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Brand op de Scharlakendreef no. 3 
 

Tijdens oudejaarsnacht is er brand op geweest de Scharlakendreef no. 3. Hierdoor is het gebouw flink 

beschadigd. Dit zorgt ervoor dat zowel BOKS Jongerencultuurhuis en de meidenhuiskamer van 

Jongerenwerk Utrecht (JoU) hier voorlopig geen gebruik van kunnen maken. De gemeente zoekt nu een 

snelle en (tijdelijke) oplossing voor BOKS en JoU. In dit wijkbericht geven wij u meer informatie. 

 

Wat is er gebeurd? 

Er was die avond een explosie en brand. Dit is 

vermoedelijk ontstaan door vuurwerk. De politie doet 

onderzoek naar de brand. Er zijn helaas (nog) geen 

verdachten aangehouden. 

 

Door wie wordt het gebouw gebruikt? 

Het gebouw wordt gebruikt door twee organisaties: 

BOKS en JOU. BOKS biedt jong talent de kans zich te 

ontwikkelen op het gebied van muziek, film, mode, 

theater of podcast. JOU gebruikt het gebouw voor de 

meidenhuiskamer. Dit is een vaste plek voor meiden 

om na school bijeen te komen. Met beide organisaties 

kijken we of zij (tijdelijk) op een andere plek in 

Overvecht verder kunnen met hun werk. 

 

Wat heeft de gemeente gedaan? 

De afgelopen twee weken hebben we niet stil gezeten. 

We hebben aangifte gedaan bij de politie, de 

verzekering ingeschakeld, onderzocht hoe groot de 

schade ongeveer is, en wat het kost om het gebouw 

weer op te knappen.  

 

Wat gaan we doen met het gebouw? 

We willen het gebouw snel repareren zodat het weer 

gebruikt kan worden. Dit pakken we in twee fasen aan. 

Bij de eerste fase herstellen we de ruimtes die 

nauwelijks beschadigd zijn en maken het dak dicht. Dit 

is naar verwachting half februari klaar. Vervolgens kan 

BOKS als het goed is weer gebruik maken van het 

pand. Bij fase 2 pakken we de het getroffen lokaal aan: 

de meidenhuiskamer van jongerenwerk Utrecht (JOU). 

Op dit moment zijn we in gesprek met experts over 

hoe de schade het best opgelost kan worden en wat 

de planning van de aannemer is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat merkt u van de werkzaamheden?  

De werkzaamheden kunnen geluid en stof 

veroorzaken. U kunt ook wat meer verkeer 

verwachten. Er wordt overdag gewerkt.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Assetmanager Marcella Renes van de 

Vastgoedorganisatie Utrecht, via telefoonnummer 

030 – 28 601 60 of e-mail secretariaatvgu@utrecht.nl    

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, 

of via telefoonnummer 14 030. Het wijkbureau is op 

werkdagen geopend van 9.00 – 12.00 uur. 
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