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Utrecht in
actie voor
mensen met
schulden

Zorgen over veiligheid bij bewoners Jacoba van Beierendreef

Door middel van zo’n veertig
acties wil de gemeente
Utrecht bereiken dat over een
paar jaar meer Utrechters
kunnen rondkomen en meedoen. Voor het uitvoeren van
de zogenoemde ‘Actieagenda
Utrechters schuldenvrij’ investeert de gemeente de komende vier jaar ruim zes miljoen euro.
Diane Hoekstra
Utrecht

GroenLinks-wethouder Linda
Voortman (werk en inkomen)
maakt vandaag haar plan tijdens de ‘week van het geld’ bekend. Ze kondigt aan dat bij de
gemeente ervaringsdeskundigen in dienst genomen worden,
er een aanpak komt om geldzorgen bespreekbaar te maken
en gaat de gemeente samen met
werkgevers uit de stad eerder
ondersteunen bij schulden van
werknemers.
In het plan staan meer acties
die ervoor moeten zorgen dat
Utrechters schuldenvrij raken,
hun geldzorgen tijdig bespreken en eenvoudig hulp krijgen.
Er is ruimte voor maatwerk en
vroegsignalering om mensen
duurzaam van hun schulden af
te helpen. Ook wil de gemeente
werk gaan maken van het digitale huishoudboekje.
Ondanks de economische
groei komen volgens de gemeente nog veel huishoudens
met moeite rond en nemen
problematische schulden toe.
Men zit vaak in een vicieuze
cirkel: iemand zonder werk
komt lastig uit de schulden en
iemand met schulden blijft
doorgaans moeilijker aan het
werk. Volgens Voortman leiden problematische schulden
tot armoede, sociale uitsluiting,
stress en andere gezondheidsproblemen bij volwassenen en
kinderen. ,,Daarom willen we
extra inzetten op het bestrijden
van armoede en problematische schulden.’’
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November vorig jaar vielen er ook al stenen van de gevel, toen vielen ze net naast het glijbaantje op deze galerij. FOTO AD

Opnieuw vallen stenen uit
gevel complex woningen
Bewoners van een complex woningen aan de Jacoba van Beierendreef in Overvecht maken
zich grote zorgen over hun veiligheid op straat, nu hier gisteren opnieuw stenen uit de gevel
omlaag zijn gevallen. Dit keer
gebeurde dat aan de achterzijde
van het complex, aan de kant
van de Maria van Hongarijedreef.
Maarten Venderbosch
Utrecht

November vorig jaar liet ook al een
strip van anderhalve meter tegels
los, die met lijm tegen de gevel was
geplakt. De stenen kwamen onder
meer terecht op het balkon van be-

Woordvoerder Enzo Grijseels
van verhuurder Mitros zegt ‘net als
de bewoners’ geschrokken te zijn
van wat er is gebeurd. ,,Wij willen
natuurlijk niet dat onze huurders
gevaar lopen door loszittende stenen die naar beneden kunnen vallen. Wij willen dat er nu zo snel
mogelijk duidelijkheid komt over
de oorzaak, en dat het probleem
voor eens en voor altijd wordt aangepakt.’’
Aannemer BAM heeft vorig jaar
november het complex volledig ‘afgeklopt’, zegt Grijseels. Dat wil zeggen dat met inzet van een hoogwerker alle strips met stenen zijn
beklopt, om te zien welke los zaten
en welke niet. ,,Alles wat los zat, is
toen onmiddellijk verwijderd. We

dachten Dat de situatie daarmee
voor het moment weer veilig was.
We zijn tegelijk een onderzoek gestart naar de vraag hoe dit heeft
kunnen gebeuren. Is de lijm niet
goed? Deugt de constructie wel?
Daar waren we nog mee bezig.
Maar nu het toch wéér is gebeurd,
moet er echt vaart worden gemaakt.
We willen liefst meteen maatregelen nemen die nodig zijn om het
probleem uit de wereld te helpen.’’
Grijsseels erkent ook, dat de communicatie met bewoners beter had
gemoeten. ,,Ze zijn veel te lang in
het ongewisse gelaten. Er gaat nu
heel snel een brief uit om hen te informeren over wat er aan de hand
is, en wat we eraan denken te gaan
doen.’’

Een andere kijk op openbaar groen zit er niet in
Paul Kurstjens

De gemeenteraad
van Utrecht neemt
donderdag een
besluit over de
omstreden sloop
van tientallen (sociale) huur- en
koopwoningen aan
de Croeselaan in
Utrecht-West. Stedenbouwkundige
Paul Kurstjens is
sceptisch.

woner Saïd El Idrissi. Ze vielen vlak
naast de glijbaan waar eerder die
dag zijn nichtje nog had gespeeld.
,,Levensgevaarlijk’’, oordeelde hij
toen al.
Mitros liet daarop uit voorzorg
alle strips door de aannemer controleren. Maar de resultaten van dat
onderzoek zijn nog steeds niet bekend bij de bewoners. ,,Ze kwamen
met een hamertje en tikten daarmee tegen de stenen. Dat was kennelijk het onderzoek. Verder hebben we er nooit meer iets over gehoord’’, reageert El Idrissi. Hij kijkt
er niet erg van op, dat opnieuw stenen naar beneden zijn gevallen.
,,Het was te verwachten. Er zitten
nog steeds stenen los, die kun je gewoon zien zitten.’’

at is er aan de hand met de
Utrechtse plannenmakers?
Die vraag stelden enkele
raadsleden verleden jaar waarschijnlijk ook, toen de bewoners van de
Croeselaan aan de bel trokken. Hun
woningen moeten plaatsmaken voor
een klein ‘pocketpark’, dat heel stoer
‘park van de stad’ genoemd wordt.
Te laat, volgens de ambtenaren
wier plannen al in kannen en kruiken waren, maar nooit te laat voor de
bewoners, die zich niet gehoord voelden. Hun appel leidde in de gemeenteraad tot een amendement, waarin
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externe bureaus de opdracht kregen
om de betreffende woningen creatief
in te passen zonder het geplande
groen aan te tasten. Een duivels dilemma waarbij de winnende oplossing bestond uit het bouwen van een
markante toren (vooruit, nog eentje),
met het materiaal van de te slopen
woningen. Behalve de groene ziel
werd nu ook het circulaire denken op
het podium gehesen. Hoe cynisch
kun je zijn?

Profijt
Het bureau dat de bewoners hadden
voorgedragen, loste dat duivelse dilemma anders op. Dat liet alle wo-

ningen staan en wees erop dat je met
een (ecologisch) samenhangende
groenstructuur tussen deze nieuwe
woonwijk en zijn omgeving er vanzelf meer groen bij krijgt. Zowel de
huidige als de nieuwe bewoners hebben daar profijt van.
Het blikverruimende plan wees
impliciet op het risico dat de torenwijk een elitair eiland in de stad zou
worden. En dat je als gemeente de
verantwoordelijkheid draagt om de
omliggende buurten te integreren
met de nieuwbouw en met de bewoners. Het alternatieve plan voldeed
aan alle randvoorwaarden, maar begaf zich buiten de lijntjes van het

plangebied en werd daar met zwakke
ambtelijke argumenten voor afgestraft.
In de gemeenteraadsvergadering
op 28 maart zal ongetwijfeld de kaart
van de onvermijdelijkheid getrokken
worden. Iedereen heeft zich blind gestaard op het betreffende parkje en
dat daar bewoners voor moeten verhuizen is onvermijdelijk. Een planaanpassing is te veel gevraagd. De bewoners worden nu waarschijnlijk tegemoetgekomen in hun herhuisvesting, maar een andere kijk op openbaar groen zit er niet in. De ‘groene
waas’ van de plannenmakers biedt
daar echter geen enkele ruimte voor.

