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Binnenkort op vakantie? 

Onderstaande tips helpen om 

inbrekers tijdens uw vakantie buiten 

de deur te houden:

  Geef de woning een bewoonde indruk. 

  Laat iemand regelmatig de brievenbus 

legen. Laat de post uit het zicht 

neerleggen.

  Laat niet via antwoordapparaat, 

voicemail, twitter of facebook weten 

dat u met vakantie bent. Dat geldt 

ook voor uw kinderen. 

  Vraag de buren een oogje in het zeil 

te houden. Laat ze weten waar u in 

geval van nood te bereiken bent. 

  Ook bij mooi weer: laat geen ramen 

en deuren open staan als u er niet 

direct op let. Juist bij mooi weer komt 

insluiping veel voor.

In de vakantie kunnen de medewerkers 

van Toezicht en Handhaving als gratis 

service een extra oogje in het zeil houden 

op uw woning. Minimaal twee keer in 

de week controleren de toezichthouders 

dan uw huis. Voor aanmelden en meer 

informatie kijkt u op 

www.utrecht.nl/woningtoezicht. 

Meer tips en informatie vindt u op 

www.utrechtveilig.nl en op 

www.stopdecriminaliteit.nl.

Houd de dief!...
buiten de deur

 Wijkraadpleging:
Bewonersparticipatie bouwprojecten

‘Hopla!’ is niet meer weg te denken uit Zuid. 

Op 8 juni konden peuters uit Hoograven 

en Lunetten zich vermaken bij alweer de 

derde editie van het beweegfeest. Net als 

de vorige keren waren de weergoden het 

evenement gunstig gezind.

De voetjes van veel ukkies gaan in speeltuin 

De Kameleon al direct swingend van de vloer. 

En omdat ze er maar geen genoeg van krijgen, 

begint de muziek nog eens opnieuw. En nog 

eens. ‘Hartstikke leuk, toch,’ zegt Kitty 

van Kats van peutercentrum De Vliegende 

Beestenboel. ‘We hebben de kinderen van 

tevoren uitgelegd wat er hier ging gebeuren 

en ze hebben een dansje voorbereid.’

Maar onvoorbereid aan de slag gaan heeft 

ook zo zijn charmes. Op de plek waar 

het grut kan kennismaken met korfbal is 

het vooral een vrolijke beweegchaos. 

Begeleidster Teja Willemse van de Hoog

ravense Korfbalclub bekijkt geamuseerd het 

gewriemel. Vrijheid blijheid, is haar devies. 

‘Ik laat de kinderen niks volgens een vast 

patroon doen, daar zijn ze nog te klein voor. 

Een beetje rommelen met een bal vinden 

ze al prachtig.’

Grootste attractie

Iets verderop is het druk bij de grootste 

attractie van de ochtend: het enorme spring

kussen van gymnastiekvereniging Longa. 

Heidy Grimmelikhuizen danst er met zoontje 

Deacon op. Ze vindt het een goede zaak dat 

bewegen en gezond eten aandacht krijgen 

via Hopla! Een goede manier voor ouders om 

samen met hun kinderen kennis te maken 

met sportclubs, vindt ze. ‘Hoewel niet 

iedereen daar misschien genoeg geld voor 

heeft. Probeer dan naar een alternatief te 

zoeken, bewegen hoeft niet duur te zijn.’

Ook voor Zineeddine, het zoontje van 

Hamza Huyting uit Lunetten, is het spring

kussen bepaald geen straf. ‘Ik heb vroeger 

zelf nooit gym gehad, maar een beetje 

sporten is wel belangrijk. Gezond eten? 

Veel fruit en goed ontbijten!’

Voor inwoners van Marokkaanse afkomst is 

dat laatste niet altijd even makkelijk, zegt hij. 

‘Ik kan het weten, want ik heb een Marokkaanse 

vrouw. Het eten van zoetigheid en het drinken 

van zoete thee zit veel meer in hun cultuur.’ 

Lachend: ‘Als we terugkomen van onze 

vakantie in Marokko moeten we altijd weer 

even de knop omzetten.’

Minder koekjes

Khadija, moeder van de vierjarige Meryam, 

beaamt wat hij zegt. ‘Maar ik doe al minder 

suiker in mijn thee en eet minder koekjes…’ 

Dochter Meryam ontpopt zich tijdens Hopla! 

tot voetbalsterindedop. ‘Vorig jaar was ze 

daar al heel enthousiast over en deze keer 

zei ze: ik wil weer!’

Leidster Ingrid Scholte van Peutercentrum 

Puk gelooft dat ouders voorlichting geven 

over het nut van een gezonde leefstijl zinvol 

is. ‘Misschien moeten we dat nog wel meer 

doen dan nu, en met name aan allochtone 

ouders. Sommige dingen zitten er gewoon 

niet in, maar dat is absoluut geen onwil. 

Sowieso is deze ochtend zelf al héél leuk. 

Ouders zien het plezier van hun kinderen en 

kunnen zelf meebewegen.’

Lekker bewegen en gezond eten

Ellen van Beckhoven is de nieuwe project

leider Gezond Gewicht van de gemeente 

Utrecht. Druk met de organisatie van Hopla! 

geniet ze met volle teugen van het enthou

siasme van de kleintjes. ‘Het zou mooi zijn 

als Hopla! in de toekomst door de wijk zelf 

georganiseerd wordt. In Hoograven zijn meer 

kinderen te zwaar dan in de rest van de stad. 

Er is hier al veel gebeurd. Zoals fruit om 

tien uur op de scholen. Een goed ontbijt en 

fruit eten in de loop van de ochtend maken 

het gemakkelijker om gezond te eten. Verder 

water drinken en geen frisdrank, meer 

bewegen en de computer en televisie vaker 

uitzetten. Dat zijn de belangrijkste tips. 

Met gezond eten en lekker bewegen zitten 

kinderen ook beter in hun vel en kunnen ze 

zich op school beter concentreren.’

Wijkraad Zuid organiseert een wijkraad

pleging over de bewonersparticipatie rond 

drie bouwprojecten: de Trip (het voormalig 

terrein De Boo Bouwmaterialenhandel), de 

bredeschool aan de Duurstedelaan en 

Neerlandia (het voormalig Prozeeterrein).

In deze wijkraadpleging wordt de participatie 

van deze drie projecten geanalyseerd. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan 

de wijkraad de gemeente goed onderbouwd 

adviseren over de mogelijke verbeterpunten 

voor bewonersparticipatie.

Praat mee 

Woont u in de buurt van het Booterrein, 

de Duurstedelaan of  het Prozeeterrein? 

En heeft u daarmee te maken? Dan nodigt 

Wijkraad Zuid u van harte uit voor één van 

de groeps ge sprekken in september. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

Labyrinth Onderzoek&Advies. U kunt zich 

aanmelden door een mailtje te sturen naar 

r.rimmelzwaan@labyrinthonderzoek.nl of te 

bellen naar 030 – 262 71 91; geef hierbij aan 

dat het over ‘wijkraadpleging zuid’ gaat.

Lekker samen bewegen en 

een appeltje tussendoor 

Laat de buren binnen…
en houd de dief buiten
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Ook Woonzorgcentrum Tolsteeg van 

AxionContinu heeft sinds kort een  

moestuin, met veel groenten en eetbare 

kruiden. Bewoners en bezoekers kijken 

deze zomer vanaf terras van het restau

rant uit op geurige kruiden met  bloemen, 

groenten en fruit. De Tolsteeg Tuinclub 

zoekt nog meer leden die het leuk vinden 

om in deze tuin te werken.

Tolsteeg Tuinclub

De Tolsteeg Tuinclub, onder professionele 

begeleiding van ecologisch hovenier Kees 

van der Laan, zoekt nog meer vrijwilligers. 

Iedereen die in de buurt van Tolsteeg woont 

en van tuinieren houdt, is van harte welkom. 

De leden van de tuinclub krijgen een tuin

cursus. Interesse? Voor aanmelden of meer 

informatie neemt u contact op met Marjolein 

van der Meer, telefoon: 030 – 256 75 67;  

email mvandermeer@axioncontinu.nl. 

Bloemen, kruiden en groenten

Iedereen kan wandelen tussen de bloem

bedden en fruitbomen en er zijn vele zitjes 

in de tuin, aan de voorkant van het gebouw. 

De kok van het restaurant gebruikt de 

groenten en kruiden voor de maaltijden.  

Met kruiden wordt ook verse kruidenthee 

gemaakt. In het winkeltje van Tolsteeg zijn 

straks verse bloemen uit de tuin verkrijgbaar.

Allerlei activiteiten in Tolsteeg hebben met 

de nieuwe tuin te maken, zoals bloemschik

ken, kruidenthee en kruidencrème maken, 

bloemen schilderen en nog veel meer. 

Kortom, de moestuin brengt letterlijk en 

figuurlijk leven in de brouwerij. 

Ook dit voorjaar organiseerde korfbal

vereniging HKC alweer voor de achtste 

keer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi 

voor de kinderen uit de groepen 4  

en 5 van basisscholen uit Hoograven  

en Lunetten. 

De Spits korfbalkampioen!

‘s Ochtends gingen de prijzen naar de 

groepen 4 van de Ariënsschool en De Hoge 

Raven. In de middag was het de beurt aan 

de kinderen van groep 5: wie mag zich 

korfbalkampioen van UtrechtZuid 2012 

noemen? Na een spannende strafworpen

finale was het basisschool De Spits die met 

de eer mocht gaan strijken en er met de 

grootste beker vandoor ging. Een mooie 

tweede plaats voor Sint Jan de Doper.

Het weer werkte erg mee, de sfeer bij de 

kinderen en hun juffen en meesters was 

goed, en met de inzet van veel scheids

rechters en andere vrijwilligers van HKC  

en van het ROC MiddenNederland werd  

het toernooi weer een groot succes!

OerHoogravense vereniging

HKC (Hoogravense Korfbal Club) bestaat  

al meer dan 60 jaar. Met het schoolkorfbal

toernooi wil HKC kinderen met verschillende 

achtergronden uit de wijk kennis laten 

maken met elkaar en met korfbal. Als 

oerHoogravense vereniging ziet HKC een 

rol voor zichzelf in de wijk. Naast het 

schoolkorfbaltoernooi werkt HKC ook mee 

aan gymlessen bij de brede school. 

Heb je meegedaan aan het toernooi? Of was 

je er niet bij, maar lijkt korfbal je een leuke 

sport om eens uit te proberen? Kom eens 

kijken bij een training! Neem contact op 

met Teja Willemse: teja.willemse@hetnet.nl 

of 030 – 605 59 49. Er is bij HKC plek voor 

kinderen vanaf 6 jaar en voor volwassenen. 

Je kunt altijd een paar keer gratis komen 

meetrainen!

Welkom in Moestuin Tolsteeg

Schoolkorfbaltoernooi

Buurtbewoners van harte welkom 

in de tuin van Tolsteeg! 

Spannend toernooi

Hoograven

Elk jaar organiseert projectontwikkelaar AM een voetbaltoernooi waarbij per doelpunt geld 

naar een goed doel gaat. Dit jaar was het goede doel: sport voor kinderen in Hoograven. 

Vandaar dat een team van Hoograven meedeed, met van links naar rechts: AartJan Voogt 

(assistent wijkmanager, Wijkbureau Zuid), Chistiaan Sack (opzichter bij Stadswerker), Jos de 

Bruin (Portes), Mark Verhoef (Portes), Joop Hofman (Briljante Ideeën), Rein Sohilait (Briljante 

Ideeën), Michiel Bodt (Stichting Move) en Reijco Roseboom (jongerenwerker JoU). Ondanks 

de stromende regen was de sfeer goed, een geslaagd en sportief evenenment! Er vielen flink 

veel doelpunten, met als resultaat een cheque van AM van € 3500 voor sport door in 

Hoograven.

Scoren voor Hoograven

Buurtbios
Op vrijdagavond 6 juli vanaf 21.30 uur 

wordt er op het Viconaterrein, op de 

hoek van de Diamantweg met Rotsoord, 

een film in de openlucht vertoond.  

De volgende datum is 31 augustus, in 

Dierenweide Nieuw Rotsoord. Iedereen  

is van harte welkom, neem wel zelf een 

stoel mee om op te zitten!

De ‘Buurtbios’ was in 2008 het allereerste 

‘Briljante Idee’ in Hoograven. Kinderen  

en ouders keken samen naar de film 

Polleke op het binnenterrein van de Huize 

de Geerlaan, de plek waar deze film ook is 

opgenomen. Dit Briljante Idee krijgt nu  

een vervolg, dankzij een groep enthousi

aste bewoners, Utrecht Manifest, de Vrede 

van Utrecht en het leefbaarheidsbudget 

van Wijkbureau Zuid.

De bekende ontwerper Jurgen Bey, betrok

ken bij Utrecht Manifest, heeft een mooi 

ontwerp voor een mobiele bioscoop 

gemaakt: een elektrisch karretje waarmee  

films kunnen worden vertoond. Meer 

informatie: www.overalinutrecht.nl.

In het Liesbospark, naast het kindercen

trum, komt binnenkort een kunstwerk van 

de Belgische kunstenaar Koenraad Dedob

beleer: een grote, ivoorkleurige, cirkelvor

mige luifel. ‘s Avonds wordt de sculptuur 

van binnenuit verlicht, wat een mooi 

effect geeft. De klankbordgroep Liesbos

park, met daarin vertegenwoordigers van 

de organisaties en verenigingen, heeft 

gevraagd om een kunstwerk voor het hele 

park. Daarom komen er verspreid door  

het hele park metalen cirkels te staan die 

dienst kunnen doen als bank of kunst

object. Deze ringen worden geplaatst 

nadat de asbestsanering in een deel van  

het park klaar is.

Het kunstwerk kan gezien worden als 

symbo lische samenvatting van de functies 

van het Liesbospark: een plek waar het 

goed toeven is, waar mensen zich prettig 

voelen en met ruimte voor sport en spel.

Kunstwerk met 
ringen

De eerste buurtbios in 2008



Prachtig licht en mooie 

voorstellingen

Sponsorloop De Baanbreker
Ongeveer 160 leerlingen van Basisschool de 

Baanbreker deden op 13 juni mee aan een 

sponsorloop, georganiseerd door de ouder

raad, en haalden daarmee het mooie bedrag 

op van € 4.200! De opbrengst is bestemd voor 

een ‘tweede oor’, een cochleair implantaat, 

voor een doof meisje van negen jaar oud, 

Jara. Zij gaat nu één dag in de week naar de 

Baanbreker en vier dagen naar speciaal 

onderwijs. Volgend jaar stapt ze helemaal 

over naar de Baanbreker. Met een tweede 

implantaat kan ze beter horen en daardoor 

gemakkelijker meedoen op school. Omdat  

in Nederland een tweede implantaat niet 

vergoed wordt, worden er – vooral in  

Lunetten – allerlei acties georganiseerd om 

geld in te zamelen. Meer informatie:  

www.tweeoren.nl.

Tijdens de sponsorloop was het gelukkig 

droog. Het publiek, met Jara, moedigde  

de kinderen fanatiek aan. Vlaggetjes,  

enthousiast publiek en toeters zorgden voor 

een feestelijk geheel. De kinderen renden  

de benen onder hun lijf vandaan, met een 

kleine adempauze als er na een rondje  

moet worden afgestempeld. Na 30 minuten 

was de finish. Met een prachtig resultaat, 

waar iedereen van de Baanbreker trots op 

mag zijn.

Licht op de Linie

Het Nieuwe Inzamelen

Op zaterdagavond 21 april was het zover; 

Licht op de Linie 2012. Een uniek theater  

en lichtspektakel op de vier Lunetten, de 

maanvormige forten van de Hollandse 

Waterlinie waar de wijk naar is vernoemd. 

Na maanden van voorbereiding en organi

satie is een bijzonder en feeëriek project 

gerealiseerd, dat de vier forten spectaculair 

in het licht zette. 

Zes laserstralen vormden de verbinding 

tussen de forten. Na de opening begon bij 

Lunet I de ‘verhuizing’ van de Domtoren naar 

Lunetten. Op Lunet II traden twee solisten  

op van de Nederlandse Opera; zij vertolkten 

diverse, prachtige aria’s. Bij Lunet III ging  

het publiek samen met verteller Peter Faber 

terug tot de Romeinse tijd. Een onmogelijke 

liefde tussen de Romeinse soldaat Lucius en 

de schone jonkvrouw Luna. Een liefde die 

niet mocht zijn. Lunet III veranderde in een 

boosaardige draak, prachtig verbeeld met 

bijzondere lichteffecten. Gelukkig overwint 

de liefde alles! Op Lunet IV een indrukwek

kend optreden van Percossa, de beste 

slagwerkgroep van de Benelux,  met een wel 

heel erg indrukwekkende lichtshow.

Met alle optredens werd op een bijzondere 

manier gebruik gemaakt van de vier Lunet

ten en alle mogelijkheden die de forten 

hebben werden benut. En dat in combinatie 

met hele bijzondere lichteffecten. Erg de 

moeite waard!

Licht op de Linie 2012 is ontstaan uit een 

samenwerking tussen de provincie en 

gemeente Utrecht, het projectbureau Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en Luudiek Evenemen

ten. Naar schatting hebben meer dan 3000 

bezoekers het evenement bijgewoond. 

Duurzaam, goed voor het milieu en goedkoper

Projectleider Sylvia Meintser: ‘Het doel van Het 

Nieuwe Inzamelen is om meer afval te kunnen 

hergebruiken en het daarbij voor bewoners zo 

gemakkelijker mogelijk te maken om afval te 

scheiden. We hebben kritisch gekeken naar de 

ervaringen van andere steden. In Zwolle werkt 

dit systeem goed. Afval scheiden is duurzaam, 

goed voor het milieu en goedkoper. Afvalstof

fen, zoals papier, karton, plastic verpakkings

materiaal en gft zijn prima grondstof voor 

nieuwe producten. Meer gescheiden afval 

betekent lagere kosten, en dus ook minder 

stijging voor de afvalstoffenheffing. Omdat 

bewoners van Lunetten de beste afvalschei

ders van Utrecht zijn, wordt hier met deze  

pilot begonnen.’

Wat gaat er veranderen

Bewoners hebben voortaan drie kliko’s: één 

voor papier, één voor plastic en één voor gft. 

Vlakbij de woningen komen ondergrondse 

containers waar bewoners zelf hun restafval  

in kunnen doen. Glas en textiel kunnen nog 

steeds op de bekende plekken worden aange

boden. Vlakbij appartementencomplexen 

komen extra containers voor het inzamelen 

van plastic; gft wordt gescheiden opgehaald 

met de citybin. Afval dat niet in een container 

past is grofvuil; bewoners kunnen gratis een 

afspraak maken om dat op te laten halen via 

www.utrecht.nl/grofvuil of telefonisch  

via 030 – 286 00 00.

Sylvia Meintser: ‘Bewoners kunnen voortaan  

24 uur per dag hun restafval weggooien. Dat 

hoeft geen grote vuilniszak te zijn, mensen 

kunnen gewoon een klein zakje afval weg

gooien, bijvoorbeeld als ze boodschappen 

gaan doen. Het mag niet voorkomen dat een 

container helemaal vol is, daar gaan we in de 

pilot extra goed opletten. Een kapot wasrekje 

en een oude bezemsteel passen niet in de 

afvalcontainer. Dat is voortaan grofvuil, dat 

halen we gratis op nadat er een afspraak is 

gemaakt.’

Ondergrondse afvalcontainers

Tijdens de inloopavond waren er veel vragen 

over de plekken waar de nieuwe afvalcontai

ners komen. Bewoners van het deel van 

Lunetten waar als eerste Het Nieuwe Inzame

len start, hebben een brief gekregen met 

daarin de locaties van de ondergrondse 

afvalcontainers. Als ze een betere plek weten 

voor een container, kunnen ze dat in een 

zienswijze laten weten. Nadat de gemeente 

daarover een besluit heeft genomen, hebben 

bewoners nog zes weken de tijd om bezwaar 

te maken.

Meer weten? 

Zie www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen.
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Lunetten

Half september start in een deel van Lunetten de pilot Het Nieuwe Inzamelen. Bewoners 

kunnen drie afvalsoorten aan huis gescheiden inzamelen: papier, gft en plastic. Dit wordt 

regelmatig opgehaald. Het restafval wordt dan niet meer huisaanhuis opgehaald; bewo

ners kunnen dit op elk moment dat hen goed uitkomt vlakbij hun huis in ondergrondse 

containers storten. Het Nieuwe Inzamelen wordt in vier fasen ingevoerd in heel Lunetten. 

Als eerste is het deel van de wijk tussen het inundatiekanaal, de Simplonbaan en de Koppel

dijk aan de beurt. Begin juni was er voor deze bewoners een drukbezochte inloopavond. Het 

is de bedoeling dat Het Nieuwe Inzamelen in dit deel van de wijk in september start.



gedrag accepteren we niet. Als gemeente 

coördineren we de aanpak jeugdgroepen. 

We gaan met bewonersmeldingen aan de slag 

en laten bewoners ook weten wat daarmee 

gebeurt. Bewoners die ideeën hebben om 

overlast te verminderen of daaraan mee 

willen werken, kunnen contact met ons 

opnemen via Wijkbureau Zuid. Mensen die 

jongeren willen aanspreken op hun gedrag, 

maar niet weten hoe, kunnen we tips geven 

of we organiseren een speciale bijeenkomst 

daarover.’

Sinds kort heeft Toezicht en Handhaving 

‘JongerenBOA’s’ (buitengewoon opsporings

ambtenaar). Micha van der Linden: ‘We maken 

contact met jeugdgroepen. Gewoon door een 

praatje met ze te maken of advies te geven 

als ze ergens een probleem mee hebben. 

Verder hoort signaleren bij onze taken. En 

als BOA mogen we ook boetes uitdelen, 

bijvoorbeeld voor afval op de grond gooien. 

Naast boetes geven kunnen we jongeren 

ook rechtstreeks doorverwijzen voor een 

Halttaakstraf, waarbij ze liefst in dezelfde 

buurt zwerfafval moeten opruimen.’

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het Openbaar Ministerie zet in op het snel 

afdoen van zaken van deze jongeren en er 

zijn speciale zittingen voor jongeren die als 

‘kopstuk’ in een jeugdgroep actief zijn. Bij 

veelplegers, jongeren die steeds opnieuw in 

de fout gaan, wordt het hele dossier bij de 

rechter bij de rechtzaak ingebracht. In die 

gevallen zal het OM om strengere straffen 

vragen. Het strafproces zal zo snel mogelijk 

plaatsvinden, ook het hoger beroep en 

voorwaardelijke veroordelingen.

Jongeren mogen op 
straat zijn en elkaar 
daar ontmoeten

Wat kunt u doen?

Om jongeren die ernstige overlast en crimi

naliteit veroorzaken goed aan te kunnen 

pakken, is informatie uit de wijk onmisbaar. 

Daarom is het zo belangrijk dat u de politie 

belt op het noodnummer 112 op het moment 

dat u ziet dat iemand iets vernielt, steelt of 

zich verdacht gedraagt. Verdacht gedrag kan 

bijvoorbeeld zijn dat iemand in auto’s of 

door ramen kijkt. Als u het niet vertrouwt, 

bel dan ook gerust 112. Op die manier krijgt 

de politie de kans om iemand heterdaad te 

betrappen. Ook uw ervaringen met de 

jongeren of getuigenverklaring kan van 

groot belang zijn. Via het telefoonnummer  

09008844 ‘geen spoed, wel politie’ kunt  

u overlast of informatie doorgeven.  

U kunt jongerenoverlast ook doorgeven  

aan Wijkbureau Zuid via 030 – 286 00 00  

of zuid@utrecht.nl.

Wat doet de politie?

Wijkagent Henk Goldsteen: ‘Wat we willen 

bereiken is dat jongeren die overlast veroor

zaken, daarmee stoppen. We kennen veel 

jongeren in de wijk, we weten wie de mee

lopers in een groep zijn en wie slechte invloed 

hebben op anderen. Die laatste groep jongeren 

krijgen van ons de maximale aandacht om 

ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk hun 

straf krijgen. We scheren niet iedereen over 

één kam, maar willen echt de ‘kopstukken’ 

eruit halen.’ Collega Jessica Henske vult aan: 

‘Jongerenoverlast aanpakken kan niemand 

alleen, daarvoor moeten alle partijen met 

elkaar samenwerken.’

Wat doet het jongerenwerk?

Demie Hahury: ‘Ons doel als jongerenwerkers 

is om jongeren perspectief te geven. Wil je 

echt criminaliteit verminderen, dan moeten  

de jongeren weer perspectief krijgen. Veel 

jongeren hebben het thuis echt moeilijk en 

zijn daarom zoveel op straat. Jongerenwerkers 

kunnen hen helpen met het zoeken naar werk 

of begeleiden zodat ze weer naar school gaan. 

Bij de Veilige Vindplaats kunnen jongeren 

vanaf 16 jaar langskomen, er is een relaxte 

sfeer, ze kunnen er veilig over hun problemen 

praten en we proberen om met ze mee te 

denken. Het is mooi dat jongeren ons goed 

weten te vinden. Daarnaast willen we hen ook 

normen en waarden leren; gewoon, hoe hoor 

je je op straat te gedragen. Daar spreken we 

hen echt op aan.’

Wat doet de gemeente?

Tanja Heijkamp, gebiedsmanager Veiligheid 

voor Utrecht Zuid: ‘Natuurlijk mogen jongeren 

op straat zijn en daar hun vrienden ontmoeten. 

Maar hinderlijk, overlastgevend, crimineel 
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Ook uw hulp als bewoner is hierbij nodig: 

meld jongerenoverlast. Op het moment 

dat u overlast ervaart, kunt u de politie 

bellen via 0900 – 88 44. Achteraf kunt u de 

overlast melden bij de Wijkbureau Zuid via 

030 – 286 90 00 of zuid@utrecht.nl. En bent 

u getuige van bijvoorbeeld vernielingen of 

verdacht gedrag, bel dan direct 112. Op die 

manier heeft de politie de grootste kans om 

de dader op heterdaad te betrappen.

Alle jeugdgroepen in de wijk zijn ingedeeld; 

er zijn ‘aanvaardbare’, ‘hinderlijke’, ‘overlast

gevende’ en ‘criminele groepen’. De aanpak 

hangt af van het type groep. In de nieuwe 

aanpak is er extra aandacht voor jongeren 

die goede of juist slechte invloed hebben 

op de rest van de groep. Tergelijkertijd is er 

inzet om jongeren meer mogelijkheden te 

geven om hun opleiding af te maken en een 

baan te kunnen vinden. 

Ziet u vernieling,  
diefstal of iets anders 
dat strafbaar is?  
Bel 112! Heterdaad!

Overlast en criminaliteit kunnen niet alleen 

door politie, gemeente en het Openbaar 

Ministerie worden opgelost. Ook de ouders 

van de jongeren en de buurtbewoners 

hebben daarbij een belangrijke rol. Alle 

jongeren uit een hinderlijke, een overlast

gevende of een criminele groep hebben 

een persoonlijke brief gekregen waarin staat 

dat politie, jongerenwerk en de gemeente 

extra aandacht voor hen hebben. Ze kunnen 

ook zelf contact opnemen met het jongeren

werk, bijvoorbeeld voor extra begeleiding 

om hun opleiding af te maken of om hulp 

bij het zoeken van werk. Ook alle ouders 

kregen een brief waarin ze staat dat hun 

kind lid is van een jongerengroep die 

overlast geeft en waarin hun medewerking 

wordt gevraagd om de overlast te vermin

deren. Ouders worden ook betrokken 

via bijeenkomsten en gesprekken met 

jongerenwerkers en politie.

Jongeren horen in de stad en het is prima als ze elkaar op straat ontmoeten. Maar 

hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag wordt niet getolereerd. Op verschillende 

manieren wordt eraan gewerkt dat te verminderen. Aan de ene kant door een stevige 

aanpak voor jongeren die zich bezig houden met crimineel gedrag en vernielingen.  

En aan de andere kant door juist kansen en mogelijkheden voor jongeren die daar niet 

meer aan mee willen doen. Een combinatie van grenzen stellen en perspectief bieden.

Hotzo, het netwerk voor ZZPers van Utrecht Zuid, bestaat twee 

jaar en dat is uitgebreid gevierd met een inhoudelijke en gezellige 

bijeenkomst waarin samenwerken centraal stond. Alle deelnemers 

gingen geïnspireerd naar huis, met nieuwe ideeën en kansen voor 

samenwerking met andere ZZPers en met bedrijven. 

Meer weten: www.hotzo.nl.

Colofon

Wijkbureau Zuid
‘t Goylaan 125
3525 AG Utrecht
telefoon 030 – 286 00 00
email zuid@utrecht.nl
www.utrecht.nl/zuid
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Jongerenaanpak nieuwe stijl

ZZPnetwerk Hotzo 
voor verbinding 
en samenwerking

112 Spoed Alarm politie, brandweer en ambulance (gratis)

Bel 112 als elke seconde telt. Als levens op het spel staan of als u op dat moment 

(heterdaad) getuige bent van diefstal, inbraak, vernieling of mishandeling. Het helpt  

de politie als u weet hoe de dader eruit ziet. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

0900 – 88 44 Geen spoed, wel politie

Bel dit nummer wanneer u bijvoorbeeld getuige bent geweest (niet heterdaad) van 

diefstal, mishandeling, een ongeval of een ernstig burenconflict. Of als u overlast wilt 

melden, informatie en advies wenst over politiezaken of de wijkagent wilt spreken.  

Dit nummer kunt u ook bellen bij woninginbraak of autokraak (niet heterdaad).

030 – 286 00 00, zuid@utrecht.nl Wijkbureau Zuid

Leefbaarheid, veiligheid, informatie over de wijk

Bij Wijkbureau Zuid van de gemeente Utrecht kunt u meldingen doorgeven over 

veiligheid in uw buurt: jongerenoverlast, intimidatie, geluidsoverlast, vandalisme  

en vernielingen. U kunt ook meldingen doorgeven over vervuiling of over kapotte 

staatlantaarns of bestrating.

Utrecht Veilig! 
Dat doen we samen.

Melden!

Jongeren moeten weer 
perspectief krijgen


