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Ingezonden

Vervolg extra 15 miljoen voor bovenwettelijke maatregelen
De toezegging van de minister om 15 miljoen extra uit te trekken voor leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen heeft
nogal wat stof doen opwaaien, en dan met name het voorstel van de provincie om de helft hiervan te besteden aan 
verbetering van de fietspadenstructuur i.p.v. alles te reserveren voor geluidsmaatregelen. Tijdens de bewonersconsultatie
op 25 november hebben we onze kritiek hierop geuit. Inmiddels heeft de provincie aan de minister geadviseerd dit
bedrag vooral aan geluidsmaatregelen te besteden; pas later in het ontwerpproces kan dit verder ingevuld worden. 
We blijven de bepaling van deze “exacte verdeling” kritisch volgen. Zie voor enkele documenten hierover onze website.

Muisje en staartje
Het proces rond de extra 15 miljoen is niet gelopen zoals gemoeten en heeft een staartje gekregen. De provincie heeft

beaamd dat de bewoners te laat zijn geconsulteerd. Dit kan bijv. beter via een aanspreekpunt in diverse overlegstructuren van de provincie.
Doel is in ieder geval dat bewoners sneller op de hoogte raken van de ontwikkelingen rondom de A27 en dat we eerder onze opvattingen 
kenbaar kunnen maken. Volgende keer meer hierover.

130 meter breed en 12 meter hoog?
Op 13 januari was er een extra inloopavond van RWS met informatie over de vormgeving rondom knooppunt Rijnsweerd. De A27 wordt in de
meeste voorstellen ter hoogte van Rijnsweerd 130 m breed. Nu is dat ca 80 meter. Vooral ter hoogte van de Archimedes- en Wim Sonneveld-
laan zullen bewoners de snelweg angstig dichtbij zien komen. Ook gaan er ook enkele rijbanen 9 of 12 meter de hoogte in. Bij de sportvelden
wordt de weg ca 25 meter breder, met als gevolg dat de atletiek- en tennisbaan slechts 40-60 meter van de weg komt te liggen. Wat is de
noodzaak voor dit alles? Draagt knooppunt Rijnsweerd nou echt zoveel bij aan de files? Het schijnt van niet. 

Faciliteren van hoge snelheid
Dit ruimtebeslag heeft vooral te maken met de eerdere keuze van minister Schultz voor ‘splitsen’ in plaats van ‘weven’ omdat ze de snelheid
van het doorgaande verkeer hoog wil houden langs de stad. Bij weven kan je van rijbaan wisselen tijdens het kiezen van een bestemming, bij
splitsen of selecteren kies je ruim van tevoren een bestemming en daar zit je dan kilometers aan vast. Bij een snelheid van 80 km is weven 
nu meestal mogelijk, maar de minister wil een rijsnelheid van 100 of 120/130 km faciliteren, het liefst ook langs drukbewoonde gebieden. 
Met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit, zie ook eerdere berichten in de media! En alle gevolgen voor Rijnsweerd en Voordorp. Hoe meer rij-
banen elders, hoe meer verkeer er aangetrokken kan worden. 

Proces en berekeningen
Zeer binnenkort zal de minister een besluit nemen over de voorkeursrichting, die verder wordt uitgewerkt, in het Ontwerp Tracébesluit 
terechtkomt en waarvoor een Milieu Effect Rapportage komt. Het definitieve besluit zal pas in 2016 vallen. 
Wat er ook nog aan zit te komen is een berekening van de schade die de verbreding oplevert, de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
(MKBA). Uit onderzoek is gebleken dat het ministerie voor zo’n analyse scenario’s gebruikt die uitgaan van een hoge economische groei. 
Dat ligt niet voor de hand gezien de huidige recessie en de verwachte láge 
economische groei. Maar rekenen vanuit een hoge verkeersgroei is interessanter
voor degenen die meer asfalt willen. Vanuit een realistische groei vertrekkend 
kan verbreding wel eens meer kosten dan baten opleveren! 

Roet
Tijdens de inloopavond van RWS en ook tijdens overleggen met de provincie 
blijkt telkens dat niet gekozen wordt voor maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Dit, terwijl er steeds meer kennis komt over de gezondheidseffecten 
van luchtvervuiling door verbrandingsprocessen van o.a. verkeer. Juist de hele 
kleine deeltjes fijnstof schijnen de meeste gezondheidsschade aan te brengen.
Recent is een rapport verschenen van het RIVM over luchtkwaliteit met kaarten 
en vergelijkingen tussen steden. Utrecht komt er bekaaid vanaf. Binnenkort kun 
je trouwens op het niveau van je eigen straat zien, hoe het zit met de lucht-
kwaliteit (zie voor de sites hieronder).

Werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot

Websites:
www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/
www.atlasleefomgeving.nl/kijken
www.werkgroepa27voordorp.nl



Bij de Gaard hebben we nog net de meeting op 27 januari mee kunnen nemen!
Zoals vorige keer al aangegeven is het project in de eindfase van de planvorming.
Daarna zal het gedeeld gaan worden met de buurt en zullen de plannen in een
officieel traject van inspraak gaan komen. Verwachting ergens in maart 2014. 
In het blad van Tuindorp Oost van december was al de stand van zaken te zien.
Wij tonen de meeste recente indeling van het plangebied. Let op de status daar-
van is nog steeds niet definitief maar geeft een goede indruk. Er komt 
binnenkort een wijkbericht en er zal een informatieavond georganiseerd worden

zodat iedereen kennis kan nemen van de verbeteringen aan ons winkelcentrum! Ook de politiek zal vooraf ingelicht
worden en neemt uiteindelijk pas een definitieve beslissing nadat het nieuwe college is gevormd. Best wel spannend 
na ruim 5 jaar voorbereiding .

De inrichting van de buitenruimte heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen en is toegelicht met een uit-
gebreide presentatie van de kunstenaar en de landschap architect. Het is geweldig om te horen hoe ze tot hun resultaat
zijn gekomen en waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt. In een vorige meeting leek er nog minder groen terug te
komen en ook minder bomen. Met een zorgvuldig nieuw ontwerp is de hoeveelheid groen gelijk aan de bestaande 
situatie en worden bijna alle bomen herplaatst. Daarnaast is de kwaliteit van het uiteindelijk groen ook duidelijk hoger
en dat is een grote prestatie bij toevoeging van een dergelijk groot bouwvolume. Erg knap gedaan! Naast de toelichting
met 2D plaatjes waren er ook 3D plaatjes en zelfs een video die een goede indruk geeft van het resultaat. Deze zullen
binnenkort beschikbaar zijn. Alles heeft een logische plek gekregen op het nieuwe plein dat uitnodigt tot elkaar ont-
moeten; een wens van veel buurtgenoten.

Het laden en lossen is opgelost. Aan de noordkant inpandig en aan de zuidkant met gebruik van een laad/losplek
op bepaalde tijden van de dag. Ook de benodigde parkeerplaatsen zijn binnen het gebied ingepast, gedeeltelijk op het
dak van de nieuwe AH, en de afhandeling van al het verkeer is geregeld. Er liggen een aantal mogelijke maatregelen
voor de WKL straten ten noorden van de Kapteijnlaan als blijkt dat het sluipverkeer een probleem gaat vormen. Er zullen
altijd nog wel wat details opgelost moeten worden, maar voor het traject van de inspraak geeft dit voldoende houvast.

Het laatste onderwerp was een nieuwe item van december de toevoeging van een aantal woningen. Hierop is een
korte toelichting gegeven dat het gaat om een beperkt aantal woningen. Deze komen op de kopse kanten van de
bestaande woningen aan de kant van de kerk (hoogbouw 3x2, laagbouw 2x1). En in een éénlaags band bovenop de
nieuwbouw van de AH aan de kant van de Eykmanlaan (6-8 appartementen naast elkaar). Persoonlijk heb ik hier geen
bezwaren tegen en past het best bij de geplande uitbreidingen, maar kan me wel voorstellen dat de bewoners van de
bestaande flat hier nog over na willen denken.

Het betaald parkeren is nog eens goed bekeken in Tuindorp en Tuindorp Oost en er is een compromis uitgekomen dat
nog niet bestond binnen Utrecht (venstertijden van maandag t/m vrijdag 06:00u-11:00u betaald). Er blijven voor- en
tegenstanders van de plannen; we blijven het volgen vanaf 1 februari.

Sander Ekstijn (klankbordgroep)

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Bron: Advin & Jozef Legrand (status januari 2014 – concept).



DE SNUFFEL-
HOEK
Ik lig in mijn mand en droom over een wereld
zonder geld. Over een wereld waarin mensen

voor elkaar, voor de dieren en het milieu waarin ze leven zorgen
zonder dat ze daarvoor beloond moeten worden met geld! De
beloning zal bestaan uit welzijn en geluk. Geen geldzorgen,
iedereen een mooie woning, genoeg gezond voedsel, goed
gekleed, uitmuntend onderwijs en een zorgvuldig gezondheids-
beleid.
I have a dream!
Als er geen geld is, zijn er geen banken en dus ook geen  crisis!
Mensen voelen geen dwang om zich aan te melden bij de Post-
codeloterij. Weg is de angst dat de prijs in hun straat valt en zij
– sukkel – alleen in armoede achterblijven. Nee in een wereld
zonder geld is Wc-papier meer waard dan zo’n lot, omdat je daar
volgens baasje, tenminste je kont nog fatsoenlijk mee af kan
vegen.
In een wereld zonder geld stappen mensen in het openbaar-
vervoer, zeggen de chauffeur goedendag en gaan zitten. Geen
pinpassen of scanpalen geen dure niet te beveiligen geldpin-
apparaten. In de supermarkten is veel meer ruimte nu er geen
kassa’s meer staan. Mensen pakken hun boodschappen uit de
schappen en wandelen zo naar buiten. Snel en veilig. Overvallen
leveren hooguit een kar met boodschappen op en zijn niet meer
lucratief. Het politieapparaat kan dus ook danig uitgedund 
worden en de camerabewaking verwijderd. 
Alle controle-instanties worden op de dag dat geld opgedoekt
wordt overbodig. Internetbankieren en de belastingdienst 

behoren tot de verleden tijd. We krijgen onze privacy weer terug
en zullen ons vrijer en gelukkiger  voelen. Met het geld zal veel
kwaad uit de wereld verdwijnen.
I have a dream! 
Stel je eens voor lieve mensen in wat voor een mooie wereld we
dan mogen leven. Een leven zonder oorlogen en met zeeën van
tijd voor de opvoeding en verzorging voor jeugd. Die zich ont-
wikkelen op de beste scholen waar ze voorbereid worden om
eens het stokje van hun ouders over te nemen.
Hun ouders en andere volwassenen, die zonder uitzonderingen
vanaf 25 jaar, 25 uur per week werkzaamheden uitvoeren, nodig
om een wereld zonder geld draaiende te houden. Ouderen die
niet met pensioen gaan, maar mee blijven participeren en ge-
respecteerd in hun ervaring en levenswijsheid zullen zijn! 
I have a dream en rol me gelukzalig om in mijn mand. Ontspan
me. Laat per ongeluk een wind. Baasje ruikt het en zegt: ‘kom
Jip volgens mij moet je nodig uitgelaten worden! Kom mee dan
lopen we gelijk langs de dierenarts om die rekening van jou te
betalen. Je weet wel de kosten van die pillen tegen je vuurwerk-
angst, die uiteindelijk helemaal niet werkten, maar er wel voor
zorgden dat je doodziek werd en twee spoedconsulten nodig had
om weer een beetje op te knappen! Het nieuwe jaar was nog
geen één dag oud of ik stond al in het rood!’
Kon ik baasje nu maar vertellen over mijn droom en mijn 
vurigste wens, dat de mensen volgend jaar met Oud en Nieuw
alle bankbiljetten aan vuurpijlen binden en ze te samen de 
lucht in schieten.   

Woef!              JipEmail: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Wij bieden nu al weer acht
jaar huiswerkbegeleiding 
op maat voor middelbare
scholieren die hun studie-
resultaten willen verbeteren. 

Wij werken met maximaal 13 leerlingen in een groep. 
In een rustig lokaal in de Jeruzalemkerk in Tuindorp-
Oost bij winkelcentrum de Gaard begeleiden we 
vier middagen (maandag tot en met donderdag) 
van 16.00 tot 18.00 uur leerlingen met hun huiswerk. 
Telkens is er een docent en een student aanwezig
die de leerlingen met de verschillende vakken 
kunnen ondersteunen.

Tijdens een intakegesprek inventariseren we samen
waar uw kind het meest bij
gebaat is.

Mocht uw  belangstelling
gewekt zijn, aarzelt u niet
ons te bellen: 
06-28 475 475
of kijkt u op onze website
www.studiepuntutrecht.nl

Nieuw mediterraan restaurant: 
Dubai
Lounge
Sinds medio september
is onze wijk een heus
restaurant rijker: Dubai
Lounge aan de Jan van
Galenstraat, tegenover
Nieuw Bleyenburg.
Bewoners van de
Huizingabuurt hebben
op hun buurtfeest
begin september al

kennis kunnen maken met de verfijnde hapjes die medewerkers van
het eethuis aanboden. 
Op de uitgebreide kaart van dit mediterrane 
restaurant staan Marokkaanse en Spaanse 
tappa’s, zoals kip, lams- en schapenvlees in
diverse varianten en veel vis en schaaldieren,
zoals calamares en gamba’s. In het weekend
kan men er ook couscous eten of een lams-
schotel, geserveerd in een originele, Marokkaanse aardewerken
Tajine-stoofpot. De inrichting ademt de sprookjesachtige sfeer van
Duizend-en-een-nacht. 
Het restaurant is dagelijks geopend vanaf 17 uur. Overwogen wordt
om ook ontbijt- en lunchfaciliteiten aan te bieden. Bij mooi weer is
het terras geopend. Dubai Lounge: 030-2722133. 

Tertius Groenman

Ingezonden



(foto: Allard Willemse)

KRUISING ROMEROSTRAAT-
SARTREWEG ONVEILIG VOOR 
FIETSERS: DE GEMEENTE DENKT EN
HELPT MEE. 
Het is een bekend lastig punt voor fietsers die over de
Romerostraat fietsen richting Voordorp: de kruising met de
Sartreweg aan de kant van de Brandweer. Het (sluip)verkeer
kan de fietsers niet goed zien door de brugleuning en door-
dat de kruising een scherpe bocht maakt. 

Op een avond in december zag een automobilist onze fietsende
dochter te laat. Ze belandde op de motorkap. Gelukkig had ze
alleen maar blauwe plekken. Wel was haar fiets total loss en was
haar bril kapot. 
Ik heb daarna gemaild naar de gemeente om verbeteringen voor 
te stellen:
a.  Eerder waren er een stopbord en een stopstreep. 

Kunnen deze er weer komen?
b. Kan de verlichting op deze plek verbeterd worden?
De gemeente heeft hier vlot op gereageerd. Ik kreeg een mail van
de wijkverkeersadviseur dat de stopstreep en het stopbord weer
zou worden aangebracht. Dat is inmiddels gebeurd.
Voor de verlichting kreeg ik een uitnodiging van een gemeente-
adviseur om de situatie s avonds met hem te bekijken. 
Alle straatverlichting wordt om 22 uur gedimd. Het gedimde licht
bleek een stuk minder fel.  Toevallig is bij dit type lantaarn de 
dimmer gemakkelijk uit te schakelen. Ook dit is inmiddels gebeurd
en daardoor is er nu ’s avonds laat  en ‘s nachts bij het kruispunt
meer licht.
Ik hoop dat met deze verbeteringen het kruispunt veiliger is ge-
worden. Mocht u gevaarlijke situaties meemaken, laat het me
weten. Dan kunnen we dat weer oppakken samen met de 
gemeente.

Nine de Langen, ndelangen@kpnplanet.nl

Ingezonden Oud papier OBS voordorp 

PAPIER INZAMELING OBS VOORDORP
GEWIJZIGD
De inzameling van oud papier
is al jaren een onmisbare
inkomstenbron voor Openbare
basisschool Voordorp. Tot halverwege 2013 stond er maandelijks
een grote blauwe container op de hoek van de Steve Bikostraat
met de Che Guevarastraat. Omdat dit erg hoge kosten met zich
meebracht, heeft het papier recycle bedrijf Scherpenzeel een nieuw
systeem geïntroduceerd, waarbij elke twee weken vier container-
bakken worden geleegd die verder permanent naast de school
staan. Het is gebleken, dat veel Voordorpers hun papier elders
deponeren of met het restafval lozen, omdat dit nieuwe systeem bij
hen nog niet bekend is. Daarom bij deze. 

De containers staan gedurende de dag tussen 08:30 en
20:00 uur naast de school ter hoogte van Steve Biko-
straat 360. 

Om de overlast jegens de omwonenden zo veel mogelijk te be-
perken, staan de containers buiten deze tijden achter een houten
schutting in de nis van de school. Ook verzoekt de ouderraad, die
verantwoordelijk is voor de oud papier inzameling, om alle papier in
de container te gooien (ivm zwerfafval). 
De school heeft uw steun hard nodig, want de ingezamelde gelden
worden besteed aan buitenschoolse activiteiten, zoals de school-
bibliotheek, sportevenementen, cultuuruitstapjes en dergelijke. 
Dit alles ten behoeve van eigentijds onderwijs met een solide basis.

Ingezonden

Qbuzz = U-OV

De eerste twee maanden zijn voorbij. Ik heb zelf vast
kunnen stellen dat de bussen veel stiller zijn geworden.
Schoner (in uitstoot) zouden ze ook zijn. En ik verwacht
dat ook de hogere frequentie (6x/uur ipv 4x/uur) voor
veel mensen best fijn is. Wel is er nog wat commotie om
de (te felle) LED verlichting van de bussen, maar dat
gaat vast de komende tijd geregeld worden. Kortom een
geslaagde start!



(foto: Allard Willemse)

WETHOUDER FRITS LINTMEIJER 
LEEST VOOR BIJ LUDENS KINDERDAG-
VERBLIJF ASPELIN 
Woensdag 22 januari was de dag van het jaarlijkse
Nationale Voorleesontbijt. Alle kinderdagverblijven van
Ludens, ook Villa Kakelbont, deden voor de zesde keer op 
rij mee.  Wethouder Frits Lintmeijer las dit jaar voor bij
Ludens kinderdagverblijf Aspelin in Majella. Het Prenten-
boek van het Jaar was ‘KRRRR…OKODIL!’. 

De kinderen luisterden met open mond, terwijl de wethouder voor-
las. Frits Lintmeijer had er zichtbaar plezier in. Wanneer de krokodil
in het verhaal ging rennen, stampten hij en de kinderen zo hard
mogelijk met hun voeten op de grond. Iedereen die erbij was ge-
noot van het verhaal. Na het voorlezen was het tijd voor een lekker
ontbijtje en voor de ouders was er koffie met koek. De wethouder
kreeg het prentenboek en een uitnodiging mee: "Tot volgend jaar in
een mooi pand” stond erin geschreven. Kinderdagverblijf Aspelin
krijgt dit jaar namelijk een fikse opknapbeurt.

Ingezonden

Intensieve 
huiswerk-
begeleiding

Het ‘nieuwe leren’ vraagt nogal wat van de zelfstandigheid
van leerlingen. Het biedt veel ontsnappingsmogelijkheden
als ze moeite hebben hun werk te plannen, snel afgeleid
zijn en zich verliezen in de gezelligheid van de groep.
En thuis is er de verleiding van de computer, tv en
mobiel…..

Wij bieden kinderen structuur en ondersteuning. We zijn
bovendien getraind in het herkennen van alle denkbare
smoezen!

Het huiswerkinstituut is gevestigd op sportcomplex
Hercules aan de Voorveldselaan 2 in Utrecht en biedt plaats
aan 16 scholieren van het VMBO-tl, het VWO en de HAVO.

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
Tel. 06 22500534

Onderpresteren? 
Matchpoint biedt uitkomst!

Matchpoint is een initiatief van Kinderopvang Mini Stek.

(foto: Allard Willemse)

Persbericht STADE 

STICHTING STADE VERDWIJNT, 
MAAR DE HULP BLIJFT
Na twintig jaar komt er op 1 januari 2014 een einde aan
welzijnsorganisatie Stichting Stade. De hulpverlening blijft
gewoon bestaan en gaat over naar twee organisaties die
eerder dit jaar zijn opgericht: U Centraal en JES 030. 
U Centraal biedt hulp aan volwassenen en ouderen, 
JES 030 aan jeugdigen tot 27 jaar en gezinnen in de
gemeente Utrecht.

Mensen kunnen bij U Centraal terecht met vragen over bijvoorbeeld
financiën, wonen, zorg, mantelzorg, geweld, echtscheiding. 
Sociaal werkers geven telefonisch advies, houden spreekuren in de
wijken of komen op afspraak bij de mensen thuis. Ook organiseert
U Centraal allerlei groepsactiviteiten, zoals cursussen over omgaan
met geld, de post bijhouden, opkomen voor jezelf of over het ver-
werken van huiselijk geweld. De projecten van Stichting Stade die
naar U Centraal gaan, zijn: Fiom Utrecht, Steunpunt Mantelzorg
Utrecht, Stade Maaltijdservice, Algemene Hulpdienst, Netwerk-
coach, Bezoekdienst voor mensen met dementie, Rechtstreeks
vriendschapsbemiddeling, BoodschappenPlusBus en Buddyzorg
Midden Nederland. 
Kijk op www.u-centraal.nl voor meer informatie.

JES 030 is daar waar jeugdigen en gezinnen zijn: op alle scholen,
in het gezin, in buurtcentra, op straat.  Samen met de jeugdigen en
ouders kijken we welke aanpak het beste werkt. Het doel is dat zij
na een tijdje weer zelf verder kunnen. Kernwoorden van JES 030
zijn: nabijheid, laagdrempeligheid, het aanboren van eigen kracht,
een praktische aanpak, kijken naar de jeugdige en zijn/haar om-
geving. De projecten van Stichting Stade die naar JES 030 gaan,
zijn: Pretty Woman, Back UP, Gezinsondersteuning, Onderwijshulp-
verlening voortgezet onderwijs en Jongerenwerk op school. 
Kijk op www.jes030.nl voor meer informatie.

Ingezonden

26 FEBRUARI VERKIEZINGS-
DEBAT GEZONDE LUCHT
De lucht in Utrecht is vervuild en ongezond. Dit komt vooral door 
de uitstoot van het verkeer. Recent onderzoek toont aan dat lucht-
vervuiling veel schadelijker is dan we dachten. Luchtvervuiling is,
na roken, de grootste vermijdbare doodsoorzaak in Nederland.
Gelukkig kan de politiek hier wat aan doen. Op 19 maart kiest
Utrecht een nieuwe gemeenteraad. Welke partij verdient uw stem?
Hoe gaat de politiek zorgen voor gezonde lucht?
Experts en bewoners gaan met zes (kandidaat-)raadsleden in debat
over welke maatregelen de gemeente kan nemen om de lucht weer
gezond te maken. Is het weren van vieze dieselauto's uit de milieu-
zone voldoende of is er meer nodig? Hoe kan Utrecht meer inzetten
op fietsen en goed openbaar vervoer?

Datum: Woensdag 26 februari 2014       
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)       
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht

Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Je krijgt dan tijdig het
programma toegestuurd.
Aanmelden via: gezondelucht@milieudefensie.nl
Dit debat wordt georganiseerd door Milieudefensie in samenwer-
king met het Milieucentrum Utrecht en de Kracht van Utrecht.

Ingezonden



(foto: Allard Willemse)

CV KETEL KAN VEEL BETER 
WORDEN INGESTELD
Als een installateur een nieuwe CV ketel plaatst wordt 
vooral gelet op comfort en niet op optimale zuinigheid. 
Met een paar simpele handelingen kunnen CV installaties
veel beter hun werk doen, zonder dat dit afbreuk doet aan
het wooncomfort. Bovendien scheelt een goede afstelling
aanzienlijk in de stookkosten. Wist u bijv. dat in 80% van de
woningen het water veel te snel door de radiator leidingen
loopt, zodat warmte slecht wordt afgegeven en de water-
pomp overuren maakt? Hoor je het water suizen in de 
leiding?

Met het idee dat het beter kan, zijn recent de bewoners van de flat
aan de Steve Bikostraat uitgenodigd door het Energieteam
Voordorp te beginnen met hun ketel beter in te stellen. Daarnaast
gaf het energieteam advies over energiebesparende maatregelen in
en om huis. Het was verbluffend te ontdekken wat een paar simpe-
le maatregelen al kunnen schelen in de energierekening. 

Tijdelijke aanbieding!
Wil je ook graag meer warmtecomfort in je huis en wil je tegelijker-
tijd energie besparen, een lagere energierekening én bijdragen aan
duurzame opleidingskansen voor de installateurs van de toekomst?
En woon je in de gemeente Utrecht? Laat dan je cv installatie
waterzijdig inregelen.

Wat houdt dit nog meer 
in dan alleen het afstellen
van je CV ketel? 
Je verwarmingsinstallatie
bevat grote en kleine
radiatoren die zich in grote
en kleine ruimtes, dichtbij
of veraf van de cv-ketel
bevinden. Als dit geheel

niet goed op elkaar is afgestemd, krijgen sommige radiatoren te
veel en andere te weinig doorstroming. Het gevolg is een oneven-
wichtige verdeling van de warmte en een hoger gas-verbruik. 
En er wordt onnodig veel warm water rondgepompt.
Met het opnieuw inregelen van je installatie bespaar je naar 
verwachting dan ook minimaal 35 euro op je jaarlijkse energie-
rekening. Maar dat is niet alles. Net zo belangrijk is het dat je,
wanneer je meedoet aan dit project, helpt bij het scheppen van
duurzame stageplekken voor ROC-leerlingen in de installatie-
branche. Het Energieteam 
Voordorp doet mee aan deze 
actie, die georganiseerd wordt 
door Energie-U.  

Voor meer informatie
www.energie-u.nl/actie/
of neem contact op met 
energieteamvoordorp@gmail.com.   

Ingezonden

(foto: Allard Willemse)

HOUSEGREENINGPARTIES 
IN VOORDORP
Aarzelend gekomen, enthousiast vertrokken. Dat kan je wel zeggen
van de buren die samen een Housegreeningparty hielden. 

Met eenvoudige middelen blijk je al snel meer dan 20% op je 
energie te besparen. Duurzaam en minder uitgeven, wie wil dat
nou niet? Wil je deelnemen aan een housegreeningparty, laat het
ons dan weten. Zie www.voordorpopeigenkracht.nl of neem contact
op energieteamvoordorp@gmail.com. 

Ingezonden
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SCHALIEGAS IN VOORDORP
Op 28 januari vond in Voordorp een informatieavond over de 
winning van schaliegas plaats. In een prettige sfeer werden de
technische haalbaarheid en de wenselijkheid daarvan besproken
door 2 sprekers, Graham Degens, actief in de olie en gaswinning,
en Peter Polder, mede-oprichter van Transition Towns Nederland 
en actief bij Schaliegasvrij Nederland. Graham gaf een korte 
introductie in de geologie  van Nederland en de wijze waarop gas
in Nederland gewonnen wordt. 
Beide sprekers legden uit dat situaties zoals die in de VS, gas uit
de waterkraan, niet in Nederland kunnen voorkomen, simpelweg
omdat wet en regelgeving dat niet toestaat. Vervolgens werd het
sleutelbegrip Fracking in de gas en schaliegaswinning onder de
loep genomen.
Fracking is het openbreken van harde lagen op 3-4km diepte door
onder grote druk water met “grit” de diepte in te persen om kleine
spleetjes te vergroten en zo beter het gas te kunnen verzamelen.
Na uitleg van Graham leek het duidelijk dat dat veilig kan, omdat 
er inmiddels zoveel kennis is van de geologie van Nederland en 
ook al duizenden putten zijn geslagen waarin fracking plaatsvindt
zonder problemen.  Peter nuanceerde dat beeld omdat ten eerste
bij schaliegaswinning het gesteente een veel hardere steen is en
de mogelijkheid bestaat dat fracking natuurlijke breukzones in 
de ondergrond kan treffen en door verhoging van druk tot aard-
bevingen kan leiden. 
Peter schetste een beeld dat schaliewinning misschien niet zo
onveilig is als dat je overal kunt lezen maar dat het gevaar er in
schuilt dat de adviezen afkomstig van ‘Staatstoezicht op de mijnen’
door politieke belangen worden genegeerd, zoals dat nu ook
Groningen is gebeurd. Misschien wel belangrijkste in de over-
weging om al dan niet voor schaliegas te kiezen, is het negatieve
klimaateffect van extra gaswinning. Feit is dat na 2020 een 
drastische daling komt in onze gasproductie en daar heeft schalie-
gasproductie nauwelijks effect op. We zullen op zoek moeten gaan
naar andere bronnen van energie, duurzame hetzij import. 
De productie van schaliegas is zo laag dat ze hooguit voor 10 jaar
een oplossing biedt en daarmee is ze eigenlijk een schijnoplossing.
Bovendien wordt het landschap ontsierd door mogelijk 500 boor-
locaties. Vergelijk dat met de 300 locaties van grootste gasveld van
Europa in Groningen. Ondertussen kunnen we ook beginnen met
het verlagen van onze energievraag op nationaal niveau. 
Maar ook kunnen we zelf thuis energie besparen. Voor tips en trucs
zie hiervoor www.voordorpopeigenkracht.nl of neem contact op met
energieteamvoordorp@gmail.com. 

Ingezonden
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UITVOERING GROENPLAN VOORDORP, WIJKGROENPLAN NOORDOOST 
In het kader van het Wijkgroenplan Noordoost hebben we u 
destijds geïnformeerd over het groenplan Voordorp.  Dit plan is
door bewoners zelf opgesteld. Hierin werd de wens geuit om
meer natuurbeleving in de wijk te realiseren. Hoe diverser het
groen, hoe talrijker de vogels en insecten (o.a. vlinders). Dit zal
de leefbaarheid van de wijk ten goede komen. Daarnaast is er 
de wens om, waar mogelijk, ‘eetbaar groen’ in de wijk aan te
planten.

Groenplan Voordorp
Het plan dat we gaan realiseren bestaat uit vier onderdelen:
1. De berm langs de Kögllaan/Kartinistraat wordt bloemrijker (meer

kleur!) door delen van de bestaande graszode af te graven en in 
te zaaien met een kruidenmengsel (grondwerkzaamheden reeds 
uitgevoerd in december 2013)

2. In de parkstrook evenwijdig aan de Augusto Sandinostraat gaan 
we verschillende soorten inheemse heesters en vaste planten 
aanplanten. 

3. De Aartsbisschop Romerostraat bloeit ca. twee weken per jaar 
zeer fraai wit. Daarna is het misschien een beetje ‘saai’. 
Door delen te verwijderen en opnieuw  te beplanten met andere
(inheemse) planten en struiken ontstaat er meer diversiteit in deze
belangrijke ontsluitingsweg.  N.b.: 95% van de huidige heesters 
blijft gehandhaafd.

4. Naast deze 3 assen gaan we op verschillende plekken extra aan-
plant verrichten zoals: extra  bomen als walnoot, tamme kastanje 
of appel; een vlinderweide realiseren of een combinatie hiervan.

Aanplant van fruit- en notenbomen sluit aan op het uitgangspunt van 
de buurtmoestuin ‘De Voortuin’. Deze tuin ligt midden in de wijk 
(plantsoen bij Villa Kakelbont) en is ook een initiatief van buurtbewoners
gerealiseerd vanuit het Wijkgroenplan Noordoost, zie www.devoortuininvoordorp.nl.
Bij het realiseren van de vlinderweiden voert de gemeente, deels in samenwerking met bewoners enkele snoei-rooiwerkzaamheden uit.

Planning
Het plan is nu met verschillende partijen besproken en het moment van uitvoering is aangebroken. In de komende maanden (januari, februari)
worden de onderdelen 1, 2 en 4 uitgevoerd. Onderdeel 3, aanplant van ‘meer kleur en diversiteit’, in de bestaande heesterstrook vindt plaats in
de maand april.
Mocht u vragen hebben over dit plan dan kunt u reageren via email: wijkgroenplannen@utrecht.nl
t.a.v. Hans Booij (projectleider wijkgroenplan Noordoost).

Ingezonden

SNOEIEN STRUIKEN PARKSTROOK 
De bewoners van de Parkstrook hebben de handen ineen geslagen toen ze bemerkten dat de beplantingsstrook achter hun huizen aan onder-
houd toe was. Begin februari zijn ze samen aan de slag gegaan om, onder begeleiding van een hovenier, te zorgen voor het lichtere snoeiwerk
en het uitslepen van de takken. In de komende weken zal de gemeente Utrecht het zwaarste deel van het snoeiwerk uitvoeren (met behulp van
een motorzaag). Ze heeft het zogenaamde terugzetten van de beplantingsstrook opgenomen in haar Wijkgroenplan. 

De initiatiefnemers, Rob van der Steen en Joep van de Laar, leggen uit waarom het onderhoud zo hard nodig is: “Het struweel in
de Parkstrook achter onze huizen is aan onderhoud toe. Deze beplantingsstrook is opgebouwd uit een keur aan inheemse struiken. Veel van de
aangeplante struiken zijn fors uitgegroeid, de een wat meer dan de ander.  Sommige zitten elkaar door verschil in groeitempo en in groeiwijze
in de weg, andere nemen net wat te veel licht weg uit de tuinen. Door de struiken periodiek 'terug te zetten' kan de kwaliteit van de beplanting
duurzaam in stand worden gehouden.  Er komt weer licht en lucht in de Parkstrook èn in de aangrenzende tuinen. 

Niet alle struiken worden tegelijk aangepakt.  Dat zou maar een kale bedoening worden. Op min of meer regelmatige afstanden krijgen bij-
voorbeeld enkele markante meidoorns de ruimte om fraaier uit te groeien. Meidoorns bloeien prachtig in het voorjaar en zijn in de winter-
periode door hun bessen een belangrijke voedselleverancier voor o.a. merels en andere lijster-achtigen. De wel terug te snoeien struiken zullen
zich weer prima herstellen van de ingreep. Het snoeiwerk zal zo worden uitgevoerd dat het doorgaande karakter van de strook intact blijft. 
Dergelijk onderhoud wordt in een cyclus van 6 à 9 jaar herhaald. Zo blijft een fraai aanzicht van de beplantingsstrook ook in de toekomst 
gegarandeerd en de eventuele last beperkt. De structuur van de beplanting blijft gevarieerd en gezond. Daarmee blijft ook de functie voor de
fauna (bijvoorbeeld voor diverse soorten vogels en de egel) in de toekomst optimaal in stand.”

Voor meer informatie: joepvandelaar@casema.nl. 



VERNIEUWEND WELZIJN 
SAMEN WERKEN AAN EEN FIJNE BUURT
We willen het allemaal: wonen in een fijne buurt,  waar men zorg en aandacht heeft 

voor elkaar en waar de kinderen veilig en in harmonie kunnen opgroeien. Je kunt het participatiesamenleving noemen of 
Civil Society, waar het om gaat is dat we samen, vóór en mèt elkaar, dingen oppakken en zo meewerken aan een fijnere 
buurt, wijk, stad…………samenleving.

Wijk&Co is de organisatie die in Noordoost het Sociaal Makelaarschap verzorgt.
Sociaal Makelaar is de verzamelnaam voor al de werkers die u in het verleden
kende als:  opbouwwerker, speeltuin- en kinderwerker, bewonersondersteuner 
of beheerder van het buurtcentrum.
Wij zijn er om u te helpen bij het vormgeven van uw ideeën voor uw wijk of
buurt.  Laten we met elkaar – bewoners en  sociaal makelaars - onze talenten
en kennis bundelen en van Voordorp  iets moois maken.  

In Voordorp is geen vaste locatie waar u de medewerkers van Wijk&Co kunt 
vinden. Fysiek zijn wij aanwezig in Buurtcentrum De Leeuw en in Speeltuin
Griftsteede en verder op al die plekken in de wijk waar wij van nut kunnen zijn.
Samen met jullie willen we werken aan een  krachtige wijk

Ideeën,  suggesties, vragen en/of wensen? Laat het ons weten!
Voor namen en contactgegevens verwijzen wij u naar onze website
www.wijkenco.nl.

Ingezonden

Het team Noordoost van Wijk&Co. Van links naar rechts: 
Petra Jongerius, Anna Maria Schotborgh, Wies Kool, 

Rosa Balrak en Beppie van Rees.

Initiatieven vanuit Voordorp
Frans, bewoner van Voordorp, heeft
de volgende idee geopperd: ‘Ik wil
het initiatief nemen en mensen met
elkaar verbinden. Onderzoeken hoe
mensen in Voordorp samen een
unieke situatie kunnen creëren
waarin ze kunnen ervaren dat ze
nooit alleen zijn’ en ‘Ik wil graag
ondersteund worden om die mensen
in de wijk te gaan opzoeken die
samen met mij iets bijzonders van
de wijk willen maken. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld met het leegstaande
café bij de bushalte? Kan dat
beschikbaar komen voor de wijk?
Ontmoetingscentrum!!’.
Spreekt dit u aan? Neem dan 
contact op met Petra Jongerius,
petra.jongerius@wijkenCo.nl

Buurtcentrum De Leeuw 
De Leeuw is hét Huis van de Buurt voor de
wijk Noordoost. Het programma van 
De Leeuw wordt gemaakt door en met
bewoners, docenten en organisaties. 
De sociaal makelaars zijn samen met de
vrijwilligers van het beheerteam aanspreek-
punt voor bewoners en gebruikers.  
De Leeuw heeft een eigen Facebook pagina,
beheerd door de programmaraad i.s.m. de
sociaal makelaars. Hier kunt u actuele 
informatie vinden, foto’s van de ruimtes
bekijken en het weekrooster van De Leeuw
inzien:
www.facebook.com/buurtcentrumdeleeuw.
Het rooster is ook af te halen in De Leeuw of
op te vragen bij de sociaal makelaars Wies
Kool 06 1001 79 66 of Bep van Rees 
06 113 97 593.  Tot ziens in De Leeuw,
Samuel van Houtenstraat 1.             

Speeltuin Griftsteede
Griftsteede is al 14 jaar een bruisende
plek in Noordoost waar jong en oud veel
plezier aan beleeft. Het hele jaar door is
er veel te doen in de tuin. In samen-
werking met de stadsboerderij organise-
ren we  leuke evenementen. De speel-
tuin is geopend van dinsdag tot zondag
van 10.00-17.00. Zowel binnen als 
buiten is er dan mogelijkheid om te
komen spelen. 
De bewoners en bezoekers zijn vanaf nu
zelf verantwoordelijk voor de speeltuin.
Het is aan hen om aan te geven waar de
kinderen behoefte aan hebben. En ook
om mee te werken aan het realiseren
daarvan. De Sociaal Makelaars helpen in
deze nieuwe rol . Samen maken we van
Griftsteede een plek voor en door ouders
en kinderen. 

KINDEROPVANG IN TUINDORP,
TUINDORP OOST EN VOORDORP



(foto: Allard Willemse)

PEER GYNT
Tweedaags muziekproject met huismuziekorkest Samuze
Het verhaal van Peer Gynt op muziek 

Zaterdag 5 en 19 april in SWO De Bilt

Edvar Grieg en zijn Peer Gynt, wie kent ze niet.
De kinderen zongen zijn “tunes” in de straten van Oslo. 
Men floot zijn melodieën in films en Duke Ellington speelde een
jazz-interpretatie van dit beroemde stuk.
Peer Gynt steelt een bruid waarna hij wordt opgejaagd en ten val
komt op een harde rots. Hij ontwaakt tussen de trollen en beleeft
menig avontuur. Tenslotte ontsnapt hij uit de bergen en vlucht weg
van de zelfgenoegzaamheid der trollen.
Peer Gynt is onderverdeeld in twee suites van vier delen, ten toon
gezet op romantische muziek die het Zweedse landschap voor 
onze ogen en oren doet ontstaan: het opgaan van de zon, de klaag-
zangen van de dood en het oproepen van de jachtpartijen in de
weidsheid van de natuur. Deze prachtige muziek gaan wij uitvoeren
onder de bezielende leiding van Reinout Godschalk.
Laat titels als Ingrids Klage,
Morgenstimmung, Solvegs Song 
en de Thuiskomst spreken tot 
uw romantische verbeelding. 
Neem de kans deze om te zetten 
in notenspel van de eeuwige
muziek van Grieg. 

Voor meer informatie:
www.samuze.nl

IngezondenELS VEGTER

SAMEN SCHILDEREN IN OUD NS-PAND

In het voormalige NS-pand aan de Concordiastraat bruist het al
jaren van de creatieve activiteit. Er zijn lessen beeldhouwen, 
schilderen en naaicursussen. Elk jaar in het voorjaar gaan de 
deuren open voor publiek en kunt u kennis maken met de 
kunstenaars en creatieven uit dit pand. 
In een van de ateliers op de eerste etage geeft Voordorper Els
Vegter haar schilderlessen. Elke vrijdagochtend om 10 uur is er
inloopatelier. Hier werken cursisten aan hun eigen projecten. 
Ze zijn begonnen met schilderlessen waarbij gestart wordt vanuit
het materiaal in plaats vanuit verf en kleur. Dat is voor sommigen
wel even wennen. Els is beeldend kunstenaar en werkt zelf met
vondsten en materie. Dat kan een elfenbankje uit het bos zijn, een
mooie schelp of een roestig onderdeel uit een oude machine. ‘Je
gaat zo heel anders kijken naar de natuur, de troep in je schuurtje
of de oude zooi op zolder’ zegt Els die overal een kunstwerk in ziet.
Zij helpt de cursisten op weg en laat hen materialen en pasta’s
ontdekken waarmee ze hun eigen kunstwerk kunnen maken. 
Er is voldoende ruimte om zelfstandig aan eigen schilderijen en
projecten te werken.
Op 8 februari start er een nieuwe groep cursisten op zaterdag-
ochtend. De kunstenaar werkt met strippenkaarten waardoor je
afwezig kunt zijn zonder dat het geld kost. De lessen zijn om de
twee weken van 10.00-12.30 uur.
Op beide ochtenden is nog plek voor nieuwe
mensen. En het leuke is: je hoeft niet creatief
te zijn en schilderervaring is ook niet nodig.
Iedereen is welkom!
Voor data en prijzen www.elsvegter.nl

Ingezonden

We werden laatst wreed gewekt door vroege (07:00u) geluiden van een hei-
stelling! Het was nog voor de brug, maar geeft al wel aan hoe het gaat klinken
als er straks echt gewerkt gaat worden aan de verschillende blokken. 
Dus hopelijk gaan ze ons wel beter op de hoogte brengen en houden van de
activiteiten. Verwachtingen daarvan zijn volgens de gemeente dat blok J+K 
(de Smaaktuin en de Oase) ergens rond april 2014 van start gaan. Blok X+Y 
verwachten nog wel in 2014 te gaan starten, maar meer naar het einde toe. 

Op de site van de gemeente kun je ook al zien welke plannen er liggen om het plateau te gaan bebouwen. Dit is het
stuk dat valt binnen de omtrek van de oude veemarkt hallen en er komt in de architectuur wel iets terug van de oude
dakvorm. Naast de voortgang van diverse plannen zijn er in de media ook berichten verschenen over mogelijke ver-
anderingen in het maximum te bouwen aantal woningen (van 550 naar bijna 640) en een (daarmee gepaard gaande?)
dalende verhouding van sociale woningbouw (was 40% en gaat nu naar 20-30%). Door deze veranderingen moet ook
weer gekeken gaan worden naar aantal bewoners, aantal auto’s, parkeren, voorzieningen, luchtkwaliteit etc. Iets om
goed in de gaten te houden!

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Jenny Lindhout,
Frans van den Berg, Tertius Groenman, Tonny Tolboom, 
Sander Ekstijn, Tieneke de Groot, Inge Gorris, 
Joep van de Laar, Petra Jongerius, Nina de Langen, 
Els Vegter en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 30 maart 2014
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
12 feb: bezoek burgemeester aan
Noordoost (De Gaard 15.oo uur)
26 feb: verkiezingsdebat schone lucht
5/19: april: muziekproject Samuze

NIEUW EMAIL ADRES 
VOORDORP VOORUIT

Let u erop dat vanaf 1 januari a.s. het email adres 
van Voordorp Vooruit verandert in 

voordorpvooruit@casema.nl

Kemal Ataturkstraat 121
3573 PD Utrecht

info@achttotacht.nl
www.achttotacht.nl

IngezondenActiviteiten in de buurt-
moestuin de Voortuin

Zondag 9 februari 2014, 11:00 – 13:00 uur
Meewerkdag in de Voortuin
Iedereen is welkom om samen te tuinieren.

11 februari 2014, 20:00 uur
De Voortuin praat met een prof…
in Tuinhuis Het groene dak
Erna Klaassen van zorgboerderij Nieuw Burenveld gaat ons 
bijpraten met allerlei tips en tricks uit de praktijk van het moes-
tuinieren. We willen graag haar hulp bij het maken van een teelt-
plan. Wil je erbij zijn? Of heb je zelf vragen? Iedereen is welkom.

Zondag 9 maart 2014, 11:00 – 13:00 uur
Meewerkdag in de Voortuin
Elke tweede zondag van de maand werken we samen in de
Voortuin. Je bent welkom om te helpen met zaaien, wieden, 
snoeien of om een praatje te maken.

OPEN LESOCHTEND 
BASISSCHOOL 
DE REGENBOOG
Op woensdag 19 maart 2014 zet Basisschool De Regenboog aan de
Wevelaan 2 de klasdeuren weer wijd open voor een open lesochtend. 
Dus bent u op zoek naar een goede school in de buurt, dan is dit een 
uitgelezen kans. Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die op 
zoek zijn naar een school en voor ouders van wie het kind al op 
De Regenboog is ingeschreven en die het komende halfjaar naar school
gaat. U kunt direct dan al een kijkje in de “schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de groepen, daarna wordt
u rondgeleid door leerlingen uit de bovenbouw. Vervolgens is er volop
gelegenheid om één van de open lessen bij te wonen of vragen te stellen
aan leerkrachten en aanwezige ouders.  
U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend en het spreekt
voor zich dat u uw kind kunt meenemen. 
Het programma begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 10.15 uur en is
vanaf eind februari te vinden op onze website www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen begroeten. Dus graag tot ziens !

Team basisschool De Regenboog

 

MOESTUINIEREN 
OP HET VEEMARKTTERREIN?
Vanaf begin februari 2014 heeft de gemeente een stuk grond
beschikbaar gesteld op het Veemarktterrein om experimenteel
moestuinen op te zetten. Een kleine groep mensen staat al klaar
voor het groeiseizoen. Zin om mee te doen? Iedereen is welkom.
Mail voor meer informatie naar veemarkttuinieren@gmail.com

Ingezonden


