
AGENDA OPENBARE VERGADERING  BOL dinsdag 22 april 2014 
 

 

Plaats: Musketon, A 24 
 

 

 

Tijd   : 20.00 uur 

 

20.00-20.05 Opening 
 

20.05-20.45 Inloophuis Het Knooppunt en de voedselbank 
  Hoe gaat het met het inloophuis en de voedselbank? Coördinator Arjen de Groot komt langs 

  om daarover te vertellen en vragen te beantwoorden. 
 

 

20.45-21.15 Quick scan openbare ruimte 

  De gemeente wil de huidige kwaliteit van alle openbare ruimte in alle wijken van Utrecht 

  beoordelen. Om het instrumentarium wat ze hiervoor hebben ontwikkeld te testen, willen ze 

  eerst een pilot draaien in de wijk Zuid. BOL en Wijkraad zijn gevraagd deel te nemen aan 2 

  bijeenkomsten: 

  10 april: startbijeenkomst om e.e.a. toe te lichten en de buurten in te gaan en  

  24 april: de feitelijke beoordeling.  

  De beoordeling vindt plaats op basis van beschikbare (beheer)gegevens binnen de gemeente en 

  op basis van kwaliteit. De kwaliteit wordt beoordeeld door: de wijkadviseur van het  

  wijkbureau; de wijkopzichter; de wijkveiligheidsadviseur; de adviseur openbare ruimte; de 

  wijkveiligheidsadviseur; lid BOL; lid wijkraad Zuid 

   Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium wat  

  kwaliteiten van de wijk beoordeelt op gebruik, inrichting en beheer. Voorbeelden zijn:  

  parkeergelegenheid, staat van het meubilair, bestrating, groen(onderhoud), verkeersveiligheid 

  en sociale veiligheid. 

  N.B. Alleen de woon- en werkgebieden worden beoordeeld, dus niet de bijzondere openbare 

  ruimte (zoals parken en winkelcentra). 

  Namens het BOL is Maarten Brinkman aanwezig geweest op de eerste bijeenkomst. Een 

  verslag. 

 

 

21.15-21.30 Aandachtsgebieden 
 Verkeer, lucht en geluid. 

Informatieavond ProRail op 24 april. Van 19.00 tot 21.00 uur, Aristozalen 

 

 Veiligheid.  

 

 Leefbaarheid, welzijn en openbare ruimte 

Op de website van de gemeente een sociale kaart: www.ugids.nl.  

 

 Groen 

Vraag van de Natuurgroep: Regelmatig komt bij ons het beroemde kunstwerk bij de 

scholen ter sprake. Natuur technisch is het geen ideale plek voor een kunstwerk: het 

water moet door een buis i.v.m. gewoon door te kunnen stromen. Dit soort buizen, 

duikers, verstoren een vlotte doorstroming, waardoor de kwaliteit van het water 

achteruit gat. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening over het kunstwerk.  

 

  

21.30-21.45 WVTTK / Rondvraag 


