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Inleiding 

 

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2015 voor Zuid. U leest in dit programma welke projecten en 
activiteiten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere 
partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.  

 
 
Het wijkactieprogramma 

In dit programma staan de projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 
2014–2018. Deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke 
inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de 
wijk. 

 
Leeswijzer  

Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en 
speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u alles over de  
projecten en activiteiten in 2015 die bijdragen aan  de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. 
 

Contact en informatie 

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle 
wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma. 

 

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering 
van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau 
voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail zuid@utrecht.nl. 

  

http://www.utrecht.nl/wijkambities
http://www.utrecht.nl/wijkambities
http://www.utrecht.nl/wijkactieprogramma
http://www.utrecht.nl/zuid
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Hoofdstuk 1 
De wijk Zuid 
 

De wijk Zuid ligt in het zuidoosten van Utrecht, heeft circa 26.000 inwoners 
en telt bijna 12.000 woningen. De helft hiervan bestaat uit sociale 
huurwoningen, al groeit het percentage koopwoningen geleidelijk door 
zowel verkoop van huurwoningen als door nieuwbouw.  
 
Beschrijving van de wijk 
Zuid heeft een bovengemiddeld percentage (jongere) werkzoekenden. De wijkbewoners zijn over het 
algemeen tevreden over speelplekken, groen, straatparkeerplaatsen, verkeersveiligheid, de 
bereikbaarheid met de auto, parkeerplekken voor fietsen en ouderenvoorzieningen. Minder positief 
zijn de bewoners over het verkeerslawaai en de luchtvervuiling. Ten opzichte van andere wijken in 
Utrecht zijn relatief veel bewoners als vrijwilliger actief in de buurt. 
 
De wijk Zuid is ingedeeld in drie subwijken:  

• Lunetten; 
• Oud Hoograven/Tolsteeg/Rotsoord;  
• Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt. 
 

De subwijken verschillen sterk van elkaar. Vooral Nieuw Hoograven scoort op aspecten als werk en 
inkomen, gezondheid en oordeel over de buurt duidelijk minder positief dan Lunetten en Oud 
Hoograven. Dat is mede het gevolg van de bouwperiode en het woningtype. 
 
Lunetten 
Met meer dan 11.000 inwoners is Lunetten een grote subwijk, grotendeels in één bouwstroom 
aangelegd rond 1980. De wijk  wordt aan alle kanten begrensd door grootschalige infrastructuur: het 
spoor Utrecht- Den Bosch, de A27, de A12 en de Waterlinieweg. Lunetten telt veel verschillende 
woningtypen en relatief veel onzelfstandige eenheden. Meer dan de helft is huurwoning. Veel 
bewoners omschrijven dit deel van de wijk positief als een groen dorp in de stad.  
 
Oud Hoograven/Tolsteeg/Rotsoord 
Oud Hoograven Is een buurt met een geheel ander karakter. Deze buurt is begin vorige eeuw 
gebouwd, met veelal koop-eengezinswoningen in bijzonder langgerekte straten. Op aspecten als 
veiligheid, inkomen en buurtoordeel scoort Oud Hoograven gelijk aan of beter dan het Utrechts 
gemiddelde. Alleen in de noord- en de zuidpunt is sprake van ingrijpende veranderingen. De 
noordpunt is Rotsoord. Deze strook met bedrijven en cultureel historisch erfgoed langs de Vaartsche 
Rijn verandert geleidelijk in een gemengd stedelijk gebied met wonen en werken, met potentie voor 
cultuur en creatieve bedrijvigheid. In 2014 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw 
van circa 255 starterswoningen. In 2015 start projectontwikkelaar hier met bouwen. Vanaf 2015 is 
Rotsoord voor langzaam verkeer verbonden met de binnenstad en de Oosterkade, via het viaduct 
onder het nieuwe trein- en tramstation dat in aanbouw is. In de zuidelijke punt ligt Neerlandia, waar in 
2014 circa 130 nieuwe woningen zijn opgeleverd, en het Befu-terrein, dat nog op herontwikkeling 
wacht. 
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Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt 
Nieuw Hoograven kent relatief veel in de jaren vijftig gebouwde (goedkope) sociale huurwoningen, 
zowel hoogbouw als eengezinswoningen en portiekflats van vier etages. In de laatste vijf jaar is hier 
veel gebeurd: na sloop zijn er grote aantallen nieuwe woningen en een winkelcentrum gebouwd. Een 
groot aantal huurwoningen is gerenoveerd, maar de Rietveldbuurt en de Oudegeinlaan wachten nog op 
een nodige aanpak. Kenmerkend is de stedenbouwkundige ‘stempelstructuur’ waarbij de woningen 
rond een ruim en bruikbaar binnenterrein zijn gebouwd. Drie complexen zijn ontworpen door Gerrit 
Rietveld. Een aanzienlijk deel van de huishoudens heeft een (erg) laag inkomen. Ook op andere 
aspecten (bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en sociale infrastructuur) scoort Nieuw Hoograven 
minder positief dan gemiddeld in Utrecht. In het zuidelijk deel van Nieuw Hoograven liggen de 
sportvelden. Hier heeft vooral VV Hoograven een niet te onderschatten sociale functie voor de buurt. 
Ook drie roeiverenigingen hebben hier hun basis. In dit gebied liggen eveneens de in 2014 
heringerichte natuurspeeltuin de Kameleon en het vernieuwde Liesbospark. Het meest zuidelijke 
woongebiedje ligt dichtbij de A12. In het noorden van de wijk ligt de Bokkenbuurt, een klein 
woongebied, enigszins geïsoleerd langs het spoor bij de begraafplaats. Het heeft het karakter van een 
volksbuurt. 
 
Bron: WijkWijzer 2014. 
 
Kaart van de wijk 
Hieronder de kaart van Zuid met 3 subwijken en 8 buurten. 
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Hoofdstuk 2 
Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten 
 
In de wijk Zuid zijn de wijkambities voor 2014-2018 vertaald naar 
onderstaande drie speerpunten. Hiernaast is er specifieke aandacht nodig 
voor de ontwikkelingen en grote veranderingen op het terrein van zorg en 
welzijn. 
 
Grote veranderingen in welzijn en zorg 
Hoewel de zorg- en welzijnsaanpak als 
wijkambitie vooral voor Nieuw Hoograven is 
benoemd, verandert de nieuwe wetgeving op 
dat terrein de situatie in de hele wijk. Vanaf 
2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
alle zorg voor de jeugd, een nieuw 
vormgegeven Wet Maatschappelijke 
Ontwikkeling en krijgen zij een rol in de 
uitvoering van de participatiewet. In Utrecht 
draaien we al een paar jaar proef met de 
buurtteams als nieuwe vorm van basiszorg 
voor inwoners en gezinnen. Vanaf 2015 
kunnen alle inwoners in Zuid die het (even) niet 
zelf redden terecht bij een buurtteam. Dat 
team bestaat uit professionals die zijn opgeleid 
om mensen te ondersteunen en begeleiden bij 
allerlei vragen waar ze thuis tegenaan lopen. 
Het gaat onder meer om problemen met 
opvoeden, door schulden, een verstoord 
dagritme of eenzaamheid. De buurtteams 
zoeken bewoners zelf op. Via onder andere 
huisartsen, woningbouwcorporaties, de 
wijkagent en scholen komen de medewerkers 
in contact met cliënten. Maar inwoners kunnen 
ook zelf aankloppen bij het buurtteam. De 
medewerkers komen van verschillende 
zorgorganisaties. Ze worden onderdeel van het 
netwerk van actieve organisaties in Zuid. Het 
buurtteam is niet 'van de gemeente' maar krijgt 
aansturing van een onafhankelijke organisatie 
die eind 2014 wordt opgericht. Wel stelt de 
gemeente de kaders waarbinnen de 
buurtteams werken. Meer informatie is te 
vinden op www.utrecht.nl/sociale-stad-in-
ontwikkeling.   
  

Wijkambitie 1: Hoograven (verder) in de lift 
Hoograven is sinds eind 2013 geen krachtwijk 
meer. In 2014 is wel nog met financiering uit 
het krachtwijkenprogramma extra geïnvesteerd 
in schoolmaatschappelijk werk, extra 
activiteiten op de basisscholen, 
opvoedondersteuning, gezondheid en 
activering van kwetsbare wijkbewoners. In 
2015 is nog een zeer beperkt budget uit het 
krachtwijkenprogramma beschikbaar. 
Voortzetting van een intensieve aanpak op het 
sociale vlak is vooral voor delen van Nieuw 
Hoograven nog noodzakelijk. Met de komst 
van de buurtteams in 2015 wordt de intensieve 
aanpak geïntegreerd en krijgt de extra inzet 
een reguliere inbedding. 
 
Ook op het aandachtsgebied ‘wonen’ is het 
nodige gebeurd. In 2014 zijn op het 
Neerlandiaterrein en aan de ’t Goylaan 
aantrekkelijke woningen gebouwd in 
combinatie met ruimten voor  openbare 
functies (welzijn, jeugdgezondheidszorg, 
wijkbureau). Portaal heeft het complex 
huurwoningen aan de Huize de Geerlaan 
opgeknapt. 
 
Door de financiële problemen waarmee alle 
corporaties zijn geconfronteerd, is aanpak van 
de Rietveldbuurt en de Oudegeinlaan 
vertraagd. Bo-Ex start in 2015 met de 
renovatie van een deel van de Rietveldbuurt, 
maar voor de Oudegeinlaan is een 
haalbaarheidsonderzoek nog niet afgerond. In 
al deze complexen wonen veel kwetsbare 
bewoners. Dat vraagt een goed afgestemde 
fysieke en sociale aanpak. We noemen dit de 
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‘buurtaanpak’. De komende maanden gaan we 
nader bepalen hoe de afstemming (vooral bij 
de Oudegeinlaan, de Huize de Geerlaan en de 
Rietveldbuurt) verbeterd kan worden en op 
welke gebieden wellicht extra investering 
nodig is. Daarbij is de kwaliteit van de 
openbare ruimte tijdens en na afronding van 
de woningaanpak eveneens een onderwerp. In 
de tweede helft van 2014 bekijken we verder 
hoe het resterende budget uit het 
krachtwijkenprogramma het meest efficiënt 
kan worden ingezet. 
 
Wijkambitie 2: Lunetten op de kaart 
Lunetten is een groene wijk waar mensen met 
veel plezier wonen. De ambitie is om Lunetten 
’op de kaart’ te zetten. Dit willen we doen door 
te kijken naar de kracht van Lunetten en samen 
met bewoners en ondernemers te ontdekken 
hoe we die vasthouden. Hiervoor is nodig dat 
we: 
- een goede analyse van de wijk hebben 
- ons focussen op de kracht van de wijk 
en dat laten zien 
- de aandachtsgebieden benoemen 
 
In 2015 zal worden voortgegaan met het 
optimaliseren van het gebruik van de 
Musketon. De inzet om een extra stimulans te 
geven aan het winkelcentrum Lunetten wordt 
in 2015 voortgezet. In het komende jaar wordt 
door welzijnsorganisatie Stichting Vooruit bij 
de speeltuin Fort Luna het zoeken naar nieuwe 
vormen van sociaal beheer met scholen 

voortgezet. Ook gaan we door met het 
realiseren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en actieve 
participatie van de bewoners.  
 
Wijkambitie 3: Schone en groene wijk 
Voor de hele wijk Zuid (Hoograven en 
Lunetten) geldt dat wij als gemeente samen 
met bewoners en andere organisaties (blijven) 
inzetten op een schone en groene wijk. Wat 
betreft schoon: in 2014 is in Lunetten het 
nieuwe inzamelen ingevoerd. In de hele wijk 
zijn weesfietsen verwijderd. De bouw van een 
nieuw afvalscheidingstation aan het Zwarte 
Woud is in uitvoering. In Lunetten is gedurende 
de laatste twee jaar op een groot aantal 
binnenterreinen groot onderhoud van ‘grijs en 
groen’ uitgevoerd. Een groot aantal niet 
levensvatbare bomen is vervangen en een 
aantal bruggen is vernieuwd. 
 
Het Liesbospark in Oud Hoograven is na de 
verwijdering van de bodemverontreiniging 
opnieuw ingeplant en weer open. Het groen 
langs de singel ten zuiden van de ’t Goylaan is 
vernieuwd. De groene structuur van het 
Ridderplantsoen is verbeterd. Bij het 
onderhoud aan de Briljantlaan is een groene 
middenberm gecreëerd. 
 
Het is onze ambitie het huidige onderhouds- 
en groenniveau in de gehele wijk Zuid 
minstens te behouden, want schoon en groen 
leeft onder de bewoners. 
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Hoofdstuk 3 

Wijkambitie 1: Hoograven (verder) in de lift 
 
3.1 Buurtaanpak Rietveldbuurt 
De Rietveldbuurt is een complex met 388 
sociale huurwoningen, begrensd door het 
Kastelenplantsoen en de Rijnenburglaan. 
Aanpak van de woningen is hard nodig. Bo-Ex 
gaat in 2015 ingrijpend onderhoud plegen aan 
een kwart van de woningen in dit complex. De 
aanpak van het complex als geheel kan vier 
jaar in beslag nemen. Gezien de kwetsbaarheid 
van de bewoners is speciale aandacht voor de 
sociale aspecten en het beheer van de 
openbare ruimte in die periode nodig. Nu 
wordt in dat gebied gewerkt vanuit de methode 
‘Klimmen op eigen kracht’. In de tweede helft 
van 2014 bepalen we  met partners verder  hoe 
de sociale ondersteuning vorm krijgt en hoe de 
leefbaarheid in de openbare ruimte zo 
optimaal mogelijk blijft. Kortom: we beogen 
een zo integraal mogelijke aanpak voor deze 
buurt. 
 
Inzet gemeente: Veiligheid, wijkbureau Zuid, 
Stadswerken, Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Inzet partners: Bo-Ex, Vooruit, bewoners. 
 
3.2 Buurtaanpak Oudegeinlaan 
Het complex met 234 sociale huurwoningen 
rond de Oudegeinlaan is dringend aan 
verbetering toe. Het haalbaarheidsonderzoek is 
op dit moment nog niet helemaal afgerond, 
maar de intentie van corporatie, Portaal, is 
aanpak in 2015. Ook voor dit complex geldt, 
dat er relatief veel kwetsbare huurders wonen. 
Een ‘quick scan’ van de sociale problematiek 
en de huidige benadering daarvan in de 
Oudegeinlaan en de Huize de Geerlaan, laat 
een aantal aangrijpingspunten voor een 
buurtaanpak zien. Ook voor dit gebied 
bekijken  wij met de partners in 2014 verder  
hoe de sociale ondersteuning vorm krijgt in 
2015. Portaal stelt de ruimte Oudegeinlaan 2 
ter beschikking voor de bewoners uit de buurt. 

Meerdere bewoners zijn betrokken bij het 
project ‘buurtmoestuin’. 
 
Inzet gemeente: Wijkbureau Zuid, Stadswerken, 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Inzet partners: Portaal, Stichting Vooruit 
(welzijn), bewoners. 
 
3.3 Buurtaanpak Huize de Geerlaan 
In de Huize de Geerlaan is de renovatie van de 
woningen gereed. Ook hier is nog enige extra 
aandacht voor ondersteuning op sociaal gebied 
noodzakelijk. Portaal, Jantje Beton en de 
gemeente gaan samen met bewoners het 
binnenterrein herinrichten tot een plek die 
bewoners en kinderen uitnodigt elkaar te 
ontmoeten. Portaal stelt een speelgarage voor 
de kinderen ter beschikking indien bewoners 
die beheren. Portaal heeft eveneens  een 
ruimte beschikbaar voor bewoners waar 
activiteiten als koken en huiswerkbegeleiding 
mogelijk zijn. Vooruit en ‘Springlevende Wijk’ 
stimuleren en begeleiden bewoners die iets 
willen doen voor de buurt. Meerdere bewoners 
zijn betrokken bij het project ‘buurtmoestuin’;  
 
Inzet gemeente: Maatschappelijke 
Ontwikkeling, wijkbureau Zuid, Stadswerken. 
Inzet partners: Portaal, Springlevende wijk, 
Vooruit, Jantje Beton. 
Verantwoordelijk: Wijkbureau Zuid. 
 
3.4 Gezondheidscentrum Hoograven 
Hoewel iedereen het belang van een 
wijkgezondheidscentrum voor Hoograven 
onderschrijft, is de realisatie niet eenvoudig. 
Gemeente en initiatiefnemers zoeken naar 
haalbare manieren om de financiering mogelijk 
te maken. Op dit moment is nog niet duidelijk 
of er in 2015 daadwerkelijk gebouwd kan 
worden. De initiatiefnemers financieren het 
haalbaarheidsonderzoek. 
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Inzet gemeente: Volksgezondheid, Ruimtelijke 
en Economische Ontwikkeling, Utrechtse 
Vastgoed Organisatie, wijkbureau Zuid. 
Inzet partners: Initiatiefnemers. 
 
3.5 Ontwikkelingen en initiatieven in Rotsoord 
In 2014 is het bestemmingsplan aangepast om 
de bouw van 260 starterswoningen met horeca 
en andere bedrijvigheid in de plint van het 
gebouw op de locatie de Trip mogelijk te 
maken. De bouw start in 2015. Daarnaast zijn 
in Rotsoord  ontwikkelingen te voorzien die 
afhankelijk zijn van eigenaren van vastgoed in 
het gebied en andere initiatiefnemers. Een 
ontwikkeling die interessant is in het licht van 
de ambitie als ‘culturele hotspot’, is de 
verplaatsing van de spuitfabriek van Pastoe om 
ruimte te maken voor creatieve functies. De 
gemeente wil in 2015 deze nieuwe functie 
faciliteren via een bestemmingsplanprocedure. 
Bewonersinitiatief de Rotsoordbrug heeft werk 
gemaakt van het plan voor een loop-/fietsbrug 
over de Vaartsche Rijn). In de loop van 2014 
creëren gemeente en initiatiefnemers meer 
duidelijkheid over de haalbaarheid van dit 
initiatief. 
 
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling, wijkbureau Zuid. 
Inzet budget: Particuliere gelden en op 
aanvraag uit het leefbaarheidsbudget. Dit 
budget gaat met het flexibel budget welzijn in 
2015 op in een initiatievenfonds.  
Inzet partijen: Jebber en initiatiefnemers. 
 
3.6 Befu-terrein 
In 2015 start de herontwikkeling van het Befu-
terrein als locatie voor de ontwikkeling van 
woningen. In 2015 is  er nog geen sprake  van 
uitvoering, maar wel van uitgifte in erfpacht en 
planvorming. Door de afronding van de 
nieuwbouw even verderop op het 
Neerlandiaterrein, krijgt  ook dit deel van de 
wijk met die aanpak een forse kwaliteitsimpuls: 
Hoograven in de lift! Een uitdaging is nog de 
inpassing van huisvesting voor roeivereniging 
URV Viking.  
 
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling en Sport. 

Inzet partners: URV Viking. 
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling. 
 
3.7 Netwerk en initiatieven: wonen, welzijn en 
zorg 
Gemeente en partners  bereiden zich voor op 
de overgang van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten per 1 januari 2015. Gevolg 
daarvan  is dat wijkbewoners langer 
zelfstandig in hun eigen omgeving zullen 
blijven wonen. De partners in Wonen, Welzijn, 
Zorg hebben ter voorbereiding hierop 
samenwerking gezocht met het netwerk 
Transwijk in de aangrenzende wijk omdat de 
gevolgen vaak wijkoverstijgend zijn en de 
bundeling van krachten meer mogelijkheden 
geeft. Vooral in Tolsteeg heeft zich de 
afgelopen twee jaar een hecht netwerk van 
organisaties gevormd, dat zich ten doel stelt 
buurtbewoners in contact te brengen met de 
oudere bewoners (Initiatief ‘Samen Hoograven’: 
sociaal netwerk voor ouderen). 
 
Inzet gemeente en verantwoordelijk: 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Inzet partners: Samen Hoograven, Huize 
Tolsteeg en bewoners 
 
3.8 Vreedzame Wijk 
Sinds  januari2013 is Hoograven een 
Vreedzame Wijk. Op de basisscholen zijn 
leerlingen opgeleid als mediatoren. Er is een 
aanbod aan cursussen en voorlichting over 
opvoeden en vreedzame omgangsvormen. Er is 
een platform Vreedzame Wijk met partijen uit 
de wijk als scholen, het welzijnswerk en 
sportclubs. Daadwerkelijk vorm geven aan de 
principes van de Vreedzame Wijk vraagt nog de 
nodige inzet. 
 
Inzet gemeente: Onderwijs, wijkbureau Zuid. 
Inzet partners: Basisscholen, bewoners, 
Vooruit. 
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
 
3.9 Sport in de wijk 
Stichting Harten voor Sport is verantwoordelijk 
voor de sport- en beweegstimulering in de 
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buurt. Behalve de beweegmakelaars zijn er  
buurtsportcoaches in dienst. De organisatie 
heeft het sport- en beweegaanbod voor Zuid in 
een folder zichtbaar gemaakt. Daarnaast 
ondersteunt ze bewonersinitiatieven en 
coördineert ze onder meer de inzet van de 
combinatiefuncties. VV Hoograven is een 
voetbalclub met een onmisbare sociale en 
pedagogische functie voor vooral kinderen uit 
Nieuw Hoograven. Waar nodig en mogelijk 
zetten de gemeente en de partners zich in voor 
het behoud van deze club. 
 
Inzet gemeente: Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
Inzet partners: Harten voor Sport, VV 
Hoograven en Stichting Vooruit. 
Verantwoordelijk: Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
 
3.10 Speeltuin de Kameleon 
Hoograven heeft een bijzondere en geliefde 
speeltuin: de Kameleon. Deze speeltuin is net 
heringericht. De sociaal makelaar zal 
gebruikers van de speeltuin en andere 
betrokken vrijwilligers ondersteunen bij 
initiatieven en beheer van de speeltuin. 
 
Inzet gemeente: Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
Inzet partners: Stichting Vooruit, 
wijkbewoners, Barracuda (waterscouting) en 
Ludens kinderopvang. 
 
3.11 ‘Veilige buurten’-aanpak 
De inzet is het verbeteren van de veiligheid en 
het veiligheidsgevoel door toezicht te houden 

en signalen door te geven aan gemeente en 
politie, maar ook door bewoners en 
ondernemers te stimuleren mee te helpen 
(winkel)straten schoon en heel te houden. 
 
Inzet gemeente: Veiligheid en Vergunningen, 
Toezicht & Handhaving in de Openbare Ruimte. 
Inzet partners: Politie, bewoners, Jongerenwerk 
Utrecht, ondernemers. 
 
3.12 Aanpak jeugdgroepen 
De gemeente Utrecht pakt jeugdgroepen in de 
stad samen met zorg- en justitiepartners 
integraal aan. Deze aanpak maakt gebruik van 
de groepsdynamica en wordt uitgevoerd op 
domein, groep en individu. De individuele 
aanpak zet in op jongeren die een positieve rol 
kunnen vervullen in het verminderen van de 
overlast en op de meelopers in de 
groep.  Hoofddoelstelling is het terugdringen 
van de jeugdoverlast en de jeugdcriminaliteit. 
Bij de aanpak van alle jeugdgroepen in de stad 
werken de betrokken partijen intensief samen. 
Jongeren en ouders worden beter 
geïnformeerd en ondernemers en bewoners 
worden meer betrokken. Iedere jeugdgroep 
krijgt de inzet die past bij de ernst van de 
overlast of de criminaliteit die zij veroorzaakt. 
 
Inzet gemeente: Veiligheid, Jongerenwerk 
Utrecht en Vergunningen, Toezicht & 
Handhaving in de Openbare Ruimte. 
Inzet budget: Programma Veiligheid. 
Inzet partners: Politie, bewoners, Openbaar 
Ministerie, ondernemers. 
Verantwoordelijk: Veiligheid. 
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Hoofdstuk 4 
Wijkambitie 2: Lunetten op de kaart 
 

Afgelopen jaren was er in Zuid veel aandacht voor Hoograven. De ambitie is 
om Lunetten op een nieuwe manier ‘op de kaart’ te zetten. 
 
4.1 Lunetten 2017 
In 1977 werden de eerste woningen in de wijk 
Lunetten opgeleverd en trokken de eerste 
bewoners in de wijk. Over drie jaar bestaat de 
wijk 40 jaar. In deze bijna 40 jaar heeft 
Lunetten zich ontwikkeld tot een groene wijk 
waar mensen met veel plezier wonen. Wat is de 
kracht van de wijk en hoe houden we die vast? 
Samen met bewoners en ondernemers willen 
we daar in 2015 het antwoord op geven. In 
2014 hebben we daar  eerste stappen voor 
gezet, die in 2015 om een verdere uitwerking 
vragen.  
 
De volgende acties zijn nodig:  
• Een goede analyse van de wijk: 
kloppen de beelden en meningen met de feiten 
en de cijfers? 
• Focus op de kracht van de wijk: hoe 
laten we zien wat er allemaal gebeurt in 
Lunetten? 
 
We doen onderzoek  op de volgende terreinen: 
• Demografische ontwikkelingen: past 
het voorzieningenniveau en het beschikbare 
woningaanbod bij de ontwikkelingen? 
• Het kwaliteitsniveau van de openbare 
ruimte: een vaak gehoorde mening over de 
openbare ruimte is dat deze sleets zou zijn.  
• Het aantal huurwoningen dat verkocht 
gaat worden: vaststellen om hoeveel woningen 
het gaat en de effecten van verkoop 
monitoren. 
 
Inzet gemeente: Wijken, Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Stadswerken. 
Inzet partners: Woningcorporaties, bewoners 
en ondernemers uit Lunetten. 
Verantwoordelijk: Wijkbureau Zuid. 
 

4.2 Optimaliseren van het gebruik van de 
Musketon 
Het is de bedoeling  de Musketon efficiënter en 
intensiever te gebruiken. De afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling van de 
gemeente Utrecht heeft met de Utrechtse 
Vastgoed Organisatie afspraken gemaakt over 
exploitatie en beheer. In 2014 is een 
gebruikersgroep opgericht die bezig is  een 
structuur van sociaal beheer op te zetten. De 
eerste stappen zijn gezet, verdere uitwerking 
volgt in 2015. 
 
Inzet gemeente: Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
Inzet partners: Stichting Vooruit (welzijn) en 
bewoners. 
 
4.3 Extra stimulans winkelcentrum Lunetten 
De kwaliteit van de openbare ruimte staat door 
de leeftijd van de wijk onder druk, zo ook het 
winkelcentrum. Vanuit Economische Zaken en 
groen is er budget om iets te doen in 
winkelgebieden die onder druk staan of 
dreigen te raken. Met de winkeliersvereniging 
worden momenteel plannen gemaakt die  de 
verblijfskwaliteit moeten verbeteren. Besloten 
is dat een deel van het winkelcentrum een 
schilderbeurt krijgt en er een prijsvraag komt 
voor de herinrichting van de onderdoorgang. 
Daarnaast worden in het kader van 
wijkgroenplan Zuid de mogelijkheden in beeld 
gebracht om de groene kwaliteit van de ‘as’ 
winkelcentrum/Musketon te verbeteren. Met 
bewoners worden  de details van de 
vergroening bepaald, waarna vergunningen 
voor dit project worden aangevraagd.     
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling, Ingenieursbureau Utrecht (IBU), 
Milieu en Mobiliteit. 
Inzet partners: winkeliers en eigenaren. 
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4.4 Versterken van speeltuin Fort Luna 
Het beheer van de speeltuin Fort Luna is  op 1 
augustus 2013 veranderd en ligt nu bij de 
gemeente (Utrechtse Vastgoed Organisatie) en 
stichting Vooruit. De implementatie van nieuwe 
vormen van sociaal en fysiek beheer met 
scholen wordt voortgezet. Met basisschool De 
Spits is intussen een samenwerkingsverband 
ontstaan. Vooruit blijft  zich de komende 
periode  inzetten voor actieve participatie van 
de wijkbewoners.    
 
Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed 
Organisatie en Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Inzet partners: Stichting Vooruit, scholen, 
ouders en wijkbewoners. 
 
4.5 Fietsverbinding Lunetten -
Maarschalkerweerd 
Er wordt een nieuwe fietsroute richting 
Maarschalkerweerd aangelegd, onder het spoor 

richting Arnhem. Daarmee verbetert  de 
bereikbaarheid van Lunetten voor fietsers ook 
vanuit het oosten.  
 
Inzet gemeente en verantwoordelijk: Milieu en 
Mobiliteit. 
 
4.6 Ontwikkelingen A27/A12 
We volgen de verdere planvorming A27/A12, 
met bijzondere aandacht voor specifieke 
effecten, zoals de luchtkwaliteit. In overleg met 
initiatiefnemers stellen we randvoorwaarden op 
voor het bepalen van de haalbaarheid van het 
buurtinitiatief de ‘Living Wall’. 
 
Inzet gemeente: Wijkbureau Zuid, Ruimtelijke 
en Economische Ontwikkeling, Milieu en 
Mobiliteit. 
Inzet partners: Initiatiefnemers, provincie, 
Rijkswaterstaat.



13 
 

Hoofdstuk 5 
Wijkambitie 3: Schone en groene wijk 
 
5.1 Verbeteren groenstructuur 
De laatste twee jaar is in een belangrijk deel 
van Lunetten groot onderhoud uitgevoerd aan 
het groen op binnenterreinen en zijn veel 
kwakkelende bomen vervangen. Stadswerken 
gaat de komende twee jaar geen groot 
onderhoud plegen aan het groen in Lunetten. 
Wél wordt in 2014 nog een plan ontwikkeld om 
in het hart van Lunetten, langs de Musketon en 
het winkelcentrum, de inrichting groener te 
maken. De uitvoering hiervan is in 2015. 
 
Nu de werkzaamheden van ProRail aan 
spoorwegverbreding bijna gereed zijn, wordt in 
2015 een parkstrook ingericht langs de Baden 
Powellweg. Aansluitend daarop wordt ook de 
groenstrook langs de Opaalweg opnieuw 
ingericht met bomen en vele plantensoorten. 
Hierbij wordt rekening gehouden  met een 
initiatief van bewoners om de inrichting anders 
vorm te geven dan de gemeente zou doen. 
 
Inzet gemeente: Stadswerken. 
Inzet partners: Bewoners, woningcorporaties, 
ProRail. 
Verantwoordelijke afdeling: Milieu en 
Mobiliteit. 
   
5.2 Weesfietsen 
In de hele stad, en dus ook in Zuid, gaat de 
gemeente over op het weghalen van 
‘weesfietsen’. Dit levert een schonere en 
opgeruimde openbare ruimte op. 
 
Inzet gemeente: Stadswerken. 
Inzet partners: Toezicht & Handhaving. 
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken. 
  

5.3 Graffiti 
Zuid heeft extra aandacht voor het verwijderen 
van  graffiti op gemeentelijke objecten als 
bruggen, tunnels en geluidsschermen. We 
controleren de hoofdfietsroutes extra en 
verwijderen daar ook graffiti op lichtmasten en 
afvalbakken. Dit levert een schonere, 
graffitivrije openbare ruimte op. 
 
Inzet gemeente: Stadswerken. 
Inzet partners: Woningcorporaties, ProRail en 
Rijkswaterstaat. 
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken. 
 
5.4 Anders inzamelen 
We gaan in de hele stad, en dus ook in Zuid, 
over op de ondergrondse inzameling van 
huisvuil. Dit is in 2014 in Lunetten al ingevoerd 
en  zal in 2014/2015 ook in Hoograven gaan 
gebeuren. Hierdoor ontstaat een betere 
scheiding van huisvuil en dalen de kosten voor 
het verwerken ervan. Ook levert het een 
schonere en opgeruimde openbare ruimte op. 
 
Inzet gemeente: Stadswerken (Wijkonderhoud 
en Service) 
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken. 
  
5.5 Nieuw afvalscheidingdepot Zwartewoud 
In 2014 werken we aan de aanleg van een 
moderner en gebruiksvriendelijker 
afvalscheidingdepot in Lunetten. Dit depot 
wordt in 2015 in gebruik genomen.  
 
Inzet gemeente: Stadswerken, Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling. 
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken. 
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