
Beste buurtgenoten, Utrecht, 11 december 2075

Op 27 septerirber hebben we jullie via een brief in de bus geihformeerd over ons initiatief tot een

buurtcomité dat zich bezighoudt met de leefbaarheid van onze buurt.
In deze brief willen we jullie graag informeren over de voortgang van onze activiteiten.

De gewijzigde tijdelijke - en later definitieve - bestemming van het gevangeniscomple>q is voor
ons aanleiding om breder na te denken over onze visie op de leefbaarheid van onze buurt. Het
resultaat daarvan zullen we op korte termijn breed bekend maken. Centraal in deze visie staat
dat onze buurt groen, veilig schoon en rustig is en blijft, bijvoorbeeld door het autoluw maken
van de wijk in de vorm van een woonerf.

Zoals we meldden in onze vorige brief, hebben we bij de gemeente een bezraraarschrift ingediend
tegen de horeca-vergunning voor The Village. We hebben hierover een constructief overleg met
The Village gehad met als resultaat de aankondiging van een aantal maatregelen om de

geluidshinder voor de direct omwonenden te verminderen. De gemeente heeft met het oog
hierop om een akoestisch advies gevraagd.

Inmiddels heeft zich een specifiek onderwerp aangediend dat een nauwe relatie heeft met de

leefbaarheid: in het recent uitgebrachte "Concept gemeentelijk verkeers- en veryoersplan
Utrecht 2075-2025" staat het voornemen tot een langzaam-verkeer-brug tussen de Grifthoek-
garage en de centrumzijde van de singel. Dit plan is in het verleden al twee maal door de

gemeente ingetrokken onder druk van de buurt. Ook hebben de bewoners beide keren
alternatieven aangedragen die nog steeds van toepassing zijn. Wij ziin niet op voorhand tegen
een brug, maar vinden dat een besluit pas kan vallen in samenhang met de toekomstige
bestemming van het gevangeniscomplex. Een brug die uitkomt op de bocht Wolvenplein-
Wolvenstraat vinden wé mirtdei wenselij!, oniclat tleze een druldae driesprongdÓet ontstaan. Dit
heeft grote impact op de Wolvenstraat en het Wolvenplein en tast het rustige karakter van de

buurt ingrijpend aan. Wij zullen via de inspraal«nogelijkheid de gemeente van onze bezwaren
op de hoogte brengen. Wil je zelf ook je standpunt aan de geméente kenbaar maken, dan kun je

gebruik maken van de voorbeeldbrief die wU hiervoor hebben gemaakt'

Ook hebben wij als bewonersgroep overlegd met het bestuur van Stadsdorp Wolvenburg. In dat
overleg hebben we gezamenliik de verschillen tussen Stadsdorp Wolvenburg en onze groep

benoemd. Stadsdorp zietzichzelf als een platform voor allen die betrokken zijn bij de buurt, met
name voor een discussie over het tijdelijk gebruik en de herbestemming van het
gevangeniscomplex. Het platform dat Stadsdorp biedt is waardevol voor initiatieven als het onze

en wij zullen daar in voorkomende gevallen ook dankbaar gebruikvan maken. Wij richten ons

als buurtbewoners specifiek op het thema "Leefbaarheid", hebben daar een duidelijke visie op

en willen deze ook uitdragen en realiseren, Wij zullen op korte termijn een eigen website
opzetten om de communicatie met buurtbewoners te vergemakkelijken'

Naar aanleiding van onze vorige brief hebben enkele bewoners zich bij ons gemeld en zich bij
onze groep aangesloten. Heb je belangstelling om mee te denken en je in te zetten voor een

leefbare buurt, of ervaar je op dit moment knelpunten: neem dan contact op met een van de

onderstaartde personen.

Metwiendelijke groe!
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