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Bewonersavond Wittevrouwenbuurt
Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt nodigen u graag uit
voor een gesprek op 9 juli a.s. Het onderwerp van deze bijeenkomst betreft de veiligheidsontwikkelingen bij u in de buurt.
Graag horen zij dan van u hoe het gaat , één jaar na de opening van het Arkin pand op de
Wittevrouwenkade 6.
De burgemeester heeft tijdens de druk bezochte bewonersavond van 5 februari 2018 toegezegd dat
hij één jaar na de opening weer in gesprek zal gaan met bewoners en ondernemers van de
Wittevrouwenbuurt. Met deze uitnodiging komt hij zijn belofte na.

Op 3 juli 2018 heeft Arkin haar deuren geopend.
Op deze locatie wordt aan cliënten van Arkin
methadon verstrekt en hulpverlening
aangeboden. Arkin, politie, beheergroep en

De bewonersavond is dinsdag 9 juli.
18.45 uur, inloop met koffie/thee
19.00 uur, start bijeenkomst
- inleiding burgemeester

gemeente hebben maatregelen genomen om

- presentatie Arkin

eventuele overlast van cliënten tegen te gaan. Er

- presentatie Beheergroep

worden door alle genoemde partijen weinig
overlastmeldingen gerapporteerd die te maken
hebben met de vestiging van Arkin. Wij horen
graag van u wat uw ervaringen zijn. Uiteraard
kunnen de veiligheidsaspecten in een breder
verband besproken worden.

- ronde tafel gesprek
20.30 uur, einde bijeenkomst
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP
Utrecht
We hopen op uw komst.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de medewerkers van Veiligheid Binnenstad,
via telefoon nummer 14 030 of e-mail
secretariaatveiligheid@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij: Wijkbureau Binnenstad,
Stadskantoor, Stadsplateau 1. Opgelet vanaf
1 juli a.s. is het wijkbureau Binnenstad gevestigd
in het stadhuis.
Wijkbureau Oost/Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
Beide wijkbureaus zijn telefonisch te bereiken via
14 030.

Verspreidingsgebied: Wittevrouwensingel tussen Kleine Singel en Vaaltbrug, Wittevrouwensingel tussen Kleine Singel en Biltstraat,
Oostzijde Plompetorengracht, beide zijden Wittevrouwenstraat, gehele Kloksteeg, Lange Jufferstraat ten Noorden van de
Korte Jufferstraat en aan beide zijden, Alle straten binnen deze genoemde grenzen.

