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Van de redactie

Een nieuw jaar, een nieuwe redactie, dezelfde krant.
Al het begin is moeilijk, zo ook voor ons als nieuwe redactie. Het stokje overnemen van twee routiniers, Sander en
Koert, waarbij sommige aspecten net anders worden gedaan en betrokkenen en redactie elkaar moeten leren kennen.
Sander en Koert, bedankt voor de jaren waarin jullie samen de buurtkrant hebben verzorgd. De nieuwe redactie is er in
geslaagd een nieuwe editie voor de krant te maken, waarbij we hopen dat u, als lezer, hier veel plezier aan mag beleven.
Dit jaar zullen er vier edities gemaakt worden, welke uitkomen in maart, juni, september en december.
Onderwerpen in deze krant zijn onder meer het 85-jarig bestaan van de Pioniers, de bomenkap langs de A27, deelmobiliteit op de Veemarkt en uiteraard de nieuwbouwplannen (en het verzet hiertegen) bij de Aartsbisschop Romerostraat. Nieuw in deze editie is de rubriek ‘Buurt in Beeld’, waarin een mooie afbeelding uit de wijk centraal staat.
Wil u contact opnemen met de redactie voor vragen, opmerkingen of het aanleveren van kopij? Dat kan! Stuur een
e-mail naar voordorpvooruit@gmail.com. Via social media op de hoogte blijven van de buurtkrant? Volg ons op Facebook via www.facebook.com/voordorpvooruit. Voor nu wensen wij u veel leesplezier met editie 87 van deze buurtkrant.
Met vriendelijke groet, Ingeborg en Nadine

Nieuwe naam voor de buurtkrant?
2021 staat in het teken van nieuw. Een nieuw jaar, de
nieuwe wijk Veemarkt eindelijk af en een nieuwe
redactie. Daarom vonden wij als redactie het ook tijd
voor een nieuwe naam.
Een naam die de lading dekt van alle nieuwe en oude bewoners van Voordorp en Veemarkt tezamen. Vanwege het feit dat
dit een buurtkrant is, willen wij daarom ook vragen aan alle buurtbewoners of jullie een nieuwe naam kunnen bedenken
die beide wijken bestrijkt. Via onze Facebookpagina (www.facebook.com/voordorpvooruit) zijn al verschillende inzendingen
binnengekomen. Heb jij nog een goede naam? Stuur je bijdrage naar voordorpvooruit@gmail.com onder vermelding van
‘nieuwe naam’. In de volgende editie zullen wij de nieuwe naam bekendmaken.

Altijd het laatste nieuws van
Voordorp Vooruit?
Voor actuele informatie en mededelingen hebben wij een
Facebookpagina. Hier worden meerdere malen per week
berichten geplaatst welke relevant zijn voor bewoners in
onze buurt.
Volg ons op: www.facebook.com/voordorpvooruit

Bijdrage leveren aan de buurtkrant
Deze krant kan niet bestaan zonder de bijdrage(s) van de inwoners.
Heb jij of jou organisatie/club/initiatief kopij voor de nieuwe editie?
Stuur je bijdrage voor de deadline aan voordorpvooruit@gmail.com.
De deadline voor de volgende editie is zaterdag 29 mei 2021.

Beroep tegen verbreding A27/A12 Ring Utrecht
ingediend bij Raad van State
Op 13 januari 2021 heeft de Kerngroep Ring
Utrecht samen met zeven andere organisaties
gezamenlijk beroep aangetekend tegen het
Tracébesluit (TB) van het Rijk tot verbreding
van de Ring Utrecht A12/A27 naar 2x7 rijstroken. De organisaties
achten nut en noodzaak van het inmiddels op €1.490.000.000
begrote project niet onderbouwd. Daar-naast gaat het plan ten
koste van maar liefst 65 hectare aan bomen en groen, waaronder
een deel van het geliefde en waardevolle landgoed Amelisweerd.
In het 72 pagina’s tellende beroepschrift eisen de organisaties
vernietiging van het Tracébesluit en vragen zij om verkeersalternatieven die de leefkwaliteit niet schaden maar verbeteren.

Geen nut of noodzaak
Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is
slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen ander
alternatief is. Het TB voldoet aan geen van deze criteria.
De gehanteerde verkeersprognoses voor het verre jaar 2040 lijken
willekeurig van aard en bovendien onvoldoende als onderbouwing
voor de gekozen oplossing. Daarentegen kan een verder uitgewerkt
SUUNTA variant (2x6 stroken binnen de bestaande bak) aan alle
verkeerskundige eisen voldoen.
Stikstof
Het eerdere TB is op 17 juli 2019 vernietigd door de Raad van State
op grond van de uitspraak van het Europees Hof over de PAS, de
Nederlandse stikstofaanpak. De reparatie in het nieuwe TB rammelt
aan alle kanten. Zo wordt er beroep gedaan op de ADC methode
(“geen Alternatief, Dwingend openbaar belang, voldoende
Compensatie) terwijl er een alternatief voorhanden is, geen sprake is
van een onomstreden dwingend algemeen belang en de compensatie
ook in de betreffende N2000 gebieden tekort schiet. De vereiste
‘passende beoordeling’ van stikstof is onjuist en onvolledig. De forse
stikstofuitstoot tijdens de aanlegperiode (mede als gevolg van de
keuze voor de schermwandmethode) is in het geheel niet in rekening
gebracht.
Schermwanden en grondwaterstand
Om te voorkomen dat de A27 tijdens de verbredingswerkzaamheden
onder water loopt, wordt er tussen Amelisweerd en het knooppunt
Lunetten aan weerszijden over een lengte van bijna 2 kilometer een
65 à 75 meter diepe schermwand de grond ingefreesd. Dat geeft
minstens 15 maanden 24 uur per dag en 7 dagen per week een

Ingezonden

enorme herrie en veel zwaar bouwverkeer. Een contra expertise van
de gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden (HDSR) wijst op de mogelijkheid dat deze ingreep grote
gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand, zowel voor het bos in
Amelisweerd als voor de woonwijk Lunetten. Bomen kunnen sterven
of omvallen en Lunetten kan zowel met wateroverlast als verdroging
te maken krijgen omdat de grondwaterstromen worden geblokkeerd.

Natuur en boscompensatie
De compensatie voor de kap van honderden bomen in Amelisweerd
(waaronder een aantal van monumentale omvang) en duizenden
bomen verder langs het tracé schiet tekort. Compensatielocaties
kunnen om diverse redenen niet de ecologische kwaliteit compenseren die verloren gaat. De inventarisatie van beschermde soorten is
niet voldoende actueel en de zorg voor instandhouding van deze
soorten schiet tekort. Het Tracébesluit houdt ook op geen enkele wijze
rekening met de status van Amelisweerd als Rijksmonument.

Ook Kampong en Bewoners Overleg Lunetten medeondertekenaars
Naast de eerdere ondertekenaars tegen het Tracebesluit van 2016
Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd, Vereniging
Leefmilieu en MOBilisation for the Environment is het beroepschrift
nu mede ingediend door sportvereniging Kampong, het Bewoners
Overleg Lunetten, de Kopersvereniging Zwarte Woud en de Ecologische Tuiniersvereniging De Nijvere Pier. Voor de sportvereniging
Kampong, met meer dan 6500 leden de grootste in Nederland,
vormen de enorme overlast tijdens de bouwperiode en de vervanging
van het bosrijke decor door een hoog, kaal scherm van een nog
nabijere snelweg belangrijke redenen om het beroep te steunen.
Tenslotte: minister van Nieuwenhuijzen heeft de gok genomen om na
de vernietiging in 2019 niet eerst een nieuw Ontwerpbesluit (OTB) te
nemen en baseert het huidige TB op het OTB van 2016.
In vergelijking met het OTB 2016 worden bijna de dubbele hoeveelheid hectaren bomen gekapt, is er gekozen voor de zeer ingrijpende
schermwandmethode en worden er volstrekt andere verkeerscijfers
gebruikt. Het is zeer de vraag of de Raad van State deze gok zal
accepteren.

Utrecht geeft weer gratis knijpers aan inwoners die zwerfafval
willen opruimen
Wil jij bijdragen aan een schone(re) buurt terwijl je wandelt? Het is weer mogelijk om bij de gemeente een gratis knijper
aan te vragen voor inwoners die zwerfafval willen opruimen. Wanneer je nu een knijper aanvraagt, wordt deze thuisbezorgd
of het gereedschap kan worden opgehaald bij een van de afvalscheidingsstations in de stad. Buiten de hekken van deze
stations zijn zogenoemde knijperhubs geplaatst.
Lijkt het je leuk om het nuttige met het aangename te
verenigen? Mirjam van Esterik uit de Veemarkt start graag een
zwerfafval-opruimclub voor onze buurt. Samen wandelen én
opruimen op vaste tijden. Wil je met haar in contact komen?
Stuur een e-mail naar voordorpvooruit@gmail.com onder
vermelding van ‘zwerfafval-opruimclub’ en wij zorgen dat je
in contact komt met Mirjam!

Raamposter
Amelisweerd

Ingezonden

Vind je ook dat het bos van Amelisweerd
behouden moet blijven? Delen dreigen
gekapt te moeten worden voor de verbreding
van 10 naar 14 rijstroken van de A27.
Het is niet alleen een mooi bos met bijzondere
natuur, waar heel veel inwoners van Utrecht
van genieten.
Amelisweerd staat symbool voor de strijd vóór
behoud van bos en natuur en vóór het kiezen
voor een groene, leefbare en gezonde regio.
Meer asfalt is achterhaald en dit verbredingsplan moet van de baan.

Afhaaladressen poster
Doe mee en hang deze poster voor je raam.
Daarmee laat je zien dat je achter het behoud
van Amelisweerd staat en tegen verbreding
A27 bent. Meer dan tienduizend inwoners van
Utrecht en uit de regio zijn je al voorgegaan.
In Voordorp kun je de poster op de volgende
adressen afhalen: Augusto Sandinostraat 90,
Augusto Sandinostraat 172 en Simon Bolivarstraat 89. Van dinsdag t/m vrijdag tussen 17.00
en 19.00 uur. Of mail info@beschermhetbos.nl
voor een schema van alle afhaaladressen in
Utrecht.

Enquête Voordorp

Wat vond u
van......
In de laatste weken van 2020 konden bezoekers van de dierenweide op hun
mobieltje een korte vragenlijst invullen waarin ze vertelden wat ze van de
dierenweide vonden en suggesties geven. Een simpele scan van een QRcode leidde hen naar een digitale vragenlijst, waar uiteindelijk 82 bezoekers
op gereageerd hebben. Wat vertelden ze?

Bezoekers komen uit de wijk
De meeste bezoekers
van de dierenweide
komen uit Voordorp
(57%), maar ook uit
Veemarkt (18%) of
uit Tuindorp Oost
(16%) komen regelmatig wandelaars
naar Ons Buiten. En
meestal komen ze
dan met z’n tweeën,
maar natuurlijk
komen er ook
mensen alleen of
met meer groepjes,
zoals de leidsters van de kinderdagverblijven in Voordorp en Veemarkt. Ruim veertig
procent van die bezoekers komt meestal een keer per week naar de dierenweide.
Sommige bezoekers meldden dat ze elke dag komen en eentje komt zelfs een paar
keer per dag.
Leuke suggesties
Op de vraag naar suggesties kwamen leuke en leerzame reacties. Zo blijkt er behoefte te zijn aan wat meer bankjes rondom de dierenweide, om even rustig te
kunnen zitten. Ouders zouden het leuk vinden als we de kinderen wat meer bij de
dierenweide betrekken, bijvoorbeeld bij het voeren of door op vaste tijden kinderen
op de weide uit te nodigen om dieren te aaien.
Het informatiebordje bij de cavia’s wordt zeer op
prijs gesteld, maar zou vaker een update mogen
krijgen en zou ook meer persoonlijke informatie
over de dieren kunnen bieden. Ten slotte kwam er
de suggestie om een raampje te maken in het
konijnenhok, zodat je er vanaf het pad naar
binnen kan kijken. De vrijwilligers gaan met deze
suggesties aan de slag om in 2021 de dierenweide nog mooier en aantrekkelijker te maken!
Namens de vrijwilligers van de dierenweide:
Hartelijk dank uw reacties!

Ingezonden

In de loop van maart wordt er onder bewoners van Voordorp een digitale enquête gehouden. In de enquête komen vragen
over het wonen in Voordorp, de verkeersveiligheid, het groen en hoe het voor jong en oud is om in Voordorp te wonen.
De enquête is een initiatief van het Wijkplatform. Het Bewonerscomité Voordorp heeft thema’s/vragen aangeleverd bij
Labyrinth; dat is het externe bureau dat de enquête opstelt en gaat verwerken. Het rapport naar aanleiding van de
enquête wordt eind april aan het Wijkplatform gepresenteerd.
Ook in Tuindorp wordt zo’n enquête gehouden en daar heeft Tuindorps Belang de vragen/thema’s aangeleverd.
Andere buurten van Utrecht Noordoost zullen later volgen.

Bouwplannen in Voordorp

Ingezonden

Eind 2020 werden we geconfronteerd met een stuk in DUIC
over het plan om te gaan bouwen op de hoek Aartsbisschop
Romerostraat / Pal Maleterstraat. Het voorstel van de
eigenaren van de panden is om op deze plek 2 gebouwen
van 7 en deels 8 verdiepingen neer te zetten met eronder
nog een half-verdiepte parkeergarage. In dat gebouw komen
dan 70 woningen én een horecagelegenheid met horecavergunning B; dat wil zeggen horeca met een nachtvergunning. Het kinderdagverblijf Villa Kakelbont zou dan in
het park moeten komen.

Intentie-document
Het college van Burgemeester en Wethouders en de initiatiefnemers tekenden voor dit plan een intentie-document. Dit is te vinden op:
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=6ae8e486- ae23-4690-884d-319741644a14
Het college heeft door vaststelling van het intentie-document formeel toestemming gegeven om te onderzoeken of het initiatief realiseerbaar
en haalbaar is. In het intentie document staan ook veel zaken die volgens het college nog verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden.
Het intentie-document ligt er wel!
Voordorp aan Zet
Wat waren we verbaasd, maar ook verontwaardigd, toen we dit lazen! We hadden hierover eerder niets gehoord. Een groep bezorgde
bewoners heeft zich toen verenigd als Voordorp aan Zet. Hierbij zijn direct omwonenden die hun uitzicht belemmerd zien door dit plan.
Ook bewoners die het park met daarin de Voortuin opgeofferd zien worden voor het kinderdagverblijf, maar die ook zien dat het park last zal
hebben van de vele schaduw naast de gebouwen van 7-8 verdiepingen. Bezorgde bewoners die zich nog herinnerden hoeveel overlast het
oude café veroorzaakte en dat weer zien gebeuren. Veel bezorgde bewoners namen contact op met de gemeente. Voordorp aan Zet wil
pro-actief meedenken met de initiatiefnemers en de gemeente zodat er een plan wordt gerealiseerd waar wij als bewoners achterstaan.
Inmiddels is er veel gepraat, maar ook gedaan. Er is een spandoek opgehangen, een petitie gestart, er zijn stukken in de krant verschenen, er
is contact geweest met leden van de gemeenteraad, er is op Wijkwijzer Noordoost ruimte ingeruimd om belangstellenden op de hoogte te
houden, er is veel op Nextdoor gedeeld, op de Face-bookpagina van Voordorp Vooruit is informatie gegeven, enzovoort. Voordorp aan Zet kijkt
hoe en op welke moment we invloed kunnen uitoefenen.
Door de corona-pandemie moet Voordorp aan Zet natuurlijk online vergaderen; eerst bijna wekelijks en nu meestal om de week. Wil je als
toehoorder meeluisteren of zelfs meedoen? Stuur een e-mailtje aan VoordorpAanZet@gmail.com en dan krijg je een uitnodiging voor de
volgende bijeenkomsten.
Wil je ook dat er iets anders gaat gebeuren dan deze plannen?
Teken dan de petitie op: https://petities.nl/petitions/voordorp-wil-ander-plan-voor-leegstaand-cafe?locale=nl.
Meer informatie vind je op de Wijkwijzer Noordoost: https://wijkwijzernoordoost.nl/ voordorpaanzet.

Informatie-bijeenkomst
Op 11 februari was de eerste online informatie-bijeenkomst van de eigenaren die het bouwplan ontwikkelen en de gemeente. Veel bewoners
in Voordorp kregen hiervoor informatie in een Wijkbericht van de gemeente of lazen erover op de Wijkwijzer of Nextdoor. We konden ons
opgeven en vooraf vragen insturen.
Tijdens de informatie-bijeenkomst werden zaken uitgelegd. Ook werden in subgroepen vragen en zorgen naar voren gebracht. Het verslag van
de bijeenkomst én de antwoorden op de vragen wordt begin maart gestuurd naar de deelnemers.
Op deze bijeenkomst van 11 februari waren veel meer deelnemers dan er nu meedoen aan Voordorp aan Zet. Krijg je nog niet de
uitnodigingen voor de bijeenkomsten van Voordorp aan Zet? Geef je dan op. Ook jouw mening en inbreng is van belang! Stuur een email aan
VoordorpaanZet@gmail.com en je krijgt de uitnodigingen voor de volgende bijeenkomsten.

Participatie in de stad

Ingezonden

In het programma “Samen Stad maken op de Utrechtse
Manier” geeft de gemeente aan dat ze het belangrijk vindt
dat bewoners meepraten en -denken over wat er in de stad
gebeurt. Door de gemeente is ook vastgelegd hoe een
bouwproject ontwikkeld wordt en hoe bewoners dan meedoen en -denken.
De officiële bijeenkomst van 11 februari was
de aftrap voor het participatietraject zoals
dat is bepaald door de gemeente. Hierin is
eerst de initiatiefnemer van het bouwplan
verantwoordelijk. Die initiatiefnemer geeft
aan hoe ze de plannen willen uitvoeren én
bepaalt de wijze van participatie. Dit leidt tot een zogenoemde
bouwenvelop. In die bouwenvelop staan de randvoorwaarden. De
gemeente wil dat omwonenden hierbij zeker worden betrokken.
De concept bouwenvelop wordt weer voorgelegd aan de
betrokkenen en kan dan weer worden aangepast. In de bouwenvelop staat ook hoe het vervolgtraject eruit gaat zien.
Over de definitieve bouwenvelop neemt het college van
Burgemeester en Wethouders een besluit.
Nadat het college een besluit heeft genomen, wordt er een
projectbestemmingsplan gemaakt. Dat plan wordt voorgelegd en
vastgesteld door de gemeenteraad, maar daarna kan er nog
tegen in beroep worden gegaan.
Tegen de tijd dat er gebouwd zal kunnen worden, moet er ook nog
een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Deelmobiliteit Veemarkt
in de startblokken

Ingezonden

Naar verwachting gaat eind deze maand Veemarkt DEELt
van start, een buurtcoöperatie waarvan de leden 24 uur per
dag kunnen beschikken over een deelauto.
Eind vorig jaar vond er onder de huishoudens in Veemarkt een
enquête plaats om hun belangstelling voor deelmobiliteit te peilen.
Doel van een coöperatie voor deelmobiliteit is dat huishoudens in
Veemarkt een elektrische auto kunnen gebruiken zonder die zelf te
bezitten.
Deelnemers zijn daardoor veel goedkoper uit dan bij eigen autobezit en de wijk profiteert ervan door minder parkeerdruk, (hopelijk)
meer groen en een schonere omgeving.
Het aantal auto’s per huishouden is in Veemarkt vrijwel gelijk aan
het landelijke gemiddelde van 0,9, maar ligt veel hoger dan het
gemiddelde voor de stad Utrecht (0,6 auto per huishouden).
De 144 huishoudens die de enquête invulden, beschikken samen
over 125 auto’s (19 hebben geen auto, 97 een en 28 twee auto’s).
Een derde wil in de nabije toekomst een elektrische deelauto
gebruiken in plaats van een eigen auto of een tweede auto of voor
incidenteel gebruik. In het weekend is er meer behoefte aan deelauto’s dan door de week. De belangrijkste doelen voor het gebruik
vallen in de categorieën zaken, hobby en sport.
De meeste belangstellenden hebben een voorkeur voor een
middelgrote auto of grote gezinsauto.

Denk jij mee over een elektrische
deelbakfiets in de buurt?
Wil jij vaker de auto laten staan, maar weet je niet hoe je dan
alle kinderen én je boodschappen moet vervoeren?
Cargoroo kan uitkomst bieden! Cargoroo is een bedrijf waar je
een elektrische deelbakfiets kan huren.
Hoe? Download de app, reserveer een bakfiets, open hem met
je telefoon, gebruik hem en zet hem terug op zijn originele
plaats. Lijkt je dit wat?
Laat dan je gegevens achter op www.cargoroo.nl/utrecht en
laat weten waar in de wijk je een standplaats van een bakfiets
wil hebben. Zo krijgen we er in de toekomst wellicht een
milieuvriendelijk alternatief bij voor de auto!

Na een online-informatieavond op 1 februari hebben zich 22 huishoudens aangemeld voor de coöperatie. Dat is voldoende om van
start te kunnen gaan, aldus Richard de Winter, een van de initiatiefnemers. “We gaan niet alles zelf bedenken, maar gaan samenwerken met twee organisaties die al veel ervaring hebben en
landelijk kennis, hulpmiddelen en service leveren. De ene is
wijzijndeel.nl die buurtcoöperaties in steden als Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam ondersteunt met de organisatie en met
software. De andere is onzeauto.com die onder andere een app en
een box voor in de auto levert om een auto te kunnen reserveren
en gebruiken.”
Veemarkt DEELt wil beginnen met vier lease-auto’s en een proefperiode van zes maanden. Deelnemers betalen een vast maandbedrag en daarnaast een bedrag per gebruik. De gemeente levert
twee exclusieve laadpalen maar wil nog geen gereserveerde
parkeerplaatsen toezeggen (een wat onhandige combinatie).
Wie mee wil doen of meer informatie wil kan contact opnemen
met Richard de Winter: richardisdeel@gmail.com of
(06) 297 949 29.

Buurt in Beeld
Voordorp en Veemarkt; twee verschillende delen in eenzelfde buurt. Niet iedereen komt in elk gedeelte van
de buurt, en is misschien niet op
de hoogte van al het moois wat
onze buurt te bieden heeft. Graag
nodigen wij iedereen uit om foto’s
te maken van dat wat jij mooi,
bijzonder of belangrijk vindt in de
buurt.
Je kan je inzending, eventueel met
bijschrift, sturen naar:
voordorpvooruit@gmail.com, onder
vermelding van ‘buurt in beeld’.
Inzendingen zullen geplaatst worden op
de Facebookpagina van de krant en de
mooiste foto zal gepubliceerd worden
in de nieuwste krant. Doe je mee?
De deadline voor de volgende editie is
zaterdag 29 mei 2021.
Om deze nieuwe rubriek feestelijk te
openen, plaatsen wij deze keer niet één,
maar vier foto’s, welke ingestuurd zijn.
Geniet van de mooie beelden die onze
lezers in de buurt gemaakt hebben.

Van links naar rechts: voetbalvelden Hercules met Veemarkt op de achtergrond door
Mariëtte Booij, de besneeuwde Sartreweg door Nadine Schagen, Ons Buiten in de sneeuw
door Judith Witmond en de bevroren vijver in de Voorveldse Polder door Jehannes de Boer.

85 jaar tuinenpark De Pioniers

Ingezonden

“Wat een prachtige plek. Ik kende het niet.“ Corona heeft er voor
gezorgd dat steeds meer wijkbewoners al wandelend onze groene
oase, gelegen tussen het spoor en wijk Veemarkt, ontdekten.
Tuinenpark De Pionier is vrij wandelgebied en biedt een kleurrijke
variatie aan mens en groen: moestuinen waar op ecologische wijze
groenten en fruit worden verbouwd, artistieke en aantrekkelijke
bloementuinen en vrolijke tuiniers die wel een praatje willen
maken. We hopen dat straks, als het weer mag, het verenigingsgebouw op vrijdagmiddag en zaterdagochtend open is. Dan zijn
de wandelaars daar welkom voor een gratis kopje koffie of thee.

Al 85 jaar….
In 1935 werd de tuinvereniging opgericht door Jan Hellevoort, toen nog met het doel om armere gezinnen de kans te geven eigen groente en
fruit te verbouwen. In 1960 verhuisde tuinvereniging De Pioniers naar het huidige terrein. Mensen die al lang in deze wijk wonen herinneren
zich misschien het rijke verenigingsleven. Feestdagen werden uitbundig gevierd met optochten en verkleden, elk weekeind zat het verenigingsgebouw bomvol en in de zomer was er de tentoonstelling van bloemen, planten en oogst.
Natuur in de stad
De tijden veranderen, maar nog steeds is de buurt van harte
welkom op het ruime plein en in ons verenigingsgebouw wat
tegenwoordig ook expositieruimte is voor kunstenaars. Op dit
moment is er een raamexpositie die van buitenaf en digitaal te
bekijken is over de geschiedenis van ons tuinenpark.
Al 85 jaar lang is De Pioniers een plek waar mensen hard
werken om hun eigen stukje land zo fraai en vruchtbaar
mogelijk te laten zijn en elkaar te ontmoeten, een dorp in de
stad. Het gaat niet alleen over het tuinieren maar ook over de
natuur in het algemeen, die zo belangrijk voor ons is.
Met onze heemtuinen,
slangenhoop, bijenstal, beleeftuin en groene oevers bieden we een veilige plek voor een groot aantal dieren
aan zoals vogels, eekhoorns, vlinders, salamanders en egels. Meegaand met de tijd wordt er op de tuinpaden,
via de nieuwsbrief en door lezingen kennis gedeeld over ecologisch tuinieren en een duurzame manier van
leven. Wees welkom en geniet. Meer informatie op onze website www.depioniers.nl

Update buurthuis
Stichting het Wevehuis

Ingezonden

Zoals u wellicht in december 2020 heeft gelezen, moet
Buurthuis Het Wevehuis na jaren de huidige locatie in de
Regenboogschool aan de Wevelaan per eind juni 2021
verlaten. Dit was de reden dat wij in december 2020 een
buurtonderzoek hebben gehouden, met de belangrijkste
vraag: 'Wilt de buurt, willen de bewoners, eigenlijk nog wel
een buurthuis?'.

Er hebben 136 bewoners uit de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost,
Voordorp en Veemarkt meegedaan aan de enquête. Hieruit blijkt
dat 135 bewoners een buurthuis wensen in de buurt.
Voor ons reden genoeg om te zoeken naar een nieuwe locatie. Wij
hebben inmiddels verschillende gesprekken gehad voor mogelijke
locaties, maar dit heeft echter nog niet geleid tot een nieuwe
locatie. Afhankelijk van de nieuwe locatie zijn er ook ideeën
gerezen om een echt buurthuis/buurtcentrum te worden. Buiten
de cursussen om, even binnenlopen voor een kopje koffie of thee,
een minibieb bezoeken, hulp vragen bij het invullen van zorg
aanvragen o.i.d., enz, enz. Heeft u nog meer ideeën, deze zijn
natuurlijk altijd welkom.
Heeft u meer informatie of kunt u iets betekenen voor een nieuwe
locatie voor Buurthuis Het Wevehuis, dan horen wij dit graag van u.
Contact opnemen kan via: post@wevehuis.nl.

WIJKPLATFORM
NOORDOOST Wie zijn we?

Ingezonden

Wie zijn we? Wat zijn we?
Maar belangrijker nog wat doen we?
Wij zijn vrijwilligers uit alle buurten van Noordoost
We zetten ons in om Noordoost veiliger, groener, veiliger, kortom
prettiger te maken voor zo veel mogelijke inwoners. We kunnen
natuurlijk uren hierover praten, maar ik denk dat we de kern zo
goed beschreven hebben. Waar het nu om gaat is: wat doen we?
Ik zal in het kort proberen te beschrijven wat dat inhoudt.
Sommige onderwerpen zijn opgelost en sommige zijn nog niet
afgerond en krijgen aandacht. Voor Voordorp hebben de volgende
onderwerpen onze aandacht: ‘Warm Tuindorp’ en de Gaard. Tevens
gaat onze aandacht ook uit naar het Griftpark, waar veel bewoners
van Voordorp komen.
Wil je meer weten over onze
projecten? Neem een kijkje op
https://wijkplatformnoordoost.nl/.

Afsluiting
fietspad Kögllaan

Ingezonden

Vanaf 15 maart wordt het fietspad afgesloten dat tussen het
spoor en Tuinenpark Ons Buiten loopt. Dit is een deel van de
Kögllaan. Naar verwachting zal dit tot eind april duren.
In die periode werkt het Waterschap HDSR aan een nieuw
gemaal voor de afwatering van de sloten in Ons Buiten.
Het tuinenpark lag er al lang
toen Voordorp nog gebouwd
moest worden. En aangezien
voor de nieuwe wijk de grond
is opgehoogd, ligt dit tuinenpark nu op het laagste punt
in het hele gebied.
Dit betekent dat het water uit
de sloten met een pomp of
gemaal afgevoerd moet
worden. De pomp die dit werk
nu doet is verouderd.
Er komt dus een nieuw
gemaal en dat is een flinke
klus, waar het Waterschap zes weken voor uit trekt. In die periode
kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers geen gebruik maken
van dit pad. Het pad wordt met hekken afgesloten vanaf de R.A.
Kartinistraat aan de noordkant tot de hoek van het park aan de
zuidkant. Het pad over het dijkje met de knotwilgen, dat aan de
zuidkant van het park loopt, blijft wel open. En de beide toegangen
tot het park blijven bereikbaar. Fietsers en wandelaars worden met
borden omgeleid.

Gezocht: vogelaars bij
weidevogels in plasdras

Ingezonden

In het Noorderpark worden
op diverse plekken weilanden plasdras gemaakt
om de weidevogels te
helpen. Komend seizoen
worden dat er weer meer
dan in 2020. We zoeken
vogelaars, die dergelijke
plekken willen monitoren in
de periode eind februari – begin juli 2021. Bij eerdere initiatieven is
gebleken, dat weidevogels snel in de gaten hebben waar natte
plekken zijn. Het broedsucces is groter in de buurt van de plasjes,
zeker bij een droog voorjaar. Ook wordt er een plek ingericht waar
de mais later wordt ingezaaid. Daar krijgen op de akker broedende
vogels langer de tijd om hun jongen groot te brengen.
Met de waarnemingen willen we volgen welke en hoeveel vogels er
foerageren, broeden en hoeveel jongen worden grootgebracht.
Het is genieten om grutto, tureluur, scholekster en kievit weer
regelmatig te zien in het boerenland!
Als u belangstelling heeft voor het in de komende lente monitoren
van weide- en akkervogels: neem contact op met Dirk Jan
Bleijerveld d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Uit de Buurtmoestuin
Op Valentijnsdag wilden we ons
nieuwe tuinseizoen inluiden met onze
eerste meewerkdag, maar de Voortuin
was onder een dikke sneeuwlaag
bedekt. Heel mooi, maar die tuinklussen gingen het dus even niet
worden...
Het klaarmaken van de grond gaan we
binnenkort dus maar doen. Mest erop,
de afscheidingshekjes weer opbouwen,
etc. We hebben er zin in! De nieuwe lavendel rond de appelboom is
goed aangeslagen, dus in de zomer komen er vast weer veel mooie
kleuren en geuren. Het is altijd weer een verrassing welke planten de
winter hebben overleefd. Mochten jullie ideeën hebben voor nieuwe
planten, laat het ons weten. De buurtmoestuin is immers van ons
allemaal.
We vinden het leuk om te zien dat er door de lockdown veel
gewandeld wordt in de buurt. We zien dat de Voortuin goed bezocht
wordt voor een afspraak, even pauzeren of kruiden plukken.
We hopen dat de nieuwbouwplannen voor hoogbouw geen roet in
het eten gaan gooien voor onze buurtmoestuin. Gelukkig zijn diverse
wijkbewoners hard bezig om bij de gemeente te pleiten voor lagere
bouw en behoud van het mooie groen in de wijk.

En natuurlijk hopen we dat we dit seizoen weer makkelijker
activiteiten kunnen organiseren. We gaan het zien… De volgende
meewerkdag is op zondag 14 maart, van 11.00- 13.00.
We werken op 1,5 meter afstand en buiten, dus helemaal Coronaproof. Mochten er meer mensen zijn dan de maatregelen toelaten,
dan passen we dat ter plekke aan. De daaropvolgende meewerkdagen zijn: 11 april en 9 mei. Van harte welkom!
www.devoortuininvoordorp.nl

Utrechtse jongeren kunnen anoniem hun hart luchten
in lokale chat

Ingezonden

Er zijn van die onderwerpen waar je als jongere liever niet met je vrienden of ouders over praat. Of misschien zijn zij niet altijd
beschikbaar om te luisteren. In coronatijd kom je ook nog eens minder mensen tegen met wie je een gesprek aanknoopt. Wat
het ook is, Utrechtse jongeren kunnen hun verhaal of vraag nu kwijt in de gloednieuwe chat van Jongerenwerk Utrecht (JoU).
“Even anoniem je hart luchten kan een enorm verschil maken.”
Een brandende vraag stellen, een leuke of minder leuke ervaring delen, even kletsen: het mag allemaal op de chat. De chat is voor alle
jongeren in Utrecht en bereikbaar via chat.jou030.nl. Jongerenwerkers van JoU zitten 6 dagen per week klaar om de chat te beantwoorden.
Zo ook Ariënne Hoogendoorn. “Als jongerenwerkers praten we elke dag met jongeren. Vrijwel alles hebben we al eens gehoord; we vinden niks
gek. Alleen dat al is fijn voor jongeren om te merken. Het grote voordeel is dat de chat anoniem is. Dat maakt het makkelijker om je hart te
luchten, zelfs voor jongeren die ons al kennen.”

Uitpuffen
Het chatten kan gaan over problemen als huiselijk geweld, schulden of depressieve gevoelens, maar ook vragen over seksualiteit, vriendschap,
bijbaantjes, sport of op kamers gaan zijn welkom. “Alles wat jongeren bezighoudt,” vat jongerenwerker Hoogendoorn samen. “Even uitpuffen na
een schooldag of iets bespreken waar je over piekert bijvoorbeeld. Ik zou het mooi vinden als een jongere na het chatgesprek opgelucht is of
een volgende stap durft te zetten. Dat kan een offline vervolgafspraak met ons zijn. Ook kennen we de sociale kaart van Utrecht goed, dus
waar nodig kunnen we doorverwijzen naar specifieke hulp.”
Verbinding
JoU was altijd al online bereikbaar voor jongeren, bijvoorbeeld via social media, maar tijdens het afgelopen
coronajaar nam het online jongerenwerk een vlucht. Door online contact en activiteiten blijven jongerenwerkers
in verbinding staan met jongeren. Met name voor jongeren die nog niet weten waar ze hulp of steun kunnen
vinden, kan de chat uitkomst bieden. Hoogendoorn: “Jongeren hebben het nodig dat er een gelegenheid wordt
gecreëerd om te praten. Dat gebeurt in coronatijd veel minder; ze komen minder mensen tegen. De chat is een
plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen en waar er naar ze geluisterd wordt.”
De chat is beschikbaar via chat.jou030.nl op werkdagen van 15.00 tot 20.00 uur en op zondag
van 18.00 tot 20.00 uur.

Plastic zakje aub
beste hondenbezitter

Ingezonden

Op de eerste zonnige dag in februari zag ik
bewoners druk bezig om het groen in de
groenvakken te verzorgen. Helaas liggen veel
vakken vol met poep. Zo kunnen
bewoners geen onderhoud doen en zal de
mooie bloemen beplanting snel verdwijnen.
En van urine gaan planten ook dood.
Dat willen we toch niet? Wist u er zijn 400 hondentoiletten in de
stand, ook één bij u in de buurt. Laat aub uw hond niet in de
groenvakken. En gebruik een plastic zakje, net als veel andere
hondenbezitters, om poep weer mee naar huis te nemen.
Behalve een wettelijke opruimlicht, een goede, zeer gewaardeerde
gewoonte. Alvast bedankt namens alle groenverzorgers.

Levensvragen,
wie heeft ze niet?!

Ingezonden

Is dit het nu?! Waar haal ik kracht uit? Waarom overkomt mij dit?
Welke waarden zijn wezenlijk voor mij? Hoe kan ik verder na deze
ervaring die mijn leven op z’n kop gezet heeft? Waar kies ik uiteindelijk voor? Komen dit soort vragen je bekend voor? Het zijn
vragen die aan onze existentie, aan ons leven raken, vandaar:
levensvragen. We vertrouwen er op dat ons leven z’n vanzelfsprekende gangetje gaat, maar soms kan dat verstoord worden.
We kunnen ervaringen meemaken die je leven even stil zetten:
wat is de zin en de bedoeling van mijn leven.
Levensvragen zijn ‘trage vragen’, omdat je er niet (meteen) een
antwoord op hebt. Je moet ze als het ware door je heen laten
gaan, er de tijd voor nemen. Soms helpt het om daarover te
praten: voor de een met een naaste, voor de ander met een
buitenstaander, bijv. een geestelijk verzorger. Wij zijn hier speciaal
voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening
en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Wij zijn er voor
iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt.
Door een subsidie van het ministerie van VWS zijn deze gesprekken
veelal gratis.

Biologische zelfoogsttuin

Ingezonden

In Groenekan ligt de biologische zelfoogsttuin Kansrijk.
Drie gemotiveerde tuinders Aafke, Olivia en Aniek staan in de
startblokken voor hun tweede seizoen. Zij zullen weer gaan zaaien,
planten en de tuin onderhouden en voor een vast bedrag per jaar
kun je hier dan elke week je eigen portie groenten, kruiden en
kleinfruit komen oogsten. Door een oogstaandeel te nemen heb je
toegang tot alles wat de tuin biedt en kan zijn: een verse oogst,
een buitenplek, een rustmoment, ontmoetingen, activiteiten, meer
verbinding met je omgeving, educatie en een positieve invloed op
het voedselsysteem en de afdruk die we achterlaten. Afgelopen
seizoen was een groot succes, er bleek veel behoefte te zijn aan
een plek als deze. Een plek waar je buiten je boodschappen kunt
doen. Mede daarom besloten zij dit jaar nog meer grond te betelen,
een kleine hectare in totaal en dat betekent dat er weer extra plek
is voor meer zelfoogsters. Op woensdag van 14-20 en zaterdag
van 10-17 is de tuin ook open voor bezoekers. In de winkel worden
verse groenten van de akker en vanuit de kas verkocht, kan je
meedoen met yoga of met een kopje verse kruidenthee, limonade,
een stukje taart of een broodje met huisgemaakte pesto genieten
van de mooie plek. Kijk voor meer info op www.tuinkasnrijk.nl.

COLOFON
In Utrecht werken we met een aantal geestelijk verzorgers samen
in Zin in Utrecht, https://www.zininutrecht.nu. Voor Noord-Oost ben
ik de wijkcontactpersoon. Als je contact wilt kun je mij bereiken via
telefoon 06 4057 0637 of via mail willemien@zininutrecht.nu.
Nadere informatie over geestelijke verzorging kun je vinden op
https://geestelijkeverzorging.nl.
Ik hoop je snel te mogen ontmoeten.
Groet, Willemien Winkel.

Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Leo Lentz,
Marijke van Zoelen, Jehannes de Boer, Fons Visser,
Evelien Pullens, Regina Visscher, Mijam van Esterik,
Karin de Jonge, Willemien Winkel, Christian Naethuys,
Annemieke Roestenberg, Mandy Tober, Frans van den Berg,
Judith Witmond, Mariëtte Booij, Aafke van Kansrijk,
Nadine van Schagen en Ingeborg Spandaw.
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

