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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van de heer B. Işik
(ingekomen 13 mei 2012)

Bij de PvdA komen meldingen binnen van bewoners die zorgen maken over de voorzieningen in Uithof.
De Uithof groeit en de voorzieningen blijven achter. Bij de bewoners ontbreekt het aan een aantal
dagelijkse voorzieningen die het leven op de Uithof veraangenamen . Het assortiment van de huidige
supermarkt wordt door de bewoners van de Uithof als duur en onvolledig ervaren.
De bewonersorganisaties Woonbestuur de Bisschoppen, Woonbestuur Casa Confetti en Woonbestuur
Cambridgelaan hebben regelmatig bij de Universiteit Utrecht (UU) aan de bel getrokken om te
bemiddelen voor oplossen van de problemen in het gebied. Recent onderzoek onder de bewoners van
de Cambridgelaan laat zien dat de waardering van de dagelijkse voorzieningen op de Uithof met een
4,3 wordt beoordeeld. Daarnaast geeft 61% van respondenten aan de supermarkt die heden aanwezig
is een ontoereikend aanbod en te hoge prijzen kent. Tevens wordt er aangegeven dat er een gebrek is
aan voorzieningen op het gebied van dagelijkse verzorging iets wat voor een werk- en leefomgeving
met meer dan 200 vaste inwoners verre van toereikend is.
De PvdA-fractie onderschrijft de wens van de bewoners voor uitbereiding van de voorzieningen.Dat
past in het streven van de PvdA om de Uithof te ontwikkelen naar een volwaardige campus. De PvdA
wil weten wat het college kan en wil doen om deze ontwikkeling te bevorderen.
Om deze redenen heeft de PvdA de volgende vragen aan het college.
1.
2.
3.
4.
5.

Is het college het met de bewoners eens dat het huidige voorzieningenniveau op de Uithof
onvoldoende is?
Wat vindt het college van de uitkomsten van het bewonersonderzoek?
Is het college met de bewoners eens dat de Universiteit Utrecht een actievere rol kan spelen voor
verbeteren van het voorzieningenniveau? Bent u hierover in gesprek met de universiteit?
Is het college bereid om in overleg met de bewonersorganisaties, de Universiteit Utrecht en
marktpartijen te zoeken naar mogelijke verbeteringen van voorzieningen en leefbaarheid in het
gebied?
Ziet het college belemmeringen in het huidige bestemmingsplan voor uitbereiding en realiseren
van voorzieningen? Zo nee, welke ruimte is er binnen het bestemmingsplan? Zo ja, is het college
bereid om indien nodige aanpassingsvoorstellen voor te leggen aan de raad om het
voorzieningenniveau te verbeteren?

