje parkeerplaats achter UG. Verzoek
bewoners: scheve boom bij sloot achter Hoogstr 1 verzorgen. Bert zal hiervoor
zorgen.
17-11: Snoeiwerk is af. Planning: 2 bolacacia’s en boomspiegels in Hoogstraat,
afwerken straatwerk rond geplante Ginko’s in Miltenburgstraat. Status scheve
boom achter Hoogstraat 1 is onduidelijk.

Afgehandeld
17 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Onveilige oversteekbaarheid van de LHD
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november
2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 /19 november 2012
Marina Slijkerman
Het buurtcomité zegt toe om de onveilige oversteekbaarheid van de LHD voor te
leggen aan de wijkraad met het verzoek om de op de agenda te plaatsen van de
Gemeenteraad aan de Wijk. Marina zegt op 4 maart toe om het probleem nogmaals
in het verkeersoverleg van het Wijkbureau te brengen. De raad zou dit oppikken.
Vincent Oldenborg. Jan Verkaik doet navraag bij hem.
16-9: Raadslid Vincent Oldenborg heeft de onveilige oversteekbaarheid LHD
besproken in de commissievergadering verkeer. Wethouder Frits Lintmeijer
(verkeer) zal op 18-11-2013 waarschijnlijk naar BHG komen.
18-11: Wethouder Frits Lintmeijer op BHG, belangrijk doel van wethouder: kijken
hoe de snelheid uit de LHD gehaald kan worden. Mogelijkheden hiervoor die
wethouder aandraagt: suggestielijnen, verkeerslicht en zebrapad. Zebrapad werkt in
Utrecht niet omdat automobilisten meestal niet stoppen, maar “als jullie een
zebrapad willen dan komt er een zebrapad” (citaat wethouder). Toezegging
wethouder: verkeersdeskundige gemeente gaat samen met werkgroep bewoners
(Inga Bolwerk, Joost Moerdijk, Joek Coenraad, Marianne de Winter) kijken naar

maatregelen voor veiligere oversteekbaarheid LHD. Op verzoek van bewoners zal
werkgroep ook mogelijkheid spiegels t.o. uitgang parkeerplaatsen (bij bloemenzaak
Co) inbrengen. BC zal zorgen voor eerste contact tussen werkgroep en gemeente.
Wethouder zal ook informatie naar BC sturen over nieuwe dienstregeling bussen per
8-12-2013 en nieuwe aanleg fietspaden.
10-3: Werkgroep is inmiddels 2x bij elkaar geweest met verkeersdeskundigen
gemeente. In overleg met gemeente is plan opgesteld voor betere oversteekbaarheid
LHD. Dit houdt in: kussendrempels (incl. verhoogde middengeleiders) t.h.v.
Miltenburgstr, en twee oversteken met vluchtdrempel t.h.v. Hoogstraat en
Anthoniedijk. Realisatie is afhankelijk van budget toekenning door gemeente.
26-5: Wat betreft de mogelijke financiering nog geen schot in de zaak. De LHD is
opgenomen in de lijst 2de tranche verkeersonveilige locaties (VOL). De vaststelling
van deze lijst staat voor juni 2014 gepland. Na de vaststelling van de lijst wordt
duidelijk of de LHD hier onderdeel van uitmaakt en of er dus ook geld beschikbaar
komt voor de verdere uitwerking van het plan en de uitvoering. Inmiddels is Martijn
Dijkhof de nieuwe wijkverkeersadviseur voor Noordwest (i.p.v. Leon Peeters).
Zodra de lijst 2detranche VOL is vastgesteld door het college en ook duidelijk is of
de LHD daar onderdeel van uitmaakt, zal Martijn Dijkhof contact met werkgroep
opnemen om het vervolg te bespreken.
Co de Rijk en Jan de Lang hebben hun twijfels bij de mogelijkheden van een
middenberm op de LHD. Er zijn immers al vaker fouten gemaakt bij de
herinrichting van de LHD/Roode brug. Marianne zal een afspraak maken met de
werkgroep (incl tekenaar) en Co en Jan.
22-9: LHD maakt deel uit van 2e tranche, dus er lijkt budget te zijn voor maatregels
A (vluchtheuvel + aanpassen bocht), B (vluchtheuvel) en C (kussendrempels+
middengeleiders) op LHD. Parkeerplaatsen die verdwijnen door maatregel A
kunnen gecompenseerd worden door opheffen versmalling Anthoniedijk. Martijn
Dijkhof zal ook kijken naar optie parkeerplaats bij Miltenburgstr (LHD-zijde).
Maatregel C: als middengeleider niet lang genoeg blijkt, dan zal deze doorgetrokken
worden richting Brailledreef. Martijn zal ook kijken naar een
fietsoversteekmogelijkheid ter hoogte van de Hoogstraat (muziekhuis) en naar de
mogelijkheid van een fietspad met dubbele rijrichting langs de sportvelden en aan de
overkant. Busjes/auto’s die geparkeerd staan op de parkeerplaats direct rechts naast
de uitrit van de parkeerplaats achter UG blokkeren het uitzicht van het verkeer dat
de uitrit verlaat op een gevaarlijke manier. Martijn zal bekijken of deze
parkeerplaats kan vervallen. De werkgroep blijft dus actief.
17-11: Vanwege ziekte van tekenaar Ton Beuvink is er nog geen duidelijkheid
over het precieze ontwerp en het bijbehorende budget. Verkeersdeskundige
Martijn Dijkhof heeft toegezegd binnen een week met meer informatie te
komen. BC zal deze informatie verspreiden via Facebook en website BC.
Afgehandeld
20 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Naam Roode Brug op de brug en verlichting
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november
2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 / 19 november 2012
Marina Slijkerman en Johan Hoeijen
Toezegging is ooit gedaan om de naam op de Roode Brug aan te brengen en ook zou
de brug verlichting krijgen. Is nog niet gebeurd. Loog gaat dit in werking zetten.
4 maart zegt Marina toe om dit op te pakken. 27 mei Er zal een aanvraag via het
LBB moet gebeuren. Johan Hoeijen gaat dit doen.
16-9: Aanvraag LBB is goedgekeurd. Letters zijn opgenomen in schildersbestek van
de stad. Verlichtingsplan wordt gemaakt. Werkgroep verlichting is samengesteld
voor advies (Johan Hoeijen, Johan Bekink, Ton Klarenbeek en Marianne de Winter,
coördinator Marina).
18-11: Lettertype is inmiddels vastgesteld door Stadswerken. Bijeenkomst

werkgroep verlichting op 14-11 is geannuleerd omdat Stadswerken optie LED
uitsluit en indirecte verlichting voorstelt. Werkgroep wenst dit toch te bespreken.
Marina zorgt voor nieuwe uitnodiging werkgroep verlichting.
10-3: Naam wordt binnen 4-5 weken op boog brug geschilderd (witte letters), rest
van de brug wordt ook geschilderd. Voorstel bewoners: anti-graffiti verf.
Verlichting: Contourverlichting blijkt lastig/duur te realiseren. Na stemming (12
voor contourverlichting/8 voor aanlichten) besluit tot aanlichten brug via 4 LEDspots van boven vanaf 4 palen. Als het niet bevalt dan volgt evaluatie met bewoners
over contourverlichting met open blik van gemeente. Werkgroep houdt contact met
gemeente.
26-5: Na de BHG zal er demonstratie van aanlichting Roode brug door Arthur Klink
plaatsvinden. Op 1-5 is de naam op de Roode brug gezet met stickers (zijde LHD).
Verzoek van Johan Hoeijen om naam Roode brug ook aan de andere kant (zijde
Anton Geesinkstraat) op de brug te zetten. Marina zal het meenemen.
22-9: Demonstratie aanlichten Roode brug op 26-5 was niet overtuigend. Bert heeft
een voorstel van Arthur ontvangen voor het aanlichten, hij zal dit doormailen aan
BC. Verzoek om naam van de Roode brug ook op de Anton Geesinkstr-zijde te
zetten loopt.
17-11: Licht: Voorstel Arthur Klink is nog niet compleet en moet daarna
worden gecheckt door de beheerders. College moet er ook nog over beslissen,
want sierverlichting is een politieke beslissing. Naam Anton Geesink-zijde:
Marina checkt hoe en wanneer dit gerealiseerd kan worden.
Afgehandeld
28 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Spoorgeluid te hoog
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november
2013 /16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013
Marina Slijkerman / Jan Verkaik
Veel lawaai komt er van de wissels op de spoorbaan. Is al veel geprobeerd door het
buurtcomité, maar de gemeente moet eigenlijk controleren dat het binnen de
geluidsnormen blijft. Marina zal verantwoordelijk wethouder dan wel ambtenaar
aanspreken en vragen wat de gemeentelijke taak in deze is.
Dit probleem ligt inmiddels bij de Tweede Kamer en ook de GGD zal benaderd
gaan worden door Jan Verkaik. 16-9: Jan Verkaik is hier nog steeds druk mee bezig.
18-11: Jan Verkaik heeft hierover met verschillende mensen contact, o.a. Duco
Hoogland (tweede kamer). Duco heeft toegezegd e.e.a. na te vragen. RIVM is
gestart met een onderzoek onder 15.000 mensen die binnen 300 meter van het spoor
wonen. Uiteraard volgt Jan dit ook.
10-3: Jan heeft contact gehad met RIVM: onderzoek is inmiddels afgerond, maar
Hoogstraatbuurt is hierin niet meegenomen. Resultaten onderzoek RIVM medio
2014 bekend. Jan blijft het volgen.
26-5: Jan heeft nog steeds contact met RIVM en wacht op nieuws. Zie ook 10-3.
22-9: Niet besproken in BHG.
17-11: Op 27-9 heeft D66-raadslid Maarten Koning een bezoek gebracht aan de
buurt, en Jan Verkaik heeft hem toen ook het spoorweglawaai onder de
aandacht gebracht. Maarten Koning heeft het BC op 2-10 gemeld dat hij er
over in contact is met de tweede kamerfractie, maar hier hebben we verder
niks meer over gehoord. Een mail van het BC aan alle raadsleden d.d. 27-9
over o.a. het spoorlawaai heeft weinig opgeleverd.

Afgehandeld
32 Toezegging
datum
Verantwoordelijk

Bonken Roode brug
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november
2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013
Marina Slijkerman/ Bert van Kranenburg

Tekst toezegging

Jan Scheepenmaker zal wederom door Marina Slijkerman worden benaderd om te
reageren op mail verzoeken van Jan Verkaik over; hoe het is gesteld met de
voortgang van de werkzaamheden om het bonken van de brug weg te werken.
16-9: Marina heeft Jan Scheepenmaker verzocht om actie te ondernemen. Het
wachten is nog steeds op zijn reactie en actie.
18-11: Jan Scheepenmaker is nog bezig.
10-3: Jan Scheepenmaker zoekt het nog steeds uit, en koppelt het terug aan Bert.
Bert zal Jan S. verzoeken om het advies van de metingen te versturen naar het BC.
26-5: Jan Scheepenmaker is door BC uitgenodigd om uitleg te komen geven in de
BHG over deze kwestie, maar zonder resultaat. Het rapport is nog onbekend. Bert
regelt een afspraak met een expert die e.e.a. kan bespreken/toelichten aan Johan
Bekink, Johan Hoeijen en Jan de Lang. Ze zullen dan ook de paal bekijken die bij de
Anton Geesinkstraat te dicht bij de hoek staat en hierdoor een gevaar vormt.
22-9: Aannemer zal worden uitgenodigd om naar het bonken van de brug te kijken.
Johan Bekink meldt dat er inmiddels drempelvorming is ontstaan aan de LHD-zijde.
17-11: Binnenkort krijgt de brug een onderhoudsbeurt, het bonken wordt
hierin meegenomen.

Afgehandeld
45 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Zichtbaarheid randen fietspad Roode brug
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november
2013
Marina Slijkerman / Stadswerken
De scheidingsrichels tussen het fietspad en het wegdek op de Roode brug zijn niet
goed zichtbaar en dit zorgt soms voor onveilige situaties. Want fietsers blijven er,
door de hoogte van de richels, achter haken. Verzoek om deze richels in hun geheel
te markeren maken met fluorescerende verf. Marina geeft het door.
10-3: Richels zijn nog steeds niet gemarkeerd met fluorescerende verf. Inmiddels is
er wel een ernstig ongeluk gebeurd op de brug waarbij een fietser betrokken was.
Marina gaat actie ondernemen.
26-5: Onduidelijke randen/fluorescerende verf zullen Marina en Bert bespreken in
verkeersoverleg.
22-9: Randen zijn wit geverfd, maar inmiddels weer zwart van de autobanden. Bert
bekijkt mogelijkheden van verven naast/op de richel o.i.d.
17-11: Randen worden weer wit geverfd. Verven staat in de planning.

Afgehandeld
47 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Binnenterrein Hoogstraat
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Marina Slijkerman, Richard van Oostindiën
Richard Oostindiën gaat namens een groep bewoners een aanvraag LBB indienen
voor speeltoestellen en tekeningen voor kinderen op het binnenterrein Hoogstraat.
26-5: LBB aanvraag is ontvangen door gemeente, maar incompleet qua informatie.
Gemeente gaat contact opnemen met Richard.
22-9: Aanvraag LBB loopt. Er komt een nieuw gesprek met de bewoners, want zij
zijn het niet allemaal met elkaar eens.
17-11: Ontwerp bleek niet te passen, wordt aangepast door Jeroen (bewoner).
Marina gaat er achteraan.

Afgehandeld
49 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Aanpak foutparkeerders parkeerterrein achter Utregs Geluk
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Bert van Kranenburg (stadswerken)
Bij de parkeerplaatsen achter Utregs Geluk wordt regelmatig dubbel/fout
geparkeerd. Dit zorgt voor onoverzichtelijke situaties. Halil heeft een bord nodig om

te kunnen handhaven. Bert regelt een bord “Alleen parkeren in de parkeervakken”.
26-5: Bert en Marina nemen dit mee in het verkeersoverleg.
22-9: Bord “Alleen parkeren in de parkeervakken” zal worden geplaatst. Probleem
is nog waar/hoe het bord moet worden bevestigd/opgehangen. Optie: op wegdek.
17-11: Blauw P-bord met onderbord “Alleen parkeren in de parkeervakken”
wordt geplaatst.
Afgehandeld
50 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Verkeersspiegel
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Marina Slijkerman, BC
Het uitrijden van de parkeerplaatsen achter Utregs Geluk levert gevaarlijke
toestanden op door de onoverzichtelijke verkeerssituatie. Bewoners dringen zeer aan
op een verkeersspiegel, hoewel de gemeente deze niet meer ophangt i.v.m. schijnveiligheid en vandalisme. Marina zal de situatie nogmaals aankaarten bij de
gemeente en vragen om een uitzondering.
26-5: Beheerders van de spiegels willen geen spiegels meer erbij. Omdat de situatie
toch erg gevaarlijk is en omdat de bewoners erg aandringen op een spiegel, zal Bert
een spiegel-medewerker uitnodigen om de situatie ter plekke te bekijken. Jan
Verkaik en Johan Bekink zullen hierbij ook aanwezig zijn.
Mocht dit geen/te weinig effect hebben, dan kan de VVE Utregs Geluk samen met
het BC een petitie houden voor een spiegel. Deze petitie kan worden aangeboden
aan de wethouder verkeer.
22-9: Beheerder zijn/blijven pertinent tegen spiegels. Nu is er de mogelijkheid dat
parkeerplaats rechts van uitrit verdwijnt, dan is spiegel niet meer nodig. Vraag is:
wie heeft bepaald dat er geen spiegels meer komen, ambtenaren of gemeenteraad?
BC besluit spiegelbeleid politiek aan te kaarten en koppelt bevindingen terug.
17-11: Op 23-9 heeft BC een mail gestuurd naar alle raadsleden om deze
spiegel-kwestie politiek aan te kaarten. Op 27-9 heeft D66-raadslid Maarten
Koning een bezoek gebracht aan de buurt, en heeft de verkeerssituatie bekeken
samen met Jan Verkaik en Joost Moerdijk. Hij deelt de mening van de
bewoners over de spiegel en heeft hier op 11-10 schriftelijke vragen over gesteld
aan B&W. Het wachten is op de beantwoording door de wethouder. VVD leek
geïnteresseerd in de spiegelkwestie, maar reageert niet meer.

Afgehandeld
51 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Hek binnenterrein Hoogstraat (ingang LHD)
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Mitros, Marina Slijkerman, Richard Oostindien
Het hek naar het binnenterrein achter de Hoogstraat (ingang LHD naast Co) is
eigendom van Mitros, maar inmiddels zijn er geen bewoners van Mitros meer aan
het binnenterrein. Daarom wil Mitros stoppen met het onderhoud van het hek.
Overdrage van het onderhoud aan de gemeente is niet gelukt, daarom wil Mitros het
hek weghalen. Richard Oostindien zal bewoners benaderen om het onderhoud van
het hek samen over te nemen van Mitros. Marina zal de eigendomssituatie van de
grond onder het hek uitzoeken.
26-5: In 2014 wil Mitros het eigendom overdragen aan gemeente. Mitros zal in
overleg gaan met de gemeente. Gerard van Veenendaal heeft e.e.a. uitgezocht en
hieruit blijkt het volgende. De gemeente heeft het hek geplaatst in 1990. De deuren
zitten in een pand van Mitros. Mitros was tot 1998 het woningbedrijf Utrecht. Deze
stukken/info zullen Mitros en Marina gebruiken bij de overdracht.
22-9: Onderhandelingen Mitros-gemeente lopen nog. Afdeling onderhoud van
Mitros heeft zijn handen afgetrokken van het hek en de eigendomskwestie. Bert zal
stand van zaken uitzoeken en mailen naar BC.
17-11: Mitros en gemeente zijn nog in overleg. Marina zal ervoor zorgen dat

Mitros het onderhoud van het hek blijft doen totdat de beslissing is genomen
over de eigendomskwestie. Willem Kemp en Gerard van Veenendaal hebben
e.e.a. uitgezocht over de eigendomssituatie en willen betrokken worden bij de
gesprekken: Marina zal proberen dit te regelen.
Afgehandeld
55 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Auto’s op fietspad Roode brug
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Marina Slijkerman (verkeersoverleg)
Tijdens ruzies op de Roode brug wijken auto’s uit naar het fietspad. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties voor fietsers. Maatregelen hiertegen zijn gewenst (paaltjes?)
Marina kaart dit aan in het verkeersoverleg.
22-9: Bert is hiermee bezig.
17-11: Verkeerstechnisch blijkt het lastig om maatregelen te nemen. Bewoners
vragen: kunnen de randen hoger of kunnen er paaltjes geplaatst worden?
Marina laat het nogmaals bekijken door verkeersdeskundigen.

Afgehandeld
57 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Roode brug op afstand bestuurbaar
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Bert van Kranenburg (stadswerken)
Bij de Roode brug hangen nu camera’s i.v.m. de op afstand bestuurbaarheid. Deze
camera’s zijn op het water en weg gericht, maar kunnen deze camera’s draaien en
kunnen ze ook in de huizen filmen? Wanneer gaat het werken? Bert zoekt het uit.
Het brugwachterhuisje blijft staan.
22-9: Inmiddels werkt het systeem. Hierdoor gaat de brug veel vaker open. Dit geeft
meer overlast voor het verkeer.
Ook wordt opgemerkt dat de knop (om zich te melden bij de brugwachter) aan
dezelfde kant ligt als de boei, en dat is onhandig. Bert zal beide zaken aankaarten in
het verkeersoverleg.
17-11: Blijft staan.

Afgehandeld
58 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Vindhek
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Buurtcomité, Marina Slijkerman
Bewoners vragen aan BC om het Vindhek te verplaatsen naar een locatie op grotere
afstand van het appartementencomplex Utregs Geluk Vinkenkade. BC zal
mogelijkheden van verplaatsing bespreken/onderzoeken.
22-9: Bewoners reageren divers op de voorstelde locaties om het vindhek naar te
verplaatsen. Wel zijn de aanwezigen het erover eens dat het vindhek niet tot zijn
recht komt op de huidige locatie. Het BC zal een nieuwe plek zoeken (2 opties bij
Roode brug) en een verzoek tot verplaatsing indienen bij Marina Slijkerman.
17-11: Blijft staan.

Afgehandeld
60 Toezegging
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Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Paal hoek Anton Geesinkstraat-Roode brug
17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Bert van Kranenburg
Bert regelt een afspraak met een expert die e.e.a. kan bespreken/toelichten aan Johan
Bekink, Johan Hoeijen en Jan de Lang over bonken Roode brug. Ze zullen dan ook
de paal bekijken die bij de Anton Geesinkstraat te dicht bij de hoek staat en hierdoor
een gevaar vormt.
22-9: Niet besproken in BHG.

17-11: Afspraak moet nog worden gemaakt.
Afgehandeld
61 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Uitrit Anthoniedijk
17 november 2014/ 22 september 2014
Bert van Kranenburg
Auto’s en vooral fietsers wachten bij het oversteken vaak niet op het rechterdeel van
de weg. Hierdoor ontstaan er problemen met tegemoet komend verkeer. Verzoek om
bij uitrit Anthoniedijk (LHD-zijde) markering aan te brengen i.v.m. voorsorteren
auto’s en fietsen. Bijv. licht verhoogde druppel. Bert zal dit uitzoeken.
17-11: Marina checkt bij Bert wat de stand van zaken is.

Afgehandeld
64 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Plantenbakken hoek Pijlstraat/ Anthoniedijk
17 november 2014/ 22 september 2014
Bert van Kranenburg
De plantenbakken op de hoek Pijlstraat/ Anthoniedijk zijn zeer onverzorgd en zijn
besmeurd met verf. Kan hier iets aan gedaan worden? Bert zal ernaar kijken.
17-11: Dit moet nog uitgevoerd worden.

Afgehandeld
65 Toezegging
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Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Borden “Brug open, motor uit”
17 november 2014/ 22 september 2014
Bert van Kranenburg
Verzoek van bewoners om meer borden langs de LHD met “Brug open, motor uit”.
Bert zal het regelen.
17-11: Verwarring over locatie van het bord: bord moet al eerder voor de brug,
in de bocht LHD.

Afgehandeld
68 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Fietsparkeerplaats op grasveld naast jeu de boulebaan
17 november 2014/ 22 september 2014
Bert van Kranenburg
Bert meldt dat gemeente samen met 2 bewoners van Utregs Geluk bezig is om een
algemene fietsparkeerplaats te realiseren op het driehoekige grasveld naast de jeu de
boulebaan. Het gras wordt vervangen door tegels en er komen fietsenrekken. Het
hek zal dan worden opgeschoven langs de stoep van de baan, achter de bankjes.
17-11: Offerte is aangevraagd en budget is inmiddels ook geregeld. Bert en
aannemer gaan planning maken voor aanleg van openbare fietsenstalling.

Afgehandeld
69 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Vervangende wijkagent bij afwezigheid Halil
17 november 2014
Halil Yavuz, BC
De wijkagent Halil Yavuz is al meerdere keren afwezig geweest bij de
beheergroep. De bewoners vragen om een vervangende wijkagent te sturen bij
zijn afwezigheid. Het BC zal dit verzoek aan Halil doorgeven.

Afgehandeld
70 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Communicatie buurthuisbestuur Stella Maris
17 november 2014
Bestuur Stella Maris, BC
Het bestuur Stella Maris zal in de komende Ster een overzicht (laten)
publiceren van de activiteiten in het buurthuis, de naam van de contactpersoon

en het verzoek om nieuwe activiteiten aan te dragen. Bestuur Stella Maris
stuurt de stukken uiterlijk 1-3-2015 naar BC. Het bestuur Stella Maris zal bij
veranderingen/nieuws weer aanschuiven bij de beheergroep.
Afgehandeld
71 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Cheque BAM
17 november 2014
BC
BC heeft cheque van BAM ontvangen bij oplevering Utregs Geluk à €1500. Het
BC heeft in de Ster een oproep gedaan aan de bewoners voor ideeën om dit geld
te besteden aan een gezamenlijke buurtactiviteit. De aanwezigen op de
vergadering hebben ervoor gekozen om voor het bedrag een boekje samen te
stellen en uit te geven over de historie van de wijk. Werkgroep die hiermee aan
de slag gaat: Ronald de Zeeuw, Gerard van Veenendaal, Johan Hoeijen.

Afgehandeld
72 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Lampjes trap Vinkenkade
17 november 2014
BC, Johan Bekink
Nadat er meerdere lampjes zijn gerepareerd bij de trap Vinkenkade, is
gebleken dat er nog 3 lampjes kapot zijn. Het verzoek is om deze te repareren.
BC (Marianne) zal Johan Bekink mailen met het verzoek om contact op te
nemen met Arthur Klink over deze kapotte lampjes.

Afgehandeld
73 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Ingang Zandpad
17 november 2014
Stadswerken (Bert van Kranenburg), Marina Slijkerman
Verzoek om een extra kruis te schilderen bij ingang van het Zandpad, want
fietsers/brommers etc. blokkeren de Jagerskade als de brug open is. Marina zal
het doorgeven.

Afgehandeld
74 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging
Afgehandeld

Alcoholgebruik op bankje
17 november 2014
Hostel Hogelanden
Hostel gaat controleren op alcoholgebruik op bankje.

75 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Hondenspeeltuin
17 november 2014
Marina Slijkerman
Bewoners Noordoost hebben verzoek ingediend bij gemeente voor een
hondenspeeltuin. Deze hondenspeeltuin is gepland achter de sportvelden,
achter de voetbalkooi op de groenstrook. De aanwezige bewoners gaan
akkoord, mits er een hek omheen komt en het door de gemeente schoon
gehouden wordt.

Afgehandeld

