
Voorwoord
De laatste editie van 2021. Het jaar waarin een volledig nieuwe redactie vol energie aan de slag is gegaan voor deze
buurtkrant. Het stokje overnemen van Sander en Koert, die zich zo lang hebben ingezet voor de krant en zulke mooie,
gevulde edities hebben gemaakt, was in het begin lastig. Wij, als redactie, hebben veel energie en plezier gestoken in het
ontdekken van de do’s en don’ts die komen bij het maken van een buurtkrant. Nu, bijna een jaar later, kijken wij terug
op een geslaagde eerste jaargang van onze kant. 

Het is dan ook fijn om te kunnen bouwen op alle loyale vrijwilligers van verschillende projecten, initiatieven en scholen
in de buurt. Zonder jullie betrokkenheid bij de buurt en jullie berichten die wij konden plaatsen in de krant was het
zeker niet gelukt. Vanaf deze plaats willen wij jullie dan ook hartelijk danken voor jullie bijdrages, jullie medewerking 
en het vertrouwen in ons als nieuwe redactie! Wij hopen, samen met jullie, volgende jaar weer fantastische edities te
kunnen maken. 

Deze laatste editie staat weer vol met nuttige, interessante en ‘groene’ informatie. Onder andere Koen Koevoets heeft
een kritische bijdrage geleverd over de parkeerproblematiek in de Veemarkt en de daarbij komende stemronde voor het
wel of niet invoeren van betaald parkeren. Peter Straatman geeft een update over de nieuwbouwplannen aan de
Romerostraat, Kerngroep Ring Utrecht houdt ons op de hoogte van de (mogelijke) verbreding van de A27, de opvang
van vluchtelingen aan de rand van de Voorveldse Polder en uiteraard is er een ‘groen-doen’-update van Frans van den
Berg. Er is ook nieuws van het Wevehuis, buurtmoestuin de Voortuin,  Dierenweide en USV Hercules, Stichting
Thuisgekookt en Eet Mee. Tevens wordt er in deze editie vooruitgeblikt op toekomstplannen die van invloed kunnen
zijn op Voordorp en Veemarkt, te weten de bouw van een nieuwe sporthal aan de Voorveldselaan en het mogelijk 
verdwijnen van buslijn 77 aan de rand van de Veemarkt aan de Biltse Rading. Al met al een goedgevulde laatste editie!
Vergeet ook niet onze Facebookpagina te liken! Hier posten wij regelmatig berichten met belang voor de wijk welke
vaak direct of in de nabije toekomst van invloed zijn. Wil je niks missen, volg ons dan op daar!

Als laatste willen wij alle lezers van de buurtkrant via deze weg fijne feestdagen wensen. 
Voordorp en Veemarkt, zorg goed voor elkaar.                                                             Ingeborg, Mandy en Nadine
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Pieten op de Veemarkt!
Helaas kon Sinterklaas ook dit jaar wegens corona niet naar de Veemarkt komen. 
Gelukkig konden er toch nog wat Pieten komen, mits de Veemarkt-kinderen een 
mooie vlag kwamen ophangen in de Haflingerstraat.

Wat een feest om te zien dat zo veel kinderen vlaggetjes kwamen ophangen!  Er was warme chocolademelk, pepernoten,
muziek en gezelligheid! 
Dank u Sinterklaas én natuurlijk organisatoren Arjen, Danielle, Mariet, Marina en Inge!



Ingezonden door Peter Straatman

Het park van Voordorp door hoogbouw bedreigd. (vervolg)
Er is inmiddels een jaar verstreken sinds het verschijnen van 
de plannen voor hoogbouw in de A.Romerostraat 330-338. 
In april heeft de projectontwikkelaar Rejoko met verschillende
belanghebbenden gesproken. Daarna is er tot medio november
nauwelijks overleg geweest.

In juli werden we opgeschrikt door een nieuwsbrief van de project-
ontwikkelaar. Daarin werd ook een ontwerp van het park gepresen-
teerd. Dat ontwerp zou gebaseerd zijn op input van bewoners. Vreemd
was het ook. Één van de (weinige) afspraken met de projectontwikke-
laar was nou juist dat we veranderingen aan het park gezamenlijk 
zouden toetsen. Uitgangspunt hierbij: de veranderingen leveren een
meerwaarde op voor het park en de leefomgeving van de bewoners. 

Op 16 november jl. was er eindelijk een overleg van Rejoko met bewoners. Bewoners mochten hun ideeën geven voor een mooier park. 
De aanwezigen wilden echter vooral praten over de gevolgen van de toekomstige bouw op het park. Zij vrezen dat de toekomstige bouw ten
koste gaat van de leefbaarheid van het park; dan verdwijnt de zon grotendeels uit het park. Dát is dus strijdig met de doelstelling. Die doel-
stelling is: rond de bouwlocatie moet de functie van ontmoetingsplek en groen worden versterkt. Dat uitgangspunt heeft ook het stads-
bestuur. Duidelijk is dat bewoners er weinig vertrouwen in hebben dat de bouw het park niet aantast. Het hele jaar door een zonnig park met
beschutting en privacy zijn de belangrijke waarden van het park; dat is ook door de projectontwikkelaar onderschreven. Hoe kun je dan door
hoger te bouwen niet meer schaduw veroorzaken en ook nog zorgen voor een gevoel van beschutting en privacy in het park?  

Hoe gaat het stadsbestuur zorgen dat de leefkwaliteit van park en omgeving versterkt wordt? Het is immers klip en klaar dat hoger bouwen
daar niet aan bijdraagt. Houdt het stadsbestuur zich dan wel aan dit toegevoegde doel? 
Gaat het stadsbestuur het afgesproken toetsingskader voor de openbare ruimte respecteren? Dat toetsingskader moet ook het resultaat zijn
van de participatie van bewoners. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Laat uw stem horen! Ook als de eerste schetsen komen. Bedenk dat bewoners “co-creatie” is toegezegd voor de openbare ruimte. Dat bete-
kent dat wij sámen met de projectontwikkelaar de plannen maken voor de openbare ruimte! Die openbare ruimte is niet alleen het park. 
Het is alle grond direct grenzend aan de huidige twee gebouwen; bijvoorbeeld ook de parkeerplaats aan de Pal Maleterstraat en het terras 
bij het voormalige café. Het centrale doel is dat de plannen voor de openbare ruimte én die van het bouwontwerp bijdragen aan een groene
kwaliteitsverbetering van de omgeving en het versterken van de ontmoetingsplek.

Voor meer info: Wijkwijzer Noordoost/Voordorpaanzet, voordorpaanzet@gmail.com

Huidige laagbouw met geringe schaduw zorgt voor een zonnig park

Ingezonden door Leo Lentz

Weer een bunzing of marter actief?
Deze week is een roodkopgans het slachtoffer geworden van

vermoedelijk een
bunzing. Een paar
weken terug zijn er
een paar cavia’s verdwenen. Vreemd genoeg zijn er toen geen resten van
gevonden. Misschien door een havik weggehaald? Of ook door de bunzing
gegrepen? 
Nu de nachten weer kouder worden, kruipen de cavia’s dicht bij elkaar en
zoeken zo de warmte op. Met een grotere kudde gaat dat beter. Daarom zijn
er twee nieuwe cavia’s bijgekomen, allebei gekocht bij de cavia-opvang. 

Nieuwe hooischuur
De dierenweide heeft altijd een flinke voorraad hooi en stro voor de schapen en geiten. Die ligt opgeslagen achter de
loods in een hooischuur. Deze is echter al lang aan vervanging toe: lekkage heeft schimmel in een paar balen hooi 
opgeleverd. Dankzij subsidie van de gemeente hebben we hout kunnen kopen voor een nieuwe schuur. Die wordt de
komende weken door vrijwilligers in elkaar gezet.

Nieuwe vrijwilligers
De oproep om vrijwilliger te worden heeft geholpen. Mieke en Fonny uit Voordorp lopen nu regelmatig mee en gaan
binnenkort zelfstandig aan de slag met de verzorging van de dieren. Heb je ook zin om mee te doen? Loop eens langs
op een zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur. Of stuur een mail naar: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl

Donatie?
Scan de QR-code op het bord bij de cavia’s en geef een bijdrage aan het behoud van de dierenweide. 



Ingezonden door Frans van den Berg

Zusterpark Voordorp, een update.
Met acht deelnemers en enkele concrete acties is het Zusterpark Voordorp van start gegaan na 21 juni. Vergroenen van de wijk is
ons doel. Wij zijn op meerdere fronten actief, zowel richting gemeente als richting wijkbewoners. Zo hebben we samen met
gemeenteambtenaren in november een wijkronde gehouden om te zorgen dat groenbeheer beter wordt afgestemd.  Bijvoorbeeld
om te zorgen dat bij het opschonen van de sloten geen slootafval in de berm terecht komt waar wilde bloemen zijn ingezaaid. In de
Kartinistraat worden nu meer boomspiegels onderhouden als voorheen. En ervaring in andere straten heeft geleerd dat groene
boomspiegels zeer gewaardeerd worden door wijkbewoners  en passerende wandelaars. 

Wil je hieraan meehelpen? Zoek dan gewoon een boomspiegel uit en maak er wat moois van.
Zoals in de laatste “Vooruit” te lezen viel zouden wij ook gaan onder-
zoeken waar onnodige verharding van straat en stoep vervangen 
kan worden voor groen. Het eerste resultaat hiervan is de Andrej
Sacharowstraat, die nu nog een 6 meter brede stenige wandel-/
fietsstraat is. In september hebben we hierover met bewoners
gesproken en vervolgens hebben wij een voorstel ingediend bij de
gemeente. De eerste stap nu is om met de gemeente in kaart te
brengen welke mogelijkheden voor vergroening er zijn. 
Dat kunnen bijvoorbeeld lange smalle vakken zijn maar ook grotere
verspringende groenvakken (zie foto’s). Als de mogelijkheden bekend
zijn gaan wij dit bespreken met de bewoners. Vervolgens worden 
de wensen van bewoners verwerkt in een groenplan. Wij hopen uit 
te komen op een mooie groene straat. Niet alleen voor bewoners,
wandelaars en fietsers maar ook voor dieren als bijen, vlinders,
vogels en egels. Zo creëren we in Voordorp een groene ecologische
verbinding dwars door de wijk naar het buiten gebied.

Iets anders is dat de drie tuinenparken, ‘De Pioniers’, ’De Driehoek’ en ‘Ons Buiten’, de eerste stappen hebben gezet om gezamenlijk een
groene wandelverbinding te ontwerpen met aansluiting op het buiten gebied. 
Wil je meer weten of meehelpen zie dan de website Zusterpark Voordorp (np-utrechtseheuvelrug.nl)
Of neem contact op met Frans, kijkeven@tiscali.nl

Lange, smalle stroken Verspringende vlakken

VAN DE REDACTIE 

Rejoko-wandeling bij de Romerostraat afgelopen 16 november
Mensen die eerder aanwezig waren bij een van de online bijeenkomsten over de herindeling van de Romerostraat kregen 
begin november een uitnodiging voor een gesprek over het openbaar gebied erbij. Je kon je toen aanmelden voor een 
van de wandelingen om 16:00 en 17:00. De uitnodiging vermelde dat er een rondwandeling zou zijn met een landschaps-
architect, de initiatiefnemers en de gemeente waarin zou besproken worden over de eerdere inbreng en of de mensen nu
nog nieuwe ideeën en aspecten willen aanleveren. 
Door middel van de eerdere en nieuwe inbreng willen de initiatiefnemers volgens de mail verschillende scenario's schetsen,
welke ze daarna ook willen bespreken met de verschillende belanghebbende groepen. Er zal hiervoor waarschijnlijk ook een
online enquête voor ingezet worden.

Bij aankomst van de groep van 17:00 viel de schemer al in en was er enige overlap met de groep van 16:00. Van wandeling
was er in elk geval geen sprake maar we begonnen eerst met informatie over waarom we er waren, uitgelegd door de 
afgevaardigde van de gemeente, een landschapsarchitect en de initiatiefnemers van Rojeko, waar de bewoners en andere
belanghebbende groepen vragen konden stellen over wat er werd verwacht. Duidelijk was het wel dat de angst voor 
parkeerproblematiek aanwezig was bij meerdere mensen, maar dit onderwerp viel blijkbaar niet onder de “openbare 
indeling” en kon niemand eigenlijk echt op ingaan. Bewoners en gebruikers van het tuinencomplex maken zich wel zorgen
dat er parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl er eigenlijk liever nog parkeerplaatsen bij moeten komen. Maar helaas kon hier
niets over gezegd worden.

Wat er verder werd verwacht, was voornamelijk of mensen nieuwe ideeën hadden over de indeling van het park, maar veel
kwam terug naar de mogelijke plannen van Rojeko met de bebouwing, denkend aan overlast van licht en geluid, zonlicht en
de schaduw van het gebouw, verlies van groen en dergelijke. 

Deze en andere ideeën konden door middel van post-its op de twee borden gehangen worden waar al verschillende eerder
genoemde inbreng hing. Naast de twee ideeën borden stonden ook twee borden waar wat algemene informatie stond, maar
erg uitgebreide informatie erover was er niet. Gezien Rojeko nog geen plannen kon presenteren, konden mensen geen 
specifieke inbreng aanleveren voor het park. Tevens was er geen terugkoppeling was op deze avond, kan er verder nog niet
uitgebreid gesproken worden over de gang van zaken, het is nu afwachten tot Rojeko, de gemeente of anderen meer 
informatie zullen geven betreffende de Aartsbisschop Romerostraat 330-338.



Op 17 november 2020 kondigde ex-minister Cora van Nieuwenhuizen een nieuw Tracébesluit (TB) aan voor de
Ring Utrecht A12/A27. Dat kende twee veranderingen ten opzichte van het eerdere Tracébesluit dat in 2019
roemloos sneuvelde bij de Raad van State. Er was een stikstofparagraaf toegevoegd en er was gekozen voor

een specifieke bouwmethode vanwege de folie – constructie in de bak bij Amelisweerd. De gekozen bouwmethode is de aanleg
van 70 meter diepe diepwanden aan weerszijden van de A27 over een afstand van ruim 1,7 kilometer. Uit de informatie, verkregen
met het WOB-verzoek, blijkt dat er vele nog onopgeloste problemen zijn en dat er grote twijfel bestaat over de kwaliteit van de
grondwatermodellen.

In juli 2021 vroeg de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) documenten op van Rijkswaterstaat die
betrekking hebben op de bouwmethode. Na heel wat vertraging ontving de KRU deze de afgelopen week. 

Wat direct opvalt is dat op het moment dat het TB in november 2020 werd afgekondigd, de gevolgen van de gekozen methode nog volop in
discussie waren. De gemeente Utrecht en het hoogheemraadschap HDSR hadden besloten tot het aanvragen van een second opinion over het
grondwater bij ingenieursbureau TAUW. Deze, zeer kritische, second opinion werd 9 november 2020 besproken. Alle betrokkenen -kennelijk
ook Rijkswaterstaat- konden zich vinden in de conclusies van de second opinion: het onderzoeksgebied moet veel groter zijn en veel tekort-
komingen en risico’s zijn geheel niet in beeld gebracht. Van deze kritische noten is niets terug te vinden in het TB dat een week later werd
vastgesteld.

Diepwand blokkeert grondwaterstromingen
Op dat moment was er ook nog geen begin gemaakt met een toepasbaar grondwatermodel. Zo’n model moet voorspellen wat de effecten 
van die diepwanden zijn op de grondwaterstand en -stroming. Die effecten zijn van wezenlijk belang voor de omgeving: bij wijzigingen van de
grondwaterstand ontstaan mogelijk verzakkingen in de nabijgelegen woonwijk Lunetten, verdrogen of verdrinken bomen juist in Amelisweerd 
en komen de drie grote moestuinen in Amelisweerd in problemen, omdat veel bomen, vegetatie en de gewassen extreem gevoelig zijn voor
een juiste grondwaterstand. Pas in de loop van 2021 is gestart met de ontwikkeling van een toepasbaar grondwatermodel. 
Uit de informatie van Witteveen+Bos blijkt verder dat het werken vlak boven de folie niet binnen de gestelde veiligheidsmarges uitvoerbaar is.
De kans op desastreuze scheurvorming die het gebied onder water zet is aanzienlijk, bijvoorbeeld op plekken waar de folie is aangehecht.

Rijkswaterstaat communiceert naar buiten dat deze problemen opgelost zijn. Uit de WOB-documenten blijkt het tegendeel. 

Meer weten: www.stopverbredingringutrecht.nl

link naar alle WOB-documenten: 
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/BestandenWOB_KRU-bouwmethode.pdf

Ingezonden door Marijke van Zoelen

WOB documenten tonen aan: 
Tracébesluit Ring Utrecht rust op drijfzand

Ingezonden door Marjan van Grieken

Vergroenen van het schoolplein obs Voordorp!
Op 1 november is er een nieuwe boom gepland op het schoolplein van OBS Voordorp! De gemeente 
faciliteerde dit project. Deze boom is samen met de kinderen van groep 8 gepland die dit jaar de school 
verlaten. Zo is er een blijvend aandenken aan de kinderen! 

In het kader van het vergroenen van het schoolplein is er ook een 
boomstambank op het schoolplein geplaatst.

Het schoolplein van obs Voordorp is voor alle kinderen van de buurt 
vrij toegankelijk om te spelen.

Groep 8 van obs Voordorp 
plant een nieuwe boom



Ingezonden door Mandy Tober

Wevehuis is weer geopend!
Ruim een jaar geleden werd bekend dat Buurthuis het
Wevehuis de locatie aan de Wevelaan moest gaan 
verlaten. Een andere locatie werd gevonden, Aarts-
bisschop Romerostraat 332, het al lange tijd leegstaande
café. En na vele gesprekken is het Christa (bestuurslid

Het Wevehuis) gelukt om dit pand te gaan huren. 
Maar wat zag het er van binnen uit! Medio augustus zijn Christa en een paar vrij-
willigers begonnen met het pand “bezemschoon” te maken. De juiste vergunning 
werd aangevraagd (en verleend), het 2-jarig huurcontract getekend, en eindelijk kon
men beginnen met het gebruiksklaar maken van het gebouw. Na wat tegenslagen is
het dan toch gelukt om er twee leuke ruimtes van te maken. 

Buurthuis het Wevehuis is sinds kort weer geopend! Vanaf 1 november is het voor buurt-
bewoners mogelijk om een zaaltje te huren. Inmiddels hebben er al diverse clubjes daar
gebruik van gemaakt. Zo werd de “beweegzaal” al verhuurd voor Yoga, Tai Chi-Chuan, Pilatus, een vriendinnenclubje, Sathya Sai organisatie,
een verjaardagsfeestje en per januari komt er een bridgeclub, een schildersclubje voor ouderen, en wie weet wat daar nog bij komt. Er vinden
op dit moment nog diverse gesprekken plaats.

De ruimtes kunnen ook gehuurd worden voor vergaderingen. Per dagdeel (8.00-12.30uur/13.00-17.30uur/18.00-22.30uur) is de huur 
€ 45,00. In de zalen zijn aanwezig: koffieapparaat, waterkoker, kopjes, glazen, borden, bestek. Zelf meebrengen: benodigde ingrediënten,
handdoek/theedoek. En om de kosten laag te houden, dient men zelf de zaal/toilet schoon en netjes weer achter te laten. Voor verdere 
informatie zie onze website: www.wevehuis.nl. Voor het huren van een zaal kunt u ook mailen naar verhuur@wevehuis.nl. 

Naast het verhuren van de twee zalen, is het ook mogelijk om boeken, spellen en legpuzzels te ruilen of te lenen. Er is inmiddels al een grote
boekenkast met boeken, en er zijn al wat spellen en legpuzzels, maar wij kunnen natuurlijk altijd nog van alles gebruiken. Dus ruimt u de 
kasten op, of doet u niets meer met de boeken/spellen/legpuzzels? U kunt ze altijd bij ons komen brengen. Wij zijn daar heel blij mee. Begin
volgend jaar kunt u ook bij ons terecht voor een plantjes stekjes ruil. En als de corona maatregelen het toelaten willen wij de sociale inloop per
januari/februari openen. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die op bepaalde tijden in het buurthuis achter de bar willen staan om
voor de buurtbewoners de koffie/thee en lekkers te verzorgen. Interesse? Geef je op via post@wevehuis.nl. 

Alleen samen kunnen we er een mooie buurtvoorziening voor de wijk van maken! 

Vind jij het leuk om iets te betekenen voor het buurthuis? Of wil je hier meer over weten? Kom met ons in contact via: post@wevehuis.nl.

Ingezonden door Karin de Jonge

Uit de Buurtmoestuin de Voortuin
Een paar weken geleden konden we nog gelukkig net voor de avondlock-
down het tuinseizoen afsluiten met ons jaarlijkse etentje. We keken met 
plezier terug op het afgelopen seizoen, want Corona of niet, de tuin groeit
gewoon door.  En dat hebben we gemerkt dit jaar, er was veel te wieden 
door de groeizame zomer! 

Dankzij het initiatievenfonds van de gemeente konden we ook weer nieuwe 
leuke dingen in de tuin doen. Zo hebben we bij de pergola nieuwe klimplanten en lavendelplanten
geplaatst. En recent heeft de gemeente  houten zittingen gemaakt op de betonnen zitblokken in de 
cirkel. Dat ziet er een stuk gezelliger uit, we zijn  er heel blij mee. Ook heeft de gemeente geholpen het

tegelpad in de moestuin te vervangen door natuurlijke halfverharding, zodat er minder onkruid tussen de moestuinbedden kan groeien. Helaas
is dat pad breder uitgevallen dan gepland, maar daar gaan we binnenkort wat aan proberen te doen, zodat het er in het voorjaar weer groener
uit gaat zien. Ook is de beschilderde muur schoongemaakt door wijkkunstenaars Martien en Carolien, en hebben we geld gekregen van de
gemeente voor een extra beschermingslaag.
Leuk om te zien dat de buurtmoestuin leeft in de buurt. We hebben vaak aanspraak als we bezig zijn, krijgen soms spontaan planten aan-
geboden en de picknickbank bij de kruidencirkel wordt veel gebruikt. Wel merken we dat we, door de verhuizing van een aantal tuinders, 
we soms handen tekort komen om het groen goed in toom te houden. Nieuwe tuinders zijn dus van harte welkom! Of je nu voor een keertje
komt, of regelmatig kan, alle hulp is welkom. En ook al weet je niets van tuinieren, voel je vrij, want dat is juist het leuke. We leren van elkaar,
en elk seizoen geeft weer nieuwe lessen. Zoals dat je soms niet te lang moet wachten tot de tomaatjes diep rood zijn gekleurd, want ineens
kunnen ze zwart en zielig aan de plant hangen, na een fikse regenbui. Maar ach, dan is er weer iets anders leuks te oogsten: lekkere kiwi’s 
bijvoorbeeld…

Mocht je zin hebben mee te komen doen, je bent welkom op de meewerkdagen: iedere tweede zondag van de maand, van 11.00 – 13.00, 
om te beginnen op 13 februari. Mocht je meer willen weten, check onze website: www.devoortuininvoordorp.nl



Ingezonden door Koen Koevoets

Betaald parkeren;
waar stem je voor?
Waarom communiceert de gemeente niet
duidelijker naar bewoners van De Veemarkt
over de invoer van betaald parkeren? 
Van 29 november tot en met 19 december kan 
er gestemd worden in Voordorp over het wel of
niet invoeren van betaald parkeren. In de Veemarkt is dit van 29 november tot en met 24 december. Als bewoner wil je, als je al niet 
principieel vóór of tegen bent, een goede afweging kunnen maken op basis van goede informatie. Wat zijn de voor èn nadelen 
voor jezelf en je buren? Bewoners geven nu zelf voorlichting omdat de informatie van de gemeente het aan de eigen interpretatie
overliet. Helaas is nog niet alles duidelijk, en voert de gemeente ook veranderingen door tijdens deze stemperiode. Bewoners 
kunnen hun stem nog wijzigen zegt de gemeente en daarom is het voor iedereen belangrijk om ook onze berichten op Facebook 
te volgen tot het einde van de stem-periode.

Gemeente handelt op basis van verouderde visie om bewoners uit te sluiten van een vergunningsaanvraag.
Er loopt nu een draagkrachtmeting tot en met 19 december op basis van de verouderde visie uit 2013. De nieuwe gemeentelijke visie op 
parkeren is echter op 25 november goedgekeurd door de gemeenteraad maar wordt niet toegepast. Om de kans te vergroten dat een 
meerderheid vóór invoer betaald parkeren stemt, is er een overgangsregeling om de overstap naar betaald parkeren voor de huidige bewoners
te verzachten. De “nieuwe overgangsregeling” is vooral gunstiger omdat bewoners met een eigen parkeervoorziening dan wèl voor een 1ste 
of 2de auto een vergunning kunnen aanvragen. Waarom die nieuwe visie niet wordt toegepast is nog onduidelijk. Nu de meerderheid wordt 
uitgesloten, loont het om tegen te stemmen en te wachten tot de volgende draagkrachtmeting. Het college zou er verstandiger aan doen de
deadline van 19 december te verruimen en de regels volgens de “nieuwe overgangsregeling” aan te passen. Anders moeten bewoners die nu
overlast ervaren nog langer wachten. We onderzoeken nu of die overgangsregeling in de huidige draagkrachtmeting kan worden aangepast.
Ook dit laten we weten via Facebook.

Het is moeilijker te voorspellen wat de uitkomst van deze eerste stemronde zal zijn. 
De politiek wil het autobezit reduceren onder de Utrechters om meer ruimte te maken op straat voor spelen en groen. Bijna iedereen in de
Veemarkt heeft een eigen parkeerplek. Dat is een uitzonderlijke situatie. Vanaf 2015 kochten bewoners verplicht een parkeerplaats, maar in
2019 besloot de gemeente dat die bewoners worden uitgesloten van een vergunningsaanvraag. Een meerderheid van de bewoners had niet
door dat dit het nieuwe beleid was geworden en worden daar nu, tijdens deze eerste draagkrachtmeting, over geïnformeerd door de gemeente.

Voor een deel van de bewoners wordt het een hele harde overgang als een meerderheid vóór stemt. 
Zij komen in dan in de knel. Ben je een ‘tweeverdiener huishouden’ met ook nog eens twee auto’s omdat je niet met het OV of de fiets naar
het werk kan? Dan moet je zelf een oplossing zoeken waar je die 2de auto gaat laten. Heb je een elektrische auto met een eigen parkeerplek
zonder laadpunt? Omdat zo’n eigen parkeerplek op gezamenlijk terrein ligt, moet je het hele woonblok mee zien te krijgen om mee te betalen
aan de kosten voor het aanleggen van de laad infrastructuur. Maar omdat overige bewoners niet elektrisch rijden, en geen zin hebben om 
een paar duizend euro mee te betalen uit de pot van de VVE voor iets dat ze (nog) niet gaan gebruiken, ben je aangewezen op een openbare
laadplek waar je duurder dan thuis je auto laadt en tevens parkeergeld mag betalen op maandag tot en met vrijdag tussen 6:00 en 11:00 uur.
De gemeente heeft De Veemarkt gepromoot als zijnde de duurzaamste wijk. Dat trekt een bepaald publiek aan. Voor een deel hiervan is elek-
trisch rijden niet meer aantrekkelijk. Bewoners moeten het zelf oplossen zegt de gemeente, maar door die VVE structuur lukt dat niet altijd. 

Na invoer van betaald parkeren komt 60% van de parkeerplaatsen vrij.
Ongeveer 20% van de ruim 700 huishoudens heeft een 2de auto. De Veemarkt heeft groen, ruimte om te spelen en ruimte voor 1.4 auto per
adres. De gemeente reserveert bij het uitreiken van vergunningen 15% van de ruim 350 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dan blijven
er nog heel veel parkeerplaatsen over voor een soepelere overgangsregeling. Vanuit capaciteitsperspectief is er geen directe noodzaak om het
autobezit aan te pakken in deze wijk.

De ongelijke verdeling.
13 van de 14 woonblokken heeft een eigen parkeerplaats. 1 blok heeft geen eigen parkeerplaats omdat de gemeente en de project-
ontwikkelaar hier liever in de binnentuin tien extra huizen bouwde. Cynisch genoeg heet dat project De Tuinhof. Het zijn nu vooral die 
bewoners die last hebben van de langparkeerders. Voor De Tuinhof is betaald parkeren de oplossing. Ook worden zij niet uitgesloten van 
een 1ste en 2de vergunning.

Aan de andere kant vinden bewoners die een eigen parkeerplek moesten kopen het niet eerlijk dat zij wèl worden uitgesloten van een 1ste 
vergunning of zelfs helemaal geen vergunning kunnen aanvragen. Dat ze voor de tweede auto dubbel tarief moeten betalen wordt ook als
oneerlijk ervaren omdat ze al een bijdrage leverden om de parkeerdruk weg te nemen van de straat.

Aan beide kanten zijn er bewoners die zeggen dat de gemeente de ongelijke verdeling probeert recht te trekken met haar parkeerbeleid.
Helaas heeft de gemeente nog niet kunnen uitleggen welke formule zij hebben toegepast om te bepalen wie wel en wie niet in aanmerking
komt voor het aanvragen van een vergunning. Ook deze ‘formule’ lijkt niet voor elk woonblok gelijk te worden toegepast. Vervolg>>>>>



De discrepantie tussen gemeente en bewoners.
De gemeente vroeg de werkgroep infra van bewonersinitiatief Veemarkt Samen (wijkinitiatief) om een overlegstructuur op te zetten zodat ze in
gesprek konden met vertegenwoordigers per woonblok. Om dit zware onderwerp een beetje luchtig te houden noemde we de groep “Denktank
De Heilige Koe”. Wij dachten dat we samen gingen werken om de langparkeerders uit de wijk te weren. Maar het gesprek werd geen dialoog.
Want de doelstelling van de gemeente was niet het helpen van de bewoners, maar iedereen een gelijke kans bieden om te stemmen en tevens
het verouderde vergunningsbeleid van 2013 uit te rollen.

Overlast van langparkeerders aanpakken werd de verbindende factor.
We zijn de gemeente blijven voeden met praktijkinformatie in de hoop op een passende oplossing, maar al snel werd duidelijk dat de gemeente
andere oplossingen niet wou onderzoeken. De gemeente gooide overlegstructuur overboord, en maakte een eigen selectie van 11 bewoners
om mee in gesprek te gaan. De drukmeting viel te laag uit maar na een knip in het rayon, konden ze door met de procedure. We stuurde een
brandbrief om aandacht te vragen voor de bewoners die de dupe zouden worden als er geen maatwerk geleverd zou worden, maar de wet-
houder wilde er niet aan. Logisch achteraf gezien. De gemeente wil eerst kijken of een meerderheid vóór invoer van de standaard parkeer-
vergunning stemt. Dat was teleurstellend, want vanuit deze groep hebben we veel werk verricht. Woonblokvertegenwoordigers haalde praktijk
informatie op en ook via de wijkraad enquête werd de gemeente gevoed met praktijk informatie. Ondanks de grote meningsverschillen 
onderling, bleven we ons inzetten voor het gezamenlijke belang om te voorkomen dat langparkeerders uit andere wijken de parkeerruimte in 
de Veemarkt innemen. We hebben aangestuurd op volledige informatie alvorens een draagvlakmeting te houden omdat de standaardprocedure
bij de gemeente hierin niet voorzag. De gemeente heeft dit opgepakt, maar helaas is het nog niet duidelijk genoeg voor iedereen dat de ver-
gunning niet enkel is gericht op het weren van langparkeerders uit andere wijken. Nu blijkt ook nog die ‘overgangsregeling’ te zijn gebaseerd
op de oude visie.

Lukt het de afdeling parkeren van de gemeente om De Veemarkt over de streep te trekken?
Er is voldoende parkeerruimte in de nieuwe wijk Veemarkt als de langparkeerders de plekken niet zouden innemen van de bewoners. 
Bewoners hebben de gemeente gevraagd om deze overlast op te lossen. De afdeling parkeren van de gemeente voert enkel de politieke wil
van het college van wethouders uit, en bied een standaard parkeervergunning aan die voor een deel van de bewoners de oplossing biedt en
een groter deel van de bewoners uitsluit van een parkeervergunning. 

Toen de eerste signalen kwamen dat bewoners tegen gingen stemmen, omdat ze uitgesloten werden van een parkeervergunning, heeft de
gemeente de rest van Voordorp bij deze stemronde betrokken om de druk verder op te voeren. Want wat als Voordorp vóór stemt en De
Veemarkt tegen? Dan wordt de overlast alleen maar groter. Hoe dan ook, met dit parkeervergunningssysteem heeft de gemeente een effectief
stuk gereedschap in handen om het autobezit verder terug te dringen. Minder auto’s is de toekomst, maar willen de bewoners net zo snel als
de gemeente?

Wellicht dat de gemeente voor deze stemronde het voorstel volgens de “nieuwe overgangsregeling” nog aanpast, zodat niemand tussen 
het wal en schip valt als een meerderheid vóór stemt. We hopen ook dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf en zijn goede buur(t) een goede
gefundeerde keuze kan maken. Wat je mening ook is, ons advies is; informeer je goed en GA STEMMEN!

Groet, Werkgroep infra van Veemarkt Samen met dank aan de deelnemers van Denktank “De Heilige Koe”.

• Updates en meer info posten we op Facebook groep; Veemarkt-events en via de vertegenwoordigers per woonblok.
• Zie ook het wijkbericht ‘Stem mee over betaald parkeren’ en www.utrecht.nl/veemarkt waar je ook kan stemmen in combinatie met de code

op de brief die via PostNL is verzonden.

VAN DE REDACTIE 

Maak jij wel eens gebruik 
van buslijn 77 om naar het
centrum of huis te gaan? 
Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn, maar buurgemeente
De Bilt heeft onlangs laten weten zich zorgen te maken
over het mogelijk verdwijnen van buslijn 77…. in 2035!
Tot 2035 blijft de buslijn, welke ook een halte heeft
grenzend aan de Veemarkt, bestaan volgens de provincie
Utrecht. Daarna is het nu nog de vraag of deze buslijn
behouden zal blijven. 

De directe busverbindingen tussen Bilthoven, De Bilt en
Utrecht dreigen op termijn te worden geschrapt. Als dit
daadwerkelijk gaat gebeuren, is de kans aannemelijk dat
de halte Veemarkt aan de Biltse Rading door geen enkele buslijn meer zal worden aangedaan. In plaats daar van zal de
Berenkuil gaan fungeren als (groot) overstappunt naar andere lijnen, waarbij halte Veemarkt niet zal worden aangedaan.

Welke gevolgen dit mogelijk heeft op de toenemende druk op lijn 4 (Voordorp) bij de halte Kemal Ataturkstraat is 
onbekend. Navraag bij de gemeente Utrecht en vervoersbedrijf U-OV heeft niets opgeleverd. 

Is dit straks verleden tijd?                   Foto: Ingeborg Spandaw



Ingezonden door Senioren Schilder School

Opening Senioren Schilder
School in het Wevehuis 
In maart gaan de deuren van de Senioren Schilder
School open. De Senioren Schilder School biedt 
cursussen voor senioren die willen beginnen met
schilderen/tekenen of zich daarin (verder) willen
bekwamen. De cursussen worden gegeven door 
beeldend kunstenaars en zijn gericht op ontwikkelen.
Het is dus meer dan schilderen en tekenen in een
groep. De Senioren Schilder School wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst Fonds.

Introductiecursus
We beginnen met de Introductiecursus waarin we 10 weken
les afwisselen met 10 weken werkplaats. De cursus is in totaal dus 20 weken. In de lessen doe je ervaring
op met verschillende teken- en schildermaterialen. De docent laat zien hoe de verschillende materialen
gebruikt kunnen worden, laat technieken zien en geeft informatie over compositie en kleurgebruik. Je leert
je eigen keuzes te maken in compositie en materiaalgebruik en ontwikkelt een eigen ‘tekenhandschrift’. 
In de weken dat er werkplaats is, ga je met je groep zelf aan de slag; je kunt dan bijvoorbeeld oefenen
wat je in de les geleerd hebt.

Praktische informatie schildercursus
Wanneer: vanaf vrijdag 4 maart tot en met vrijdag 15 juli 2022, 10 lessen en 10 keer werkplaats
Hoe laat: van 13.30 – 16.00 uur; inloop vanaf 13.00 uur, opruimen vanaf 16.00 uur.
Waar: Het Wevehuis, Aartsbisschop Romerostraat 332 (in Voordorp)
Bereikbaarheid: er is parkeergelegenheid en bus 4 stopt voor de deur
Kosten: 275,00 euro, dat is omgerekend 13,75 euro per week.
Informatie: meer informatie over de Introductiecursus vind je op www.essnederland.nl.
Aanmelden: mail naar utrecht@essnederland.nl of bel naar 06-41 81 45 99.

Cursus Omgaan met je Smartphone
De cursus ‘Omgaan met je smartphone’ van de Utrecht Senior School start ook weer in maart.
We hebben zowel een cursus voor iPhone als voor Android telefoons. Kijk voor meer informatie op
www.essnederland.nl en meld je aan via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.

Utrecht Senior School
De Senioren Schilder School is onderdeel van de Utrecht Senior School. Doel van de Utrecht Senior School is dat je een leven lang kunt
blijven leren, dat iedereen aangehaakt blijft bij ontwikkelingen in de maatschappij, en dat je nieuwe mensen ontmoet. De school is voor
iedereen die zich senior voelt. 

De lessen zijn overdag, je ontmoet en leert met gelijkgestemden, we gebruiken speciaal voor senioren ontwikkeld lesmateriaal, er zijn
regelmatig herhalingslessen en de locatie (het Wevehuis in Utrecht) is goed bereikbaar.

Niks missen? Volg de Utrecht Senior School op Facebook.



Ingezonden door Florine

Thuisgekookt; een warme 
maaltijd én sociaal contact
Genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd én je buren
beter leren kennen? Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten
aan elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en gezellig sociaal
contact. Juist nu kan een gevoel van eenzaamheid de dagen 
donker en moeilijk maken. Thuisgekookt probeert er daarom voor
te zorgen dat we weer teruggaan naar wat vroeger heel normaal
was: buren die zorgen voor elkaar!  

Voor sommige mensen is het heerlijk om elke dag uitgebreid te koken, terwijl het voor anderen een hele opgave is om dagelijks een verse
maaltijd op tafel te zetten. Al acht jaar helpt Stichting Thuisgekookt juist deze mensen bij elkaar te brengen. Voor Jenneken (76) is het een
echte uitkomst. “Voordat mijn man ziek werd was hij de kok in huis, maar nu hem dat niet meer elke dag lukt ben ik heel erg blij met de hulp
van thuiskok Lena.” Elke woensdag staat er een heerlijke maaltijd voor het echtpaar klaar. Hoewel de maaltijd ook thuisgebracht kan worden,
vindt Jenneken het wandelingetje naar ‘haar’ Lena heerlijk. Terwijl zij de maaltijd haalt dekt haar man ondertussen de tafel en schenkt een
glaasje wijn in. “Ik hoef van te voren nooit te weten wat Lena gaat maken, niet weten wat de maaltijd gaat zijn is voor mij een deel van de 
verwennerij. Alsof ik uit eten ga in m’n eigen huis!” 

Thuisgekookt is er voor iedereen; voor mensen waarbij de leeftijd het lastig maakt om elke dag een verse maaltijd op tafel te zetten of mensen
met gezondheidsproblemen. Een groot deel van de mensen die bij Thuisgekookt aankloppen behoren tot deze kwetsbare doelgroep. Voor deze
mensen doen de medewerkers van Thuisgekookt extra hun best om iemand te vinden die goed bij hun (dieet)wensen en voorkeuren past. In
Utrecht zijn meer dan 1000 thuiskoks actief die zich graag vrijwillig (tegen een vergoeding van de kostprijs van de ingrediënten) inzetten voor
hun buren door een maaltijd te delen. Veel van hen doen zelfs graag een stapje extra: zij brengen de maaltijd langs, of doen extra dingen als af
en toe een boodschapje halen, of een keer de hond uitlaten, bijvoorbeeld. 

Maaltijden van een buur ontvangen spannend of gek? Integendeel! Ben of ken je iemand die de hulp van een thuiskok goed zou kunnen
gebruiken? Of ben je op zoek naar meer informatie? Team Thuisgekookt staat voor je klaar!

Dit zijn de voordelen van een maaltijd via Thuisgekookt:
1. Thuiskoks koken op maat en de maaltijden zijn aangepast op smaak, (dieet)wensen en portiegrootte. Altijd precies passend voor jou!
2. Maaltijden kunnen worden afgehaald of thuisgebracht. 
3. De maaltijden zijn veilig. Thuiskoks krijgen uitgebreide (hygiëne)instructies en er wordt altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag 

aangevraagd voordat zij starten met koken.
4. De maaltijden worden elke week gekookt door dezelfde buurtgenoot; zo leer je elkaar echt kennen.
5. De maaltijden worden aangeboden tegen de kostprijs van de ingrediënten. De prijs wordt in overleg bepaald, maar kost meestal tussen 

de € 3,- en € 6,-
6. Je zit nergens aan vast. Wil je stoppen, overslaan of op zoek naar een nieuwe thuiskok? Dat is geen probleem. We helpen je graag verder!

Zo werkt het
• Bel naar 085-0608768 en geef de gegevens en wensen door, of ga naar www.thuisgekookt.nl
• Aan de hand van de wensen zoeken wij een geschikte thuiskok. Binnen 48 uur nemen we 

telefonisch contact met je op om een thuiskok aan je voor te stellen.
• Na een kennismaking en de eerste maaltijd beslis je zelf of je aan deze thuiskok gekoppeld wilt worden of niet! Je zit nergens aan vast. 

Ingezonden door Patrick van der Zalm

Nieuwe sportmogelijkheden 
bij Hercules
Wil jij ook graag laagdrempelig één of meerdere sport(en) beoefenen,
maar heb je geen idee wat voor sport en waar je dit zou kunnen doen?
Dan heeft de USV Hercules een oplossing voor jou! Vanaf dinsdag 2
november 2021 is de USV Hercules begonnen met het beschikbaar 
stellen van de sportzaal, waar je iedere dinsdag tussen 10:00 uur en
13:00 uur gebruik kunt maken van de badminton-, dynamictennis- en
koersbalvelden met het daarbij behorende materiaal. Je kan jezelf vrij-
blijvend en per week voor de sporten inschrijven, waarbij je per deelname van 60 minuten € 5 p.p. betaald. Dit kun je doen door gratis een
account aan te maken op www.inviplay.nl en jezelf aan te melden via www.inviplay.nl/groups/114. Ook is het mogelijk om hier als groep 
(max. 24 personen) gebruik van te maken, dit doe je door minimaal 14 dagen van tevoren een mail te sturen naar pwzalm@gmail.com. 
Schrijf je zo snel mogelijk in voor de eerstvolgende weken want vol = vol!

Foto: Studio Oostrum



Ingezonden door Eet Mee

Heb jij nog geen plannen voor de feestdagen? En wil je
graag samen met anderen kerst vieren? Meld je dan 
aan om een Eet Mee kerstetentje te organiseren of als
gast aan te schuiven.

Eet Mee maakt al ruim twaalf jaar doorlopend mooie ont-
moetingen mogelijk tussen mensen via gezellige etentjes
thuis en tegenwoordig ook video-etentjes. Deze etentjes 
leiden vaak tot mooie gesprekken, plezier, gezelligheid en
zelfs nieuwe vriendschappen. Tijdens de feestdagen hebben
mensen daar vaak extra behoefte aan. Elk jaar schuiven er
dan ook weer heel wat mensen aan bij een Eet Mee kerst-
etentje. Na het succes van vorig jaar bieden we ook nu 
weer de mogelijkheid om vanuit je eigen huis samen kerst 
te vieren via een video-etentje.

Organiseer een etentje of meld je aan als gast
Wil jij gasten aan je (virtuele) eettafel ontvangen tijdens de feestdagen of graag als gast aanschuiven voor een etentje bij iemand thuis of een
video-etentje? Meld je dan aan via www.eetmee.nl en maak een account aan in onze speciale matchapplicatie. Gasten voor een etentje thuis
kunnen zich ook telefonisch aanmelden via 030-2213498. Bij de etentjes thuis worden de dan geldende coronamaatregelen door het eetadres
en de gasten opgevolgd. Deelname is gratis. 

Een greep uit de ervaringen van onze deelnemers van vorig jaar:

“Het was heel gemoedelijk en gezellig. We hebben lekker gegeten en goede gesprekken gehad. Het is heel bijzonder om op een kerstavond
met vreemden samen te komen en je voor elkaar open te stellen.”

“Bij het kerstdiner kennisgemaakt met twee interessante mensen. Het was een fijne avond met ontspannen 
gesprekken en we hebben heerlijk gegeten.”

“Het was geweldig. Echt, het was geweldig! Dit kan niet overtroffen worden. Ik zat er van tevoren tegenaan te 
hikken: zal ik wel bellen, zal ik niet bellen. En ik ben zó blij dat ik dat wel gedaan heb. Het was heel erg gezellig!”

“Het was een gezellig video-etentje met zijn drieën. We hebben verschillende onderwerpen besproken en voor 
we het wisten waren we 2 uur verder.”

Heb jij nog een plaatsje over aan je kersttafel, of heb je nog geen kerstplannen en zou je graag aanschuiven? 
Aanmelden voor een kerstmatch kan tot en met 15 december. Meer informatie en aanmelden via www.eetmee.nl of 030-2213498.

VAN DE REDACTIE 

Nieuwe sporthal aan de Voorveldselaan
Het staat al geruime tijd in de planning, maar mede door corona hebben de plannen van een nieuw te bouwen
sporthal aan de Voorveldselaan (bij Sporting ’70) weinig aandacht gekregen. Hierbij een kleine update.

Na onderzoek blijkt dat er in de stad Utrecht te weinig (binnen)sport-
mogelijkheden zijn en dat er lange wachtlijsten zijn voordat men daad-
werkelijk kan beginnen met sporten. De gemeente heeft onderzoek 
gedaan en de keuze gemaakt om een nieuwe sporthal te bouwen op de
Voorveldselaan bij het sportcomplex van Sporting ’70. Er is nog geen 
ontwerp voor de sporthal, maar een aantal specificaties zijn al wel bekend.
Zo gaat de hal 11 meter hoog worden en kan deze multifunctioneel 
worden gebruikt. Tevens zullen er rondom de sporthal voldoende voor-
zieningen komen voor het parkeren van fietsen en auto’s. 

Bij de nieuwe plannen wordt ook vergroening van de wijk meegenomen.
Hierbij valt te denken aan meer groen, een wandelpad, verbreding van de
sloot en een natuurvriendelijke oever. 

Wat is de planning? De voorbereidingen duren tot 2024. Eind 2022 zal 
de zogenoemde bouwenvlop, worden voorgelegd aan omwonenden en
belanghebbenden. Er zullen inspraakmomenten worden gepland en 
vervolgens moet er een omgevingsvergunning worden afgegeven. In 2025
zou de sporthal in gebruik genomen moeten worden. 

Wil je meer informatie over de nieuwe sporthal? 
Stuur een e-mail naar de gemeente: sporthalnoordoost@utrecht.nl. Locatie nieuwe sporthal. Bron: gemeente Utrecht
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Vluchtelingenopvang aan de
rand Voorveldse Polder
Star Lodge Hotels aan de rand van de Voorveldse
Polder is sinds 6 december jl. in gebruik genomen als
opvanglocatie voor maximaal 350 vluchtelingen. Het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft
aangegeven dat het gaat om opvang van de duur van
maximaal een half jaar. Het CAO heeft het beheer
over het pand. Samen met de eigenaar en twee 
overige ondernemers is er een samenwerking om de
opvang een succes te maken. 

In het wijkbericht van de gemeente wat verspreid is in 
de Voorveldse Polder en de Veemarkt is te lezen dat de
vluchtelingen een dagbesteding hebben en vrijwilligerswerk
mogen doen. Via Welkom in Utrecht kunnen zij deelnemen
aan activiteiten. Wil je meer weten over wat Welkom in
Utrecht doet of wil je meedoen / iets organiseren? Kijk op
www.welkominutrecht.nu of stuur een e-mail naar
info@welkominutrecht.nu. 

Mocht je meer willen weten 
over de opvanglocatie(s) voor
vluchtelingen in de stad, kijk dan
op www.utrecht.nl/vluchtelingen.
Daar kan je meer informatie 
vinden.  

COLOFON: Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl • Email: voordorpvooruit@gmail.com
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Ingezonden door Stichting Taal Doet Meer

Taal Doet Meer zoekt vrijwillige
taalmentoren om basisscholieren
te ondersteunen 
Stichting Taal Doet Meer biedt met vrijwilligers taalondersteuning
aan anderstalige Utrechters. Taal heb je immers voor alles nodig.
Om goed mee te kunnen komen op school, om naar de dokter te
gaan, om boodschappen te doen en nog veel meer. 

Veel kinderen kunnen positieve aandacht en tijd van een vrijwilliger goed gebruiken om beter mee te kunnen komen op school. Bij het project
Taalmentoraat kun jij hieraan bijdragen. Taal Doet Meer zoekt vrijwilligers die een kind uit groep 5 tot en met 8 willen ondersteunen met de
Nederlandse taal.

Als vrijwillige taalmentor kom je wekelijks thuis bij een Utrechtse basisschoolleerling (groep 5-8) uit een
anderstalig gezin. Jullie werken samen 1,5 tot 2 uur per week aan de Nederlandse taal. 
Je focust op taalvaardigheid en taalplezier door op een laagdrempelige manier met elkaar aan de slag te gaan
met Nederlands. Jullie kunnen bijvoorbeeld taalspelletjes spelen, samen een boek lezen of naar de bibliotheek
gaan. 

Voel jij je aangesproken en lijkt het je leuk om je in te zetten voor gelijke kansen voor ieder kind? 
Meld je aan als taalmentor door te mailen naar Anandi via jeugd@taaldoetmeer.nl. 




