Wijkambities
Noordwest
2014 - 2018

Onder het motto 'Vreedzaam en leefbaar' werken we aan een
levendige en vitale wijk.
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Samenvatting
Deze wijkambities van de wijk Noordwest richten zich op de periode 2014-2018. Op diverse manieren
heeft een uiteenlopende groep van bewoners en professionals input geleverd. Daarnaast is gebruikt
gemaakt van het aanwezige cijfermateriaal.
Voor de periode 2014-2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1 - Jeugd en Veiligheid

2 – Integrale aanpak Amsterdamsestraatweg
3 - Openbare ruimte, verkeer en groen.

Aanvullend op deze speerpunten zijn er nog twee aandachtspunten:
- Pedagogisch klimaat en opvoeding
- Gezondheid

De wijkambitie is het toetsingskader voor de inzet van de gemeente in de wijk. De wijkambitie speelt een
belangrijke rol bij de bepaling wat de gemeente de komende jaren in de wijk gaat doen. Op basis van de

behoefte van de wijk, financiële mogelijkheden én beperkingen (bezuinigingen) en de prioriteiten van het
nieuwe college worden keuzes gemaakt waarmee we de komende tijd (verder) aan de slag gaan. Het

aanbod van de verschillende afdelingen van de gemeente wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vraag
van de wijk. De aanpak van belangrijke of urgente onderwerpen, die niet beschouwd worden als 'regulier
werk', worden meegenomen in jaarlijkse wijkactieprogramma's. Het wijkactieprogramma geeft weer aan

welke belangrijke zaken in de wijk wordt gewerkt en wat daarvoor de benodigde (extra) investeringen zijn.
Per subwijk of buurt kan de uitwerking van deze speerpunten verschillend zijn. Centraal element bij alle

speerpunten zijn de verbindingen tussen bewoners en ondernemers onderling (jong, oud, allochtoon,

autochtoon, ondernemer, bewoner, buren en buurtgenoten) en de verbindingen tussen professionals en

bewoners. Samen maken we de wijk, waarbij de Amsterdamsestraatweg de etalage is van de Vernieuwing
van Noordwest.
Naar verwachting is het eerstkomende wijkactieprogramma Noordwest voor 2014 begin 2014

beschikbaar. De lopende wijkactieprogramma's van de Krachtwijken Zuilen-Oost en Ondiep worden hierin
geïntegreerd.
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1 Inleiding
In Utrecht wordt al meer dan twintig jaar wijkgericht gewerkt. Het college en de gemeenteraad willen het
gebiedsgerichte werken de komende jaren verder ontwikkelen. In de notitie 'Uitgangspunten voor

versterking van het wijkgericht werken' (vastgesteld door gemeenteraad in mei 2011) geven we richting
aan deze ontwikkeling. De wijkambities zijn één van de meest zichtbare producten van wijkgericht

werken. Ze vormen voor de vakafdelingen en wijkbureaus van de gemeente, de wijkpartners en (actieve)
bewoners en ondernemers een richtinggevend kader voor de inzet in de wijk.

Elke vier jaar (collegeperiode) worden 'wijkambities' opgesteld. Hierin staat wat de behoefte (vraag) in de
wijken is en wat de wijk het meest van belang vindt voor de komende jaren. In tijden van krapte moet de
gemeente kiezen waar zij haar geld aan uitgeeft. Met de wijkambities heeft de gemeente kennis van de
gewenste ontwikkeling van de wijk en van de thema’s waar zij de komende jaren meer, of juist minder
aandacht aan moet besteden.

De wijkambities worden samen met bewoners en ondernemers uit de wijk ('in dialoog met de wijk')

gemaakt. De wijkambities vormen vervolgens gedurende vier jaar de basis voor de activiteiten in de wijk.

Eind 2013 bepaalt de gemeenteraad waar de gemeente in 2014 haar geld aan uitgeeft. Daarom zijn we
begin 2013 gestart met het proces om de wijkambities 2014-2018 te formuleren.

In de periode april - mei 2013 is in alle tien Utrechtse wijken een onderzoek uitgevoerd via het digitale
bewonerspanel. Ook zijn in alle wijken wijkdialogen en netwerkgesprekken georganiseerd. Bewoners,

ondernemers en de wijkraad zijn uitgenodigd om hun mening te geven over de problemen en kansen in
de wijk en de prioriteiten voor de komende jaren. Verschillende afdelingen van de gemeente en diverse
wijkpartners waren betrokken bij de voorbereiding van de analyse en het omschrijven van de gewenste
situatie in de wijk.

In Noordwest zijn bewoners en ondernemers betrokken bij de invulling van de wijkambities tijdens

bewonersavonden, een speciaal georganiseerde wijkdialoog, op braderieën en via oproepen op de lokale
televisiezenders. Ook hebben bewoners en wijkprofessionals via internet enquêtes ingevuld om aan te
geven wat zij belangrijk vinden. Last but not least is de wijkraad nauw betrokken gedurende het hele
proces, vanaf het opstellen van de wijkambities tot en met de besluitvorming over de prioriteiten.
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2 Huidige situatie van de wijk
De wijk Noordwest heeft 42.094 inwoners en is daarmee de op één na grootste wijk van de stad Utrecht.
Noordwest is ten opzichte van 2008 met ruim 2000 inwoners gegroeid. Noordwest is een gevarieerde

wijk. Het is een heel gemengde wijk, waar veel verschillende mensen wonen die samen de sfeer van de
wijk bepalen.

De wijk Noordwest bestaat gevoelsmatig niet. De wijk bestaat grofweg uit drie subwijken, te weten

Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen. En ook binnen deze subwijken zijn er diverse verschillen op buurtniveau.
Pijlsweerd is vooral een woonwijk, gelegen tegen de rand van de binnenstad en het stationsgebied. Ondiep
is zich aan het ontwikkelen van ‘dorp in de stad’ naar een meer dynamisch-stedelijke wijk. Binnen de
grenzen van Ondiep, maar aan de andere zijde van de Vecht, heeft de Hoogstraatbuurt weer een heel

eigen, karakteristieke sfeer. Zuilen is de voormalige gemeente Zuilen, die ook diverse buurten kent met
eigen sfeer en identiteit.

Subwijken en buurten van Noordwest

Net als in iedere andere stad heeft iedere buurt haar eigen kansen en uitdagingen. Door intensieve

aandacht voor de verschillende gebieden is een klimaat ontstaan waar veel mensen het fijn vinden om te
wonen en te werken. Er heerst een positieve verwachting over de toekomst in de wijk waarbij vele
bewoners ook een actieve rol hebben. Dit komt onder andere naar voren tijdens de wijkdialoog.

Noordwest is ook een wijk waar een aantal mensen in een achterstandspositie verkeert. Dat blijkt onder
andere uit gegevens over opleiding, inkomen en gezondheid. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs

met een leerachterstand is hoog en er zijn verschillende gezinnen met problemen op meerdere terreinen.
Veel bewoners ervaren overlast van jongeren en vinden hun woonomgeving vies en niet veilig genoeg. En
de gezondheidsachterstanden zijn groter dan in veel andere wijken van de stad. Dit zijn allemaal
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constateringen die aangeven waarom in Noordwest twee krachtwijken zijn. Deze wijken zijn Ondiep en
Zuilen-oost. Binnen de krachtwijkenaanpak wordt een samenhangend pakket van maatregelen en

projecten uitgevoerd die de achterstanden op het gebied van leefbaarheid en sociale ontwikkeling

verminderen. De cijfers en signalen geven aan dat de krachtenwijken en Noordwest als geheel op de
goede weg zijn, maar dat er nog een lange adem nodig is om de achterstanden structureel te
verminderen.
De cijfers uit de Wijkwijzer 2013 (zie bijlage 1) geven aan dat het op vele fronten beter gaat met

Noordwest ten opzichte van 2008. Het aantal mensen met een negatieve toekomstverwachting is gedaald.
Dat geldt ook voor het aantal mensen met gevoelens van onveiligheid, terwijl het aantal mensen dat actief
is in de buurt is gestegen.

Aan de hand van de monitorgegevens van de krachtwijken en de cijfers van de GG&GD, blijkt dat het met
de gezondheid van de bewoners in Noordwest minder goed is gesteld. De levensverwachting van
bewoners in Noordwest is lager dan die van andere bewoners in de stad Utrecht.

2.1 Ontwikkelingen in de wijk
In het algemeen laat Noordwest als geheel een stijgende lijn zien als het gaat om de verschillende
graadmeters van ‘leefbaarheid’. De tevredenheid over de inrichting openbare ruimte neemt toe en het

algemene buurtoordeel stijgt. Er is een toename van het aantal mensen dat actief is in de buurt en een
daling van het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de wijk (ten opzichte van 2008).

Noordwest is een relatief jonge wijk. In veel delen van Noordwest zijn de meeste inwoners tussen de 18 en
34 jaar. Verhoudingsgewijs zijn er minder ouderen in de wijk t.o.v. andere wijken in de stad Utrecht.
Een van de herkenbare elementen van alle subwijken van Noordwest is de Amsterdamsestraatweg (ASW).

De ASW loopt van Paardenveld tot Maarssen dwars door alle subwijken en heeft verschillende functies voor
de wijk en de stad. Het is van oudsher een uitvalsweg richting Amsterdam. In de afgelopen 200 jaar is er

veel detailhandel en horeca langs de weg gekomen. In het huidige economische klimaat, en kijkende naar
de ontwikkelingen in de detailhandel (onder andere meer internetwinkelen) staat de detailhandelsfunctie
behoorlijk onder druk. Er is sprake van toenemende activiteiten in de dienstverlening (kappers,

administratiekantoren, woning/kamer verhuurbedrjiven, massagesalons) en zeer uiteenlopende horeca.
De klanten van een aantal ondernemingen in deze sectoren veroorzaken behoorlijk overlast voor andere

bezoekers en omwonenden van (de omgeving van) de ASW. Er is een behoorlijke inspanning nodig om de
leefbaarheid op en in de omgeving van de Amsterdamsestraatweg op peil te houden.

Het gebied op en rond de ASW heeft een behoorlijke (economische) potentie. De levensader van

Noordwest laat zich niet omschrijven aan de hand van eenduidige kwalificaties; van het centrum tot
achterin Zuilen kenmerkt de straat zich door een veelheid aan beelden en karakters. Juist deze

verscheidenheid kan een kracht zijn bij de toekomstige ontwikkelingen naar een vitale, kleurrijke,
aantrekkelijke Amsterdamsestraatweg.
Per subwijk verschillen de cijfers behoorlijk.

Voor Pijlsweerd valt het op dat er een daling is van tevredenheid over het aantal parkeergelegenheden
voor auto's. Er is een toename van jongerenoverlast. In Pijlsweerd wonen veel alleenstaanden. Het

algemene buurtoordeel is iets gestegen ten opzichte van 2008. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat

actief is in de buurt.
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In Ondiep is het aantal woningen toegenomen, met een instroom van nieuwe bewoners tot gevolg.
Bewoners zijn actiever in de eigen wijk geworden. De gevoelens van onveiligheid en de jongerenoverlast in
Ondiep zijn met een aantal procenten gedaald ten opzichte van 2008.

Zuilen ontwikkelt zich steeds meer tot geliefde woonwijk. De cijfers zijn qua ontwikkeling ten opzichte van
2008 positief. Er zijn binnen Zuilen verschillen te zien tussen Zuilen-Oost (de krachtwijk) en Zuilen-West.

Zuilen-Oost ontwikkelt zich in positieve zin, maar het aantal inbraken is toegenomen ten opzichte van

2008. In Zuilen-West hebben minder mensen een negatieve toekomstverwachting. Ook het aantal mensen
met onveiligheidsgevoelens is afgenomen. Er is een toename van geweldsdelicten en woninginbraak.
De drie subwijken zijn verdeeld in buurten. Per buurt zijn de ontwikkelingen ook weer verschillend.

Zo is het gebied Hoogstraatbuurt (aan de overzijde van de Vecht) de afgelopen jaren behoorlijk veranderd
als gevolg van de bouw van het nieuwbouwproject Utregs Geluk. De oever van de Vecht heeft hier een
ontmoetingsfunctie gekregen waarvan de oude en nieuwe bewoners gebruik maken.
Binnen de wijk Ondiep zien we dat de omgeving van de Tweede Daalsedijk sterk in trek is bij starters op

de woningmarkt en jonge gezinnen. De bewoners geven aan hier nog een betaalbaar huis dichtbij het

centrum te vinden. Ook het aanbod van detailhandel aan het begin van de Amsterdamsestraatweg wordt
over het algemeen zeer gewaardeerd.

Ook in de wijk Zuilen hebben de sloop/nieuwbouw projecten veel positieve ontwikkelingen teweeg
gebracht in met name Zuilen Noord, Schaakbuurt en Geuzenwijk.

En door de sociale aanpak zijn in Geuzenwijk en de Schaakbuurt de cijfers verbeterd. Al blijven de thema's

veiligheid en sociale integratie op kleiner buurtniveau kwetsbaar in de buurt Zwanenvechtplein en
Queeckhovenplein.

Bewoners vinden daarnaast het aanbod van voorzieningen in Zuilen zeer hoog, van winkelcentrum Rokade
tot aan het multifunctionele Vorstelijk Complex, met als hoogst gewaardeerde uitschieter het Julianapark.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen per subwijk zijn er een aantal meer algemene ontwikkelingen te
benoemen die de komende jaren van invloed zullen zijn op de wijk. Hieronder een overzicht.
Aanpak woningvoorraad stagneert:

De corporaties zien zich meer en meer genoodzaakt om zich te beperken op hun kerntaken. De
economische crisis brengt met zich mee dat de aanpak van de woningvoorraad stagneert en dat geplande
investeringen moeten worden heroverwogen. Mitros is voornemens zich de komende jaren te

concentreren op de verbetering van de kwaliteit van het bestaande woningbezit in Noordwest en geeft
- deels noodgedwongen - de komende jaren minder prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwbouw.

Mitros streeft daarbij een basiskwaliteit na. Dit leidt ertoe dat de komende jaren in Noordwest door Mitros
in meer woningen dan voorheen gepland groot onderhoud wordt uitgevoerd en er tegelijkertijd minder
volledige renovaties plaats gaan vinden.

Ook in de particuliere sector stagneert de nieuwbouw. Als gevolg hiervan zijn er een aantal
ontwikkellocaties in de wijk die braak liggen. Dit heeft een impact op de leefbaarheid in de betreffende
buurten.

Ontwikkelingen in de directe omgeving van de wijk:
wijk:

De wijk Noordwest grenst aan de de Vecht , de binnenstad, het stationsgebied met de bijbehorende

spoorverbinding en het industrieterrein Lage Weide. In deze grensgebieden doen zich de komende jaren

en aantal ontwikkelingen voor die van invloed kunnen zijn op de wijk en het woon- en leefklimaat. In dit
verband kunnen de volgende ontwikkelingen genoemd worden:
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-

de ontwikkeling van het stationsgebeid en het terrein van Prorail grenzend aan de 2e
Daalsebuurt

de ontsluiting van de binnenstad, in het bijzonder de omgeving Monicabrug, Weerdsingel en
aansluiting met het Paardenveld

ontwikkelingen op Lage Weide, waaronder naar verwachting de komst van windmolens en
mogelijk biomassacentrale

Uitvoering van Visie Vechtoevers waarbij de Vecht als een verbindend element met recreatieve
waarde wordt gezien tussen binnenstad en buitengebied

Uitvoering fysieke maatregelen Actieplan Luchtkwaliteit, hierdoor wordt stadsbreed het
verkeerverdeelsysteem aangepast waardoor de Josephlaan en Marnixlaan onderdeel worden
van een centrale verdeelring. Daarnaast worden binnendoorroutes via centrum en Daalse

-

tunnel onmogelijk gemaakt door knips en andere obstakels.

Ontwikkeling van Cartesiusdriehoek, nabij station Zuilen, met onder andere
studentenwoningen.

Meedoen naar vermogen en zorg voor Jeugd:

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. In 2015 krijgt de gemeente er enkele
grote taken bij: ambulante (woon)begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Het Rijk beperkt
vanaf dat jaar ook het recht op huishoudelijke hulp en voert gericht beleid om mensen met een
zorgbehoefte minder snel op te nemen in een instelling en langer thuis te laten wonen.

Deze ontwikkeling grijpt de gemeente aan om de kwaliteit van de sociale zorg in de stad te verbeteren en
efficiënter te organiseren. Utrecht wil dat de hulp en zorg voor kwetsbare Utrechters dicht bij huis, snel
beschikbaar en minder versnipperd is. Een andere belangrijke verandering is dat hulp en zorg een

gedeelde verantwoordelijkheid zijn van de samenleving en de overheid. De spin in het web van de hulpen zorgverlening zijn de Buurtteams, die in alle wijken en buurten zullen gaan werken. De Buurtteams

doen een beroep op de 'eigen kracht' van mensen en op de hulp van iemands sociale netwerk. Vrijwilligers

en mantelzorgers worden gesteund door de gemeente, die de condities schept waaronder informele zorg
te combineren valt met werk, gezin en vrijetijdsactiviteiten. Van ouderen (55+) wordt verwacht dat ze

langer thuis blijven wonen. Ondiep en Overvecht deden als pilotwijken al ervaring op met de Buurtteams.
De pilot laat zien dat juist de kwetsbare bewoners moeite hebben een eigen netwerk te mobiliseren,
omdat ze dat niet (meer) hebben of het netwerk zelf ook uit sociaal zwakkeren bestaat.

Deze nieuwe aanpak is vastgelegd in de kadernota's 'Meedoen naar Vermogen' en ' Zorg voor Jeugd ' die in
het najaar van 2013 uitgewerkt worden in uitvoeringsplannen.
Vernieuwend welzijn:

Het welzijnsbeleid in Utrecht is vernieuwd. Het is meer gericht op het ondersteunen van initiatieven van
bewoners en hulp en advies aanbieden als dat echt nodig is. Het vernieuwend welzijnswerk gaat uit van

'de eigen kracht' van mensen. Mensen worden gestimuleerd om zélf problemen op te lossen, talenten te

ontwikkelen en activiteiten te organiseren. Met deze nieuwe benadering is gekozen om de onderdelen van

het welzijnswerk door verschillende organisaties uit te laten uitvoeren. Dit traject is bedoeld om de

kwaliteit van het werk te verbeteren en beter aan te sluiten bij de uitgangspunten van het vernieuwend
welzijn. Bewoners, deelnemers aan activiteiten, gebruikers van dienstverlening en de

samenwerkingspartners krijgen steeds meer invloed op de professionele inzet en de resultaten van het
werk. Voorheen deed Portes al het welzijnswerk in Noordwest. Per 1 augustus 2013 zijn de nieuwe

partijen gestart. In Noordwest begint Me'kaar, een nieuwe organisatie die het sociaal makelaarschap voor
haar rekening gaat nemen. De informatievoorziening/cliëntondersteuning,is stedelijk georganiseerd en

komt bij U-centraal. Jeugdhulp komt tot invoering van het nieuwe stelsel bij Jes030. Het jongerenwerk ligt

bij stichting JoU. Sport bij de stedelijke organisatie Harten voor Sport. Al deze transities brengen met zich
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mee dat er de komende periode geïnvesteerd moet worden in het leggen van contacten; zowel met
bewoners die gebruiken maken van de diensten en ondersteuning van deze organisaties als met
professionals en samenwerkingspartners in de wijk.
Participatie en doedoe-democratie:
democratie:

De troonrede geeft aan dat we overgaan van een verzorgingsstaat naar een participatie samenleving. Dit
sluit nauw aan bij het huidige collegeprogramma. Stadsbreed en zeker ook in Noordwest zijn er steeds
meer initiatieven van bewoners, ondernemers en anderen om in nieuwe samenwerkingsverbanden

maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dit vraagt om een andere rol en benadering vanuit de

gemeente en partners in de stad en de wijk. Door van buiten naar binnen te denken en werken kunnen
initiatieven worden gefaciliteerd en ideeën in de wijk zich verder ontwikkelen.

Voorbeelden van aanwezige bewonersinitiatieven zijn onder meer Muziek in de wijk, Zo is Zuilen, Plein 11,
ontwikkeling activiteiten Noordse park en het Seppgebouw.
Economische ontwikkeling

De huidige economische crisis treft vele aspecten van de ontwikkeling van de wijk Noordwest. De

ontwikkeling van nieuwbouw/verbouw/renovatieprojecten is moeizaam vanwege beperkte financiële

mogelijkheden van corporaties, investeerders en andere vastgoedpartjjen.Op persoonlijk niveau hebben
bewoners uit verschillende subwijken te maken met stijgende vaste lasten terwijl het moeite kost om aan

werk of opdrachten te komen. Ondernemers hebben te maken met een lagere omzet en sterke afname van
winst. Dit kwam sterk naar voren tijdens de tweede wijkdialoog, waar ‘armoede’ vanuit de aanwezige
bewoners expliciet als thema werd benoemd.
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3 Analyse van de wijk
Via een aantal wegen hebben we informatie over de wijk opgehaald bij bewoners, ondernemers en
partners in de wijk. Stedelijk zijn er vier sporen uitgezet om aan bewoners te vragen wat ze belangrijk
vinden.

1 – Bewonersenquête ( een vaste groep bewoners die iedere maand vragen beantwoordt, in de maand mei
van 2013 over de eigen wijk)

2 – Internetenquête : Van de stadsbreed 500 ingevulde enquêtes, zijn er 100 afkomstig uit de wijk
Noordwest

3 – In gesprek op logische momenten in de wijk: wijkraad Noordwest, adviesgroep Ondiep, diverse losse
overleggen met bewoners, buurtaanpak overleg, reguliere overlegmomenten met professionals

4 - Wijkdialoog: Op 14 mei hebben we een wijkdialoog georganiseerd. Hiervoor was een dwarsdoorsnede
van actieve bewoners uit alle subwijken uitgenodigd. De vijfendertig bezoekers van deze bijeenkomst
hebben per subwijk kansen, bedreigen, sterke punten en zwakke punten benoemd.

Aan deze vier stedelijke sporen heeft Noordwest een vijfde spoor toegevoegd. Tijdens de braderieën op de
ASW en in Rokade in mei, zijn 150 Noordwesters ondervraagd over hun ideeën over de wijk aan de hand
van de vragenlijsten in de stedelijke enquêtes.
Algemene duiding

Een aantal aspecten die we zien terugkomen in de enquêtes, wijkdialoog en andere input hebben meer te

maken met landelijke trends en ontwikkelingen in de samenleving. Het gaat om de ergernis van bewoners
aan 'huftergedrag'. Als voorbeelden noemen de ondervraagden bijvoorbeeld dubbelparkeren, de

moeilijkheid van iemand aanspreken op gedrag, hondenpoep en scooters op de stoep. De roep om

handhaving op dit soort zaken door de gemeente en/of professionals is een terugkerend item. Ook de
neergaande economie zie je als landelijke ontwikkeling terug in de resultaten. Bewoners geven aan

moeilijker rond te kunnen komen en professionals zien een stapeling van schulden, problematiek in
gezinnen en mensen van alle leeftijden die steeds moeilijker aan een stage of baan komen.

3.1 Pijlsweerd
Sterke punten
-

-

Over het algemeen gaat het steeds beter in Pijlsweerd.

Veel bewoners met initiatieven gericht op de openbare ruimte (Monicahofje, Noordse Park,
Bethlehempark).

Kansrijke ontwikkeling detailhandel begin Amsterdamsestraatweg.

-

Gunstige ligging ten opzichte van het centrum en het centraal station.

-

Aanwezigheid van basisschool die werkt volgens principes van Vreedzame school.

-

Veel zelfredzame bewoners. In enkele buurtjes is de zelfredzaamheid minder groot.'

Zwakke punten
-

Verkeersdynamiek in en rondom de wijk is kwetsbaar: veel verkeer (auto's en fietsen).

-

Weinig parkeerplaatsen waardoor er een hoge parkeerdruk is.

-

-

Verkeersstromen gaan langzaam in de spits (Oudenoord, Weerdsingel, Paardenveld,
Amsterdamsestraatweg).

Te hard rijden, sluipverkeer en tegen richting inrijden van verkeer in binnengebied Pijlsweerd.
Overlast op aantal plekken van drugsverslaafden en dealers.
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-

Weinig groen in openbare ruimte

-

Zorgen om wijzigingen personeel in speeltuin en buurthuizen (minder continuïteit en wijkkennis).

-

Beleving van Amsterdamsestraatweg: rommelig, sprake van vervuiling, overlast van bezoekers in
late uren.

Met name in Pijlsweerd Noord zijn buurtjes met sociaal kwetsbare bewoners

Bedreigingen
-

-

-

Kansen
-

-

Toename van verkeer als gevolg van ALU-knips.

Toename van verkeer als gevolg van bouwontwikkelingen / transformatie op en rondom de
Oudenoord.

Ontwikkeling van overlastgevende horeca op de Amsterdamsestraatweg.

Ontwikkeling te veel woningen voor studenten. Het is belangrijk dat de mogelijke ontwikkeling
van studentenwoningen in balans is met de sociale structuur van de wijk.

Ontwikkeling Weerdsingel als prettige fietszone.

Begin van de Amsterdamsestraatweg als aantrekkelijk winkelgebied en aansluiting op de
binnenstad

-

Uitvoering onderdelen Wijkgroenplan (Kaatstraat, Herenweg, Boorstraat).

-

Versterking van samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere organisaties in de wijk

-

Ontwikkeling Oudenoord als route naar Poort van de Binnenstad.
om een sociaal sterke, leefbare en vreedzame wijk te maken.

3.2 Ondiep
Sterke punten
-

Instroom nieuwe bewoners die bewust voor Ondiep (inclusief Hoogstraatbuurt) kiezen.

-

Aanwezigheid voorzieningen (bijvoorbeeld Multifunctionele accommodatie De Speler, sportvelden

-

-

-

-

Minder jongerenoverlast (vergeleken met circa 5 jaar geleden).

Thorbeckepark, detailhandel Amsterdamsestraatweg, speelplek Klokkenveld).

Inzet van twee sociale buurteans; Krachtig Ondiep en buurtteam Jeugd en gezin.
De Vecht als recreatiestrook/gebied/zone.

Nieuwe woningen en vernieuwd groen en openbare ruimte, dit verbetert de sfeer en kwaliteit van
de wijk.

Basisscholen doen mee aan Brede school aanpak en samen met wijkpartners aan Vreedzame
wijkaanpak.

Zwakke punten
-

Verkeer: hoge druk op de doorgangswegen: Amsterdamsestraatweg, Laan van Chartroise en

-

Foutief parkeren van auto's, scooters en fietsen op stoepen voor doorgangen of garages en ander

-

Royaards vd Hamkade, Loevenhoutsedijk.
huftergedrag in 30 kilometer zones.

Te hard rijden op de doorgangswegen en enkele woonstraten.

-

Zorgen om vertraging van herstructurering, wijziging van plannen leidt tot veel stress en

-

Veel rommel in openbare ruimte.

-

Vervuiling en verloedering openbare ruimte Amsterdamsestraatweg, met name op het

-

onzekerheid bij bewoners.

Rommelige aanblik door rommelige indeling openbare ruimte.
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middenstuk.
-

Overlastgevende ondernemingen op de Amsterdamsestraatweg.

-

Relatief veel kwetsbare bewoners bewoners met gezondheidsachterstanden en ziekte.

-

Diverse huishoudens met multi-probleemsituatie.

-

Weinig groen en speelplekken.

-

Ontwikkeling werkloosheid bij zowel jongeren als volwassenen.

-

Onevenwichtige opbouw van de woningvoorraad.

-

Ervaren gevoel van onveiligheid.

Bedreigingen
-

Sociale netwerk verandert: nieuwe bewoners komen erbij, oude netwerken worden minder groot

-

Toenemend aantal werklozen en mensen met kwetsbare situatie op arbeidsmarkt.

-

-

en sterk als gevolg van verhuizingen.

Doorlooptijd van de herstructurering is langer, hierdoor heeft de wijk een rommelige aanblik.

Toename van bewoners met een cumulatie van problemen in de persoonlijke levensfeer zoals
schulden, middelengebruik, gezondheid (overgewicht, luchtwegen, stress, depressie) en
opvoedingsvraagstukken.

Kansen

Oorspronkelijke ambities staan onder druk vanwege minder middelen.

-

Herstructurering zorgt voor mooie nieuwe stukken (zowel woningbouw als openbare ruimte).

-

Versterken verbindingen van woongebieden met de Vecht.

-

Verdere uitwerking met bewoners en partners van de Vreedzame wijkaanpak en brede scholen,

-

-

Verdere positionering van MFA De Speler en het Thorbeckepark.

inzet brede school academie. Deze uitwerking biedt kansen om oude en nieuwe bewoners van de
wijk aan elkaar te verbinden.

Verder vormgeven van de gezonde wijkaanpak, in samenwerking met partners uit de eerste lijn,
welzijn en sport.

Ontwikkeling Amsterdamsestraatweg naar vitaal, levendig en prettig verblijfsgebied.
Versterken wijkeconomie door betere zichtbaarheid van ZZP'ers en kleinschalige bedrijvigheid

3.3 Zuilen
Sterke punten
-

Bewoners zijn over het algemeen tevreden.

-

Aanwezigheid van groen, bijvoorbeeld Julianapark.

-

Ligging tussen stad en landelijk gebied.

-

Veel ondergrondse containers.

-

-

Voorzieningen aanwezig in de wijk (onderwijs, detailhandel, sport, cultuur).
Sterke sociale structuur, saamhorigheid komt tot uiting bij feesten en evenementen.

-

Kleine buurtjes of losse gebouwen met bijzondere architectuur (bijv Lessepbuurt of diverse

-

Aanwezigheid van de Vecht als recreatiestrook/ gebied/zone

schoolgebouwen of Groen Zuilen)

Zwakke punten
-

-

Plekken met jongerenoverlast.

Relatief veel kwetsbare bewoners met gezondheidsachterstanden en ziekte
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-

Gevaarlijke verkeerssituaties als gevolg van fout parkeren op stoepen, voor in- en doorgangen

-

Afwezigheid van verkeerdrempels op bepaalde plekken.

-

Hoge verkeersdruk op wegen bijvoorbeeld de Marnixlaan en Burgemeester Norbruislaan.

-

Uitstraling detailhandelsgebied Amsterdamsestraatweg

-

Ontwikkeling werkloosheid bij diverse groepen bewoners (zowel ZZP'ers als mensen in loondienst)

-

Rommelige overgang / aanblik overgang stad – platteland, aan het einde van de

-

Aanwezigheid van sociaal kwestbaren gecombineerd met problematische jongeren bij

Amsterdamsestraatweg

Zwanevechtplein en Queeekhovenplein

Bedreigingen
-

Windmolens bij Lage Weide: bewoners vrezen geluidsoverlast, schaduwoverlast.

-

Stagnatie van de herstructurering met beheerproblemen van braakliggende terreinen als gevolg.

-

-

Toenemende verkeersdruk als gevolg van sluipverkeer.

Splitsing van eengezinswoningen.

Kansen
-

-

Verdere ontwikkeling en uitwerking van de Vreedzame wijk en de Brede school.

Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met de eerste lijn om te komen tot een Gezonde
wijkaanpak.

Aanpak verkeersknelpunten als kruispunt Marnixlaan – Josephlaan.

-

Aanpak / duurzame ontwikkeling ASW met aandacht voor de uitstraling van het gebied en de

-

Versterken van bewonersinitiatieven om de kwaliteiten van Zuilen zichtbaar te maken (bijv.

-

toekomst van de detailhandel.
website Zo is Zuilen)

Verbetering entree Norbruislaan vanaf Maarssen
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3.4 Conclusies voor de wijk
Als we thematisch kijken naar de wijk zien we enkele bijzondere aandachtspunten:
Veiligheid
-

Het gaat de laatste jaren beter met jongerenoverlast. Dit melden zowel bewoners als

professionals. Bij situaties waar overlastgevende jongeren zijn wordt met diverse partijen stevig
ingezet. Bewoners worden actief geïnformeerd en betrokken bij de aanpak. Echter de

onveiligheidsgevoelens laten nog geen dalende trend zien. Dit is landelijk ook het geval.
Groen
-

Groen komt veel terug in reacties van bewoners: belangrijk voor de ervaren woonkwaliteit van

-

De gemeente heeft veel moeite om niveau 6 van schoon in de subwijk Ondiep te halen, omdat er

-

Verkeer
-

-

bewoners. Het gaat hierbij om de inrichting, beheer en onderhoud.

sprake is van sterk vervuilend gedrag door de aanwezigen in de wijk. Bewoners vinden dat er
meer moet worden gehandhaafd op overtredingen van de APV die de wijk vervuilen.

Veel bewoners zijn actief met groen in de wijk: onder andere met groen in zelfbeheer, aanvragen
van geveltuinen, beheer van een pluktuin. Dit zou nog verder kunnen worden uitgebouwd.

In alle drie de subwijken is er sprake van een hoge verkeersdruk op doorgaande wegen.

De straten in de binnengebieden zijn veelal 30 kilometerzone. Hierbij gegeven bewoners aan

behoefte te hebben aan handhaving op te snel rijden, tegen verkeer in fietsen, foutief parkeren.
In de wijk zijn diverse drukke plekken waar automobilisten, fietsen en voetgangers elkaar kruisen
en/of passeren (bijv kruisingen Marnixlaan, Oudenoord-Kaatstraat, oversteken

Amsterdamsestraatweg en Laan van Chartroise). Op deze plekken houd niet iedereen zich aan de
-

verkeerregels waardoor er onveilige situaties ontstaan.

De verkeersdynamiek van de passanten en bezoekers van de Amsterdamsestraatweg zorgt ook
voor huftergedrag in de aangrenzende woonstraten.

Amsterdamsestraatweg
-

-

Mensen houden (overwegend) van detailhandel, voorzieningen, drukte en dynamiek. Het hoort bij
de stad.

Echter leegstand, een rommelige aanblik, verkeersdrukte en overlast van enkele zaken baren ook
zorgen.

De problemen op de ASW, met name op het middenstuk, hebben effect op de gezondheid van de
achterliggende woonwijken.

De economische vitaliteit van de ASW heeft een effect op de economische potentie en dynamiek
van (meer dan) heel Noordwest.

Er is op dit moment een groot elan bij bewoners en ondernemers om de ASW aan te pakken.

Er spelen op dit moment zo veel ontwikkelingen op en rond de ASW dat een geïntegreerde aanpak
zo niet onvermijdelijk dan wel bijzonder wenselijk is.

Gezondheid
-

Cijfers laten zien dat er in de wijk een bovengemiddeld aantal mensen is (jong en oud) met

-

Professionals in de eerste lijn, welzijn en sport werken niet automatisch met elkaar samen. In

overgewicht, klachten aan luchtwegen en fysieke klachten als gevolg van stress.

Ondiep zijn de eerste stappen gezet om tot een gezonde wijkaanpak te komen, waar
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samenwerking een essentieel onderdeel van is.
Pedagogisch klimaat en opvoeden

- In de drie subwijken is een aantal bewoners die handelingsverlegen zijn als het gaat om het opvoeden
van kinderen en het ontwikkelen van de jeugd.

- De weerslag hiervan zie je terug in het gedrag van kinderen en jeugd op scholen en plekken waar
kinderen en/of jongeren samenkomen, zoals speeltuinen, jongerencentra en buurthuizen

- Het versterken van een eenduidig pedagogisch klimaat in zowel het privé domein als het publieke

domein, leidt tot een verbetering van de (communicatie) vaardigheden van kinderen, jongeren, en ouders.
Dit zien we onder andere bij de Vreedzame schoolaanpak.

- Een actieve houding van ouders en andere bewoners kan leiden tot meer eigen initiatief,
zelfredzaamheid en een goede start op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste verschillen tussen de reacties van professionals en bewoners
-

Bewoners benoemen problematiek achter de voordeur weinig. Dat is ook wel logisch, niet

iedereen hangt de vuile was buiten. Daarnaast hebben bewoners weinig totaaloverzicht wat er
achter de voordeur speelt in de gehele wijk.

-

-

Je goed en gezond voelen is randvoorwaarde om tot goed functioneren te komen op vele terreinen
(leren, werken, zelfredzaamheid, sociale contacten) Bewoners zijn zich hier niet altijd van bewust
en noemen de eigen gezondheid niet als eerste bij de vraag " wat is er belangrijk in de wijk?".

Bij het thema veiligheid zie je vooral dat bewoners de daling in jongerenoverlast benoemen. Het
gaat minder over autokraken en inbraken. Professionals zien wel dat Noordwest nog te hoog staat
in de verkeerde rijtjes ten aanzien van autokraken en inbraken. Reden hiervoor is dat

professionals de cijfers voor de hele wijk zien en bewoners vaak alleen van mond tot mond
informatie horen over autokraak en woninginbraak in de buurt.
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4 Ambities voor de wijk
Noordwest is een dynamische wijk die zich steeds meer ontwikkelt als een levendig, vreedzaam stadsdeel tussen

het centrum en de rand van de stad. Binnen deze context combineer je de voordelen van de stad en van het

buitengebied. Uitdagingen zijn er als het gaat om het maken van goede verbindingen, soms letterlijk (wegen,

fietspaden) en soms op sociaal vlak, tussen nieuwe en oude bewoners en tussen verschillende achtergronden en
levensopvattingen. De wijkambities leggen een verbinding met de Krachtwijkenaanpak 2014-2016 die

onderdeel is van de wijkambities 2014-2018. De speerpunten van de wijkambities liggen in het verlengde van
de speerpunten uit de Krachtwijkenaanpak.
Voor 2012-2014 waren de volgende wijkambities benoemd.
1 – Jeugd en veiligheid

2 - Integrale aanpak Amsterdamsestraatweg
3 - Openbare ruimte, groen en verkeer

Gelet op de informatie die bewoners en professionals dit voorjaar hebben gegeven over wat belangrijk is
in de wijk, blijven deze drie wijkambities gehandhaafd. Twee aanvullende thema’s, die met name vanuit de
professionals in de wijk benoemd werden zijn:
- Pedagogisch klimaat en opvoeden
- Gezondheid
De wijkambities en de aanvullende thema’s kunnen (als dat noodzakelijk is) per subwijk verschillend
worden uitgewerkt. De uiteindelijke maatregelen worden vastgelegd in een wijkactieplan voor heel

Noordwest. Hieronder voor de drie wijkambities al wel een eerste doorkijk naar projecten, acties en
maatregelen.
1.

Jeugd en veiligheid

In de wijk Pijlsweerd ligt hierbij de focus op het tegengaan van drugsgerelateerde overlast. Wanneer in de

binnenstad meer aandacht hiervoor is, verschuift de problematiek zich naar Pijlsweerd. In Ondiep gaat het
onder andere om inzet om jongerenoverlast te verminderen, woninginbraken en autokraken. In Zuilen
richten we ons op het verminderen van jongerenoverlast.
Concrete uitwerking/acties/maatregelen zijn:

- Alle acties uit het wijkveiligheidsplan met jeugd en veiligheid als speerpunt.
- Inzet buurtteam Jeugd en Gezin

- Inzet op lokale initiatieven om werklozen, in het bijzonder jeugd goed voor te bereiden op de
arbeidsmarkt.

- Stimuleren van wijkinitiatieven om onderlinge samenhang te verbeteren, elkaar beter te leren kennen.
- Verdere training van wijkprofessionals en vrijwilligers en andere bewoners in de wijk in de methode van
Vreedzame wijk.

- Gerichte en mogelijk extra inzet van ambulant jongerenwerk op de plekken waar de overlast is.
2.

Integrale aanpak Amsterdamsestraatweg (ASW)

De ASW is de vitale levensader van Noordwest, van Paardenveld tot Maarssen. De gezondheid van de ASW
is van belang voor alle drie de subwijken van Noordwest die er tweezijdig aan grenzen. De verschillende
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ontwikkelingen die nu spelen (Actieplan Luchtkwaliteit, Economische Wijkvisie, problemen middenstuk,
grote werkzaamheden NUTS-bedrijven, POS-ontwikkelingen aan de Kop enzovoort) en de grote

betrokkenheid van ondernemers en bewoners maakt een gebiedsgerichte aanpak, gericht op een

duurzame toekomst voor (de omgeving van) de ASW (focus op 5 à 10 jaar) op dit moment kansrijk. Samen
met alle betrokken partijen wordt onderzocht hoe in een proces van cocreatie met de wijk het een en
ander tot uitvoering kan komen. De aanpak van de ASW zal de komende jaren speerpunt zijn in de
krachtwijkenaanpak van Noordwest. Concrete acties zijn te splitsen in korte en lange termijn:
Korte termijn:
- Inzet van toezicht en handhaving gericht op het verminderen van overlast van klanten.

- Handhaving op foutief verkeersgedrag zoals foutief parkeren, dubbel parkeren, parkeren op de stoep,
tegen het verkeer in fietsen.

- Inzet winkelstraatmanager bij ondersteunen van ondernemersvereniging in professionalisering,
gezamenlijke aanpak van graffiti, gezamenlijke promotie van het gebied.

- Inzet van een veegploeg die dagelijks de hele Amsterdamsestraatweg schoonmaakt.
- Bewoners blijven stimuleren om te blijven melden bij Politie en gemeente
Lange termijn:

- Werken aan een integrale visie om te komen tot een vitale duurzame ASW met als motto: 'De
vernieuwing van Noordwest begint op de Amsterdamsestraatweg'.

- Opstellen van een brancheringsplan om te komen tot een betere verdeling van diverse functies
(transformatie) over de gehele ASW.

- Verbinden van ondernemers en bewoners met de Amsterdamsestraatweg door mee te denken in het

proces van een integrale visie. Bewoners en ondernemers uit de creatieve sector zichtbaarder maken op de
Amsterdamsestraatweg.

- Strategische aankopen van Wijkontwikkelingsmaatschappij.

- Vergroenen van aangelegen pleinen: Herenweg, Boorstraat en Korenbloemstraat.
3.

Openbare ruimte, groen en verkeer

Dit onderwerp speelt in alle subwijken van Noordwest. In Pijlsweerd hebben de toenemende verkeersdruk,
het beperkte groen en de ontwikkelingen rondom de Oudenoord, de Weerdsingel, het Paardenveld en de

Amsterdamsestraatweg grote impact op de wijk. Met een pakket aan verkeerskundige maatregelen willen
we de woonstraten meer autoluw maken en de doorgangsroutes beter inrichten voor het bestemde
verkeer.

In Ondiep richten we ons, in combinatie met de Krachtwijkenaanpak, op de herinrichting van straten,
verbeteren van groen en (verkeers)gedrag op straat en stoep. In Zuilen is het behoud van kwaliteit van
groen een aandachtspunt en de aanpak van diverse verkeersknelpunten in de wijk.
Concreet gaat het bij deze ambitie om:
- Aanbrengen van knips/afsluitingen voor auto's in de wijk Pijlsweerd en in het zuidelijk deel van Ondiep.
- Versterken van de mogelijkheden voor het fietsparkeren daar waar mogelijk, indien er draagvlak voor is
in combinatie met het opheffen van parkeerplaatsen voor auto's.

- Stimuleren van vergroeningsinitiatieven op straat- of buurtniveau door publiciteit over het
leefbaarheidsbudget en leuke voorbeelden.

- Project om vervuilend gedrag in Ondiep te verminderen: kinderen bewust maken van afval, afval prikken,
al dan niet in combinatie met toezicht en handhaving.

- Stimuleren en behoud van zelfbeheerinitiatieven op het gebied van groen en spelen.
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- Aanpak diverse verkeersknelpunten bij de Marnixlaan.
- Vergroening van de Hoogstraatbuurt aan de hand van ideeën van bewoners.

- Wijziging in de inrichting van Hogelanden in het kader van Visie Vechtoevers.

- Realisatie van onderdelen uit het wijkgroenplan, bijvoorbeeld vergroenen van de Kaatstraat.

- Verbeteren van de inrichting van jaren '30 buurtjes in Zuilen waar veel splitsing van woningen voorkomt.
4.

Aandachtspunten: pedagogisch klimaat en gezondheid

Bovengenoemde ambities komen dominant naar voren uit de wijkdialoog en enquêtes in Noordwest. Twee
andere punten van aandacht liggen met name in het verlengde van de uitkomsten van de wijkwijzer en de
krachtwijkenmonitor.

Het gaat in de eerste plaats om aandacht voor het pedagogisch klimaat in de wijk. Op dit moment is
vreedzaam leren nog onderdeel van het krachtwijkenprogramma. In de toekomst zou dit een meer
reguliere inzet in heel Noordwest mogen krijgen, vanwege het grote effect op en belang van de

schoolprestaties en sociale dynamiek. Dat zelfde is ook wenselijk voor andere extra inspanning in het
kader van opvoedingsondersteuning zoals oudercoaching, opvoedingsondersteuning en aanpak MPG

Gezondheid is een ander thema dat uit de peilingen naar voren springt als aandachtspunt. Uit de cijfers
blijkt dat de gezondheid van inwoners in Noordwest onder druk staat. Dit heeft enerzijds te maken met

fysieke factoren op het gebied van verkeer en voorzieningen, anderzijds met het leefgedrag van mensen
zelf en de keuzes die ze daarbij maken. In deze context willen we ons richten op het verbeteren van de

fysieke omstandigheden, daar waar mogelijk. Daarnaast willen we mensen stimuleren en informeren over

gezonde leefgewoonten. Ook is er winst te behalen door wijkbrede verbindingen te leggen op het vlak van

welzijn, zorg en sociale ontwikkeling. De ambitie is het realiseren van een integrale gebiedsaanpak van

gezondheidsachterstanden waarbij de meeste inzet gericht zal zijn op die gebieden waar de achterstanden
het grootst zijn; in het bijzonder de buurten Ondiep en Zuilen-oost.
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5 Vervolg
De wijkambitie is het toetsingskader voor de inzet van de gemeente in de wijk. De wijkambitie speelt een
belangrijke rol bij de bepaling wat de gemeente de komende jaren in de wijk gaat doen. Op basis van de

behoefte van de wijk, financiële mogelijkheden én beperkingen (bezuinigingen) en de prioriteiten van het
nieuwe college worden keuzes gemaakt waarmee we de komende tijd (verder) aan de slag gaan. Het

aanbod van de verschillende afdelingen van de gemeente wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vraag
van de wijk. De aanpak van belangrijke of urgente onderwerpen, die niet beschouwd worden als 'regulier
werk', worden meegenomen in jaarlijkse wijkactieprogramma's. Het wijkactieprogramma geeft weer aan

welke belangrijke zaken in de wijk wordt gewerkt en wat daarvoor de benodigde (extra) investeringen zijn.
De wijkregisseur maakt voor het wijkactieprogramma concrete afspraken met de betrokken vakafdelingen

over de inzet van menskracht en middelen. Onderdeel van het wijkactieprogramma zijn ook afspraken met
wijkpartners zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, ondernemersverenigingen, politie en

(georganiseerde) bewoners in de wijk. Daar waar bewoners zelf ideeën en projecten op willen pakken in de
wijk, geeft de gemeente ruimte aan eigen initiatief, ondersteuning of middelen via het leefbaarheidbudget.
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Bijlage: Wijkwijzer 2008-2012
De wijk in cijfers
10 Noordwest

2008
Bevolking & wonen
aantal inwoners1
aantal woningen1,3
Sociaal-economisch
% werkzoekenden1
% huishoudens
met bijstand1
aantal banen per
100 inwoners
Veiligheid
% onveilig gevoel
in de buurt
% overlast van
jongeren
woninginbraak2
(‰)
geweld totaal
(excl. Huiselijk
geweld)2 (‰)
Sociale infrastructuur
rapportcijfer
algemeen
buurtoordeel
rapportcijfer
cohesie
Participatie en communicatie
% actief in de
buurt
% negatieve
toekomstverwachti
ng buurt
Openbare ruimte & verkeer
rapportcijfer staat
openbare ruimte
buurt
% tevreden met
parkeergelegenhei
d fiets
% tevreden met
parkeergelegenhei
d auto
% tevreden met
verkeersveiligheid
1
3

Utrecht
2012

2012
40.139
18.492

42.094
19.556

322.000
144.542

3,9
6,7

3,9
5,5

3,6
4,6

24,8

25,5

73,2

42,9

35,4

30,9

24,9

22,7

20,7

5,8

6,5

5,4

6,3

5,4

4,3

6,3

6,5

7,0

5,3

5,4

5,7

22,5

26,5

34,2

14,1

12,3

13,5

5,5

6,0

6,4

42,4

44,7

53,1

48,9

52,4

51,7

36,3

39,8

46,9

per 1 januari 2009 & 2013 | 2 cijfers 2010 & 2012
definitie per 1 januari 2013 gewijzigd, zie ook de bijlage

Bron: WijkWijzer 2013, Bestuursinformatie gemeente Utrecht.
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Colofon
Uitgave
Gemeente Utrecht

Tekst en fotografie
Wijkbureau Noordwest

Datum
Oktober 2013

Meer informatie
Wijkbureau Noordwest
Amsterdamsestraatweg 283
3551 CE Utrecht
Telefoon 030 – 286 00 00
E-mail noordwest@utrecht.nl

www.utrecht.nl/noordwest
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