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Houria Sakkour 
vond een baan

Groepsbijeenkomsten
“De groepsbijeenkomsten van de 

gemeente zijn heel leerzaam. Je leert 

jezelf te presenteren. Hoe je een cv 

schrijft. Hoe je social media inzet om 

een baan te vinden. Daarnaast is het 

contact met lotgenoten heel 

waardevol. Met hen kun je ervaringen 

uitwisselen. En je teleurstelling delen 

als je weer eens bent afgewezen.” 

Heeft zij nog een tip?
“Het belangrijkste is te zorgen dat je 

bezig blijft. Heb je geen baan, ga dan 

vrijwilligerswerk doen. Of ben actief 

Houria Sakkour (33) werkt sinds 1 september bij de gemeente Utrecht  

als administratief medewerkster. “Ik heb drie jaar zonder werk gezeten, 

waarvan de laatste negen maanden in de bijstand. Achteraf vind ik dit gat  

in mijn arbeidsverleden heel jammer. In het begin zag ik er tegenop om te 

moeten solliciteren. Maar gaandeweg werd ik enthousiast, en zag ik het als 

een kans.”
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“ Zorg dat je  
bezig blijft!”

Solliciteren:  
regels en 
tips!
De Participatiewet is erop gericht 

mensen met een bijstandsuitkering 

zo snel mogelijk financieel 

zelfstandig te laten zijn. U bent 

daarom verplicht een baan te zoeken.  

Vele uitkeringsgerechtigden zijn al 

gemotiveerd om werk te vinden.  

Zij zien solliciteren als een kans. 

Daarbij hebben zij een mooie brief en 

een curriculum vitae (CV) en zoeken 

zij zelf deskundige hulp en feedback. 

Maar het kan ook zijn dat u het 

moeilijk vindt om u actief op te 

stellen. U vindt het onredelijk dat  

u moet solliciteren in een lastige 

arbeidsmarkt, en u voelt onmacht.  

Dit kost veel energie, die u beter kunt 

gebruiken om actief werk te zoeken. 

Hulp van de gemeente
De gemeente wil u graag helpen bij 

het vinden van werk. Daarvoor biedt 

zij onder andere werktrainingen en 

groepsbijeenkomsten aan. Tijdens de 

werktrainingen doet u arbeidsritme op 

en leert u meer over werken en hoe u 

moet solliciteren, zoals een CV 

schrijven en hoe u kunt netwerken.  

In de groepsbijeenkomsten krijgt u 

hulp bij het solliciteren en kunt u met 

elkaar ervaringen uitwisselen.  

Ga er vooral heen, doe actief mee en 

bedenk dat u ook van elkaar kunt 

leren. Zo worden uw sollicitatievaar-

digheden alleen maar beter. En neemt 

de kans op werk toe. >

op de school van je kinderen. Dat kun 

je allemaal op je CV zetten, en dat ziet 

een werkgever ook.  

Ik ben blij met mijn baan. Ik verdien 

mijn eigen geld, ik ontwikkel me 

verder en hier heb ik veel sociale 

contacten. Dat is allemaal heel 

waardevol.”



Wijknieuws Leidsche Rijn
Informatie van de gemeente Utrecht over uw buurt en wijk

“Na het overlijden van mijn 
man merkte ik dat het steeds 
stiller werd om me heen”, 
vertelt mevrouw Boot. “Mensen 
zeggen wel dat ze je komen 
opzoeken, maar op een gege-
ven moment houdt dat toch 
op. Mijn kinderen hebben werk 
en zijn druk, en ik begon te 
vereenzamen. Ook heb ik een 
zwakke gezondheid. Iemand 
raadde me aan om me in te 
schrijven bij de Drie Ringen.” 

Er is veel te doen
De Drie Ringen bestaat sinds 
april 2009. Zorgmedewerkers 
en verplegend personeel van 
AxionContinu zijn er voor de 
bewoners van de 51 verzor-
gingsappartementen en zes 
verpleegappartementen. 

Mevrouw Boot woont er inmid-
dels twee jaar en is helemaal 
opgefleurd. “Ik heb een ruim 
appartement. Gelijkvloers. Ik 
eet in het restaurant, dus ik 
hoef niet meer te koken. Elke 
dag komt er iemand kijken en 
helpt me met mijn medicijnen. 
Een keer per week wordt er 
schoongemaakt. De medewer-
kers zijn erg vriendelijk en heel 

lief. Ik kan goed opschieten 
met de mensen die hier wonen. 
We ontmoeten elkaar in het 
restaurant. 
En er wordt hier veel voor ons 
gedaan. Er is een breiclub, een 
knutselclub en elke woensdag 
is er soos. Je kunt op gymnas-
tiek of naar geheugentraining. 
Er zijn ook dagjes uit. Niets 
is verplicht, alles mag. Mijn 

dochters zeggen wel eens: 
”Ma, ben je ook wel eens vrij?”

Wat willen de bewoners?
Voor afdelingsmanager Linda 
Pieters van AxionContinu staan 
de behoeften van de bewoners 
op nummer een. “We willen 
leuke activiteiten aanbieden 
en goede zorg”, zo vertelt ze. 
“We houden elke twee jaar een 

Wonen in woonzorgcentrum de Drie Ringen

“Het is hier hartstikke gezellig”
Je wordt oud, en bent steeds meer aangewezen 
op zorg. Wat dan? Rini Boot (70) bewoont een 
appartement in woonzorgcentrum de Drie Ringen. 

Mevrouw Boot: “Ik ben hier helemaal opgefleurd!”



cliënttevredenheidsonderzoek 
onder de bewoners, uitgevoerd 
door een extern bureau. 
Tijdens speciale themabijeen-
komsten die we eens in de zes 
weken organiseren, vragen we 
de bewoners naar hun wensen. 
Wij denken met ze mee en wij-
zen ze op mogelijkheden.”

Zorg op maat
Zo kunnen bijvoorbeeld de 
bewoners aangeven op welk 
tijdstip ze gewekt willen 
worden. “Onze medewerkers 
maken dan een speciale loop-
route. Dat werkt heel goed,” 
aldus Linda. 

Ook brengt een boodschap-
penbusje op verzoek de be-
woners elke week naar win-
kelcentrum Kanaleneiland om 
te winkelen. “Maar ze zijn ook 
heel blij met het nieuwe win-
kelcentrum Terwijde, dat nu op 
loopafstand ligt. 
Verder organiseren we alles 
wat gezelligheid en sfeer 
brengt. Van klassieke con-
certen tot bingo-avonden. 
Daar is budget voor.”

Altijd aanbellen
De autonomie van de bewo-
ners is belangrijk, zo geeft 
Linda aan. “Onze medewerkers 
hebben ook heel duidelijke 
gedragsregels. We bellen altijd 
aan bij bewoners. Mensen 
spreken we met u aan, tenzij 
ze aangeven dat ze het anders 
willen. Onze medewerkers dra-
gen geen uniform, alleen een 
naambadge. Ook dat draagt 
bij aan de goede sfeer.” Linda 
verwacht dat in de toekomst 
de doelgroep zwaardere zorg 
nodig zal hebben. “We zorgen 
nu al voor extra scholing van 
de medewerkers. Verder zet ik 
alle disciplines die nodig zijn 
in. Zoals bijvoorbeeld psycho-
logen, sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen.”

Iedereen is welkom
Het moderne gebouw huis-
vest op de begane grond een 
restaurant, een winkeltje en 
een kapper. Hier kunnen ook 
mensen uit de wijk gebruik 
van maken. Of passanten. Dat 
gebeurt nog te weinig vol-
gens Linda. “De mensen weten 

de kapper inmiddels te vin-
den. Maar ze zouden ook een 
warme maaltijd kunnen komen 
eten tussen de middag. En dat 
is niet duur. Alle mensen uit de 
wijk zijn hier van harte wel-
kom.”

Woonzorgcentrum 
de Drie Ringen

Hier levert AxionContinu 
wonen en zorg aan 
bewoners.
In het complex biedt 
stichting Reinaerde 
gespecialiseerde zorg 
aan ouder wordende 
mensen met een 
verstandelijke beperking.

Kandinskystraat 40, 
3544 NW Utrecht
(030) 686 69 50
www.axioncontinu.nl/
drie_ringen

Linda Pieters: “Wij richten ons op de wensen van de bewoners.”



Het gebouw van De Stits is de uitvalsbasis van het 22-koppig 

team Toezicht en Handhaving, dat het gebied Leidsche Rijn 

en Vleuten-De Meern als werkterrein heeft. Tussen 6 uur ’s 

ochtends en 23 uur ’s avonds zijn ze op straat te vinden, waar 

ze als dat nodig is corrigerend optreden. Primaire taak is om 

zichtbaar aanwezig te zijn op straat, mensen aan te spreken 

op hun gedrag en om service te verlenen. 

Teamchef Margriet Kragten: “Ons team bestaat uit toezicht-

houders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 

Een toezichthouder mag mensen aanspreken op hun gedrag. 

Denk aan overtredingen zoals de hond los laten lopen, of 

fietsen op de stoep. Een boa heeft meer bevoegdheden: 

hij kan iemand die in overtreding is bekeuren. Bijvoor-

beeld iemand die zijn auto in het groen heeft geparkeerd.” 

In de toekomst zullen alle medewerkers van Toezicht en 

Handhaving de bevoegdheid hebben om boetes uit te 

delen. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd. Met ingang van 

1 januari 2009 wordt het aantal strafbare feiten waarop 

boa’s mogen handhaven ook nog uitgebreid.

Openbare ruimte moet veilig, heel en schoon zijn

Forse uitbreiding taken Toezicht en Handhaving 

In de wijk Vleuten-De Meern verloopt de inzameling van 

restafval anders dan in de rest van Utrecht. Bewoners 

brengen hun restafval en gft-afval weg naar inwerpzuilen 

die zijn aangesloten op ondergrondse inzamelpunten. Deze 

containers worden één of meerdere malen per week door de 

gemeente Utrecht geleegd.

Toch komt het regelmatig voor dat bewoners zakken met 

afval naast de containers plaatsen als zo’n container vol is of 

verstopt. Het achterlaten van afval is strafbaar. Aangeraden 

wordt om in zo’n geval de zak met restafval thuis te bewaren 

tot de container geleegd is.

Grofvuil
Ook komt het vaak voor dat bouwafval en verpakkings- 

materialen op straat worden achterlaten. Dat gebeurt 

vooral in gebieden waar mensen net komen wonen. Dit is 

verboden en bewoners kunnen een bekeuring krijgen. De 

gemeente haalt 1m3 van dit grofvuil gratis op. Bewoners 

kunnen via het telefoonnummer 030 – 286 00 00 een 

afspraak maken om het te laten ophalen. De wachttijd is 

maximaal twee weken.

Een andere mogelijkheid is om het grofvuil zelf weg 

te brengen naar afvalscheidingstation ‘De Stits’, 

Mostperenlaan 2, Utrecht.Hier kunnen bewoners   

zelfs gratis een aanhangwagen lenen. Ze kunnen   

deze telefonisch reserveren via 030 – 286 00 00.   

Het gebruik is gratis, wel moeten ze vooraf een borg   

van ¤ 100,00 contant betalen. 

 

Wie denkt dat een medewerker van Toezicht en Handhaving alleen mag controleren 
komt bedrogen uit. Tegenwoordig mogen ze een procesverbaal uitschrijven waar de 
betreffende persoon bij is. Dat noem je handhavend optreden.

Margriet Kragten tussen medewerkers van het team Toezicht en Handhaving.

Signaleren en controleren
Een hele en schone leefomgeving waarin mensen zich veilig 

voelen, is het uiteindelijke doel van Toezicht en Handhaving. 

“Onze medewerkers letten erop dat het straatmeubilair heel 

is, en dat er geen huisvuil rondslingert. Ook kijken ze of 

mensen geen spullen zichtbaar in hun auto laten liggen, wat 

kan uitnodigen tot auto-inbraak. En ze controleren woningen 

op inbraakgevoeligheid. Zien ze bijvoorbeeld openstaande 

ramen, een kliko onder een raam of een laptop zichtbaar op 

tafel, dan laten ze een controlekaartje achter waarop staat 

wat de mensen het beste wel en niet kunnen doen. Zij zijn 

de ogen en de oren van de wijk.”

Aanbieden huisvuil: laten we het netjes houden

Vuilnis op de Houtrakgracht
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Dienst Wijken 

 

Het initiatief kwam van rector Jeanine Vlastuin van het Ama-

deus Lyceum. Het convenant heeft een preventief karakter, 

benadrukt Jeanine. “We willen dat de jeugd opgroeit tot 

verantwoordelijke sociale mensen. Daarvoor willen wij ze 

over dit onderwerp informeren. Maar we controleren ook en 

geven daarmee het signaal af dat we opletten.”

Afspraken  
Het convenant regelt vele aspecten van veiligheid. De school 

is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van schoolper-

soneel, leerlingen en bezoekers. Is ingrijpen van de politie 

nodig, dan zal dat snel en rustig gebeuren. Ook in de omge-

ving van de school gelden afspraken. “Wanneer de eigenaar 

van een supermarkt last heeft van onze leerlingen gaan 

we met hem in gesprek,” zegt Jeanine. “We kijken hoe we 

het beste met het verkeer kunnen omgaan, hoe we het zo 

kunnen organiseren dat de ouders van de basisschool naast 

ons geen last hebben van onze scooters en wij niet van hun 

auto’s. Het is belangrijk leerlingen bewust te maken van hun 

gedrag,” vindt Jeanine.

Kluisjescontrole
De eerste heel concrete actie is de aankondiging dat de 

politie binnenkort op alle drie de scholen de inhoud van de 

kluisjes van de leerlingen controleert op de aanwezigheid 

van drank, drugs, wapens of vuurwerk. Afhandeling ervan 

vindt of bij de politie plaats, of bij Bureau Halt. 

“Onze school is nu nog relatief klein, maar gaat groeien naar 

1700 leerlingen. Daarom is het mooi om nu al afspraken 

gemaakt te hebben over veiligheid. Deze evalueren we om 

de twee, drie jaar en stellen we dan stukje bij beetje bij.”

 

Scholen maken afspraken over veiligheid 

Deze zomer hebben de drie voortgezet onderwijsscholen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn 
het Convenant Veilig in & om School afgesloten. Met de politie, het Bureau Halt, het Openbaar 
Ministerie en de gemeente Utrecht hebben de scholen afgesproken dat zij zich actief inzetten om 
de veiligheid in en om de scholen te handhaven en te waarborgen. Hiermee willen ze overlast, 
vandalisme en criminaliteit in en om de school voorkomen.    

“We willen een veilige omgeving zijn”

De gemeente Utrecht start in samenwerking met 
de Politie, het Bureau Discriminatiezaken en 
Panel Deurbeleid, de campagne: Discrimina-
tie? FF Melden! Vanaf 2 januari a.s. worden 
Utrechters opgeroepen om discriminatie sneller 
en vaker te melden. Ook maakt de campagne 
duidelijk dat discriminatie iedereen kan treffen, 
op basis van ras, afkomst, beperking of seksu-
ele voorkeur.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Utrech-
ters onvoldoende weten waar ze terecht kun-
nen als zij te maken krijgen met discriminatie 
of ongelijke behandeling. Het idee bestaat dat 
melden toch geen zin heeft. Door een aantal 
aansprekende beelden van herkenbare situaties 
roept de campagne de Utrechters op om toch 
vooral te melden. Alleen al door het registreren 
van meldingen, is er meer inzicht in het dis-
criminatoire karakter van plaatsen, bedrijven, 
situaties en personen. Op basis daarvan kan er 
gehandeld worden.

Kijk voor meer informatie op www.ffmelden.nl

FF Melden!

Jeanine Vlastuin

Kluisjes op school



Voorzitter Jos van Vliet: “Reken eens met ons 

mee. Als er 7.000 huizen worden gebouwd, 

kun je ervan uitgaan dat er 14.000 auto’s 

het gebied in en uit moeten. Die ontsluiting, 

daar maken we ons druk over.” De Neder-

eindseweg, de huidige ontsluitingsweg van 

de polder, is een smalle weg met aan beide 

kanten een fietsstrook. Het is er nu al druk 

met sluipverkeer.” 

“’s Ochtends is het moeilijk om de polder uit 

te komen met de auto”, zegt Ton. “De auto’s 

rijden bumper aan bumper. Voor fietsers is 

het echt uitkijken geblazen. En wij zijn bang 

dat het in de toekomst alleen maar erger 

wordt.” 

 

De gemeente wil dat het karakter van  

de Nedereindseweg gehandhaafd blijft.  

Er zal verkeerstechnisch dus iets anders 

geregeld moeten worden. Ton: “De nieuwe 

Atelierdagen
In de planvorming zijn uitdrukkelijk belang-

hebbenden betrokken. Dit gebeurde tijdens 

atelierdagen. Hierin zijn ook bewoners die 

zijn georganiseerd in verenigingen gevraagd 

om over het plan mee te denken. Wiely: 

“We zijn er van begin af aan heel open over 

geweest. Waarom doen we het zo, waarom 

deze keuze? Tegelijkertijd wilden we kennis 

en belangen boven water en op tafel krijgen. 

sen zullen meer last krijgen van verkeer”, zo 

verwacht hij. “Er komen maximaal 7000 wo-

ningen, omdat het gebied niet meer verkeer 

aankan.”

Maar er zijn ook positieve gevolgen. “On-

dernemers in de omgeving zullen meer 

klanten krijgen. De nieuwe inrichting van het 

landschap geeft meer mogelijkheden aan 

fietsers en wandelaars. Het gebied zal meer 

routes van noord naar zuid en van oost naar 

west krijgen. We willen veel comfort aan de 

fietser bieden, en wat minder aan de auto-

mobilisten. Zo proberen we het autogebruik 

te ontmoedigen. Er komt openbaar vervoer 

in Rijnenburg. Geen tram, maar wel een bus, 

die dan weer aansluit op het hoogwaardig 

openbaar vervoer in de omgeving.”

Waar liggen de plannen?
U kunt de plannen inzien bij vier publieks-

balies van de gemeente Utrecht:

•  Informatiecentrum Gemeente Utrecht 

(ingang aan de Neude).

•  Wijkservicecentrum Vleuten-de-Meern.

•  Informatiecentrum Leidsche Rijn.  

•  Balie Bouwen Wonen en Ondernemen  

van StadsOntwikkeling.

De adressen en openingstijden van 
deze balies zijn:
•  Informatie Centrum Gemeente Utrecht, 

Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), 

Utrecht geopend: maandag t/m vrijdag 

van 9.00 - 17.00 uur, donderdag tot 21.00 

uur en zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.

•  Wijkservicecentrum Vleuten-de-Meern, 

Dorpsplein 1, Vleuten, geopend: maandag 

t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur, donder-

dag tot 21.00 uur.

•  Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verleng-

de Vleutenseweg 32, geopend: maandag 

van 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 

9.00 – 17.00 uur, zaterdag 10.00 – 14.00 

uur. 

•  Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van 

StadsOntwikkeling, Rachmaninoffplant-

soen 61, Utrecht, geopend: maandag t/m 

vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

De concept structuurvisie en de milieu- 

effectrapportage zijn ook gepubliceerd  

op de website van de gemeente Utrecht, 

www.utrecht.nl/rijnenburg. 

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Op grond van de inspraakreacties kan de 

concept structuurvisie wijzigen. Daar besluit 

het college van burgemeester en wethouders 

van Utrecht over. U ontvangt de beargu-

menteerde beantwoording van alle, gebun-

delde inspraakreacties. In deze fase is geen 

beroep mogelijk. De Utrechtse raad stelt de 

structuurvisie vervolgens vast. 

Wanneer kunt u weer reageren?
De volgende stap is de uitwerking van de 

structuurvisie naar een bestemmingsplan. 

Mensen die een zogenoemd belang hebben, 

kunnen dan zienswijzen indienen. Dit zijn 

reacties op grond van de wet ruimtelijke ont-

wikkeling. Dan is beroep wel mogelijk; wie 

dan geen zienswijze indient, heeft ook geen 

beroepsmogelijkheid.

Heeft u vragen?
U vindt alle informatie op onze website, 

www.utrecht.nl/rijnenburg. 

Ook komen er twee inloopbijeenkomsten, 

waar u het gebiedsontwerp kunt bekijken 

en uw vragen kunt stellen. Tijdens deze 

bijeenkomsten kunt u een inspraakformulier 

invullen en daarbij eventueel hulp vragen.

De inloopbijeenkomsten zijn op:

•  Woensdag 7 oktober van 19.00 – 22.00 

uur in AC-restaurant De Meern;

•  Woensdag 14 oktober van 19.00 – 22.00 

uur in De Lantaern in Nieuwegein.

U kunt ook telefonisch contact opnemen  

met het programmateam Rijnenburg van de 

gemeente Utrecht. Telefoon 030 – 286 00 00.

Verkeer zorgenkind van huidige bewoners
Ton van Kippersluis en Jos van Vliet (r) van bewonersvereniging Polder Rijnen
burg hebben zich inmiddels verzoend met het vooruitzicht dat er in de polder 
gebouwd gaat worden. Waar ze zich met name ongerust over maken zijn de 
verkeerstechnische gevolgen van het plan.

Programmamanager Wiely Hilhorst is, vanuit de gemeente Utrecht, vanaf het 
begin met de plannen voor Rijnenburg bezig. Hij is er heel enthousiast over. 
“Om te kunnen voldoen aan de nog steeds groeiende woningbehoefte in deze 
regio is dit gebied formeel uit het Groene Hart gehaald. De opgave is om hier 
een bijzonder woonmilieu te creëren. Noem het landschappelijke stedenbouw. 
Hiermee willen we met name ook de hogere inkomens bereiken.” 

ringweg zou voor Rijnenburg een oplossing 

kunnen zijn.” 

Meedenken 
Toen het duidelijk werd dat er in het gebied 

gebouwd zou worden, is in 2002 de bewo-

nersvereniging Polder Rijnenburg opgericht. 

“Met het idee om samen met de gemeente 

op te trekken”, zegt Jos. “Doe het samen met 

ons, hebben we gevraagd. Het is beter om 

van tevoren te sturen, dan om achteraf voor 

voldongen feiten komen te staan.” 

Wat dat betreft heeft de gemeente Utrecht 

het goed aangepakt, vinden ze. “Ze hebben 

betrokken partijen uitgenodigd om te praten 

over het plan. Dat is natuurlijk ook slim; 

zo creëer je draagvlak bij de belangheb-

benden.” Ton: “De bijeenkomsten zijn goed 

bevallen. Maar alles staat of valt wel met het 

resultaat. We zijn heel benieuwd wat er nu 

precies gaat komen.”

Benieuwd naar de plannen
Over het maximale aantal van 7.000 huizen 

zijn ze niet ontevreden. Ton: “Zo blijft er 

ruimte over voor vee en voor groen.” Wat 

dat betreft zijn ze in blijde afwachting. Toch 

blijven ze sceptisch. Jos vat dat kernachtig  

samen: “We hebben het gevoel dat we ge-

hoord worden. Maar of de gemeente  

geluisterd heeft, dat is vers twee.”

We staan open voor kritiek. En hoe meer 

mensen er hun licht over laten schijnen, des 

te beter het plan wordt. Wat dat betreft ben 

ik benieuwd wat er uit de inspraak komt. 

We willen het proces heel zorgvuldig doen. 

Daarover moet geen discussie zijn.”

Gevolgen voor omgeving
Wiely bevestigt dat het plan gevolgen zal 

hebben voor de omgeving. “Sommige men-

Hoe kunt u reageren?
Bij voorkeur via internet, door het ‘Inspraak-

formulier structuurvisie Rijnenburg’ in te 

vullen op www.utrecht.nl/rijnenburg. Als u 

dit formulier gebruikt, kunnen wij uw reactie 

snel en op een goede manier verwerken. 

U kunt ook reageren per e-mail via  

rijnenburg@utrecht.nl of door een brief te  

sturen naar: Burgemeester en wethouders 

van Utrecht t.a.v. StadsOntwikkeling,  

Programma Rijnenburg

Antwoordnummer 3376

3500 VP Utrecht

Een postzegel is niet nodig, graag op  

de envelop vermelden ‘Rijnenburg’.

Wat voor reacties?
De concept structuurvisie (‘ontwerpstruc-

tuurvisie’ in het kader van de Wet Ruim-

telijke ordening) is een ruimtelijk plan 

op hoofdlijnen. Hier staat in waar in de 

toekomst bepaalde vormen van wonen en 

werken te vinden zijn, en waar groen, water, 

voorzieningen en infrastructuur. Uw reactie 

is vooral van belang als deze gaat over wijzi-

gingen in hoofdzaken. Reageert u op zaken 

die in deze fase nog niet zijn te overzien, 

dan zal de gemeente u verwijzen naar latere 

(detail)plannen. 

Ook als u reageert op zaken waarvoor de 

provincie verantwoordelijk is, zoals met 

name ontwikkelingen in Reijerscop en Lange 

Vliet/IJsselwetering, dan kan de gemeente 

slechts naar deze plannen verwijzen.

Fietsroutes
Voor fietsers komen er vier ‘grotendeels 

 exclusieve’ hoofdfietsroutes door het ge-

bied: twee in noord-zuidrichting en twee 

in oost-westrichting. Er zijn dan ongeveer 

tien verbindingen met het fietsnetwerk 

in de omgeving (stedelijk gebied en het 

Groene Hart).

Autoverkeer ingewikkeld
Het ontwerpen van een goed verkeerssys-

teem voor Rijnenburg is ingewikkeld. Het 

is belangrijk dat Rijnenburg, verkeers-

kundig gezien, goed is verankerd in zijn 

omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen 

wil de gemeente Utrecht zoveel mogelijk 

extra verbindingen vanuit Rijnenburg 

naar de omgeving. In het woongebied 

moet alleen bestemmingsverkeer komen 

om de verkeersdruk in Rijnenburg zelf zo 

klein mogelijk te houden. Daarom is in de 

Strijkviertel naar de Letschertweg in Leid-

sche Rijn, nu vooral door fietsers gebruikt. 

De bestaande onderdoorgang wordt 

‘opgewaardeerd’, zodat deze ook geschikt 

is voor autoverkeer (en openbaar vervoer).

•  Een nieuwe aansluiting ter hoogte van de 

Oudenrijnseweg in bedrijventerein Ouden-

rijn.

•  De bestaande onderdoorgang naar De 

Meern (aansluiting op de A12), Meerndijk. 

De verkeersknoop bij de aansluiting A12/

De Meern is van cruciaal belang voor de 

ontsluiting van Rijnenburg. Er zijn drie 

varianten ontwikkeld, alle drie blijken 

toereikend voor het oplossen van de 

problemen bij een toenemend verkeers-

aanbod. In de volgende planfase wordt de 

keuze gemaakt, in overleg met betrokken 

overheden. 

Westzijde  
•  Verbindingen naar de Meerndijk/N228, 

via nieuw te realiseren verbindingen en de 

bestaande verbinding via de Nedereindse-

weg.

Oostzijde, richting Nieuwegein
•  Een nieuwe verbinding naar Nieuwegein 

(en eventueel Utrecht en de snelweg), ten 

noorden van de wijk Galecop. Dit ook 

in relatie tot ontwikkelingen in de A12-

zone, het gebied tussen de A2 knooppunt 

 Oudenrijn en de A27 bij Houten.

•  De bestaande Nedereindseweg richting 

Nieuwegein en omgekeerd, vooral een 

wijk-wijk verbinding. Uitgangspunt hierbij 

is dat het wel leefbaar moet blijven in 

Nieuwegein en voor de bewoners langs de 

Nedereindseweg in Rijnenburg.

Zuidzijde
•  Als ambitie staat in de concept structuur-

visie een nieuwe verbinding aan de zuid-

zijde naar IJsselstein en Nieuwegein, naar 

de A2-aansluiting IJsselstein/Nieuwegein. 

De betekent ook de ambitie om de knoop 

A2 ter plaatse ingrijpend aan te pakken. 

Deze verbinding ontlast bovendien de 

verkeersdruk op de Nedereindseweg.

Openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer is de ambitie: 

een reguliere busverbinding die aansluit op 

bestaande (hoogwaardige) openbaarvervoer 

verbindingen in de directe omgeving van 

Rijnenburg.

concept structuurvisie een randweg ingete-

kend langs de A12 en A2, aan de noord- en 

oostzijde van het gebied. Van hieruit kan 

het verkeer zich over het fijnmazige netwerk 

van Rijnenburg verdelen of het gebied juist 

verlaten.

Nieuwe verbindingen
Ook voor de huidige bewoners van het 

gebied en van Nieuwegein en IJsselstein is 

het belangrijk te weten hoe het toekomstig 

verkeerssysteem eruit komt te zien. In goed 

overleg met verschillende partijen heeft de 

gemeente een aantal oplossingsrichtingen 

verkend.

Uiteindelijk heeft de gemeente de volgende 

verbindingen met de omgeving in de con-

cept structuurvisie opgenomen:

Noordzijde
•  De A12-onderdoorgang ter hoogte van 

Toekomstig verkeer in goede banen leiden

Inspraak nu alleen 

over gemeentelijke 

plannen

Wie goed op de plankaart kijkt, ziet 

dat de gebieden Lange Vliet/IJsselwe-

tering en het gebied Reijerscop, voor 

zover dit binnen de gemeentegrenzen 

van Utrecht ligt, vallen binnen het 

plangebied voor de structuurvisie 

Rijnenburg. Ze worden dan ook af en 

toe genoemd in het gebiedsontwerp 

op hoofdlijnen. 

Echter in deze gebieden zijn geen 

ruimtelijke ontwikkelingen voorzien 

die niet eerder bekendgemaakt zijn. 

De gemeente Utrecht heeft geen 

nieuwe plannen met Reijerscop en 

Lange Vliet/IJsselwetering. Reijerscop 

blijft agrarisch gebied, met groenont-

wikkeling onder verantwoordelijkheid 

van de provincie. In Lange Vliet/IJssel-

wetering ontwikkelt de provincie een 

recreatiegebied. 

De inspraak gaat nu alleen over 

gemeentelijke plannen, dus niet over 

ontwikkelingen waarvoor de provincie 

verantwoordelijk is.

Iedereen kan reageren op de concept structuurvisie Rijnenburg en het bijbeho
rende milieueffectrapport. Deze reacties kan de gemeente Utrecht gebruiken 
om de plannen beter maken. De inspraakperiode duurt van 23 september t/m 
3 november 2009. 

Inspraakwijzer structuurvisie Rijnenburg

Kleinschaligheid en ontspanning zijn het uitgangspunt voor de verkeersont
sluiting van Rijnenburg. Dit betekent voor Rijnenburg een fijnmazig wegen
netwerk, waar auto’s, openbaar vervoer en fietsers zoveel mogelijk tegelijk 
gebruik van maken en, waar het kan, zoveel mogelijk over dezelfde rijbaan. 
Berekeningen laten zien dat de maximale belasting per weg per etmaal bijna 
nergens boven de 4.000 auto’s uitkomt, en daar vooral onder blijft.

“Er moet ruimte blijven voor creativiteit”
Programmamanager Wiely Hilhorst

“Doe het samen 
met ons, hebben 
we gevraagd. Het 
is beter om van 
tevoren te sturen.”

Minder aangeharkt
Rijnenburg zal gefaseerd worden gebouwd. 

“Maar we willen dat Rijnenburg altijd af is. 

Dus dat mensen steeds volwaardig kunnen 

leven, zonder zich te hoeven behelpen”, zegt 

Wiely. “We willen voorkomen dat het te ‘aan-

geharkt’ wordt. Mensen moeten de ruimte 

krijgen om initiatieven te ontplooien. Zo 

stimuleren we kleinschalige bedrijvigheid. 

Wil iemand een schuur bijbouwen? Prima. 

Of wellicht willen mensen een boomgaard 

beginnen? Moet mogelijk zijn!

We gaan het gebied niet volzetten en alles 

bedenken. Er moet ruimte en lucht zijn in 

het plan én in het denken daarover.”
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Dienst Wijken Dienst Wijken 

Natuurmonumenten wil op het landgoed en de omliggende gebieden meer mogelijkheden om te recreëren, 

meer plant- en diersoorten en herstel van de cultuurhistorische elementen. Daarnaast houdt Natuurmonu-

menten zich nadrukkelijk ook bezig met educatie: mensen kunnen veel leren van dit gebied.

Natuurmonumenten wil het gebied beleefbaar maken

Natuurmonumenten is een belangrijke partij in het 

landinrichtingsplan, omdat ze een groot gedeelte 

van de grond in bezit heeft en beheert. Boswachter 

Lianne Schröder vertelt met veel enthousiasme over de 

verschillende projecten die lopen. Om te beginnen kijkt 

en denkt Natuurmonumenten mee tijdens de inrichting 

van Wielrevelt. “We zijn bezig met het inzaaien van 

granen op een gebied waar maïs stond”, vertelt ze. 

“Ook komt er een historisch beleefpad. Hier kunnen de 

bezoekers leren hoe dit gebied er vroeger uitzag en hoe 

de mensen leefden.” Maar er lopen momenteel nog meer 

projecten.

Boomgaard ‘De Boswachter’

In deze boomgaard zijn de laagstambomen gerooid, 

en vervangen door hoogstambomen. “We hebben in 

totaal tweehonderd nieuwe bomen geplant, pruimen, 

appels, kersen en perenbomen”, vertelt Lianne. Met de 

nieuwe hoge bomen is de boomgaard beter geschikt 

voor recreatie. Zo is vorige maand een boomgaarddiner 

gehouden, in samenwerking met restaurant ‘De vier 

balken’. Het was een groot succes.

 “Scholen in de omgeving 
hebben de programma’s 
al getest en zijn echt super 
enthousiast!”

Lesprogramma’s

Voor de groepen 3 en 4 van de basisschool is een 

lesprogramma ontwikkeld, waarin kinderen tijdens een 

ontdekkingstocht leren hoe dieren leven. En voor groep 5 

en 6 is het platteland in de jaren vijftig het onderwerp. Zij 

gaan zelf een pijl en boog en appelmoes maken. “Scholen 

in de omgeving hebben de programma’s al getest en zijn 

echt super enthousiast!”, weet Lianne.

Herstel muur moestuin

Ook is onlangs de ruim honderd jaar oude muur om het 

moestuincomplex van het kasteel de Haar gerestaureerd. 

“De muur is vroeger in gebruik geweest als fruitmuur”, 

vertelt Lianne. “Het was een spouwmuur en de lucht 

ertussen hield de muur lekker warm. Zo kon tegen de 

zuidzijde exotisch fruit zoals abrikozen groeien, en daar 

hield de baron van.” Vanuit boomgaard De Boswachter 

zal de muur beter zichtbaar worden gemaakt door de 

haag lager te snoeien. 

Het unieke van dit gebied is dat het zo dicht bij de stad 

ligt, vindt Lianne. En ze besluit: “Het is mooi dat je zo 

dicht bij huis je kunt laten verrassen door zoveel natuur.” 

“Het is mooi dat je zo dicht 
bij huis je kunt laten verrassen 
door zoveel natuur.”

“Meer natuur, meer cultuur en meer historie”

Diner in de Boomgaard

Boswachter Lianne tijdens een 

bezoekje aan de oude Moestuinmuur



Dienst Wijken 

In deze nieuwsbrief stelt de gemeente de verschillen-
de deelnemende instellingen aan u voor. De instellin-
gen in de Cultuurcampus verspreiden nog apart een 
folder met daarin alle contactgegevens. Ook wordt er 
nog gewerkt aan een website.

Nieuwsbrief 
Veiligheid Vleuten-De Meern December 2008

2 Voorkom woninginbraak 

Het terugdringen van auto- en woninginbraak verhoogt 

de leefbaarheid in de wijk. Toezicht & Handhaving voert 

preventieve acties uit. Maar bewoners kunnen zelf ook 

veel doen om de kans op inbraak te verkleinen.

4 Met weinig overlast 
 het nieuwe jaar in

Gemeente, politie en het jongerenwerk slaan de handen in 

elkaar om overlast tijdens de jaarwisseling te beperken. 

Bewoners kunnen meedoen aan de kerstboom inzamelactie 

en leuke prijzen winnen.

6 Convenant Veilig 
 in & om school

De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Leidsche Rijn 

hebben afspraken gemaakt met politie, Openbaar Ministerie 

en Bureau Halt om overlast, vandalisme en criminaliteit in en 

om de school te voorkomen.

Het is alweer in juli van dit 
jaar geweest dat het Wijkservice-
centrum Vleuten-De Meern zijn 
eerste nieuwsbrief Veiligheid 
uitbracht voor de omwonenden in 
De Rietvelden 1.2. Toen was er 
sprake van overlast en criminaliteit 
rondom de Weide Wereld. Hoe 
staat het er nu voor? 
In deze nieuwsbrief Veiligheid 
leest u hoe de situatie nu is 
rondom de Weide Wereld. 
Daarnaast is er volop aandacht 
voor actuele onderwerpen over 
veiligheid in uw wijk zoals 
veiligheid rond oud en nieuw.  

De nieuwsbrief Veiligheid komt 
twee keer per jaar uit en wordt 
verspreid in heel Vleuten-De Meern. 

“Bewoners zelf 
 maken het veilig in de wijk”
Een paar maanden geleden werd de wijk Vleuterweide 

opgeschrikt door jongerenoverlast rondom de Weide Wereld. 

Nu, een half jaar later, is het weer rustig. We zitten om de 

tafel met wijkteamchef Lisette Cozijnsen van de politie, 

gebiedsmanager Veiligheid Dominique Prenen van de 

gemeente Utrecht en accountmanager Jeugd en Jongeren 

Annie de Boer van Zuwe Welzijn.

Hoe is de situatie nu rondom de Weide Wereld?
Lisette: “Op dit moment is het rustig rondom de Weide We-

reld. In de zomer hebben we opgetreden tegen alle partijen. 

Dus ook tegen de boze en soms onredelijke omwonenden. Ik 

vind dat jongeren absoluut horen in de wijk. Daar mag geen 

onduidelijkheid over bestaan.”

Is er een oorzaak gevonden?
Dominique: “Er was toen nog geen sociale samenhang in 

de wijk. Bewoners kenden elkaar onvoldoende. De groep 

jongeren in Vleuterweide groeide harder dan normaal, terwijl 

er nog niets voor hen was.”

Lisette: Er ontbraken omgangsregels tussen de verschillende 

bewoners van het multifunctionele gebouw. Ook is er veel 

last geweest van discriminatie via internet. De politie heeft 

via het meldpunt internetdiscriminatie bewerkstelligd dat de 

opmerkingen van het net werden gehaald.”

V.l.n.r: Dominique Prenen (gemeente), 

Annie de Boer (Zuwe welzijn)   

en Lisette Cozijnsen (politie).

 

Annie: “De conflicten hadden duidelijk te maken met de 

situatie daar. De angstgevoelens van de mensen werden 

steeds groter en gingen een eigen leven leiden.”

Hoe zijn jullie het gaan oplossen?
Annie: “Vanuit Zuwe hebben we veel aandacht in de mensen 

gestoken en ze tijdens bewonersbijeenkomsten hun verhaal 

laten doen. We hebben een extra huiskamer voor jongeren 

geopend. Het was belangrijk dat ze met elkaar in gesprek 

gingen.”

Dominique: “Om de spanning weg te halen zijn we met 

jongeren en omwonenden om de tafel gaan zitten, zodat er 

over en weer contact en begrip ontstond. Daarnaast hebben 

we de jongeren in kaart gebracht en geconstateerd dat deze 

groep extra begeleiding nodig heeft via ouders, coaching of 

strafrechtelijk.”

Lisette: “De politie reed bij elke melding binnen 10 minuten 

aan. Daar traden we tegen iedereen op, dus ook tegen de 

omwonenden. De hekken zijn verhoogd en er zijn camera’s 

geplaatst. Dat heeft goed geholpen.” 

Annie: “De jongeren klaagden over die camera’s. Draai het 

eens om, zei ik. Je kunt nu ook nergens meer de schuld van 

krijgen als je het niet gedaan hebt. Dat is toch mooi?”

Lees verder op pagina 2 >



Vanaf 1 oktober jl. krijgen geweldplegers die in 
het weekend worden opgepakt een zogeheten 
‘weekendarrangement’. Als je in het weekend een 
geweldsdelict pleegt, word je opgepakt en blijf je in 
principe tot en met maandag in de cel. De politie zet 
het onderzoek in het weekend voort. Op maandag 
wordt het onderzoek afgerond en neemt de officier 
van justitie een beslissing.

Bewoners van Vleuten-De Meern kunnen op 30 december 2008 
en 2 januari 2009 opnieuw hun kerstboom inleveren. 
De inzameling duurt van 10.30 uur tot 15.00 uur.
De kerstbomen gaan naar de groenrecycling en worden tot 
compost verwerkt. 
Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt men een lot, 
waarmee jongeren onder de 16 jaar leuke prijzen kunnen 
winnen. 

 

Kerstbomenactie
 

Prijzen 
2   fietsen met een  waarde van ¤ 500,00 
4   cadeaubonnen van ¤ 25,00 
10  cadeaubonnen van ¤ 10,00 

Waar inleveren?
De inleverlocaties worden nog bekend gemaakt. Houd de 
wijkwebsite www.utrecht.nl/vleutendemeern hiervoor in de 
gaten.

Uitslag
De uitslag van de loting wordt gepubliceerd op:

www.utrecht.nl/vleutendemeern

Kopen
•	 Vuurwerk mag je alleen kopen bij erkende verkoopadressen.
•	 Vuurwerk mag je alleen kopen als je 16 jaar of ouder bent.
•	 Vuurwerk kopen en in bezit hebben mag alleen op 29, 30 en 
 31 december 2008.
•	 Het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben.

Afsteken
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken van 31 december 10.00 uur 
’s ochtends tot 1 januari 2.00 uur ’s nachts.

 

Regels omtrent vuurwerk

1 Zorg dat alle brandbare materialen (bijv. kliko’s) achter slot 
 en grendel staan.
2 Sluit containers (die niet in een afgesloten ruimte geplaatst 
 kunnen worden) deugdelijk af.
3 Sluit alle buitenramen en deuren.
4 Sluit (blokeer) alle brievenbussen.
5 Laat buitenverlichting branden. 
6 Laat oudejaarsavond en nacht de binnenverlichting (of een deel ervan)    
 branden, dat geeft het idee dat er mensen aanwezig zijn.

Extra maatregelen om brandstichting 
te voorkomen rond nieuwjaar:

Weekendarrangement
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