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Over de afgelopen periode is een hoop te melden! Eind februari is er een
kennismakingbijeenkomst geweest en eind maart zijn wij als klankbordgroep
volledig bijgepraat over de plannen en stand van zaken van de onderzoeken.
Na lange stilte van bijna een jaar, waarbij er tussen gemeente en ontwikkelaar/eigenaar contractuele afspraken zijn gemaakt, is er weer volop beweging.
Vanuit de gemeente is er een nieuwe projectleider, vanuit de ontwikkelaar is
het plan een nieuwe fase in gegaan en treden andere mensen naar buiten
(die overigens eerst ook erbij betrokken waren, maar meer op de achtergrond),
tevens is er een andere architect (Moke Architecten, www.mokearchitecten.nl/projects/winkelcentrum-de-gaard/) bij
betrokken om van het stedenbouwkundig schetsplan een voorlopig ontwerp te maken. Daarnaast zal binnenkort een
landschapsarchitect zich gaan buigen over de inrichting van de buitenruimte.
De klankbordgroep bestaat nog steeds en heeft versterking gekregen van enkele betrokken mensen uit de Lamerislaan.
De duwgroep om van het
nieuwe plan ook een echt
centrum te maken heeft verkennende gesprekken gehad
met bijna alle betrokken
instanties. Hierbij is gekeken
naar hoe ver de invloed nog
zou kunnen gaan en op welke
manier dat wenselijk is. Helaas
heb ik op mijn oproep in de
vorige uitgave van Voordorp
Vooruit geen reacties mogen
ontvangen.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD

In de laatste sessie heeft
de architect uitgebreid zijn
ontwerp toegelicht met
behulp van 2D tekeningen
Dit is een eerste artist impressie (bron:
(aanzichten, doorsneden en details), 3D overzichten en er was zelfs al een
Moke Architecten), dit betekent zeker
maquette van de huidige stand. Vooral dat laatste maakt toch heel veel los bij
niet dat het ook precies zo gaat worden!
mensen. Er zijn nog veel aandachtspunten, maar er lijkt ook echt goed nagedacht
te worden over alle open einden die er nog lagen. Verkeer, parkeren en laden & lossen staan nog hoog op de agenda
(en er lopen nog wat onderzoeken)! Op de website van de architect (www.mokearchitecten.nl/projects/winkel centrumde-gaard) zijn al een aantal impressies te zien (let op: alles is voorlopig!). De passage zal blijven en ook overdekt zijn.
Hij zal in het huidige (voorlopige) ontwerp volledig recht worden, veel hoger dan de bestaande overkapping en ook
afsluitbaar. Gedacht wordt aan metselwerk gevels rondom de twee delen met veel glas zodat er geen ‘achterkanten’
meer ontstaan. Het ziet er fris en licht uit! Maar het blijft een flink volume dat er bij gaat komen.
De huidige bewoners hadden een hoop vragen over hoe het parkeren opgelost gaat worden op het dak, hoe hun
uitzicht gaat veranderen en hoe ze straks hun huizen gaan bereiken. Volgens mij was het een prima uitwisseling van
informatie met goed luisteren van beide kanten en (praktische) suggesties om in een volgende versie te verwerken.
De avond was zo voorbij dus dit zal nog een paar keer herhaald moeten worden en daar is ook in de planning al
rekening mee gehouden. Ook zal de rol en samenstelling van de klankbordgroep nog eens onder de loep genomen
worden.
De planning is ook aan de orde gekomen en bijna heel 2013 zal nog in het teken staan van planvorming, inspraak,
verificatie en goedkeuring. Er gaat in 2013 nog geen schop de grond in, maar dat is nog altijd het streven van alle
partijen!
Als laatste gaf de gemeente nog een toelichting op de plannen voor kunst als toevoeging bij dit project. Er is budget
beschikbaar en ze hebben ook al een kunstenaar in gedachten (Jozef Legrand, www.jozeflegrand.com). De presentatie
gaf een bijzonder en mooi beeld van wat er al in Utrecht gedaan is en hoe ruim kunst eigenlijk is. Je kijkt opeens weer
heel anders tegen de stad Utrecht en straks hopelijk ook winkelcentrum De Gaard aan.
Sander Ekstijn

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Ingezonden

Beste bewoners van Voordorp, Blauwkapel,
Groenekan en anderen,
Ook gelezen in de krant van dinsdag dat de filedruk is afgenomen tot op het
niveau van 2006?! Toch wil minister Schultz de bak bij Amelisweerd verbreden
met alle kosten, aantasting van het bos en technische risico’s vandien. Waarom
dat miljard niet voor nuttigere zaken gebruiken?!
Lees hieronder meer over een mailactie naar de landelijke PvdA en de zondagmiddagmanifestatie in Amelisweerd.

2x6 of 2x7 bij Amelisweerd
Enkele Tweede Kamer fracties hebben een poos geleden aan minister Schultz
gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de verbreding van de A27 langs Utrecht.
Enkele resultaten van dit onderzoek:
• De afwijzing van 2 maal 6 rijstroken binnen de bak van Amelisweerd is onvoldoende onderbouwd en deze optie om niet te verbreden is te snel afgevallen.
• De maatschappelijke effecten van 2x7 rijstroken zijn niet onderzocht.
• De veiligheid bij 2x6 rijstroken binnen de bak is niet te garanderen bij een
snelheid van 100 km (bij 80 km en bij 2x7 is dit niet onderzocht!).
De minister gebruikt nu het onderwerp ‘veiligheid’ om te besluiten dat de
‘2 maal 6 rijstroken binnen de bak’ definitief van de baan zijn. De gemeente
Utrecht denkt daar anders over en is op het moment aan het lobbyen in Den
Haag om juist deze variant er doorheen te krijgen.

Mailactie richting PvdA
De landelijke Tweede Kamer fractie van de PvdA is volkomen van standpunt
veranderd en volgt de minister nu geheel in haar ideeën rond de verbreding.
Vandaar dat de bewonersgroepen, de Vrienden van Amelisweerd en milieuorganisaties een maillobby houden om de landelijke politiek duidelijk te maken
dat we het totaal niet eens zijn met de verandering van koers van de PvdA.
Wij denken dat de verbreding om diverse redenen niet nodig is. Een voorbeeld is
de afgenomen filedruk die in het hele onderzoek niet is meegenomen! En dat is
niet het enige wat niet meegenomen is in het rapport.
Ga naar www.werkgroepa27voordorp.nl voor voorbeeldtekst (plus de mailadressen) die je in een mail kunt plakken naar acht afzonderlijke leden van de
landelijke PvdA. We roepen op om mee te doen en naar deze 8 politici een mail
te sturen. (Vergeet niet de aanhef telkens aan te passen!)
Het is erg belangrijk dat de PvdA NEEN zegt tegen de verbreding bij
Amelisweerd. Daarvoor zijn vele oproepen van Utrechters nodig. Stuur daarom
deze mail ook door naar bekenden en schakel je netwerk in.
Op onze site www.werkgroepa27voordorp.nl vinden jullie onder het Laatste
Nieuws ook een link naar een reactie van een Utrechter op de standpunten van
de PvdA. Zeer zinnig om te lezen.

Zondagmiddag naar Amelisweerd
Zondag 7 april is er een manifestatie in Amelisweerd. Reden: de plannen van
de minister voorzien in een verdere aantasting van het bos, deels door de
verbreding en deels door al het verkeer wat er straks met 120!! kilometer per
uur langs moet kunnen razen van de minister. We sturen jullie hierbij de flyer op
met meer informatie over de manifestatie. Uitprinten en voor het raam hangen
kan ook. Zie ook de site: www.vriendenvanamelisweerd.nl

Maandag 8 april
Op maandag 8 april debatteert de Tweede Kamer over de voorgenomen plannen
tot verbreding van de A27. Er gaan enkele delegaties van de bewonersgroepen
heen. Wil je mee, mail dan even naar de werkgroep. Dan hoor je hoe laat we de
trein nemen.
Groeten, Werkgroep A27 Voordorp.

DE SNUFFELHOEK
Baasje is druk met het invullen van haar
belastingaangifte. Ze heeft bijna geen tijd
voor mij. ‘Ga maar met je grote teen spelen,’ zegt ze als ik met
mijn poot tegen haar been aantikt en haar probeer te verleiden
voor een spelletje. ‘Dat zei mijn moeder vroeger ook als ik me
verveelde.’
Baasje is niet te vermurwen. Ze rekent zich suf en moppert.
Allereerst omdat de Belastingdienst al haar gegevens kent en
schaamteloos presenteert in een vooraf ingevulde aangifte:
‘Nu moet het niet gekker worden!’ Protesteert ze: ‘Bestaat er in
dit land nog zoiets als privacy? Mag ik nog ergens anoniem zijn?
Wat gaat het de belastingdienst aan dat ik wat centjes op een
bank heb staan waarover nota bene belasting is betaald? Eerst
ben ik verplicht om een bankrekeningnummer te openen. Weg
met het geldzakje en loonstrookje. Werkgevers storten voortaan
mijn in zweet, bloed en tranen verdiende centjes op een bank
waar ik het dan met veel trucage weer van af mag toveren.
Zogenaamd een dienstverlening, maar inmiddels heb ik het idee
dat ik in dienst ben van de bank. Dat ik geld moet leveren waarover servicekosten worden berekend terwijl mijn recht op privacy
is verkwanseld!’
Haar volgende ergernis betreft het feit dat bijna alle aftrekposten zijn opgeheven. Die regering is geniepig slim, want,
beweert ze: ‘Juist als er grote werkloosheid onder de oudere
jongeren uitbreekt, verlagen ze de regeling dat ouders een extra
bedrag mogen aftrekken voor kinderen die grotendeels door hen
worden onderhouden, van 27 naar 21 jaar.’
Volgens haar haalt de Overheid zo miljarden binnen die de

ouders mogen aanzuiveren, want je eigen vlees en bloed laten
verhongeren, dat doe je natuurlijk niet. Deze jongeren hebben
ook geen recht op bijstand voor alleenstaanden. Na drie
maanden soebatten kunnen ze een vergoeding van maximaal
€ 600,- per maand krijgen, als ze tenminste bereid zijn om mee
te helpen met het opruimen en schoonhouden van de stad.
Baasje is echt gefrustreerd: ‘Het zijn gewoon Italiaanse toestanden! Volwassen kinderen die geen kant uit kunnen, schuiven
bij La Mama aan tafel, omdat er na betaling van (kamer)huur
en verzekeringen geen geld meer over is om eten van te kopen.’
Ze vindt het ook oneerlijk dat de regering de afgestudeerde
jongeren zonder werk zo in de steek laat. ‘Straks zit er weer een
verloren generatie thuis op de bank met mooie diploma’s maar
geen werkervaring!’
Baasje is niet voor niets zo obstinaat. Haar jongste zoon is
25 jaar en heeft met dit probleem te maken. Met moeite 16 uur
werk gevonden in een callcenter, verdient hij precies genoeg om
zijn vaste lasten te betalen. Eten doet hij bij baasje.
Ik ga maar eens kijken wat er in mijn spaarpot zit. Ja, ik heb
zelf een spaarpot. Een heel mooie in de vorm van een Engelse
telefooncel. U weet wel, zo’n rode. Ik spaar voor af en toe een
lekker botje, dat ga ik dan ergens begraven en veel later zoek ik
het weer op. Eigenlijk net zoiets als een bank. Alleen blijft mijn
botje even groot.
Deze keer wil ik mijn centjes aan baasje geven, zodat ze weer
wat vrolijker wordt en daarna ga ik een lekker een dutje doen
op de bank in de huiskamer. De enige bank waar ik in vol
vertrouwen mijn ogen dicht durf te doen.
Woef!

Jip

Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: jips-snuffelhoek.blogspot.com

Ingezonden

Zelfs met sneeuw en ijs
wordt er gewerkt in de Voortuin
Het weer werkt niet mee om iets in de tuin te doen. Toch zijn
we al een paar keer bij elkaar gekomen. Zondag 10 maart
was de eerste meewerkdag van 2013. Ondanks de kou
waren er veel enthousiaste tuinders en zijn we aan de slag
gegaan. Het planten van tijm en de bessenstruiken was niet
te doen vanwege de kou. Daarom zijn we begonnen met
het snoeien van de
kruiden.
Ondertussen is de
gemeente bezig met het
aanleggen van bedden
voor de moestuin waar
we mee aan de slag zijn
gegaan: spinazie
gezaaid, tuinbonen
geplant, tijm op het pad
geplant.
Binnenkort worden
fruitbomen op het terrein geplant, evenals eetbare heesters langs de A. Romerostraat.
Zondag 14 april gaan we door met het aanplanten van de groentebedden. Iedereen is
vanaf 11 uur welkom om te helpen, te kijken of een praatje te maken.
De Voortuin heeft nu ook een eigen website!
Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan op onze website: www.devoortuininvoordorp.nl
Rechts onderaan kun je je met de 'follow' button aanmelden om op de hoogte blijven.
Je krijgt dan een e-mail als er een nieuw bericht geplaatst wordt.

Halve dagopvang
TamTam
Kinderopvang Mini Stek biedt in
Tuindorp, in het gebouw van OBS
Tuindorp en BSO MikMak, halve
dagopvang aan.
Heeft u geen hele dag opvang nodig
en is een ochtend peuterspeelzaal
te weinig, dan kunt u kiezen voor
opvang van 8.00 tot 13.00 uur.
Op deze groep kunnen kinderen van
2,5 tot 4 jaar terecht.
Heeft u belangstelling dan kunt u
contact opnemen met het Centraal
Bureau van Mini Stek: 272 30 37
of een mail sturen naar:
info@mini-stek.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website www.mini-stek.nl.

VOORJAARSPERIKELEN
VOORJAARSPERIKELEN

Ons laatste artikel in de Voordorp krant had als titel
“Klaar met de winter”.

Toen wisten we natuurlijk niet dat deze tot eind maart zou duren.
Ook de dieren op de dierenweide van Ons Buiten smachten naar
een beetje zon en een vers groen grassprietje! Het voorjaar laat lang
op zich wachten dit jaar en zelfs de dieren worden er een beetje
sacherijnig van!
De konijnen doen het geweldig op de weide, al hadden ze verwacht dat het gras groener zou zijn. Vanachter de afrastering leek
het zo groen bij hun buren de geiten, schapen en kippen!
De kippen zijn weer volop aan de leg en hun eitjes vinden weer
gretig aftrek. Dat zijn nog eens scharreleieren en het mooiste is dat
je niet op basis van de naam op de verpakking maar moet geloven
dat het meergranen-, vrije uitloop-, biologische- of scharreleieren
zijn, want je kunt op Ons Buiten het hele proces van begin tot het
einde zelf aanschouwen.
Nu de dagen weer lengen zijn de kippen ook weer actiever en
scharrelen ze weer naar hartelust tussen de schooltuintjes en verder.
Om te voorkomen dat ze straks de met zorg geteelde biologische
peultjes en malse slaplantjes in hun vrije uitloop eitjes verwerken,
hebben we de kippen weer gekortwiekt.
Dat klinkt dramatischer dan het is. Elk seizoen krijgen kippen een
nieuw verenkleed en de veren die wij daarvoor hebben afgeknipt,
worden verwisseld voor een nieuw verenkleed. Met als gevolg dat ze
er weer op los fladderen. Net als het gras voor de konijnen zien de
scharrelplekjes voor kippen er bij de buren altijd lekkerder uit! Nu
maar hopen dat het opnieuw kortwieken hen weerhoudt om de
groentetuintjes te bezoeken!
Het voorjaar doet ook de hanen hun hanengedrag weer vertonen. Zelfs zo erg dat ze sommige vrijwilligers aanvielen!
Hoe klein ze ook zijn, blijkbaar zijn twee haantjes zo overtuigd
van hun kunnen dat ze ons aanvielen. Om verdere escalatie te
voorkomen hebben we een ander thuis voor de kleine Brabander
krieltjes gevonden en zijn ze verhuisd.
Net als voor de konijnen doen we ook een poging
de cavia’s meer ruimte te geven.
Vanuit hun verblijf hebben we een doorgang gemaakt zodat ze ook
op de weide kunnen. Cavia’s blijven altijd in de nabijheid van een
schuilplaats, dus wij verwachten dat ze slechts kleine stukjes de weide
op zullen gaan en terug rennen naar een schuilplaats als ze onraad
bespeuren. Op de weide hebben we, net als in hun eigen verblijf,
“gresbuizen” geplaatst die als vluchtplaats kunnen fungeren.
De eerste resultaten zijn positief en we wachten af hoe, en of, de
cavia’s gebruik maken van hun vrijheid om op de weide te grazen.
Voor dit seizoen staat het realiseren van een alternatief voor de
houtblokken op de planning, een zogenaamde ‘klimruïne’.
De meeste houtblokken hebben we al afgevoerd en verschillende
materialen hebben we al verzameld om met het bouwen van de
ruïne aan de slag te gaan.
Begin april staat het leeghalen van de potstal op de planning en de
eerste zaterdag in mei staat het schapenscheren weer op de agenda.
Nu maar hopen dat het voorjaar tegen die tijd eindelijk is begonnen, anders
moeten we nog een truitje breien voor de schapen om ze warm te houden!
Al met al aardig wat perikelen die ons lekker bezig houden.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Laat het ons weten: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl

Zoals voor iedereen waarneembaar is
onze stadswoestijn tijdelijk voorzien
van heuvels en dalen. Het terrein
wordt bouwrijp gemaakt door in ieder
geval de riolering alvast aan te leggen.
De tijdelijke brug is in gebruik zodat
het traject ‘de wijk in’ kan blijven
functioneren, de weg ‘de wijk uit’ is
voorzien van een omleiding om de
weg rechtdoor te trekken naar de
rotonde. Voorlopig alleen minimale overlast omdat alles gewoon door kan
lopen. Omdat de grond in gedeelten uitgegeven gaat worden over een
langere periode is een
gedeelte voor een aantal jaren beschikbaar
gesteld voor tuinen/stadslandbouw.
Een mooi initiatief om
tijdelijk meer groen te
hebben. Hoe het op
dit moment verloopt
met de diverse bouwgroepen weet ik helaas
niet (hopelijk volgende
keer meer daarover).

NIEUWS
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Sander Ekstijn

Ingezonden

WIE ZIT ER IN DIE PUT
– VERVOLGONDERZOEK
Hoe zat het ook al weer?
Vorig jaar hebben we in Voordorp meegedaan aan een landelijk
onderzoek naar kleine slachtoffers in straat- en trottoirputten. Bij die
slachtoffers moet je denken aan kikkers, padden, salamanders en
muizen. Het onderzoek is opgezet door RAVON
(dat staat voor: reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek) in samenwerking met RIONED (een
landelijke koepelorganisatie voor stedelijk wateren rioolbeheer).
Het vermoeden was dat er jaarlijks heel wat padden en kikkers in de
straatputten terecht komen. Amfibieën die van hun winterverblijf op
weg zijn naar de sloot om daar eieren af te zetten. Vervolgens keren
ze weer terug naar de tuinen en parken en kunnen ook dan weer in
een put/kolk terechtkomen. Eenmaal erin gedonderd is het vrijwel
onmogelijk eruit te klimmen langs die gladde wanden. Na een paar
weken verdrinken ze in deze val.
Miljoenen
Van april tot eind juni hebben we alle kolken langs de
Augusto Sandinostraat, evenwijdig aan de geluidswal,
drie maal geïnspecteerd. Het aantal drenkelingen bleek mee te vallen.
We hebben 1 levende en 4 dode padden ontdekt.
Het leuke is dat je weet dat je meedoet aan een landelijke steekproef.

Plek gezocht
Ik zoek een
plekje voor mijn
3 bonte melkgeitjes
in (de buurt van)
Voordorp. Weet of heeft u een stal
en/of weidegang waar plaats is?
Neem dan contact op:
renskemerks@hotmail.com

10 november 2013
Voordorps Verbeelding
2-jaarlijkse kunstroute
Heb je zin om mee te doen?
Als vrijwilliger of als deelnemer?
Of ken je iemand die mooi kan
zingen, dansen, musiceren, schilderen
of anderszins verbeelding heeft?
Neem dan contact met ons op via:
voordorpsverbeelding@gmail.com
Voor informatie over voordorps
verbeelding 2011:
www.voordorpsverbeelding.nl

In 29 gemeentes hebben vrijwilligers heel wat putdeksels opgelicht
en met zaklantaarns naar binnen geschenen. In totaal zijn er 782
dieren aangetroffen. Gemiddeld werd er 1,5 dier per straatkolk
gevonden; een groot deel van de dieren was dood. En het ging niet
alleen om kikkers en padden, maar ook muizen en zelfs een paar
dode vogels werden gevonden!
Op basis van dit onderzoek (en van langlopend onderzoek in enkele
steden) is een schatting gemaakt hoeveel volwassen amfibieën en
muizen er jaarlijks in straatkolken terecht komen. De uitslag: een half
miljoen. Vermoed wordt dat een veelvoud daarvan aan jonge amfibieën in de kolken verdwijnt. Die trekken namelijk in de zomer en
herfst vanuit hun geboortewater naar de tuinen. Doordat ze kleiner
zijn kunnen ze makkelijker in de putten vallen.

Paddentrappen?
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om het
aantal slachtoffers te verminderen. Die oplossingen
zitten in de hoek van ófwel
voorkomen dat er dieren in
de putten vallen ófwel
ervoor zorgen dat ze er
weer uit kunnen.
In de Augusto Sandinostraat is afgelopen maand gekozen voor het
plaatsen van zogeheten uitklimvoorzieningen. Er zijn metalen stroken
geplaatst waarlangs de dieren omhoog kunnen klimmen. Zie de foto.
Dit is gedaan in putten die op strategische plekken op de trekroute
liggen.
Uiteraard zijn we benieuwd of de uitklimstrippen werken. Dus gaan
we ook dit jaar weer in onze oranje hesjes de straatkolken langs.
Jullie horen later dit jaar wat we ontdekt hebben.
Tieneke de Groot, tienekedegr@gmail.com

Ingezonden
Utrechtse studente Thalita geeft seksuele voorlichting
aan jongeren in de Filipijnen
“Om erachter te komen wat de beste manier is om tienerzwanger-

Thalita van Dooren, 19 jaar,
woont al bijna haar hele leven
in Voordorp.

schappen te voorkomen, hebben wij eerst tienermoeders, ouders,
docenten en dokters geïnterviewd. Zij gaven aan dat het vooral
belangrijk is om voorlichting te geven aan jongeren. Na ons onder-

Vorig jaar heeft zij een indrukwekkende stage gelopen in
de Filipijnen. Hierbij het verslag
dat Léonie van Dam van
VSO Nederland over die stage
gemaakt heeft.
De Utrechtse studente Thalita van
Dooren (19 jaar) van het ROC Midden Nederland keerde in december
terug van een stage van drie maanden in de Filipijnen. Thalita liep
voor haar opleiding Sociaal Cultureel Werk stage bij een gezondheidscentrum. Haar stage is onderdeel van het project ‘Werken aan de
Wereld’. Een initiatief van VSO Nederland, Koning Willem I College en
het ROC Midden Nederland. Dit project heeft als doel mbo-studenten
te laten ervaren hoe zij verbonden zijn met de wereld en kunnen
helpen mondiale problemen op te lossen.
Thalita liep samen met medestudente Cheryl stage in een gezondheidscentrum in de gemeente Hagonoy. “Wij hebben ons daar gericht
op seksuele voorlichting ter voorkoming van tienerzwangerschappen.
In de Filipijnen zijn tienerzwangerschappen een groot probleem. Wij
hebben gemerkt dat iedereen er een mening over heeft, maar er echt
over praten is taboe”, vertelt Thalita. “De burgemeester van Hagonoy
heeft ons gevraagd om mensen voor te lichten en om een project op
te zetten dat door zou lopen na afloop van onze stage; dit is gelukt!
Er gaan nu vrijwilligers langs de scholen om voorlichting te geven.”

Intensieve
huiswerkbegeleiding
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.

zoek hebben we een presentatie ontwikkeld en zijn wij scholen langsgegaan om die seksuele voorlichting te geven. Dit wordt nu dus
voortgezet.”
Thalita vertelt verder: “Mijn stage heb ik als zinvol en uniek ervaren.
Ik heb gewerkt in een nieuw werkgebied en met een voor mij nieuwe
doelgroep. Ook is het bijzonder om naar het buitenland te gaan en
daar kennis over te dragen aan lokale collega’s en kennis van een
andere cultuur terug te ontvangen. Zo gebeurt in Nederland alles op
afspraak, maar dat werkt in de Filipijnen niet. Daar is het heel gebruikelijk om onverwachts bij elkaar langs te gaan. Ik heb tijdens
mijn stageperiode gemerkt dat ik mij overal kan thuis voelen.
Mijn medestudente en ik werden helemaal opgenomen in het gastgezin en dat was bijzonder om mee te maken.”
Ingezonden

Aankondiging
Netwerkbijeenkomst

Altijd al willen weten welke ondernemers in Tuindorp/Tuinwijk en
Voordorp actief zijn? Of welke passie de zelfstandigen bindt?
We nodigen je graag uit om met elkaar kennis te komen maken op
de netwerkbijeenkomst op 16 mei, in Coffeemania, onder
ns-station Overvecht. Een niet te missen kans om je netwerk van
ondernemers en zelfstandigen te verstevigen. Georganiseerd door
Guido Vrencken, Puck ’t Hart en Tony Schoen, inwoners van Tuindorp
en zelfstandig ondernemer. Als gastspreker neemt Pieter Klein van
de Passie Organisator, ondernemer en adviseur ons mee in zijn
ervaringen uit de praktijk.
Coffeemania wil zich graag profileren als ontmoetingsplaats van
ondernemers/zzp-ers en sponsort de eerste koffie van de avond.
Consumpties zijn daarna voor eigen rekening
Programma 16 mei: 19.30 inloop met koffie - 20.00 welkom en
gastspreker - 20.30 - 21.30 ruimte voor netwerken
Er zijn aan je aanwezigheid geen kosten verbonden;
wel graag aanmelden via info@rendementopmaat.nl.

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!
Tel. 06 22500534
Onderpresteren?
Matchpoint biedt uitkomst!
Matchpoint is een initiatief van Kinderopvang Mini Stek.
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Berichten
uit

Ingezonden

Al jaren is in de mooie Voorveldse Polder een groep mensen
(stichting Voorveldse Polder) actief om het groen in het park te
behouden en te verbeteren en om te zorgen dat het park op een
goede manier gebruikt kan worden voor recreatie.
Zo is de groep actief betrokken bij de plannen van de gemeente
om de Noordkant van het park te verbeteren. U heeft daar recent
over kunnen lezen in de huis-aan-huis bladen:
• Aan de noordoever van de grote vijver komt een vlonder en ecologisch oevers en worden de wandelpaden verplaatst
• Aan de noordrand van het park komt een speelweide met een
natuurlijke geluidswal
• De opslag van de gemeente wordt een stuk opgeschoven
• De waterspeelplaats wordt in het najaar verbeterd
• De Ariënslaan wordt groener gemaakt
Verder heeft de stichting allerlei vormen van natuurbeheer:
vogelnestkastjes en vleermuiskasten plaatsen en beheren, jaarlijks
een slangenbroeihoop maken, bollen planten enz. En om het park
er verzorgd uit te laten zien, wordt er 1 x per maand gezamenlijk
afval verzameld.
Wie zin heeft om aan één van deze mee te doen is van harte
welkom. Op dit moment is de deelname van Voordorpers beperkt.
Het zou leuk zijn om het aantal Voordorpers bij deze activiteiten uit
te breiden.
Komende activiteiten:
• Vroege vogelexcursie onder begeleiding van Kees Janse op
zaterdag 13 april. Tijd 06.30 uur. Duur ong 1,5 uur. Verzamelen
bij tunneltje Ariënslaan (bij Mitland). Neem een verrekijker mee.
• Schoonmaakactie op zaterdagen: 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli.
Verzamelen om 10.00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan.
Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd.
Voor meer informatie: www.voorveldsepolder.nl
en svp@voorveldsepolder.nl
Nine de Langen (af en toe vrijwilliger, ndelangen@kpnplanet.nl)

Ingezonden

GroenmoetjeDoen!-dag
zondag 9 juni 2013:
Thema Eetbaar Groen
in de wijk
Dit jaar wordt de 6e GroenmoetjeDoen!-dag gehouden op zondag
9 juni, met als thema is Eetbaar Groen in de wijk. Eigen eten verbouwen wordt steeds actueler.
Op deze dag laten Zelfbeheerlocaties en Tuinenparken in Noordoost
en Oost zien hoe je dat kan doen. Kinderen worden gestimuleerd
zelf plantjes op te kweken en op die dag te verkopen.
De opbrengst is voor het te bouwen Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie in Utrecht. De volgende locaties doen oa mee:
Tuinenpark Ons Buiten, de Voortuin, Ecologisch Tuinenpark
De Driehoek, Het Lachende Paard, ATV de Pioniers, Griftpark,
de Bikkershof, de Palmentuin, de Tivolituin, ATV Stadion,
Zilverenschaats, Minkade, ATV Abstede en Happyland Collective.
De dag wordt om 12 uur geopend door Mirjam de Rijk, wethouder
Groen bij Tuinenpark Ons Buiten. Wil je meer weten kijk dan regelmatig op www.gmjd.nl voor het programma of mail als je nog mee
wilt doen: info@gmjd.nl

BIJZONDERE GASTEN

Ingezonden

Zo’n twintig jaar geleden stond er ineens een koe in onze
voortuin. Het dier was losgebroken en aan de wandel
gegaan. Ons net aangelegde voortuintje werd grondig vernield. Tot nog toe was de koe de vreemdste bezoekster aan
onze tuin, maar haar plaats wordt bedreigd.
Eenentwintig jaar wonen we al weer in Voordorp. We waren de
eerste bewoners van de Kartinistraat. De konijnen liepen nog door
de voortuin in 1992. We hebben in die jaren de kinderen groot zien
worden, nieuwe bewoners zien arriveren en allerlei verbouwingen
zien uitvoeren. Maar in onze achtertuin is het rustig gebleven.
Er zijn de tijdloze mezen, de merels en het agressieve paartje
Vlaamse gaaien. We hebben een muskusrat in de sloot gezien
en periodiek komt de egel een loopje doen. Prachtige momenten
zijn dat, als een dier ineens onze tuin uitkiest om er te komen
verblijven. Meestal gaat het om het vreten natuurlijk, dat weten we
ook wel: zoals de grote bonte specht die in de winter aan de
mezenbol komt hangen omdat hij barst van de honger.
Op dinsdag 5 februari om 11 uur 10 arriveerde in onze tuin een
gast die we er nog nooit gezien hebben. Hij ( of zij ) kwam uit de
tuin van nummer 4 en rende als een elegante Tarzan over de
takken van de bomen via onze tuin naar nummer 8. Wat een
prachtig gezicht om dit sierlijke dier van zo dichtbij te kunnen
waarnemen! Wij hebben een rode eekhoorn in onze tuin!
René Guljé

Tijdelijke Moestuinen op
het Veemarktterrein

Ingezonden

Op het Veemarktterrein verrijst een nieuwe woonwijk, op dit
moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf begin
2014 zullen de bouwwerkzaamheden starten. De woningbouw zal gefaseerd plaatsvinden. Dit betekent dat delen van
het terrein de komende twee tot maximaal vijf jaar niet
bebouwd zullen worden.
Vanuit de wijkraad is het initiatief ontstaan om op twee kavels van
het Veemarktterrein tijdelijke moestuinen te realiseren.
De gemeente Utrecht komt aan dit initiatief tegemoet en stelt vanaf
het voorjaar 2014 de twee kavels met een totale oppervlakte van
1,6 ha in de zuidwestelijk hoek beschikbaar voor een periode van
tenminste twee jaar. Bij dit initiatief hebben de Wijkraad Noordoost,
het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek, Tuinenpark Ons Buiten en
buurtmoestuin De Voortuin de handen ineen geslagen. Zij willen
zich inzetten om geïnteresseerden te vinden voor de tijdelijke
moestuinen.
We zijn op zoek naar:
• Tuiniers die willen participeren in het nog op te richten kernteam.
Het kernteam zal de organisatie rondom het project op zich
nemen en het proces begeleiden van droom tot daad.
• Bewoners uit Noordoost die graag willen tuinieren in de tijdelijke
moestuinen.
Dus, sta je op een wachtlijst bij een van de bovengenoemde tuinenparken, heb je altijd al willen moestuinieren of wil je weten of je
groene vingers hebt? Schrijf je in en we houden je op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom de tijdelijke moestuinen op het
Veemarktterrein: moestuinenVeemarkt@wijkraadnoordoost.nl

Even voorstellen
Wijkraad NO
ook in Voordorp!

Paul Grimmelikhuijzen (links) & Sander Ekstijn (rechts)
Samen voor Voordorp!

Waarschijnlijk is het bestaan van
de Wijkraad Noordoost bekend
bij de bewoners van onze buurt.
Minder bekend is misschien wat de wijkraad allemaal doet en wie in de wijkraad zitting hebben.
Voor Voordorp zijn dat Paul Grimmelikhuijzen en Sander Ekstijn, die zich hieronder voorstellen. Maar, eerst iets meer
over de Wijkraad Noordoost. Deze bestaat uit een actieve groep betrokken burgers die hart hebben voor hun wijk
(dus niet alleen Voordorp). Zij komen op voor de belangen van bewoners en ondernemers uit Utrecht Noordoost.
De wijkraad reageert op de plannen van het College van B&W, maar kan ook zelf het initiatief nemen door eigen
voorstellen en adviezen aan het College van B&W voor te leggen. Natuurlijk zijn de leden van de wijkraad graag
goed geïnformeerd en daarvoor is uw hulp nodig! Het is belangrijk om signalen, wensen en ideeën door te geven
aan personen die in de wijkraad zitten. Wij zijn er namelijk voor U!
De thema’s waar de Wijkraad Noordoost zich mee bezighoudt zijn; “Groen, Blauw & Duurzaam”, “Schoon, Heel &
Veilig”,“Milieu & verkeer”, “Wonen & Herinrichting”, Jeugd, Onderwijs & Welzijn”, “Communicatie” en sinds kort ook
“Wijkeconomie & ZZP”. Kortom een heleboel onderwerpen! En er gebeurt genoeg, dus we zijn er nog best druk mee.

Wie is Sander?
Ik woon hier al bijna vanaf de start van Voordorp (ruim 20 jaar). En dat bevalt mij nog altijd uitstekend! Ook besteed
ik al lang tijd aan vrijwilligerswerk. Begonnen in mijn VvE en later kwam daar de buurt bij. Eerst in de vorm van de
klankbordgroep voor kwaliteitsverbetering van ons winkelcentrum “De Gaard”, vervolgens betrokken bij de participatie
van “De Veemarkt”, (sluip)verkeer in onze wijk en afgelopen jaar het buurtcomité en de website van Voordorp Vooruit
(inclusief jarenlang publicaties in onze buurtkrant). Zitting nemen in de wijkraad leek een logische stap. En ik moet
zeggen: je ziet steeds meer verbanden tussen verschillende projecten. Je komt met veel verschillende mensen in aanraking. Gelukkig kom je ook regelmatig dezelfde personen tegen in Voordorp, bij de gemeente of het wijkbureau.
Met al deze bezigheden leer je veel en ook dat het vaak niet eenvoudig is om een beslissing te nemen. Er zijn meestal
heel veel belangen die niet altijd met elkaar overeenkomen. Goed kunnen luisteren en de juiste afweging maken is dan
ook van groot belang. Dat zijn dingen die ik goed kan en ook leuk vind. Het kost mij best wel wat tijd, maar levert heel
veel energie op. Laat ons weten wat jou bezighoudt! Ik ben te bereiken via mail: voordorpvooruit@casema.nl

Wie is Paul?
Ben geboren en getogen in Utrecht en na de nodige jaren in verschillende wijken in Utrecht te hebben gewoond,
ben ik met mijn partner in 2008 in Voordorp komen wonen. In de vele vrije tijd die ik heb hou ik me bezig met
o.a. historisch huizenonderzoek en heb daarnaast grote interesse in alles op het gebied van Monumenten, Architectuur
en Industrieel Erfgoed en dat vooral natuurlijk in de gemeente Utrecht.
Daarnaast heb ik ook verschillende soorten vrijwilligerswerk gedaan en wat de Wijkraad betreft, ben ik als het ware een
her-intreder, daar ik zo’n 5 jaar geleden ook al eens in de Wijkraad Noordoost zitting had. Enkele weken geleden kwam
ik erachter dat er nog een vrijwilligers-vacature openstond bij de Wijkraad voor de wijk Voordorp. Daar ben ik dus op
af gegaan en ben terecht gekomen in een leuke groep bewoners van de wijk Noordoost. Zoals hierboven al vermeld,
houden wij ons met vele verschillende zaken bezig en input van de wijk is zeer welkom. Men kan rechtstreeks de
Wijkraad aanschrijven of men kan mij ook aanspreken op straat wanneer men mij tegenkomt. Dat gaat natuurlijk
een stuk makkelijker dan voor elk wissewasje achter de pc te klimmen. Ook kan men mij bereiken via de email:
voordorp49@ziggo.nl. Ik hoor van u / jullie!
Kijk eens op de net vernieuwde website www.wijkraadnoordoost.nl, stem eens op de polls en check het nieuws.

Ingezonden

Hoe mooi kan helleborus zijn?

Deze foto ontvingen we van Marc de Lignie. De foto is gemaakt
na de sneeuwval op 24 februari 2013.
Marc schreef ons toen: ‘Bezoekers van Ons Buiten kunnen de
bloeiende Helloborus nog wekenlang bewonderen, maar natuurlijk
niet zo mooi als met een sneeuwlaagje eronder ....’

cAgenda
Koningsspelen op De Regenboog:
• SAMEN • VIEREN • LEREN • SPELEN •
Op vrijdag 26 april doet De Regenboog mee
aan de Koningsspelen.
Deze dag begint met een Koningsontbijt voor alle kinderen van de
school en natuurlijk helpen de oudste de jongste kinderen met
smeren. Voor de groepen 1 en 2 staat daarna een gedeelte van de
ochtend in het teken van spelletjes. De kinderen van groep 3 en 4
van onze beide locaties in Tuindorp en Tuindorpoost vieren deze
ochtend gezamenlijk; samen ontbijten en samen spelletjes doen en
sporten rond de school aan de Wevelaan.
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een feestelijke middag
rond de locatie Wevelaan met sport (onderlinge voetbal-, trefbalen slagbalwedstrijden) en een activiteitenprogramma met door
kinderen zelf bedachte activiteiten. Deze activiteiten kunnen heel
divers zijn (bijv. sieraden maken, blikgooien, hardloopwedstrijd, cup
cakes verkopen etc).Welke activiteiten dat precies zijn, kunt u zien
op 26 april van 13.00-15.00 rond de school aan de Wevelaan.
Aan de door de kinderen bedachte activiteiten kan iedereen
meedoen. Elke activiteit kost een klein bedrag (5 of 10 eurocent)
Al het verdiende geld gaat in de pot en wordt aan het goede doel
geschonken.
U komt toch ook even kijken?
Van harte welkom
Team basisschool De Regenboog

• Zondag 7 april 2013, 14 uur, Landhuis Oud Amelisweerd:
Manifestatie Asfaltplannen? De boom in!
Zie www.werkgroepa27voordorp.nl
• Maandag 8 april naar Tweede Kamer i.v.m. plannen
verbreding A27. Zie www.werkgroepa27voordorp.nl
• Schoonmaakactie Voorveldsepolder op zaterdagen:
6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli om 10.00 uur. Verzamelen uur
bij het tunneltje aan de Ariënslaan.
• Vroege vogelexcursie op zaterdag 13 april. Tijd 06.30 uur.
Duur ong 1,5 uur. Verzamelen bij tunneltje Ariënslaan
(bij Mitland).
• De Voortuin: Zondag 14 april vanaf 11 uur, aanplant
groentebedden,
• Informatieavond over 21st Century Skills,
woensdag 24 april om 20.00 uur, OBS Voordorp
• De Regenboog doet mee aan de Koningsspelen, vrijdag
26 april van 13.00-15.00 rond de school aan de Wevelaan.
• Netwerkbijeenkomst ZZP’ers: 16 mei: 19.30 - 21.30 uur,
Coffeemania, onder ns-station Overvecht
• 9 juni GroenmoetjeDoen!-dag. Thema Eetbaar Groen
in de wijk

COLOFON

Voordorp Vooruit, p.a. R.A. Kartinistraat 36,
3573 XC Utrecht, e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Brigitte Venturi,
Henny Stekelenburg, Jenny Lindhout, Léonie van Dam,
Marc de Lignie, Nine de Langen, Paul Klein Kiskamp,
Paul Grimmelikhuijzen, Petra van Straaten, Puck ’t Hart,
René Guljé, Sander Ekstijn, Thalita van Dooren en
Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 26 mei 2013
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

Help slachtoffers
Syrië
Miljoenen Syriërs zijn slachtoffer van de aanhoudende burgeroorlog.
Vele onschuldige mensen zijn gevlucht. Er is dringend meer hulp nodig.

GEEF NU!
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