Toezeggingen Beheergroep Hoogstraat 10 maart 2014
Jeu de Boules baan naast Stella Maris
10 Toezegging
datum
10 maart 2014 / 18 november 2013 /16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart
2013 / 19 november 2012 / 17 september 2012 / 21 mei 2012
Verantwoordelijk
Marina Slijkerman en Jan de Lang
Tekst toezegging
Navraag wordt gedaan bij Ingrid door Loog hoe het precies zit met de aanvraag en
de kosten hiervan. Bewoners zijn verbaasd dat deze baan er nog niet is.
De kosten zijn 19.000 euro. Dit vindt de regiegroep te duur dus komt er geen Jeu de
Boules baan. Jan de Lang zal met Loog Landaal uitzoeken waarom het zo duur is.
Loog heeft geopperd om zelf werkzaamheden uit te voeren, dat brengt in ieder geval
de prijs omlaag.
Er is verwarring geweest over de aanvraag. Loog heeft op 19/11 toegezegd om het
alsnog op te pakken. Marina zal dit nu oppakken en gaat contact maken met Jan de
Lang en Gerard van Veenendaal.
16-9: Het bestuur van het buurthuis Stella Maris is verdeeld over de aanleg van de
jeu de boules baan. Het eerdere besluit van het interim-bestuur om de baan aan te
leggen wordt niet overgenomen door het huidige bestuur, zij nemen hierover
binnenkort (opnieuw) een beslissing.
18-11: Bestuur buurthuis is gecharmeerd van deze nieuwe activiteit, maar het
wijkbureau weet niet of de jeu de boulebaan openbaar of niet-openbaar moet
worden. Wachten op beslissing.
10-3: Jeu de Boulebaan komt er! Uitvoering in week 13.
Afgehandeld
12 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Project Groendiep
10 maart 2014 / 18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart
2013 / 17 september 2012
Marina Sluikerman 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.

Afgehandeld
17 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Onveilige oversteekbaarheid van de LHD
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.
Afgehandeld
20 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Naam Roode Brug op de brug en verlichting
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.

Afgehandeld
28 Toezegging
datum

Spoorgeluid te hoog
10 maart 2014 /18 november 2013 /16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013

Verantwoordelijk
Tekst toezegging

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.

Afgehandeld
32 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

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

Afgehandeld
34 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Waterputje vóór Hoogstraat 17
10 maart 2014 /18 november 2013 / 16 september 2013
Marina Slijkerman/ Bert van Kranenburg
De deksel van het waterputje in de stoep vóór Hoogstraat 17 komt steeds verder
omhoog. Marina zorgt ervoor dat dit wordt gerepareerd.
18-11: Probleem nog niet opgelost, Marina geeft het nogmaals door.
10-3: Waterputje was gemaakt, maar inmiddels is het weer een probleem. Bert gaat
het oplossen.

Afgehandeld
38 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Afgehandeld

Overlast Hostel Hogelanden
10 maart 2014 /18 november 2013 / 16 september 2013
Marina Slijkerman / BC
Bewoners ervaren meer overlast van bewoners hostel afgelopen jaar. Bewoners
hostel mogen geen alcohol gebruiken binnen straal van 1 km van hostel. Oproep om
klachten te melden bij hostel via tel. 030-2468919 (24/7). BC zal dit vermelden op
de website, en hostel ook op agenda volgende BHG. Marina zoekt uit of er een
drankverbod van kracht is en zo ja, dan plaatst ze een bord met drankverbod.
18-11: Drankverbod is idd van kracht. Marina heeft bord geregeld, wordt binnenkort
geplaatst.
10-3: Marina heeft bord drankverbod besteld.

45 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Zichtbaarheid randen fietspad Roode brug
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.

Afgehandeld
46 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Aanpassing hoek Lauwerecht-Hoogstraat
10 maart 2014
Bert van Kranenburg (stadswerken)
De fietsenrekken op de hoek Lauwerecht - Hoogstraat worden in april 2014
verplaatst. Want de fietsenrekken belemmeren de bocht voor de vuilniswagens.

Afgehandeld
47 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Binnenterrein Hoogstraat
10 maart 2014
Richard van Oostindiën
Richard Oostindiën gaat namens een groep bewoners een aanvraag LBB indienen
voor speeltoestellen en tekeningen voor kinderen op het binnenterrein Hoogstraat.

Afgehandeld
48 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Snoeien bosschage achter Hoogstraat
10 maart 2014
Bert van Kranenburg (stadswerken)
Verzoek bewoners om de bosschages te snoeien achter Hoogstraat 1 (bij het spoor).
Bert gaat hiervoor zorgen.

Afgehandeld
49 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Aanpak foutparkeerders parkeerterrein achter Utregs Geluk
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”.

Afgehandeld
50 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Afgehandeld

Verkeersspiegel
10 maart 2014
Marina Slijkerman
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.

51 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging

Hek binnenterrein Hoogstraat (ingang LHD)
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.

Afgehandeld
52 Toezegging
datum
Verantwoordelijk
Tekst toezegging
Afgehandeld

Vuilnisbak Jagerskade
10 maart 2014
Bert van Kranenburg (stadswerken)
Verzoek van bewoners aan stadswerken om deze vaker te legen i.v.m. het naderende
lente/zomerseizoen. Bert zal hiervoor zorgen.

