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Conceptadvies Commissie van Wijzen 
Wervengebied begin maart klaar  
 
De Commissie van Wijzen Wervengebied (CvWW) publiceert begin maart haar onafhankelijk conceptadvies 

over hoe gemeente en keldereigenaren het best kunnen samenwerken in het beheer en behoud van het 

wervengebied. 
 

Conceptadvies CvWW begin maart openbaar   

De CvWW heeft als onafhankelijk commissie de 

opdracht om de (kelder) eigenaren en gemeente te 

adviseren over de samenwerkingsvorm van eigenaren 

en de gemeente in het herstel, beheer en onderhoud 

van het wervengebied. En over de  beheer 

verantwoordelijkheden en eigendomsverhoudingen.  

Wilt u weten wat er in het adviesrapport staat? 

Houd dan begin maart de website 

www.utrecht.nl/commissievanwijzen in de gaten.  

Bij het kopje Plannen, rapportages en adviezen staat 

de link naar het rapport. Ook kunt u hier nu al de 

voortgangsrapportage van de CvWW vinden. 

 

Om het u makkelijk te maken kunt u ook rechtstreeks 

via uw telefoon of tablet naar bovenstaande website. 

Scan hiervoor met de camera van uw telefoon of tablet 

onderstaande QRcode .  

 

 
 

 

 

 

Het rapport wordt door de CvWW rechtstreeks gedeeld 

met alle eigenaren en betrokkenen waar direct contact 

mee is geweest.  

 

Reageren op conceptadvies 

Eigenaren en gemeente krijgen tot 3 weken nadat het 

conceptadvies openbaar is, de gelegenheid een 

reactie op het conceptadvies te geven.  

De reacties neemt de commissie mee in hun 

definitieve advies.  

 

Reageren kan door: 

• een mail te sturen naar 

secretaris@cvwwervengebiedutrecht.nl 

• deel te nemen aan een van de online 

bijeenkomsten (12 of 15 maart) 

 

 

Aanmelden voor de online bijeenkomsten  

De bijeenkomsten staan gepland op:  

• vrijdag 12 maart van 13.00 tot 15.00 uur 

• maandag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur 

 

Bent u keldereigenaar en wilt u deelnemen aan een 

van beide online bijeenkomsten?  

Stuur dan een mail naar 

secretaris@cvwwervengebiedutrecht.nl 

 

Zet in het onderwerp: aanmelding bijeenkomst + de 

datum waarop u deel wil nemen.  

 

Na aanmelding ontvangt u van de CvWW een link naar 

de bijeenkomst en de nodige instructies.  

http://www.utrecht.nl/commissievanwijzen
mailto:secretaris@cvwwervengebiedutrecht.nl
mailto:secretaris@cvwwervengebiedutrecht.nl


 

  

 

Lees verder op de achterkant  

 

 

Praat en denk mee met 
gemeente 
 

De gemeente werkt momenteel aan het programma-

plan voor het Wervengebied.   

 

In dit plan komt te staan hoe we in Utrecht met elkaar 

alles op alles zetten om gezamenlijk ons erfgoed, de 

unieke, historische werven en kelders, te beheren en 

te behouden voor de toekomst. We willen immers 

veilig aan de mooie grachten kunnen blijven wonen, 

werken en verblijven.  

 

Binnen dit plan komen een aantal keuzes te staan die 

we graag met eigenaren, bewoners en ondernemers in 

het wervengebied bespreken.  

 

Daarom organiseren we een aantal online 

bijeenkomsten over:  

• weren te zwaar verkeer 

• stabiliteit en lekkage straat- en werfkelders  

• de muren in het wervengebied  
 

De online bijeenkomsten worden gehouden op: 

• maandag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur 

• woensdag 24 maart van 15.00 tot 17.00 uur 

• woensdag 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur 

• vrijdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur 

Aanmelden voor de online bijeenkomsten 

Wilt u deelnemen aan een van  de online 
bijeenkomsten? Stuur dan uiterlijk woensdag 17 maart 
een e-mail naar werven@utrecht.nl en zet in de 
onderwerpregel: Participatiebijeenkomst met 2 
datumopties wanneer u kunt deelnemen en voeg uw 
adres toe.  
 
Eén dag voor de informatiebijeenkomst ontvangt u van 
ons per mail de link voor de online bijeenkomst en de 
nodige instructies. Meer informatie vindt u binnenkort 
op www.utrecht.nl/werven. Wij kijken er al naar uit om 
u digitaal te spreken! 

 

Planning 

Na de online bijeenkomsten wordt het concept 

programmaplan afgerond en eind april / begin mei  

door het college van B&W ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd. 

 

Meeste onderzoeken afgerond 

Eelko van den Boogaard, programmamanager 

Wervengebied: “We zijn in de zomer van 2020 gestart 

met uitgebreid onderzoek, om meer te weten te komen 

over de complexiteit en samenhang van onder andere  

 

 

 

 

 

kelders, muren, verkeer, bomen, varen en riolering in 

het Wervengebied. De meeste onderzoeken zijn  

afgerond. De samenwerking met en de kennis van 

keldereigenaren bij het opstellen van de onderzoeks-

vraag was hierbij belangrijk.”  

 

Dit is er onderzocht: 

• Oorzaken van de achteruitgang van de wal- en 

kluismuren en verschillende herstelmethodes. 

• Stabiliteit, draagvermogen en oorzaken van 

lekkages en verslechtering van werf- en 

straatkelders. Een expertteam doet onderzoek 

hiernaar en de uitkomsten worden besproken met 

keldereigenaren. 

• Maatregelen om te zwaar verkeer op de werf- en 

straatkelders te weren. Een expertteam onderzoekt 

dit en de consequenties voor de bereikbaarheid.  

 

Bespreken onderzoeken en dilemma’s 

Eelko van den Boogaard: “Nu de onderzoeken zijn 

afgerond maken we ons klaar voor de volgende stap: 

het bespreken van de resultaten van de onderzoeken 

en het bepalen van de  oplossingen voor de 

problemen. Tussen half februari en eind maart vindt er 

hierover intensief overleg plaats met keldereigenaren 

over de keuzes in het programmaplan. Alleen samen 

krijgen we een goede en gezamenlijke aanpak tot 

stand.”  

 

Dit staat er te gebeuren: 

• Keldereigenaren adviseren de gemeente over de 

onderzoeksresultaten, de conclusies, de 

oplossingen en eventueel vervolgonderzoek. 

• De CvWW presenteert begin maart haar concept-

advies. De gemeente heeft veel vertrouwen in de 

CvWW. Hun advies zal dan ook richtinggevend en 

zwaarwegend zijn voor de gemeente bij het 

uiteindelijk opstellen van het programmaplan. 

• Online bijeenkomsten met keldereigenaren 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Hein Pierhagen (omgevingsmanager) van Programma 

wervengebied, via telefoonnummer 14 030 of 

werven@utrecht.nl. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 

via telefoonnummer 14 030. 

mailto:werven@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/werven

