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Een bewonersinitiatief in uw straat; hoe werkt dat?
Een groep initiatiefnemers van de Bernsteinkade heeft de wens om de inrichting van de Bernstein- en
Musicalkade te verzachten. Daarvoor hebben ze wijkbureau Leidsche Rijn (gemeente Utrecht) benaderd met de
vraag of dit plan in aanmerking kan komen voor het Initiatievenfonds en hoe dat werkt. Bij het wijkbureau zijn
diverse vragen hierover gekomen. In dit wijkbericht leest u over het proces van dit bewonersinitiatief.

1. Bewoners hebben een wens
Initiatiefnemer(s) melden hun wensen in een
aanvraag bij het Initiatievenfonds van de
gemeente. Vaak benadert een initiatiefnemer
eerst de gemeente om te horen of hun wensen
passen in het Initiatievenfonds.
Bij het bewonersinitiatief voor de Bernsteinkade
hebben de initiatiefnemers contact gezocht met
het wijkbureau voor meer informatie hierover.
2. Informeren over randvoorwaarden
Het wijkbureau van de gemeente informeert de
initiatiefnemers over de randvoorwaarden en het
proces van zo’n wens en wat zij zelf moeten
doen om hun initiatief verder te brengen.
Initiatiefnemers moeten bijvoorbeeld laten zien
dat genoeg mensen het eens zijn met het
initiatief (=draagvlak) of anders het initiatief
aanpassen.
3.

Draagvlak

De initiatiefgroep gaat vervolgens in gesprek met
omwonenden om te horen welke ideeën mensen
wel en niet willen. Zijn voldoende bewoners het
eens met de plannen. Welke onderdelen staan
bewoners achter, en wat zien ze liever anders.

Dit is de fase waarin het initiatief voor de
Bernstein- en Musicalkade nu is. Er is nog geen
concreet plan. De initiatiefnemers delen hun
ideeën met bewoners uit de buurt en u kunt zelf
informatie vragen aan de initiatiefnemers. Er is
hier bijvoorbeeld een WhatsApp groep voor
aangemaakt waar alle bewoners van de 2 kades
voor uitgenodigd zijn. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij initiatiefnemer Jan Paul Schuiten
op Bernsteinkade 17, mobiel: 06-52303812 of
jan-paul.schuiten@rws.nl. Wilt u liever via een
andere weg meer weten over deze ideeën dan
kunt u contact opnemen met het wijkbureau.
4. Het plan toetsen aan bestaande regels
Zodra er een plan ligt waarvoor initiatiefnemers
draagvlak kunnen aantonen, gaat de gemeente
het plan toetsen aan de gemeentelijke regels.
Kan het bijvoorbeeld gezien de ondergrond?
Bomen kunnen bijvoorbeeld niet overal de grond
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in, omdat er kabels onder de stenen liggen. De
ondergrondse afvalinzameling op de
Bernsteinkade blijft, dus de vrachtwagen moet
hier kunnen komen om de containers te legen.
Voldoet het plan aan de regels van het
Initiatievenfonds?
5. Gemeente inventariseert draagvlak
Als stap 4 akkoord is, legt de gemeente het plan
voor aan alle betrokken omwonenden met de
vraag of zij naar de gemeente kunnen aangeven
of zij wel of niet het plan steunen. Mensen
kunnen dan individueel melden aan de gemeente
of zij het plan steunen of dat zij (onderdelen
van) het plan niet steunen.
Voor dit initiatief stuurt de gemeente dan een
wijkbericht met de plannen voor het gebied en
soms organiseert de gemeente een
bewonersbijeenkomst.
6. Uitvoeren, aanpassen of niet uitvoeren
De gemeente beoordeelt uiteindelijk of het
proces goed doorlopen is (voldoende draagvlak)
en of het voldoet aan de regels. En besluit
vervolgens of een plan kan worden uitgevoerd,
moet worden aangepast of dat een plan niet
door kan gaan.
Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Miriam Hueber, wijkadviseur Leidsche Rijn: via
leidscherijn@utrecht.nl of 030-2869940.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,
Utrecht, leidscherijn@utrecht.nl, tel: 14 030,
www.utrecht.nl/leidscherijn.
Meer informatie over het Initiatievenfonds:
www.utrecht.nl/initiatievenfonds

