
Verslag van het overleg met wethouder Everhardt, 11 oktober 
2013, stadhuis Utrecht, 9.00-9.45. 

  
Aanwezig: Marion Stelte (KD), Christien Bolt (BOL) Jennifer Elich, (KD); wethouder Everhardt, Anne 
den Bok (UVO, porjectleider), Lucienne Pichot Du Plessis (UVO, facilitair beheer), Maik Schultz (DMO, 
gemeente Utrecht). 
  
Doel gesprek: de wethouder doordringen van de urgentie van een snelle verbouwing van de ruimte 
voor het jongerenwerk volgens de afspraken die eerder zijn gemaakt. Jongerenwerkruimte die ook 
bruikbaar is voor de kinderdisco. Dus kind- en tienerproof , met bar, luchtbehandelingsapparatuur 
die werkt, veilig, goede toiletvoorziening enz. 
  
We hebben in dit rondetafelgesprek eerst de wethouder een kinderdisco- gevoel gegeven: 30 jaar, 
250 kinderen, wijkbegrip, koppeling jongerenwerk, gedragen door veel vrijwilligers, nauwelijks 
jeugdwerkuren enz. Nu dakloos, net als jongerenwerk. 
We hebben de wethouder duidelijk gemaakt dat hij als bestuurder verantwoordelijk is voor het nu 
niet kunnen doorgaan van deze activiteiten, terwijl dat wel was toegezegd door de gemeente, nu 
wegens bezuinigingen de Muskieto dicht is.  
Dat een onverschillige overheid haaks staat op het beroep dat wordt gedaan op burgers om 
zorgzaam en betrokken te zijn bij andere burgers en vrijwilligerswerk te doen.  
Dat dit veroorzaakt is door de veel te snelle en onzorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe 
situatie. 
Dat de afstemming tussen de gemeente (DMO), de nieuwe (bureaucratische drempel UVO (+ 
gebouwenbeheer) en de welzijnsorganisaties (JoU/Vooruit) gefaald heeft. 
Dat het ons inziens niet de bedoeling is dat gemeenteambtenaren met vrijwilligers de verbouwing 
van een pand proberen op te pakken. En dat t na maanden geklungel best gênant is dat de gemeente 
nu met vrijwilligers in het stadhuis nog moeten afstemmen hoe nu verder. 
  
Dat wij als vrijwilligers gewoon de activiteit veilig willen kunnen draaien voor de kinderen, en dat ook 
de jongeren van Lunetten recht hebben op een fatsoenlijk onderkomen. 
Dat we een toezegging willen dat nu snel een start wordt gemaakt met de daadwerkelijke 
verbouwing, nadat eerst heel gedegen geïnventariseerd (tja..weer) is wat er nodig is, nu de 
jongerenwerkruimte is afgekeurd op onveilig luik in vloer, niet functionerende 
luchtbehandelingssysteem, losse snoeren enz. 
Dat de wethouder zich goed moet realiseren dat dat geheel duurder is dan de 3500 euro die nu voor 
de bouw van de bar gepland staat. 
Dat de aanwezige gemeenteambtenaar Maik Schultz vorige week nog verzekerd heeft dat financiën 
geen probleem mogen zijn: de garantie is gegeven dat de activiteit moet kunnen doorgaan; de 
gemeente is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden daarvan. 
  
Met de wethouder en de andere aanwezigen is afgestemd en afgesproken: 
Anne den Bok inventariseert met Lucienne du Plessis wat nodig is voor de verbouwing. 
Er wordt bekeken wat de kosten zullen zijn en afhankelijk daarvan wordt wel of niet zo spoedig 
mogelijk aanbesteed. 
De wethouder komt op termijn van enkele weken zelf polshoogte nemen. 
  
Maandag 14 oktober gaan Marion, Jennifer, (en hopelijk) Marjolijn, Steve, Janneke en/of Coen  
wederom de Musketon in om goed te inventariseren wat nodig is om 22 november (met slag om 
de arm) een geïmproviseerde, veilige disco te kunnen draaien. 



 We hebben de indruk dat nu iedereen elkaar aan tafel in de ogen keek, de schouders er echt onder 
gezet gaan worden. En zoals Marion terecht aan het eind benadrukte: we hebben gewoon die 
jongerenwerkruimte nodig. Als die staat, zijn we er. Laat het geld niet het probleem zijn. Het is een 
duurzame investering in de kinderen en jongeren van de wijk. 
We hebben ook het gebrekkige sociaal beheer van de hele Musketon aangekaart, en de schade die 
dat oplevert in de zin van groepen die afhaken, ruimtes die niet meer verhuurd worden, 
barinkomsten derving. 
  
Met dank aan Christien van het BOL, die zo snel de afspraak met de wethouder wist te regelen en 
meeging. 
  
 


