
VOORDORP
VOORUIT
EEN FEIT
Begin september ontvingen
alle bewoners van Voordorp
een folder over een eventueel
op te richten buurtcomité. 
Op die manier wilden enkele
buurtgenoten polsen of er vol-
doende belangstelling is voor
een buurtcomité in Voordorp. 
Die belangstelling is er.
Inmiddels is het buurtcomité
Voordorp Vooruit een feit en
ligt het eerste nummer van de
buurtkrant voor u. 

Hoe het buurtcomité is
ontstaan
Enkele maanden geleden bleek dat de
gemeente Utrecht groenvoorzieningen
wilde opofferen voor het bouwen van
nieuwe woningen. Ook in Voordorp!
Velen protesteerden tegen de plannen.
De protestmars die het platform 
‘’Geen Groen Voor Poen’’ tijdens het
pinksterweekeinde organiseerde, was
een groot succes. Toen bleek dat deze
protestmars eigenlijk de enige manier
was voor Voordorpers, om samen actie
te voeren. 
De meeste buurten in Utrecht hebben
een eigen buurtcomité, Voordorp niet. 
Zou ook in Voordorp een buurtcomité
moeten komen? Er kunnen zich in de

toekomst immers meer situaties voor-
doen waarin Voordorpers gezamenlijk
hun stem willen laten horen. Een aan-
tal buurtgenoten besloot na te gaan of
er belangstelling is voor zo’n buurt-
comité. Zij hebben begin september
alle bewoners van Voordorp via een
folder hun mening gevraagd. 
Er kwamen veel reacties, via telefoon
en e-mail. Ook kwam aan aantal Voor-
dorpers naar de bijeenkomst die in de
folder was aangekondigd.

Wat houdt het buurtcomité in
Het buurtcomité is inmiddels opge-
richt en heeft een naam: Voordorp
Vooruit.
Het belangrijkste doel is de leefbaar-
heid in de buurt te handhaven en te
verbeteren. De naam verwijst daar-
naar. Het gaat om “leefbaarheid” in de
ruimste zin van het woord: veiligheid,
groenvoorzieningen, verkeersmaat-
regelen, etc. Daarnaast kunnen bewo-
ners via het buurtcomité een stem
geven aan wat er leeft in de buurt. 
Het buurtcomité kan zo spreekbuis
zijn van bewoners voor de gemeente
en andersom. De buurtkrant is het
eerste initiatief van het buurtcomité.
Buurtbewoners hadden ook andere
ideeën. Zoals activiteiten organiseren
rond de groenvoorzieningen in de wijk
of een evenement organiseren. Deze
ideeën moeten nog verder uitgewerkt
worden en dat gebeurt zodra de buurt-
krant enigszins op de rit is. 
De initiatiefnemers willen mensen die
dezelfde plannen hebben, bij elkaar
brengen, activiteiten coördineren en 
– indien nodig – de juiste instanties
benaderen, bijvoorbeeld voor het 
krijgen van financiële ondersteuning. 
Het is niet hun bedoeling om zich met
alle mogelijke ideeën, wensen en plan-
nen zelf bezig te gaan houden. Zoals
gezegd, het buurtcomité is opgericht
door en voor de bewoners, aan wie ook
zelf vele initiatieven en activiteiten
zullen worden overgelaten.
Ideeën, suggesties en plannen voor
het buurtcomité zijn daarom van harte
welkom.

Waarom een buurtkrant
De krant is vooral bedoeld om de be-
trokkenheid tussen bewoners onder-
ling te vergroten en om een buurt-
gevoel te krijgen. Ook wil de buurt-
krant de bewoners interesseren en
enthousiast maken voor allerlei zaken
die Voordorp raken.
De krant is er voor alle buurtbewoners.
Het moet dan ook een krant “van
Voordorp voor Voordorp“ worden. Dit
eerste nummer is ontstaan dankzij
enkele buurtgenoten die hun ideeën
hebben uitgevoerd. De krant is bij u in
de bus beland dankzij weer andere
buurtgenoten.
Wij vinden dat aandacht moet worden
besteed aan alle leeftijdsgroepen in de
wijk. Ook kinderen moeten bijvoor-
beeld hun eigen rubriek in de krant
krijgen. Maar misschien hebben ande-
re buurtbewoners weer heel andere
ideeën. Daarom zijn ook alle sugges-
ties om de krant inhoud te geven, 
van harte welkom. Schrijven voor de
krant of er een oproep in plaatsen kan
natuurlijk ook. 

Logo
Tot slot zijn wij op zoek naar een logo
voor Voordorp Vooruit. Dat logo kan
van alles zijn, maar liefst is het iets
dat met Voordorp te maken heeft.
Ontwerp een logo voor de wijk!
Alle reacties (ook van kinderen) ont-
vangen wij graag vóór 1 januari 2005.
Het winnende logo wordt uitgekozen
door een illustrator uit Voordorp. De
winnaar ontvangt een toepasselijke
verrassing. 

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Adriana Oliehoek, Babs Verbeek, Bern-
hard Klok, Djoeke Gerestein, Gerry van
der Lit, Jenny Lindhout, Koert Bouw-
man, Nicole Beeker, Petra van Straaten
Foto’s: Ann Meijer, Frank van Straaten
Adres: Buurtcomité Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht. 
e-mail: VoordorpVooruit@planet.nl
Sluitingsdatum kopij: 1 januari 2005
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Nicole en Petra met 
de oproep aan de 
bewoners van Voordorp



Kleurrijke
Groenzoom
De gemeente Utrecht had in
1992 grootse plannen met de
Groenzoom, het stuk groen
tussen de Sandinostraat en de
A27. Een paradijselijk parkje
moest het worden. Maar veel
verder dan de aanleg van
water en het behoud van de
bomen is het niet gekomen.
Reden voor bewoonster Ann
Meijer om de handen uit de
mouwen te steken.

Elke keer als Ann Meijer in het voor-
jaar langs de Weerdsingel fietste met
al haar fleurige bloemen, werd ze 
jaloers. Maar vervolgens ook creatief.
“Onze Groenzoom kan ook wel wat
kleur gebruiken”, vond ze. Samen met
de bewoners van de Sandinostraat
maakte ze daarom deze zomer een
wensenlijst van voorjaarsbollen en
planten en legde deze voor aan het
Wijkbureau.
En met succes. De gemeente leverde
de bollen en de bewoners gingen op
zaterdagochtend 30 oktober aan de
slag. In totaal werden er 16.255 bollen
geplant. ”Dit is dubbel genieten”, zegt
Ann Meijer. “Een gezellige ochtend
met je buren en straks in het voorjaar
een kleurrijke Groenzoom”.

Heeft u ook ideeën om de
buurt leefbaarder te maken?
Het Wijkbureau beschikt over het
Leefbaarheidsbudget. Een potje
waaruit bewonersinitiatieven
betaald kunnen worden. 

Voor meer informatie :
Wijkbureau Noordoost 
(telefoonnummer 2863940) of
kijk op www.utrecht.nl/noordoost

DE SNUFFEL-
HOEK
Hallo! Ik ben Jip en
een echte kenner van
Voordorp. Vier keer
per dag snuffel ik
langs de straten en
groenstroken van deze wijk. Zijn er stenen
uit de straat gelicht? Heeft een hond zijn
behoefte niet netjes op zijn plaats gelegd?
Ik merk het direct op. Op 
zo iemand zat de redactie net te wachten.
Iemand die alles ziet, hoort en ruikt.
Ik ben een jaar geleden geboren en sinds
kerst 2003 woon ik bij mijn baasje. Ik ben
dus een soort kersthond. Mijn baasje 
woont al 12 jaar in deze wijk. Door mij
heeft ze haar buurt eindelijk leren kennen,
zegt ze. Ze vindt nu zelfs dat honden in 
het ziekenfondspakket thuishoren. Daar
zou de overheid het geld aan moeten be-
steden dat ze uit wil trekken om ouderen
meer te laten bewegen. Niet naar sport-
scholen om daar aan saaie apparaten te
trekken, maar met een doktersrecept naar
het asiel. En dan hup, met nieuwe hond
naar buiten. “Honden,” zegt ze, “sociali-
seren een wijk beter dan een buurthuis”.
Nou, als wij dan toch zulk goed werk doen,
zou de gemeente dan niet een mooi groot
speelveld voor ons kunnen aanleggen? 
Met een gezellige hangplek voor baasjes?
Terwijl ik dan hard rondren met mijn
vriendjes kunnen de baasjes wat praten
over ons, het weer of de winkelwagentjes,
die in de sloot liggen langs de groenstrook.
Dom hè, ik wist niet eens dat vissen ook
boodschappen doen bij Albert Heijn.  
Maar ja, ik mag nooit mee, omdat ze me
niet buiten aan een haak wil vastbinden.
“Je denkt toch niet dat ik gek ben”, zegt
ze. “Je legt toch ook geen 500 euro op
straat”.
Ik blijf thuis in mijn “bench” of bij Paul 
als hij al uit school is. Paul woont ook in
ons huis. Hij wil acteur worden of film-
maker, in ieder geval iets met kunst, net 
als Theo van Gogh.
Nou, nou, we zijn wel geschrokken hoor,
dinsdag 2 november. Paul en baasje lagen
de hele dag op de bank voor de televisie 
te huilen. Ze vergaten zelfs dat ik nog rond
moest snuffelen. Vermoord worden omdat
je een grote bek hebt en hard blaft naar
iedereen! Ik ben op de bank tussen hen in
gekropen en heb hun tranen opgelikt.
Gelukkig dat later minister Rita Verdonk 
op tv zei, dat wij in een land wonen waar
iedereen een grote bek mag hebben en
hard mag blaffen. Alleen: bijten mag
niet…. 

Woef! JIP  

Het planten van de eerste bol

B&W richt zich dus nu alleen op het
bedrijfsterrein van de Veemarkt. De
groene zones eromheen zullen niet
worden aangetast. Het projectbureau
van de gemeente gaat onderzoeken of
woningbouw op het Veemarktterrein
haalbaar is. Daartoe maakt het pro-
jectbureau een aantal voorstellen met
ieder een eigen kenmerk. Zo komt er
een plan dat het meeste geld opbrengt
(dichte en hoge bebouwing), maar ook

een voorstel dat de 
hoogste woonkwaliteit 
oplevert (laagbouw en 
ruime opzetting met veel groen).

In een eerste gesprek met bewoners-
organisaties in de directe omgeving
van het Veemarktterrein (Buurtcomité
Tuindorp-Oost, Stichting Voorveldse
Polder en Voordorp Vooruit) kwam een
aantal belangrijke zaken aan de orde.     

De Veemarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Utrecht kwam afgelopen mei met het plan 

“Verdienend Vermogen”. Dit plan moest ervoor 
zorgen dat de gemeente door woningbouw 
meer geld binnen zou krijgen. 
De wijk Noordoost - en in het bijzonder Voor-
dorp - stond onder grote druk. De Veemarkt, de 
scouting, Volkstuinverenigingen De Pioniers en 
Ons Buiten zouden misschien moeten wijken voor 
woningbouw. 
Dankzij en na de geslaagde actie van het platform 
“Geen Groen voor Poen” heeft de gemeenteraad 
bij motie besloten dat alleen het terrein van de 
Veemarkt in aanmerking zou kunnen komen voor 
woningbouw.



straten in Voordorp te vernoemen naar
”moderne kunstenaars”: architecten,
schilders, schrijvers, componisten,
operettecomponisten en beeldhouw-
ers. Maar B&W hielden voet bij stuk.
Vrijheidsstrijders moesten het wor-
den.

De straatnamenlijst moest
aan drie criteria voldoen:

1. De te vernoemen personen
moesten zijn overleden.

2. De “gemiddelde Nederlander”
moest geen problemen hebben
met het uitspreken van de namen.

3. De namen mochten niet lijken op
straatnamen elders in de stad. Dat
zou verwarrend zijn. 

De commissie maakte een lijst met
namen van mensen, die ook nog eens
van over de hele wereld kwamen. Zes
vrijheidsstrijders kwamen uit Latijns-
Amerika, één uit de Nederlandse
Antillen, vier uit Afrika, drie uit Oost-
Europa en drie uit Azië. 
Er was een punt van kritiek. Alle per-
sonen werden in het toelichtende 
onderschrift ”vrijheidsstrijder” ge-
noemd, behalve R.A. Kartini. Zij was
”feministe”. 

Uiteindelijk werd besloten de
volgende personen te vernoe-
men:

1) David Ben Goerion, stichter van de
staat Israël. 

2) Steve Biko, voorvechter voor
burgerrechten in Zuid-Afrika. 

3) Simón Bolivar, vrijheidsstrijder in
Latijns-Amerika. 

4) Habib Bourguiba, voorvechter
voor onafhankelijkheid van
Tunesië. 

5) Pedro Luis Brión, vrijheidsstrijder
op Curaçao en in Venezuela en
Colombia. 

6) Raden Ajeng Kartini, voorvecht-
ster voor emancipatie van de
vrouw in voormalig Nederlands
Oost-Indië. 

7) Samora Machel, vrijheidsstrijder
in Mozambique. 

DE STRAAT

Zo wezen de organisaties het 
projectbureau op het belang 

van een goede ontsluiting van
het terrein. Zowel Tuindorp-

Oost als Voordorp hebben 
nu al veel last van sluip- 
verkeer. Ook winkelvoor- 
zieningen, ter ontlasting 
van De Gaard, en sociale 

voorzieningen waren be- 
langrijke punten in dat 

eerste gesprek.

De verwachting is dat de 
gemeenteraad in mei 2005 
een besluit gaat nemen 

over het al dan niet door- 
zetten van de plannen 
tot bebouwing. 
Alle plussen en minnen 

moeten dus eerst nog worden
afgewogen. 

De gemeente heeft laten weten ons 
op de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen. 
En wij houden op onze beurt alle
Voordorpers op de hoogte.

In Voordorp zijn zeventien straten vernoemd naar internatio-
naal bekende vrijheidsstrijders. Waarvoor zij gestreden hebben,
valt slechts summier in het onderschrift van enkele straatnaam-
bordjes te lezen. De buurtkrant zal in de komende edities deze
vrijheidsstrijders nader belichten. Als inleiding volgt hieronder
een korte beschrijving van het thema van de straten van onze
buurt. Dat thema is door de gemeente Utrecht gekozen.

Aan de definitieve keuze voor de
straatnamen van Voordorp ging een
pittige discussie vooraf, tussen de
straatnamencommissie (van de Dienst
Ruimtelijke Ordening) en Burgemees-
ter en Wethouders. Het college had
zijn zinnen al drie jaar gezet op het
thema vrijheidsstrijders. Zodra een
nieuwbouwcomplex van enige omvang
zou worden gebouwd, moesten die
worden vernoemd.
De straatnamencommissie nam voor
het opstellen van een namenlijst con-
tact op met Amnesty International.
Maar in een brief aan B&W liet de com-
missie weten dat zij de keuze van het
thema niet van harte ondersteunde.
Omstreden figuren, zoals Soekarno,
konden immers bij sommige burgers
weerstand oproepen. De straatnamen-
commissie stelde daarom voor de

8) Pal Maleter, vrijheidsstrijder in
Hongarije. 

9) Tomas Masaryk, stichter van de
staat Tsjechoslowakije. 

10) Andrej Sacharow, voorvechter
voor mensenrechten in de Sovjet-
Unie. 

11) Pablo Neruda, dichter en
voorvechter voor mensenrechten
in Chili. 

12) Agostinho Neto, vrijheidsstrijder
in Angola. 

13) Kemal Atatürk, stichter van de
republiek Turkije. 

14) Ché Guevara, vrijheidsstrijder in
Latijns-Amerika. 

15) Aartsbisschop Romero, prediker
van vrede en gerechtigheid in El
Salvador. 

16) Augusto Sandino, vrijheidsstrijder
in Nicaragua. 

17) Tula, strijder tegen slavernij op
Curaçao.

De eerste bouwwerkzaamheden in
Voordorp waren al een half jaar aan de
gang, toen eind oktober 1990 het  on-
geveer 10.000 vierkante meters tel-
lende stratenplan werd vernoemd. Dat
was behoorlijk laat, want enkele
gedeelten van het nieuwbouwproject
zouden al op zeer korte termijn wor-
den opgeleverd.

Kerstboom te
huur

Alweer voor het negende jaar verhuurt
het Milieupunt Noordoost kerstbomen.
De bomen worden kort voor de verhuur
uit de grond gehaald en direct na
inlevering weer in het bos terugge-
plaatst. Na een rustperiode van twee á
drie jaar kan de boom opnieuw worden
verhuurd. Er zijn bomen die al voor de
derde keer deze kringloop meemaken
en dus op verschillende plaatsen het
kerstfeest hebben opgeluisterd.
U kunt tot maandag 13 december
een boom bestellen bij het Milieu-
punt Noordoost: tel. 2722888 of
milieupuntnoordoost@utrecht.nl. 
De bomen kunnen op zaterdag 18 de-
cember tussen 10.00 en 15.00 uur
worden opgehaald bij Griftsteede
(Griftpark), Van Swindenstraat 129.
De prijs is 15 euro + 3 euro statiegeld.
U-pashouders betalen 5 euro + statie-
geld. Op vrijdag 7 januari tussen
13.00 – 19.00 uur kunt u de boom
weer inleveren en krijgt u uw statie-
geld terug.

. .
..



DORP
Op bezoek bij…
Als twee echte journalisten gingen Djoeke
(8 jaar) en Babs (9 jaar) op bezoek bij
de heer en mevrouw Van Straaten aan de
Romerostraat.

Djoeke: Hoe lang woont u al in Voordorp?
“Wij wonen hier al 8,5 jaar. Het was even wennen.
We kwamen van een huis met een tuin en wonen nu in
een flat. Maar we wonen hier heel fijn en veilig.”
Babs: Vindt u het leuk in Voordorp?
“Ja, heel leuk. We hebben mooi uitzicht op de vijver.
Als er ijs ligt, schaatsen hier kinderen. De Chico
Mendesstraat is de mooiste straat van Voordorp.”
Djoeke: Heeft u ook huisdieren?

“Nee, nu niet
meer. Vroe-
ger hebben we
een hond ge-
had, maar
dat kan niet
meer op een

flat. Dat is zielig voor de hond. En uitlaten op onze
leeftijd gaat ook niet meer zo makkelijk.”
Babs: Wat vindt u niet leuk in Voordorp?
“We hebben in de zomer een beetje last gehad van
brommers die hard reden en lawaai maakten. Maar
dat is nu over.”
Djoeke: Waar gaat u boodschappen doen?
“Altijd in De Gaard. Dat is gezellig. Op de fiets
of met de bus.”
Babs: Wat zijn uw hobby’s?
“Wij lezen heel graag. En kijken natuurlijk televisie.
En we bridgen, dat is een heel leuk kaartspel. Dat
speel je met vier mensen.”
Djoeke: Speelt u bridge in Voordorp?
“Nee, maar misschien is het een idee om een bridge-
clubje hier in Voordorp te beginnen. Dat is lekker
dichtbij en vast heel gezellig.”
Babs en Djoeke: Dank u wel voor het inter-
view. Wij vonden het heel leuk om te doen.

Wil jij ook iemand interviewen 
of heb je andere ideeën voor de
VOORDORPKIDS? 
Laat het ons weten, want deze
Rubriek is er voor jou!

cAgenda
Oud papier
Op donderdag 9 december en
donderdag 13 januari staat de
oud-papiercontainer weer bij de
basisschool Voordorp aan de Che
Guevarastraat van 8.30 tot 20.30
uur. De opbrengst van het oud
papier komt geheel ten goede
aan de kinderen van de school.
Hiervan worden leuke activiteit-
en of materialen betaald. 
Voor meer info: Ruben van Brenk
tel. 2721292

Levende kerststal
Op vrijdag 24 december van
17.00 tot 19.00 uur is een leven-
de kerststal te bewonderen in de
kinderboerderij van het Grift-
park, Van Swindenstraat 129.

VOORKIDS
Bewegen voor senioren
Iedere dinsdagmorgen (behalve
in de schoolvakanties) om half
tien, komen senioren bij elkaar in
de Hercules-hal om een uurtje
sportief bezig te zijn. Na afloop
drinken we meestal nog een
kopje koffie in de kantine.
Enkele jaren gelden gestart als
project van de Gemeente Utrecht
en Cumulus en inmiddels deel
uitmakend van O.V. Hercules
onder leiding van een gekwali-
ficeerd sportleraar.
Interesse? Kom
gewoon een keer
langs om kennis te
maken. 
Info bij
Gerard Galesloot,
tel. 2719085.

Bridgen
Speelt u ook zo graag
bridge? Echtpaar, 65+ zoekt 
in de wijk bridge-partners. 
Info bij Voordorp Vooruit, 
R.A. Kartinistraat 36, e-mail:
VoordorpVooruit@planet.nl

Multi-culti Voordorp?
Wie (allochtone en
autochtone vrouwen 24 – 
40 jaar) wil er meer multicul-
turele contacten opdoen in
Voordorp, vanuit interesse,
respect en zoeken naar
overeenkomsten? 
Wendy, tel. 2723656,
w.doeleman@mutant.nl

Zwemmen
Wie gaat er mee zwemmen ?   

Als ”working 
mom”, die ook 

nog een 
beetje in 

conditie wil 
blijven, wil ik 

graag zwem-
maatjes in
de buurt 
leren ken-
nen. Op

nog nader af te spreken vaste
dag in de week (niet de vrijdag)
in zwembad de Kwakel, rond
half tien ‘s avonds. 
Esther, mobiel: 06-222 90 920.

Straatcontactpersonen
Het buurtcomité is op zoek naar straatcontactpersonen. 
Mensen, verspreid over de hele wijk, die een aanspreekpunt willen
zijn voor het buurtcomité. Zo blijft het buurtcomité goed op de
hoogte van dingen die spelen in de wijk en waar het buurtcomité
een beroep op kan doen wanneer nodig.
Meer info bij: Petra van Straaten, tel. 2730355 of 
Nicole Beeker, tel. 2716097 of: e-mail: VoordorpVooruit@planet.nl

Voordorpsoos
De Voordorpsoos voor 55+ vindt
elke donderdagmiddag plaats 
in Centrum Voordorp aan de
Romerostraat. Bezoekers kunnen
verschillende activiteiten onder-
nemen zoals kaartspelen en
sjoelen. Een paar keer per jaar
organiseren de vrijwilligers een
speciale activiteit. 
Meer informatie: L. Copray, 
tel. 2714858

Wilt u ook een oproep plaatsen
(niet commercieel) of heeft u
iets voor de agenda? Schrijf dan
naar VoordorpVooruit, 
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC
of  e-mail:
VoordorpVooruit@planet.nl  
Sluitingsdatum kopij 
op 1 januari 2005.


