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BREAKING NEWS -

NIEUWS VAN

Op 27 januari heeft het College van B&W
DE WERKGROEP
ingestemd met het plan voor de herontwikkeling
en uitbreiding van het winkelcentrum De Gaard.
Het stedenbouwkundig programma van eisen
(SPvE) en het inrichtingsplan worden nu, inclusief
de aanpassingen, aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de in juni-juli 2014 gehouden consultatie
zijn 55 reacties ingediend, waarvan een aantal
door meerdere mensen is onder-tekend en
ingediend. De reacties zijn verwerkt in het tweekolommenstuk dat onderdeel uitmaakt van de
besluitvorming.
Uiteraard zijn wij verheugd de volgende stap
met het project te kunnen maken door de
behandeling van de plannen op de Raadsinformatieavond, in de Raads-commissie Stad en
Ruimte en in de Raad.
De “Klankbordgroep De Gaard” is hiermee helaas aan zijn eind gekomen, maar mogelijk zal deze in een later stadium met
een andere samenstelling ook nog een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de plannen. Sinds augustus 2008 is samen met
de gemeente en de ontwikkelaar meegepraat en meegedacht over de plannen. Vaak bijgestaan door diverse deskundigen op
hun vakgebieden. Wij zijn wel benieuwd naar jullie mening!
Meer informatie over de huidige documenten en de planning van het vervolg is te vinden op www.utrecht.nl/degaard

DE GAARD

WIJKRAADPLEGING 2014 EN WIJKVISIE 2015-2025
WIJKRAAD NOORDOOST
Na lange tijd van voorbereiden was het op 20 januari 2015
eindelijk zo ver. De presentatie van de resultaten aan de wijk en
overhandiging aan de wijkwethouder. De bijeenkomst met ruim
80 bezoekers was in de bijzondere omgeving van het net open
nieuwe Gerrit Rietveld College.

Ingezonden
WIJKRAAD UTRECHT

NOORDOOST

Noordoost sociaal en
betrokken, er wordt
voor de jeugd jonger
Resultaten
dan 12 voldoende
Wijkraadpleging 2014
georganiseerd en zijn
begaan met het milieu
en onze leefomgeving.
Utrecht Noordoost, voor elkaar.
Echter de bekendheid
van vrijwillige buurtinitiatieven en instanties voor ouderen en gezamenlijke energiebesparende activiteiten is relatief laag terwijl daar wel een aanzienlijke behoefte voor is. Voor pubers is er daarnaast (te) weinig te
doen en zijn openbare ruimtes voor de groep beperkt. Na een pauze
met een hapje en een drankje was het de beurt aan de voorzitter van
de wijkraad Ab Kools om de wijkvisie 2015-2025 kort toe te lichten
en te overhandigen aan Victor Everhardt onze wijkwethouder. Het is
belangrijk voor de wijkraad om een onafhankelijk toetsingskader te
hebben om te kunnen volgen waar we de wijk Noordoost over 10 jaar
staat wat betreft leefbaarheid en welke richting we daar zelf aan
willen geven. Meer details van de resultaten op de website van de
wijkraad (www.wijkraadnoordoost.nl). Er zijn nog gedrukte exemplaren
beschikbaar. Informeer via info@wijkraadnoordoost.nl hoe je in het
bezit kunt komen van zo’n exemplaar. Vooral de wijkvisie is voorzien
van veel mooie foto’s uit onze prachtige wijk.
http://www.wijkraadnoordoost.nl/wijkraad/wijkvisie-2015-2025/
http://www.wijkraadnoordoost.nl/voorelkaar/de-resultaten/
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De wijkraadpleging 2014 had als thema participatie en zelfredzaamheid in Utrecht Noordoost met als subonderwerpen; ouderenzorg,
jeugd, groen en sociale activiteiten. Bijna 300 mensen hebben de
vragenlijst ingevuld! De hoofdconclusie uit het onderzoek; wij zijn in

Ingezonden

Grote duurzame initiatieven in
Voordorp
Groene Energie
voor erenigingen van Eigenaren van Voordorp….
U leest het correct “Beste Bewoner” van Voordorp!
Utrecht klimaatneutrale stad in 2030.

HET UTRECHTSE TOURJAAR
IS NU OFFICIEEL VAN START
Utrecht verwelkomt 1 tot en met 5 juli 2015 maar liefst
500.000 tot 800.000 bezoekers, 2400 journalisten,
198 wielrenners, de complete Tourorganisatie en vele
anderen in de stad voor de Grand Départ van de Tour de
France. Het is het grootste jaarlijks terugkerend sportevenement ter wereld. Voor een veilig en goed verloop
zijn veiligheids- en verkeersmaatregelen onvermijdelijk
waarbij overlast zo veel mogelijk beperkt wordt.
Niettemin moeten weggebruikers rekening houden met
ernstige verkeershinder. Dit geldt zowel voor bewoners,
ondernemers, bedrijven en instellingen in de stad als ook
voor bezoekers van de stad tijdens de Grand Départ.
Meer weten over bereikbaarheid?
Wij brengen graag iedereen in de stad op de hoogte van de
bereikbaarheid tijdens de dagen van de Grand Départ.
Op donderdag 2 juli vindt de ploegenpresentatie plaats in
het Museumkwartier, op zaterdag 4 juli is de tijdrit van
13,7 km door de stad en op zondag 5 juli trekt de tourkaravaan na 32 km door de stad verder naar de Neeltje
Jans in Zeeland. We komen in februari naar alle wijken en
iedereen is daar van harte welkom. Kun je niet op de avond
in je eigen wijk, kom dan naar 1 van de avonden in 1 van
de andere wijken.
Zelf aansluiten bij ons peloton?
Op 26 maart, 100 dagen voor de Tourstart, geven we het
startsein voor 100 dagen lang Tourfeest in de stad.
Op het jaarbeursplein wordt een spectaculaire avondshow
gegeven, waar jij van harte welkom bent. Onlangs is
het platform Utrecht2015.com gelanceerd waarop alle
activiteiten te vinden zijn. Organiseer jij een Tourfeest,
fietstocht of versier jij de straat geel? Meld je initiatief aan!
Tijdens de informatieavond geven we voorbeelden van
initiatieven en dagen we jou uit om met leuke ideeën te
komen in jouw buurt of straat.
Tourinformatieavonden
Alle avonden starten om 19.30 uur, inloop vanaf
19.15 uur, en eindigen rond 21.00 uur.
Maandag, 16 februari, Noordoost,
Wijkcentrum De Helden
Meer informatie
Website: www.tourdefranceutrecht.com
(meld je daar ook aan voor de maandelijkse nieuwsbrief)
en www.utrecht2015.com
Email: tourdefrance@utrecht.nl
Telefoonnummer: 030-2862737
Social media: @LeTourUtrecht, #TDFutrecht

Eind november 2014 hadden wij (Sander en Christian) het
genoegen om een energie bijeenkomst te kunnen organiseren in
Voordorp. Wat een klus zeg: alleen de namen en adressen van alle
verschillende Verenigingen van Eigenaren te achter halen was lastig.
Hoe dan ook het is gelukt. Op een schitterende locatie Tuinenpark
Ons Buiten (vrijwandel gebied overigens, neem een kijkje) hadden
we een volle zaal.

De volgende organisaties waren aanwezig. Staat u hier niet bij:
dan meldt je nog aan bij Sander (via voordorpvooruit@casema.nl):
Energie-U, Gemeente Utrecht, GroenLinks, Energiepunt Wonen,
Ons Buiten Tuinenpark, VvE de Bilt, VvE Hercules, VvE Hoofddijk,
VvE Waaier 3 & Waaier 2, USV Hercules, Voordorp op Eigen Kracht,
VvE Bastion, VvE Voordorp, Sporting ‘70, VvE Artemis, School van
de Journalistiek, VvE Romerostraat 1 & 4, Wijkbureau Noordoost,
Stichting Heerlijk Wonen, Econovum, Stichting Natuur en Milieu,
D-Ants, en onze notulist.
Het was laat ik daar eerlijk over zijn een zwaar overleg. Dit met
name doordat zo goed als alle VvE’s hun plannen niet wisten te
verwezenlijken. Tja, “wat bedoel je” hoor ik u denken.
Het probleem zat er niet in motivatie of wilskracht. Ze wisten
alleen niet hoe het uitgevoerd moet gaan worden gezien alle veranderende landelijk en locale regels, en daar bovenop de regels van
het appartementsrecht. Kortom: “van het kastje naar de muur”.
Wat is er nu anders geworden? Met veel hulp van Monique Bollen
en Ingrid Rohde kwam dit overleg tot stand. Daarnaast is het zo dat
het huidige college duidelijke normen gesteld heeft voor het
opwekken van duurzame energie en grenzen aan CO2.
Alle corporaties en ambtenaren die we uitgenodigd hebben zijn
gekomen, en ze hebben beloofd de benoemde problemen echt te
gaan aanpakken. We hebben concrete afspraken gemaakt om tot
oplossingen te kunnen komen.
De volgende bijeenkomst zal ook weer plaatsvinden in
de schitterende bloemenpracht van Volkstuinenpark
Ons Buiten. Aanvang 20:00 uur, 11 maart, 2015!
Onze volgende bijeenkomst heeft twee belangrijke onderwerpen:
• Oplossingen voor VvE’s tonen & toelichten
• De verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te
wekken
Klik hier om het verslag te lezen en helemaal onderaan de
indrukwekkende actielijst te bekijken.
http://www.voordorpopeigenkracht.nl/energie/
Na deze bijeenkomst worden nog 2 bijeenkomsten georganiseerd in
2015, we houden niet op tot dat alle problemen opgelost zijn en
iedereen aan de slag kan. Vervolgens willen we gezamenlijk steun
aan elkaar bieden gaandeweg de verschillende trajecten. We laten
niemand alleen in de kou staan.
Met zonnige groeten Christian Naethuys & Sander Ekstijn

DE SNUFFELHOEK
Lieve lezers van de Voordorp Vooruit.
Wie had gedacht dat ik zelf iedereen een
heel gelukkig en gezond 2015 toe zou
wensen. Ik niet! Maar toch ben ik weer
kiplekker als ik dat zo mag zeggen.
Die vreselijke pijn waar ik zo beroerd van was kwam door
een ontsteking van mijn alvleesklier. Met een deftig woord
‘pancreatitis’ genoemd. Pijnstillers en een streng dieet
hebben wonderen verricht dus kan ik jullie vertellen over
Baasjes reis naar Brazilië. Vijf weken lang was Baasje op
bezoek bij haar broer. Ik werd al die tijd uitstekend verzorgd
door Harry en Jan. Twee heel lieve mannen.
De broer van baasje leeft met zijn vrouw in een stadje met de
naam Senador Firminio. Ergens in de binnenlanden van
Brazilië, zo’n zes uur rijden met een auto vanuit Rio de
Janeiro. Baasje genoot van het rauwe landschap, de rode
aarde, de zon en het warme onthaal van de Braziliaanse
familie. Ze heeft mij van alles verteld. Ook over de zwerfhonden die daar gewoon tussen de mensen in de straat rondlopen. Strak voor zich uitkijkend. Meestal mager en soms met
hier en daar een beschadigde huid. De Brazilianen eten rond
het middaguur warm eten. Ze gaan vaak naar een restaurant,
waar je voor 15 reaal (€ 5) goed
kan eten inclusief een drankje. Bij
ieder restaurant lag wel een zwerfhond. Ogenschijnlijk een beetje te
rusten tegen een buitenwand.
Aanwezig zonder te bedelen zonder
hinderlijk te zijn.
Heel slim wachtten ze af. Na een
paar dagen kon Baasje er niet meer

NIEUWE KRUIDEN
IN DE VOORTUIN IN 2015

tegen dat de helft van haar
niet verorberende vlees werd
weggegooid. Ze moffelde het
stiekem in een servet en gaf
het bij vertrek snel aan de
dichtstbijzijnde hond, die
haar beloonde met een
trouwhartige blik. ‘Ze zijn zo
lief Jip,’ Een nog jonge hond
ging heel mooi voor haar
zitten met een blik van: Wil jij a.u.b. mijn Baasje zijn?
Baasje hart brak bijna. ‘Die honden zoeken gewoon een
baas!’ Ze zette een foto op facebook en kreeg reacties met:
‘Neem hem mee!’ Maar ja dat is gemakkelijk gezegd.
Een vriendin van de familie had een
oude straathond geadopteerd. Tunico
heeft geluk gehad. Hij woont nu in
een groot huis met ruime tuin. Krijgt
voedsel en de nodige medische verzorging. Zijn Baasje, Maria Elisia is
dolgelukkig met haar gezelschapsdier.
Overdag ‘a lone wolf’ bleken de
zwerfhonden ’s nachts deel uit te
maken van een roedel. Baasje fotografeerde een groep liggend op de
nog warme stenen van een plein.
Een paar meter ervoor het alfamannetje. Groot, koninklijk
bijna maakte hij mens en dier duidelijk wie er in deze stad
de baas was.
Woef!
Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Ingezonden

Er is nog niets van te zien, maar we zijn
weer begonnen in de Voortuin. We hebben
vooral plannen gemaakt: voor bordjes bij de
planten zodat iedereen weet wat wat is, voor
activiteiten zoals een fietstocht langs groenprojecten in de buurt, voor compost verzamelen en het teeltplan.
Dit jaar willen we het aantal soorten kruiden
uitbreiden. Onder andere met citroentijm,
pimpernel, platte peterselie, kervel, dragon,
verschillende soorten munt, lavas, paarse
salie, driekleurig viooltje en kaasjeskruid.
Mis jij kruiden of groenten in de Voortuin, laat het ons weten.
Dit jaar gaan we weer elke tweede zondag van de maand samen aan de slag in
de Voortuin. Heb je zin om een keer mee te helpen? Iedereen is welkom.
Ook als je op een ander moment zin hebt
om wat onkruid te wieden, compost te
verzamelen, opruimen, snoeien, dan is je
hulp natuurlijk welkom.
Monique, Dick, Nelleke, Brigitte, Karin en
Jenny
http://www.devoortuininvoordorp.nl/
mail@jennylindhout.nl

Lezing en Vesper in de
Tuindorpkerk
In de Tuindorpkerk is tot midden februari
de expositie Psalmen van Henk Pietersma
te zien, elke zondag van 11.00- 12.30 uur.
Het zijn 27 van de 150 psalmen die de
kunstenaar gemaakt heeft. Het complete
project van de psalmen is samengebracht in
De goedheid op mijn tong gelegd. In dit psalter
zijn ook zijn poëtische
reflecties op de
psalmen geplaatst.
Zondagmiddag
15 februari houdt
Henk Pietersma een
lezing over zijn werk
in de Tuindorpkerk.
Aanvang15.00 uur.
De lezing zal gevolgd
worden door een
vesper, geleid door
Bas vd Berg. Muzikale
medewerking wordt
verleend door Willeke
Smits, Annemiek vd Niet en door de Psalmenvoor- nu-groep van de Tuindorpkerk.
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De eerste woningen gaan
opgeleverd worden in zowel de
Oase als de Smaaktuin!
Verkeersonderzoek eind 2014
geeft aan dat er minder voertuigen
per dag rijden door onze buurt
(voor meer details over meetpunten en meetresultaten zie
onze Facebook pagina).

Ingezonden

LEKKER WARM(foto:
MET
Allard Willemse)
MINDER GAS?
HEEL EENVOUDIG MET DE NIEUWE
FOLDER!
U kent het vast wel: De onderhoudsmonteur die in een flits
het tweejaarlijks onderhoud aan uw CV Ketel uitvoert en na
een kopje koffie weer de deur uit is zonder dat u weet wat
er eigenlijk gebeurd is.

Ingezonden

WEG MET DIE(foto:
OUDE
Allard Willemse)
VENTILATOREN!
Woningcorporatie Portaal is begonnen de oude ventilatoren te vervangen in Voordorp. De meeste hangen in de flat aan de Steve
Bikostraat (100 stuks) maar ook verder in de wijk verdwijnen er
nog zo’n 40 stuks. Dat is goed nieuws, want die ventilatoren
gebruiken onnodig veel energie. Metingen van het Energieteam

Door de juiste vragen te stellen kan de
onderhoudsmonteur u helpen flink energie
te besparen op uw gasrekening bij hetzelfde
comfort. Sterker u krijgt er vaak zelfs meer
comfort voor terug.
Hoe pak je het aan? Met onze nieuwe
informatiefolder “Het gesprek met de onderhoudsmonteur”.
Deze vindt u op onze website www.voordorpopeigenkracht.nl
Met de nieuwe folder in de hand stelt u gewoon de vragen om te
zorgen voor een juiste ketelafstelling. En werkt uw monteur niet
goed mee, ga dan opzoek naar een onderhoudsmonteur met het
OK-CV label www.ok-cv.nl. Dit nieuwe label, van de
brancheorganisatie Uneto-VNI, is voor onderhoudsmonteurs die hun werk doen namelijk zorgen voor een
veilige, goed afgestelde ketel afgestemd op uw woningsituatie en beoordelen of uw radiatoren goed ingesteld zijn.
Wij zien graag uw reactie tegemoet.
Het energieteam Frans, Walter en Maarten
energieteamvoordorp@gmail.com

kwamen tot waarden van 30-50 Watt verbruik in de laagste stand.
Dat is 65-110 euro per jaar. Een nieuwe ventilator gebruikt in de
laagste stand 3 Watt.
Dat geeft met gemak een
besparing van € 60,- per
huis. Nog een voordeel: de
nieuwe ventilator is stiller,
dus dat geeft meer wooncomfort. De levensduur van een
ventilator is, zo’n 15 jaar.
Bij ons in de wijk hangen ze al
23 jaar. Goed dat dit achterstallige onderhoud nu wordt uitgevoerd.
Ook in koopwoningen hangen nog oude ventilatoren. Ons advies:
direct vervangen. Een nieuwe ventilator kost € 150 a € 200,-.
Deze is dus in een paar jaar terugverdiend. De bewoners die in
2012 hebben meegedaan aan een vervangingsactie van het
Energieteam hebben hun ventilator al terugverdiend. Dit is een
makkelijke manier om uw energierekening omlaag te krijgen.
Bovendien wordt Voordorp zo weer een stukje duurzamer.
Als u wilt weten wat uw ventilator verbruikt, het Energieteam kan
helpen bij het meten van het verbruik.
Het energieteam Maarten, Frans en Walter
energieteamvoordorp@gmail.com

HET EERSTE BADMINTON
BASISSCHOLENTOERNOOI BIJ
USV HERCULES GROOT SUCCES

Ingezonden

VOORDORP. Zaterdag 17 januari vond
het allereerste Badminton Basisscholentoernooi bij USV Hercules plaats.
Meer dan 70 enthousiaste kinderen,
150 partijtjes en twee winnende teams,
zorgden voor een geslaagde dag.
Basisschoolkinderen van omliggende scholen
gingen in teams de strijd tegen de anderen
aan. In totaal deden er 14 teams van groep
5 t/m 8 mee. De kinderen werkten samen
met maar 1 doel voor ogen; het winnen van
een glimmende medaille! Op een speelse wijze kinderen in contact
brengen met een sport als badminton
zorgt ervoor dat zij hun talent en
interesses ontdekken en is de doorstroom naar een passende sport gemakkelijker. De Beiaard ging naar huis
als de grote winnaar; in zowel categorie
5/6 als in 7/8 gingen zij er met de
gouden medailles vandoor, op de voet
gevolgd door De Nijepoort die de zilveren
medailles om hun nek mochten hangen.
Combinatiefunctionaris
Badmintonvereniging USV Hercules werkt samen met een
Combinatiefunctionaris Badminton die de lijn tussen het onderwijs
en de vereniging tracht te verkorten door onder andere het geven
van kennismakingslessen op scholen. Deze functie is mogelijk
gemaakt door een gemeentelijke subsidie met als doel kinderen
kennis te laten maken met verschillende sporten en zo de
structurele sportparticipatie te verhogen.

SCHILDERDAG
OVER DONKER EN LICHT

Ingezonden

Met de lente in het vizier,
nodig ik je graag uit voor
een thema-schilderdag
in mijn Utrechtse atelier.
We gaan werken vanuit
het thema licht-donker en
zoeken naar contrasten in
het werk. Met kleur, verfgebruik of toevoeging van
materiaal kun je spelen
met contrasten en spanning. Het mag een portret, stilleven, landschap of abstract werk zijn.
Tijd: vrijdag 13 februari om 10 uur
Plaats: Concordiastraat 68 Utrecht
Lunch: lunchen samen met een zelfmeegebrachte lunch
Wie: voor beginners en gevorderde schilders
Kosten: € 65,- voor een hele dag
Info en opgave: info@elsvegter.nl
Als je wel wilt schilderen, maar niet zoveel met het thema hebt,
ben je ook welkom. Er is die dag ruimte om aan je eigen projecten
te werken. De volgende schilderdag is op donderdag 19 maart.
Dan werken we vanuit het thema huid.

OPEN LESOCHTEND
BASISSCHOOL DE REGENBOOG

Ingezonden

Op woensdag 18 maart 2015 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
Scan ook onze gratis app
voor meer informatie.
Wij hopen u te mogen begroeten.
Dus graag tot ziens !
Team basisschool De Regenboog

c Agenda
Zondag 8 februari 2015
Meewerkdag De Voortuin 11.00-13.00 uur
Zondag 8 maart 2015
Meewerkdag De Voortuin 11.00-13.00 uur
Zondag 12 april 2015
Meewerkdag De Voortuin 11.00-13.00 uur
Woensdag 11 maart
Duurzaam voordorp 20:00-22:00 uur
Maandag 16 maart
Tourinformatieavond 19:30-21:00 uur

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Leonie Gotink,
Wijkbureau Noordoost, Wijbrand Keuning, Els Vegter,
Frans van den Berg, Maarten van Oene,
Marianne van den Berg, Jenny Lindhout, Christian Naethuys,
Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 29 MAART 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

