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Van de redactie

Het zal een wat dunnere uitgave zijn dan normaal, maar het is dan ook zomer en hopelijk hebben veel mensen al lekker
vakantie (dan is deze nieuwsbrief er nog als je terug komt). Het was even afwachten hoeveel kopij er terug zou komen
van onze vaste schrijvers. Omdat het op de Veemarkt nog steeds erg hard blijft gaan willen we onze volgende (vijfde)
editie weer gedrukt gaan uitbrengen. Dat is vorig jaar erg goed bevallen zowel bij onze nieuwe lezers op de Veemarkt als
bij onze oude & nieuwe lezers in Voordorp. Toch blijven we vooral een buurtkrant die digitaal blijft verschijnen, maar om
een beetje reclame te maken voor jezelf zijn soms andere benaderingen nodig. En het was leuker dan alleen
een flyer. Dus heb je nog speciale of leuke onderwerpen, schrijf ons dan een stukje voor die speciale editie.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst! Veel leesplezier. Sander en Marian

Maatregel 34 – Romerostraat/Kapteynlaan
De eerste paar weken van de herinrichting zijn voorbij en het circus is
bijna Voordorp uit en Tuindorp Oost in (ze gaan in de vakantie
gewoon door). In het begin was het verschrikkelijk wennen en veel
boze bestuurders, vooral de ‘sluipers’, die ondanks aankondigingen
toch nog verrast waren en geen kant meer op konden. De communicatie vooraf liet wat te wensen over en mensen maakten zich flink
zorgen over hoe erin en/of eruit. Voor de buurt zelf vind ik het wel
meegevallen hebben uiteindelijk… De bus was net iets beter dan verwacht en de driehoek bij de Kemal Ataturk toch toegankelijker. Wat
niet wilde zeggen dat er geen overlast was want voetgangers en fietsers hadden toch wel wat zoekwerk om er door/omheen te komen.
En een ritje naar het winkelcentrum was niet meer één streep maar
een flinke omweg (voor sommigen zelfs te ver; zie Jip zijn relaas).
Wij hebben van de vorderingen regelmatig foto’s geplaatst op onze
facebook pagina en kregen daarbij diverse meldingen.
Deze meldingen hebben we zo goed en zo snel mogelijk proberen
te beantwoorden. Het is voor ons leuk om te merken dat mensen
betrokken zijn bij werk in uitvoering. Het is alleen jammer dat
mensen vaak pas in actie komen als die uitvoering
daadwerkelijk is begonnen en de plannen al lang
definitief zijn. Het blijkt lastig om mensen eerder de
connectie te laten maken met de planvorming van
dit soort projecten (geldt ook voor de Veemarkt en
Winkelcentrum de Gaard overigens). Dit terwijl de
gemeente eigenlijk altijd zorgvuldig probeert mensen te
betrekken en (tussen)-resultaten te delen om verbetering mogelijk
te maken. Verloopt meestal met wijkbericht, inloopavond, reactienota’s en presentaties die ook verzameld verschijnen op de website
van de gemeente/wijkbureau. Kortom allemaal keurig volgens het
boekje en alle kansen voor iedereen. Als betrokken bewoner ben ik
zelf vaak bij dit soort trajecten te vinden en vind het jammer dat
mensen achteraf wel mee wilden praten, maar het toch ‘gemist’
hebben. Vaak missen ze dan ook hoe moeilijk sommige plannen tot
stand komen of juist waarom bepaalde keuzen gemaakt zijn en dat
er niet altijd één oplossing is en soms zelfs gekozen moet worden
voor ‘de minst slechte’. En dat zie je er bij het definitieve plan
meestal niet direct aan af.
Ik vond het belangrijk om hier deze keer wat dieper op in te gaan
en hoop dat juist meer mensen eerder mee gaan doen!
Het is leuk en belangrijk om je stem te laten horen. Een idee om
vroeg op de hoogte te zijn is om een abonnement te nemen op de
twee wekelijkse nieuwsbrief van het Wijkbureau Noordoost (van
harte aanbevolen via https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/nieuws/nieuwsbrief/).
Check meer foto’s en berichten op onze facebook pagina!

Grote duurzame initiatieven
in Voordorp

De stad Utrecht heeft flinke ambities op het vlak van
verduurzaming en dat is erg leuk. Bij het stadsgesprek
energie (mei 2016) waren afspraken gemaakt om minister
Henk Kamp te laten weten hoe wij als Utrechters vinden
dat er meer duidelijkheid en stabiliteit moet komen in
het beleid voor de toekomst. Dat geldt voor de SDE+
subsidie (voor grotere zonnepanelen installaties) en voor
saldering in de toekomst (voor kleinere zonnepanelen
installaties). Namens onze wethouder Lot van Hooijdonk
en diverse organisaties zijn die brieven in juni/juli verzonden (ook mede ondertekend door “Groot dak zoekt
zon! Voordorp”). Andere grote gemeentes doen dit
gelukkig ook! We moeten de vaart er meer in krijgen en
houden om de doelstellingen van 2020, 2030 en 2050
proberen te halen.
Voor de pilot bij VvE Artemis waren eind juni een aantal
offertes binnen voor de proefinstallatie en een compleet
dakplan. Na een grondige beoordeling is een keuze gemaakt voor de aanbieding van de combinatie NewSolar/
Econovum. Er is nu nog een afrondende fase om samen
met de gemeente en het bestuur de zaak officieel rond
te maken voordat we mogen gaan plaatsen.

Het initiatief Groot dak zoekt zon! heeft ondertussen al
veel contacten met andere VvE’s in de buurt, maar
eigenlijk al in heel Utrecht. Op de zontiendaagse (begin
juni) zijn presentaties gegeven bij druk bezochte workshops. Met concrete verhalen is het goed om te zien dat
er meer interesse komt. En dat is hard nodig om al die
mooie grote daken te kunnen vullen (weet dat het
initiatief ook een subsidie van de gemeente heeft om dit
mogelijk te maken in de buurt). Wij hopen ook snel
betere aansluiting te vinden bij Energie-U die ook veel
kennis hebben op dit gebied en die we samen hopen uit
te bouwen. Om in de toekomst de buurt nog beter van
advies te kunnen voorzien gaat één van de leden een
3 daagse Solar Summer Course volgen om Solar Specialist
te worden. Een fijne zomer allemaal - Met zonnige
groeten!
NB leden van het energieteam zijn ook nauw betrokken
bij de discussie over blok- en stadsverwarming voor een
eerlijkere verdeling van de kosten en het nemen van de
juiste maatregelen en verantwoordelijkheden. Daarover
waarschijnlijk in de volgende editie meer.

STREEKPRODUCTEN

Ingezonden

Voordorp Op Eigen Kracht heeft al
jaren een praktische lijst met lokale
producenten en leveranciers van
streekproducten.
Zeker in deze komkommertijd waarbij er
veel groente en fruit volop verkrijgbaar
is maak daar eens gebruik van.
Je ziet in één oogopslag de afstand en
de locatie. Deze lijst is met behulp van
onze contacten bij ANV Noorderpark
recent nog aangepast! Dit goede en
praktische voorbeeld gaat zelfs een vervolg krijgen bij het in kaart
brengen van ‘het platteland van de Bilt’ die ook interesse hebben
om op een dergelijke manier hun streekproducten onder de aandacht te gaan brengen. Dat is ook lekker dicht bij Voordorp dus wij
gaan er vast ook van profiteren.

Voor een fotoverslag van de GroenmoetjeDoen! Dag op
12 juni 2016 zie onze facebook pagina (van alle 4 de
locaties in
Voordorp/Tuindorp
een aparte serie).
Het was in ieder
geval gezellig en erg
lekker met alle hapjes
en drankjes van
zowel de parken
als van de streekproducten via ANV
Noorderpark (met
medewerking van
Troost & Proost –
koken op locatie).
Tevens was er weer
de onvergetelijke rit
met de huifkarren
om jezelf tussen
de locaties te verplaatsen.

www.voordorpopeigenkracht.nl/lokaal-voedsel/streekproducten-uit-utrecht-en-omgeving/

DE SNUFFELHOEK
Nou nou wat een toestanden hier in
Voordorp. In mijn 12 jarige hondenbestaan
heb ik dit nog niet mee gemaakt. Heel
Voordorp overhoop omdat de Kapteynlaan
heringericht moet worden. Voor onze eigen veiligheid,
vermeldt de gemeente op haar voorlichtingspagina. Nu is
het natuurlijk een mooi streven van de gemeente, dat ze zo
begaan zijn met onze gezondheid en daar zoveel geld voor
uit willen geven, maar ik hoop echt dat we het allemaal nog
mee gaan maken.
Laatst gingen baasje en ik op weg naar de DierenDokters aan
de Rauwenhofflaan. Ooit konden we daar komen met lijn 5.
Heel comfortabel. Jammer genoeg is dat al een poosje niet
meer mogelijk. Maar lopen vanaf de Gaard is voor Baasje
geen probleem. Zeker nu ze mij voort duwt in mijn hondenbuggy. Omdat buslijn 7 niet kan rijden over de Kapteynlaan
moesten we het hele stuk lopen vanaf onze voordeur in het
bastion aan de Steve Bikostraat. Een flink eind stiefelen.
Echter Baasje klaagt niet gauw en ik lag lekker in mijn
buggy.
Maar dat geldt niet voor iedereen. Neem bijvoorbeeld Jan
uit onze flat. Hij is 87 jaar en loopt met een stok omdat hij
last met zijn evenwicht heeft. Halverwege op weg kwamen
we hem tegen. Met een grote zakdoek wiste hij het zweet
van zijn rood aangelopen gezicht. ‘Nou Jip dit valt niet mee
hoor,’ vertelde hij mij. ‘Dat stuk lopen is verder dan je denkt.’
Jan woont zelfstandig, geheel naar wens van staatssecretaris
Martin van Rijn. Zijn vrouw is al weer een poosje overleden.
Jan heeft haar, ook volgens het boekje, tot het eind aan toe

verzorgd. Een jaar geleden maakte hij een lelijke val met zijn
fiets en sindsdien gaat hij met de bus naar De Gaard om daar
zijn boodschappen te doen en tegelijkertijd weer even onder
de mensen te zijn.
Maar ja die herinrichting hé! Iedereen die net als Jan afhankelijk van de bus is om naar het Winkelcentrum te gaan,
kan gewoon niet meer aan zijn/haar eten komen.
Die mensen liggen misschien straks, als de veiligheid op
orde is, verhongerd in hun woning! Dat niemand van de
organisatie daar over heeft nagedacht? Jan kwam ik van de
week dicht bij huis nog tegen. Nee, hij gaat niet meer lopen
naar AH. Nog één keer heeft hij het geprobeerd, maar weer
uit de winkel had hij geen kracht meer om naar huis te lopen.
Hij is gaan zitten op een bankje voor de kerk en klampte
iemand aan, die in een busje met pakketjes door de wijk
rijdt. Die chauffeur heeft Jan tijdens zijn route netjes thuis
gebracht. Jan wil weer gaan fietsen, ook al is dat gevaarlijk
met zijn evenwicht. Hij zegt: ‘ik verrek het Jip, ik pak gewoon
de fiets, dat stuk lopen is mij veel te ver.’
O jé! Als dat maar goed gaat? Hoeveel oude mensen uit onze
wijk zullen aan het einde van het jaar verongelukt zijn, of
vereenzaamd of uitgehongerd? Gaat dit niet de leefbaarheid
en veiligheid in onze wijk voorbij? En zo vraag ik me af,
waarom zet de gemeente geen pendelbusje in, om al deze
mensen van de halte Van Everdingenlaan naar het winkelcentrum De Gaard te brengen en weer terug? Dan ben je als
bestuurder pas leefbaar bezig!
Woef!
Jip
Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russel@gmail.com

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Winkelcentrum de Gaard is een nieuwe fase
ingegaan met het ter inzage vrijgeven van
het ontwerpbestemmingsplan, de definitief
ontwerp bouwplannen en het
inrichtingsplan (ter inzage van
30 juni t/m 10 augustus 2016).
Ook zijn er nieuwe artist impressions gemaakt van de verschillende aanzichten met de laatste stand van de plannen die
ook besproken zijn bij welstand. Ze staan allemaal op de site
van De Nieuwe Gaard en zien er fraai uit.

DE GAARD

Ondertussen zijn er ook wat nieuwe winkels bekend gemaakt.
Sommige tijdelijk en andere definitief. Verder is de BLVC
contactgroep in totaal al 3x bij elkaar geweest, maar heeft nog
niets gedaan aan de inhoud van het BLVC plan. Hier is ondertussen wel een kader voor gemaakt door de ontwikkelaar/gemeente dat bij de plannen ter inzage ligt, maar nog zonder
input van de BLVC contactgroep. Er lijkt nog tijd genoeg om de invulling te regelen voordat er gestart gaat worden met
de bouw, maar het voelde niet helemaal goed. Wij zijn benieuwd welke zienswijzen ingediend gaan worden!
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/de-gaard-eo-tuindorp-oost/

SCHILDERLESSEN
ONDER DE WATERTOREN

Ingezonden

Op vrijdagochtend na de zomer kun je komen schilderen in
mijn atelier. De lessen zijn om de week. Er starten twee
groepen; beginners en gevorderde. We werken vanuit het
materiaal en je maakt kennis met diverse pasta’s en lijmen.
In tien lessen leer je de kunst van het materieschilderen.
Gevorderde schilders kunnen aan hun eigen projecten werken of
schilderen vanuit een thematische opdracht.
9 September om 10.00 uur start de eerste les.
Een week later begint de gevorderde groep.

Blokken in ontwikkeling
op dit moment D, E, F,
X, Y. Al helemaal klaar
zijn de blokken G, H, J,
K, L en een stuk van
blok D. Nog helemaal
zand zijn de blokken
A, B, C, M (maar zeker niet zonder plannen).

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Overigens is ook hier een aangepast bestemmingsplan
(1e herziening) dat net door de raad is aangenomen
waarin met name de verhoging van het aantal woningen
is geregeld (en schrappen van voorzieningen en die
ruimte is nu ook beschikbaar voor woningen).
Uiteindelijk zou het niet gaan om een verhoging van
het totale bouwvolume (de m3), dus met de verhoging
van het aantal woningen zullen de afzonderlijke units

Verder ben je van harte welkom tijdens de Utrechtse
Atelierroute op zondag 11 en 18 september.
Meer info: www.elsvegter.nl

Ingezonden

Het Seniorenkoor 'A N I M A T O'
Spontaan opgericht in 1983 in het voormalig Badhuis aan
het Willem van Noortplein. Is nog steeds een enthousiast
en gezellig zangkoor. En nog steeds een 'overdag koor' met
nu zo'n 25 koorleden. In de herfst- en wintermaanden des
avonds over straat gaan kan als een crime aanvoelen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe koorleden, die het in eerste instantie
leuk vinden om te zingen. Geen notenschrift kunnen lezen is geen
enkel bezwaar. Onze jonge en bevlogen dirigente loodst ons, met
hulp van haar zangtechnieken en onze pianiste, in mum van tijd
door voor ons moeilijke liederenpassages heen.
Gerepeteerd wordt er van 13.30 tot 15.30 uur in een gehuurde
zaal van de Jeruzalemkerk (Winkelcentrum De Gaard, TuindorpOost te Utrecht).
Twee maal per jaar treedt het Seniorenkoor Animato op met
een diversiteit aan liederen: bekende Hollandse meezingliedjes
bijvoorbeeld. Maar ook canons, eventueel met de toehoorders als
partij meegezongen, of meerstemmige mooie Engelse en Duitse
songs van oude componisten kunnen beluisterd worden.
Optredens worden met een diner afgesloten.
Meer info: Anita van Basten, 030-2960093, euau68gw@hetnet.nl

kleiner worden. Oorspronkelijk gingen we uit van
580 woningen dat nu mag stijgen tot 750 (maar actueel
zou uitkomen op ongeveer 730). Best veel!

c Agenda

13 augustus: Stekker in het park – Voorveldse Polder
10 september: Barbecue Biltse Grift
11 en 18 september: Utrechtse Atelierroute

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, Brigitte Venturi,
Els Vegter, Door van Dijk, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 25 september 2016
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

