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Van de redactie

Voordorp Vooruit verschijnt jaarlijks vijf keer digitaal voor onze abonnees, maar eenmaal per jaar maken we
nog een ‘ouderwets’ gedrukt exemplaar. Die verschijnt dus zowel digitaal als op papier en wordt in Voordorp
en Veemarkt huis-aan-huis verspreid. Dit is die speciale editie, boordevol nieuwtjes, aankondigingen en andere informatie
uit onze twee buurten. Omdat Veemarkt nu bijna volgebouwd is, hebben we vormgever Aard de Kruijf gevraagd het logo
(hierboven) te veranderen en Veemarkt een prominentere plek te geven. En de naam hebben we ook maar meteen
aangepast: ‘Vooruit! Buurtkrant Voordorp & Veemarkt’. Zo heet uw buurtkrant voortaan.
Gratis is de krant nog altijd dankzij een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en
via https://www.facebook.com/voordorpvooruit blijft u actueel op de hoogte van gebeurtenissen in Voordorp en
Veemarkt. Veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman

Hoogbegaafde kleuters leren Ingezonden
al programmeren op obs Voordorp
Kleuters en leerlingen in groep 3 en 4 leren op een speelse
manier computertaal gebruiken. Daarmee kunnen ze een
apparaatje, dat er uitziet als een soort bijtje (B-bot), leven inblazen
en opdrachten laten uitvoeren.
,,Hoogbegaafde jonge kinderen
kunnen al snel abstract denken en
verbanden leggen. Die vinden het
geweldig uitdagend om zo te
kunnen spelen met de B-bot,’’
vertelt directeur Thamar Henneken.
,,In eerste instantie zijn de B-bots
voor de meer- en hoogbegaafden
in de onderbouw, later willen we
dat uitbreiden naar de hele school.
Voor oudere leerlingen hebben we
ook geweldig uitdagend spelmateriaal aangeschaft. Elke klas kreeg twee spellen.’’
Al sinds 2015 kunnen de kinderen die meer uitdaging nodig hebben op
obs Voordorp de Spaanse taal leren. Thamar Henneken:,, Dat bevalt
heel goed. Het leren van een vreemde taal is een goed middel om
meer- en hoogbegaafde kinderen te leren hoe je iets moet leren:
woordjes leren en oefenen Ze moeten er moeite voor doen. Belangrijk,
want ze leggen makkelijk verbanden en snappen iets snel. Ze denken
ze dat ze nooit echt hoeven leren en dan kunnen ze vastlopen op de
middelbare school.’’
Met ingang van dit schooljaar is het aanbod voor meer- en hoogbegaafden op obs Voordorp vergroot. Niet alleen door specifiek
materiaal aan te schaffen, ook door extra tijd. Elke woensdag is de
leerkracht van groep 5 (hij is ook specialist onderwijs aan meer- en
hoogbegaafden) nu vrijgespeeld om deze kinderen uit alle klassen
gerichte steun en feedback te geven. Een andere collega is twee
ochtenden per week vrijgespeeld om steun en uitleg te geven aan
alle kinderen die juist meer moeite hebben om mee te komen.

Data voor kennismakingsochtenden (van 9-10u):
3 september, 3 oktober,
5 november, 12 december

Helemaal zonder gas
in een Voordorps
appartement, het kan!
Na het zien van de tv-uitzendingen van ‘RADAR
extra’ over de energietransitie’ in mei 2018
besloot Voordorper Sander thuis volledig
elektrisch te gaan worden. Zonder aardgas dus.
En wat ontdekte hij?
Voor een redelijk goed geïsoleerd appartement
is die rigoureuze stap veel minder ingrijpend en
kostbaar dan algemeen wordt aangenomen.
,,De tv-uitzending trok mij echt over de streep. Ook al
omdat sinds 1 juli alle nieuwbouw verplicht gasloos is
geworden. Er zijn plannen om de energiebelasting op
gas te verhogen en die op elektriciteit juist te verlagen.
Per 2030 is een aantal gasleidingen aan vervanging toe
en gaat de gaswinning in Groningen stoppen. Hoewel
de Utrechtse focus bij de energietransitie nu vooral op
Overvecht-noord is gericht om kennis en ervaring op te
doen, zijn ook Tuindorp en Tuindorp-oost rond die tijd
aan de beurt.
Kortom alle reden om eens serieus te gaan kijken wat
er voor mijn appartement aan de Aartsbisschop Romerostraat nodig is. Want mijn CV-ketel was na 27 jaar wel
aan vervanging toe. En het is
me gelukt! Ik heb in ruim twee
maanden het hele traject van
gas naar gasloos doorlopen
onder begeleiding van het
bedrijf ThuisBaas. Dat is wel
zo prettig want die regelen
bijna alles voor je (advies,
bestellingen en installatie).
Na wat voorbereidingen in de
meterkast heeft mijn appartement twee dagen volledig overhoop gelegen. Zo konden het
gasfornuis, de CV-ketel en alle
radiatoren verwijderd worden.
Daarvoor in de plaats >>
>> LEES VERDER OP PAGINA 2

VERVOLG VAN PAGINA 1>>>

> kwamen een strakke
inductiekookplaat, mooie infrarood
verwarmings-panelen aan het plafond
en een instant heater (doorstroom
apparaat voor warm water met het
formaat van een schoenendoos). Alles
elektrisch en zonder gas voor rond de 9000 euro.

‘n Groene Kans zoekt
afhaalpunt in Veemarkt

Ingezonden

Nul op de meter
Toch wil ik daarnaast nog proberen zoveel mogelijk
“nul op de meter” te worden door mijn stroom zelf
te compenseren (liefst zelf op te wekken). Dat doe
ik met een aantal zonnepanelen van Buurtstroom
en met ‘gratis’ windenergie via Greenchoice. Veel
mensen realiseren zich niet dat alleen het hebben van
een gasmeter al 200 euro per jaar kost (nog zonder
enig verbruik). En ook je CV-onderhoud van 10 euro
per maand kan dan stoppen. Het is bij mij allemaal
net afgerond en tot nu toe bevalt het uitstekend.
Volgende keer meer over mijn ervaringen.’’
https://www.thuisbaas.nl/sander/
en www.urgenda.nl

‘n Groene Kans, de biologische tuinderij in Groenekan, zoekt een afhaalpunt
in de Veemarkt. Ze heeft al negen jaar een afhaalpunt in Voordorp.
De klant kan online de groentebestellingen doen, die dan eens per week
bij het afhaalpunt kunnen worden opgehaald. Dit onder het motto:
’s Ochtends geoogst, ’s middags gebracht. Misschien heeft iemand nog
wel een idee voor een plaats om de groenten neer te zetten: een schuurtje,
een halletje of een hofje?
Voor de ‘gouden tip’ is de eerste
bestelling gratis! Zie ook:
www.groenekans.nl/veemarkt

NIEUWS VAN

Bouwen op volle snelheid

DE GAARD

Het gaat snel met de nieuw- en verbouw van winkelcentrum De Gaard. Na de
tijdelijke afsluiting van de Kapteynlaan is het weer redelijk normaal geworden.

Vorige keer schreven we nog over de fundering en contouren, maar dat ligt al weer ver
achter ons. De begane grond vloer was er snel en ook de staalconstructie schoot werkelijk
de grond uit. Een aantal betonwanden volgde en snel daarop het dak, in dit geval ook het (parkeer)dek.
De gevel die aan de Eykmanlaan grenst krijgt een aantal
nieuwe appartementen die
al te herkennen zijn. Ook in
die gevel (aan de vijverkant)
kun je al de hellingbaan naar
het parkeerdek zien. Naast de
bakker - tegen die enorme
blinde gevel - komt straks
ook een aantal nieuwe
appartementen met hun
eigen trappenhuis en lift.
Inmiddels gaan de bouwvakkers na de vakantie weer
volle bak verder en lijkt de
bloemenkiosk de volgende
zichtbare verandering te gaan
zijn. En we krijgen binnenkort weer een wijkbericht met meer details over het vervolg van de bouw- en
de infra-activiteiten.
Tijdens de bouw zijn er diverse acties vanuit de winkeliers. Na de al afgelopen ‘Scan en Win’ loopt er
nu weer ‘Proef de Gaard’ voor 8 september van 16 tot 20 uur. En check dan meteen de nieuwbouw en
winkelindeling. Er komt begin september in de passage een plattegrond te hangen met de locaties van alle winkels
na de verbouwing (inclusief twee nieuwe namen – Pearle & Anastasia Fashion). http://winkelcentrumdegaard.nl/

Herinrichting Eykmanlaan
De herinrichting van de Eykmanlaan gaat naar verwachting eind september/begin oktober van start. De weg krijgt nieuw
asfalt, meer groen en veiligere oversteekplaatsen. Eerst is het zuidelijk deel aan de beurt, daarna volgt het noordelijk
deel. Het stuk straat bij winkelcentrum De Gaard wordt tegelijk met het winkelcentrum
aangepakt. Omwonenden ontvangen ongeveer twee weken van tevoren een wijkbericht
over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.
Alle informatie over de werkzaamheden staat straks op www.utrecht.nl/Eykmanlaan

Brandweerpost Voordorp moet altijd meteen knallen
De brandweerkazerne ligt precies tussen Voordorp en Veemarkt in. De Post Voordorp, zoals
het officieel heet, is een van de vier brandweerposten in Utrecht. De andere drie liggen in
het centrum aan de Briljantlaan, in de Schepenbuurt en in Leidsche Rijn. Walter Nauta (45),
leidinggevende van de D-ploeg en al 23 jaar bij de brandweer, vertelt wat er allemaal gebeurt
achter de roldeuren van Post Voordorp.
,,De kazerne is altijd
bemand: 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar. We werken op
de Post Voordorp, net als op de 3 andere
posten in de stad, met 4 ploegen van elk
8 tot 10 personen. Die draaien diensten
van 24 uur. We beginnen ’s morgens om
8 uur en gaan 24 uur later weer naar huis.
De volgende ploeg neemt het dan over.
We bestrijken globaal het noordoosten
van de stad, inclusief een klein deel van
De Bilt. Dat doen we met een tankautospuit, een ladderwagen en eventueel een
schuimblusvoertuig. Die is voor grotere
autobranden op de snelweg en voor het
blussen van vloeistofbranden. Daarmee
hebben we meer slagkracht.”

Hoe snel komen jullie in actie?
,,Als er een melding bij 112 binnenkomt, beoordelen de mensen op de centrale
of het urgent is en wie er naartoe moet. Die beslissing nemen ze in 20 seconden.
Als ze vinden dat het een klus voor Post Voordorp is, gaat hier ‘de fluit’.
Ons streven is om binnen een minuut na de fluit weg te rijden. Meestal lukt
dat. ’s Nachts is het wel een ‘dingetje’ als iedereen ligt te slapen. Je moet dan
meteen knallen en binnen 2 seconden van 0 naar 100 gaan.’’

Hoe ziet de gemiddelde werkdag van een brandweerman of –vrouw eruit?
,,’s Morgens zijn we bezig met de voertuigcontrole. Elke dag, want we kunnen niet hebben dat er tijdens het uitrukken iets
misgaat met een van de wagens. Daarna hebben we werkbespreking, waarin we de actuele wegafsluitingen en omleidingen
in de stad doornemen. De middag besteden we aan oefenen, trainingen en bijscholing. We krijgen nu bijvoorbeeld een
nieuwe tankautospuit en iedereen moet worden bijgeschoold hoe dat ding precies in elkaar zit en werkt. Om 18.00 uur
beginnen de wachturen tot 8 uur ’s morgens. Dan kijken we tv, doen aan sport en pakken we onze slaap.’’

Is alles een klus voor de brandweer?
,,De meeste mensen redeneren: als we een probleem hebben, bellen we de brandweer. Want die hebben auto’s vol gereedschap. Deur in het slot gevallen en pannetje melk op het vuur? Bel de brandweer om de deur open te krijgen. Lekkende
vaten in de wijk? Bel de brandweer. Zit de kat al meer dan 24 uur in de boom? Vraag de brandweer. Ons motto is: Wij zijn
er voor het redden van mens en dier! En voor het blussen van branden natuurlijk. Voor een ‘echte’ woningbrand komen we
gemiddeld 1 à 1,5 keer per week in actie. Bij de rest van het uitrukken gaat het om buitenbranden, autobranden, openbaar
meldsysteem, ongevallen en assistentie van politie en ambulance. Sinds 2 jaar rukken wij ook uit voor reanimaties.''

Zijn huizen in een gloednieuwe buurt als Veemarkt brandveiliger dan die in een vooroorlogse wijk
als Tuindorp?
,,Nee, dat kun je zo niet stellen. Moderne woningen hebben standaard brandmelders en betonnen in plaats van houten
vloeren. Dat scheelt natuurlijk. Maar het zijn niet de huizen die brand veroorzaken, maar de bewoners. Als die slordig
omgaan met telefoonopladers, droogtrommels en andere apparatuur, dan maakt het niet uit in wat voor huis je woont.
De kans op brand ligt aan de bewoners, niet aan de wijk.’’

Biltse Grift zit niet stil

Ingezonden

Wij van de Biltse Grift hebben deze afgelopen zomer niet stilgezeten. Zo hebben we een aantal nieuwe
jongeren mogen verwelkomen in ons een leerhuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking aan
de Steve Bikostraat. Verder hebben we de catering verzorgd van twee van onze buren. Ook zijn wij al aan
het plannen voor de buurtbarbecue op Burendag 2018 en koken wij nog steeds twee keer in de week voor
de bewoners van Nieuw Bleyenburg. Sinds kort maken we ook maaltijden voor bewoners van Abrona die
ambulant wonen in Overvecht. Een superleuke samenwerking, met positieve reacties en veel blije gezichten. Ook hebben we hard gewerkt in
de voor- en achtertuin van het huis. Mochten er buren zijn die het leuk vinden om af en toe te komen helpen in de tuin, dan vinden wij dit
superleuk! De koffie staat klaar. Contact hiervoor opnemen kan via biltsegrift@abrona.nl.

NIEUWS VAN

VEEMARKT

Blok A klaar, Blok M bijna klaar, Blok B schiet
op, Blok C vertraagd

De Veemarkt nadert z’n voltooiing. Blok A kent inmiddels de eerste bewoners, dus daar
staan nu de klusbussen en niet meer de busjes van de aannemers en installateurs. De
afronding van weer een stuk van blok M loopt wat langzamer dan voorzien (en er komt
later nog een stuk bij). Bij Blok C lijkt ook de schaarste aan bouwvakkers een spaak in
het wiel van de planning te steken. Oplevering dit jaar zal daardoor niet overal meer lukken. Iets minder lijkt dat het
geval bij Blok B, dat gestaag groeit en het hoogste punt al heeft bereikt. Verder komen er in september een paar open-

bare speeltuinen bij naast de
al beschikbare speelplaatjes
binnen de blokken. Veel van de
blokken zijn georganiseerd via
een Vereniging van Eigenaars
(VvE) en bij de start is er dan
altijd een hoop te regelen. Daar
is een flink aantal betrokken
bewoners voor nodig, vaak wel
ondersteund door een professionele beheerder. Dit is meestal
wel handig in verband met het
tekort aan tijd of kennis over
sommige onderwerpen.

Cavia’s van Ons Buiten
blijven maar sneuvelen
Vorig jaar was er een heel bijzonder nachtdier in
tuinenpark Ons Buiten actief, een bunzing. Dankzij de
installatie van een wildcamera werd duidelijk waarom
er telkens weer cavia’s uit het park verdwenen.
In totaal zijn er 16 cavia’s door een bunzing verorberd.
Daarom is het hok van de cavia’s nu voorzien van een automatische deuropener en sluiter. Cavia's zijn absoluut geen
nachtdieren en dus komen zij rond schemertijd gezellig bij elkaar in het hok. Dan sluit de klep zich automatisch, waardoor de bunzing (die pas later actief wordt) er niet meer bij kan. Toen dat allemaal geregeld was, zijn de vrijwilligers
weer gaan uitbreiden met nieuwe cavia’s, want van het hele ploegje was er nog maar eentje in leven en die was om
veiligheidsredenen elders ondergebracht.
Op de foto, half augustus gemaakt, zie je het hele stelletje staan. De rechtercavia op de foto is de nieuwste aanwinst.
De vrijwilligers vonden dat het net leek alsof ze met d'r kop in de pot chocopasta had gezeten. Vandaar dat ze haar Nutella hebben gedoopt. In het
midden, met de rug naar de camera, zit de oudste cavia een zwart gladharig
zeugje. Zij is de enige cavia die de bunzingaanvallen heeft overleefd.
De vrede leek weergekeerd.
Maar helaas, twee weken geleden was het weer raak. Vermoedelijk wist de
bunzing toch het hok binnen te dringen, raakte daar opgesloten en heeft zes
cavia’s gedood. Een paar dagen later werd het zwarte vrouwtje het volgende slachtoffer. Zo zijn er van de acht cavia’s
in elk geval weer zeven gesneuveld. Waar de achtste (bruine) cavia is gebleven, weet niemand. De vrijwilligers bezinnen
zich op nieuwe maatregelen.
De vrijwilligers van de dierenweide zoeken versterking. Wil je meewerken?
Meld je aan bij: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

Ingezonden

Hercules:
niet klein te krijgen

Het was even schrikken: brand bij Hercules! Dinsdag 14 augustus
was kortsluiting de oorzaak van de brand die gelukkig snel gedoofd
is. Dat is inmiddels verleden tijd, vrijwilligers en professionals
hebben alles op alles gezet om de schade te herstellen.
Dat is gelukt en het nieuwe sportseizoen kon gewoon starten!
De cricketers hebben hun competitie afgerond, de (zaal)voetballers,
badmintonners en goalballers zijn met hun competities gestart en
de tennissers zijn nog volop aan het spelen.

Het eerste complex van
Hercules in Voordorp.
Foto 1982.

Toen Hercules in 1970 haar nieuwe complex op Voordorp in
gebruik nam, was dat in een groen en ruim opgezet sportcomplex.
Met vier velden, een gravelveld, een immens groot paviljoen en dito
tribune leek dat het nieuwe onderkomen voor de eeuwigheid. Maar
in 1991, een jaar voor het 110 jarig bestaan, verhuisde Hercules
naar haar huidige plek om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Voordorp.

Thuis
Daarom voelen wij ons zo thuis in deze wijk en voelen veel
Utrechters uit Voordorp en Veemarkt zich zo thuis. Het betekende
ook dat Hercules als club veranderde. Vroeger studentikoos en een
beetje elitair, nu staan we met 2.700 sportende leden middenin de
maatschappij. Dat ondervind je als je op een trainingsavond of
tijdens de wedstrijddagen op zaterdag en zondag een kijkje komt
nemen.
Anno 2018 beschikt
Hercules over een
moderne accommodatie.

In ons ruime paviljoen bijvoorbeeld. Bijna alle dagen in de week
open en daarom een prima plek om mensen te ontmoeten of om
met vrienden een kaartje te leggen. Heb je daar behoefte aan:
loop gerust binnen en stel je vragen. Samen willen we onze
accommodatie zo goed mogelijk benutten. Of neem een kijkje bij
Voordorp Fitness of bij de kinder- of buitenschoolse opvang, die
ook een plek hebben op ons complex.
Meer weten, ga naar www.usvhercules.nl
of mail: info@usvhercules.nl

Leuk initiatief voor Ingezonden
een hondenspeelplaats!
In Voordorp hebben enthousiaste hondenbezitters het initiatief genomen voor het
inrichten van een hondenspeelplaats in de groenstrook
naast de snelweg. Er zijn al 80 handtekeningen verzameld
om dit initiatief te ondersteunen.

Wat is een hondenspeelplaats?
Een omheind gebied met daarin speeltoestellen voor honden, toegankelijk via een sluis en voorzien van bankjes, poepzakafvalbak en
poepdispenser. De speeltuin wordt voor iedereen met een hond
toegankelijk. Wel gelden een aantal omgangsregels voor de honden
waar de baasjes zich aan moeten houden.
Waar komt de hondenspeelplaats?
Aan de Augusto Sandinostraat, links naast de voetbalkooi en het
middelste toegangspad tot de groenstrook. Het terrein is 20 bij
50 meter groot. Het groene hek wordt van hetzelfde materiaal als
de voetbalkooi en wordt 1,2 m hoog. Via een sluis, zodat loslopende honden niet kunnen ontsnappen, kom je op de hondenspeelplaats. Het bestaande zandpad blijft hierbij vrij beloopbaar,
zonder poort of hek. Het wordt alleen iets naar het water verlegd.
Voor wie is de hondenspeelplaats bedoeld?
Voor hondeneigenaren die actief met hun hond aan de slag willen.
Dus puppietraining, gehoorzaamheidstraining of training op de
hondenspeeltoestellen. Er komt een hindernisparkoers en een
slalomtraject.
De hindernissen
bestaan uit bruggen, tunneltjes,
hordes e.d. die
tezamen een
officieel wedstrijdHondenspeeltuin
parkoers vormen,
Bello Rotterdam
met start en finish.
Het is dus geen uitlaatplek of losloopgebied. Daarvoor is het naastgelegen bestaande losloopgebied bedoeld.
Wie gaat het beheren?
Een groep vrijwilligers gaat de speelplaats beheren. Zij zullen zowel
het beheer op zich nemen als het toezicht houden op het juiste
gebruik van de hondenspeelplaats. Veiligheid voor mens en hond
staan hierbij voorop.
Mocht je als vrijwilliger hieraan mee willen doen meld je dan per
mail aan via hondenspeelplaatsvoordorp@soespoes.nl.
Hondentrainingen
Daarnaast kunnen er hondentrainers les gaan geven, puppie-,
welpen- en basiscommando’s-trainingen. In het naastgelegen
Tuinhuis van het Groene Dak kunnen tevens theorielessen verzorgd
worden. Hiervoor gaan we samenwerken met de Utrechtse
hondenschool Beatus. Zij hebben hiervoor ervaren geaccrediteerde
hondentrainers in dienst.
Aanvraag bij het Initiatievenfonds
De gemeente Utrecht ondersteunt initiatieven van
wijkbewoners via het Initiatievenfonds. We doen in
september de aanvraag voor onze Hondenspeelplaats
Voordorp de deur uit. Wil je deze aanvraag ondersteunen met een
handtekening, stuur dan een mail met je adres (straat en huisnummer) naar hondenspeelplaatsvoordorp@soespoes.nl.
Dan komen we langs met de handtekeningenlijst.

Het Utrechtse college van B & W wil graag naar nieuwe vormen van participatie
in het kader van “Utrecht maken we samen”. Dat is een voortzetting van de
vorige raadsperiode, waarin dat al met stadsgesprekken is geprobeerd.
In die periode is er een motie aangenomen voor “Al doende vernieuwen” die
vooral betrekking leek te hebben op de rol van de 10 wijkraden. Het resultaat
is nu dat er in 2019 nog maar 20 procent van het budget over is voor de taken
van die wijkraden. Terwijl er nog geen zicht is op hoe die nieuwe participatie er
DOOR SANDER EKSTIJN
uit gaat zien...
Het voordeel van de wijkraden is dat ze lokaal en onafhankelijk zijn, vaak al in een heel vroeg stadium betrokken zijn bij
de plannenmakerij, overzicht hebben over de samenhang van meerdere projecten in de wijk en veel contacten bij de
gemeente en in de buurt hebben.

Advies
Bij signalen uit die buurt mogen ze aan het college ook ongevraagd een advies uitbrengen (naast de gevraagde
adviezen). Sommige zaken zijn ook groter dan de wijk (denk aan verkeer, water, groen of opsplitsing van huizen) en
door overleg met andere wijkraden is daar ook afstemming over mogelijk of uitwisseling van ervaringen. Dat geeft een
bepaalde kwaliteit en continuïteit die ook erg belangrijk is.
De wijkraden staan niet afwijzend tegenover andere vormen van participatie. Want het is fijn om eens in een andere
vijver dan die van ‘bekende betrokken bewoners’ te vissen en andere meningen te horen. Dat proberen ze zelf ook, maar
het is bijzonder lastig. Maar moet het zijn: het één wel en het andere niet? Of juist en-en? Het kan toch best samen?
Participatie is best lastig, maar wel belangrijk. Juist omdat we het samen moeten doen!

NIEUWS VAN

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Ingezonden

Met gierzwaluwen moet je veel geduld hebben
Zowel in Voordorp als in Veemarkt proberen we de gierzwaluwen het naar de zin te maken. Maar daar moet je wel veel
geduld voor hebben. In Voordorp volgen we al meer dan 10 jaar het gebruik van de 65 opgehangen nestkasten. Sinds 2016 is er
(eindelijk) een positieve trend te bespeuren in het aantal gierzwaluwen dat de nestkasten bezoekt.
Er zijn vier plekken waar sinds 2011 iedere zomer (ze komen eind april en begin augustus zijn ze alweer vertrokken) gierzwaluwen de kasten
in- en uitvliegen. Het is niet altijd duidelijk of er jongen grootgebracht worden, maar er is wel sprake van jaarlijkse activiteit.
De afgelopen zomer bleek dat in de directe omgeving van die vier locaties nestkasten bezocht werden door vermoedelijk jonge gierzwaluwstelletjes. Het totale aantal door gierzwaluwen gebruikte kasten is daardoor weer gestegen (zie de grafiek). We gaan nog nadenken hoe we
deze ‘hotspots’ kunnen versterken met nieuwe nestkasten in de nabije omgeving.

Veemarkt
Tot nu toe zijn in verschillende
nieuwbouwprojecten in de Veemarkt zo’n 90 neststenen voor
gierzwaluwen ingebouwd.
In diverse muren zie je op een paar meter hoogte rechthoekige openingen tussen de bakstenen.
Bij andere zie je ingemetselde, anders gekleurde stenen met een opening. Achter deze openingen
gaat een kleine betonnen ruimte in de muur schuil waarin een gierzwaluw (of spreeuw) kan broeden.
Voordat de vogels die gaten ontdekken, kan er echter zomaar 10 jaar overheen gaan. Om dat proces
te versnellen kun je als bewoner een kleine speaker vlakbij zo’n nestopening plaatsen, die koppelen
aan je computer en vervolgens gierzwaluwgeluiden afspelen. Een dergelijke actie heeft er in Voordorp
voor gezorgd dat we al in het tweede jaar konden genieten van langs gierende gierzwaluwen. Eind april 2019 kunnen we zien of er weer meer
zwaluwen zijn die terugkeren naar hun oude nest. Aan ons zal het niet liggen!
Wie meer wil weten kan contact opnemen met de ‘Werkgroep gierzwaluwen Voordorp’, Tieneke de Groot (email tienekedegr@gmail.com)

Weer stroom met vertraging
Ook bij het tweede dak van Buurtstroom Griftkwartier is het weer even wachten
op de daadwerkelijke aansluiting van de wederom 210 panelen aan het net. Dit
tweede gebouw aan de Hekmeijerstraat is exact hetzelfde als het gebouw aan de
Dekhuyzenstraat. Het heeft iets langer geduurd voordat dit ook dit dak vol was,
maar met drie weken was het nog steeds best snel (het eerste dak was in drie
dagen vol). Met ook nu weer bijna 40 deelnemers. En er hoefde vervolgens natuurlijk geen ontwerp meer gemaakt te
worden: gewoon bestellen, spullen het dak op hijsen en bouwen. Heel fijn dat er weer zoveel zonnepanelen in Noordoost
bij zijn gekomen. Overigens was de productie van ‘Griftkwartier 1’ eind augustus al bijna 26.000kWh na iets meer dan drie
maanden. Er is vooraf gerekend op 49.000kWh voor het hele jaar.

Afvalscheiden is een berg werk (en een boel data) !
Wij van de redactie hadden onlangs – opnieuw - een afspraak met het gemeentelijk team dat Het Nieuwe
Inzamelen (HNI) doet in alle buurten. Hierbij gingen we de diepte in over de afvalcijfers die we in maart al
mochten inzien en nu bijna klaar zijn voor publicatie.
Containers op Veemarkt

Zo graag niet! Hoort niet bij het nieuwe en
oude inzamelen…

Dat er veel cijfers zijn, kunnen we u wel vertellen.
In Voordorp loopt het HNI nu bijna een jaar en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is ook zo goed als afgerond.
Pas daarna mogen de cijfers officieel naar buiten. Wij lopen
dus een beetje voor op schema. Kortom, u hebt het niet van
ons…, maar Voordorp scoort heel wat beter dan veel andere
buurten in de stad.

zet bijna 80 procent van de bewoners zijn kliko buiten en
bij plastic/blik/pak zelfs ruim 90 procent. Dat levert jaarlijks
54 kilo papier en 28 kilo plastic/blik/pak per persoon op.
Voor het restafval leveren alle huishoudens in Voordorp bij
elkaar een bijdrage die uitkomt op 170 kilo per inwoner
(verzameld in onze 35 ondergrondse containers). Alles bij
elkaar zijn dat per jaar 30.000 kliko’s en 2.000 containers!

Ter controle hebben we zelf diverse keren gebruik gemaakt
van de gemeentelijke wistUdata-website waarop veel feiten
van stad, wijk, buurt op te vragen zijn. De gegevens van
Voordorp hebben betrekking op circa 1000 huishoudens in
laagbouw (kliko’s en containers) en op z’n 400 huishoudens
in hoogbouw (alleen containers). Daarbij gaan we uit van
gemiddeld 2,2 inwoner per huishouden. Al deze mensen
willen hun afval kwijt: restafval, papier, plastic/blik/pak
(PBP), glas en textiel.

Gemiddeld wil Utrecht over de hele gemeente gerekend
naar 150 kilo restafval per persoon per jaar in 2018 en vervolgens naar 100 kg restafval in 2020. Nu is dat nog 229 kilo
in de hele stad (bron duurzaamheidsverslag 2017).
Voordorp doet het daarbij beter dan andere wijken met
170 kilo restafval per persoon per jaar.

Vanwaar dat nieuwe systeem van afvalscheiding in Utrecht
(en in veel andere gemeenten in Nederland trouwens)?
De gemeente heeft van het Rijk als milieudoelstelling
opdracht gekregen de hoeveelheid restafval met 75 procent
te verminderen. Uitgangspunt is de hoeveelheid in 2014,
Die moet in 2020 – over anderhalf jaar al – met driekwart
zijn verminderd, vindt het Rijk. Hoe gemeentes dat doen,
mogen ze zelf weten. Utrecht heeft gekozen voor Het
Nieuwe Inzamelen.

Cijfers Voordorp
Nu de cijfers van Voordorp. De kliko’s bij de laagbouw
worden sinds eind mei elke 3 weken opgehaald. Bij papier

Bij een sorteeranalyse (van een beperkt aantal vuilniszakken)
bleek dat in Voordorp nog 55 procent van het restafval best
op een andere manier te recyclen is. Er is dus nog een flinke
winst te halen. Even in theorie: als Voordorp die 55 procent
ook zou omzetten, blijft er nog maar 80 kilo restafval over.
Voordorp zou dan zo ongeveer ‘wereldkampioen recyclen’
zijn.
Er komen in het najaar sensoren bij alle restafvalcontainers
die aangeven wanneer ze bijna vol zijn. En een paar gebieden in de stad gaan aangewezen worden als proef voor
nascheiding waarbij plastic/blik/pak met restafval weer samen
kan gaan. De gegevens voor het milieupark, bij de Voortuin
midden in Voordorp, waren helaas niet beschikbaar (dus voor
het plastic/blik/pak, glas, papier en textiel), evenals de
aparte gegevens voor Veemarkt.

Dokter Roland en Wilma fietsen van Canada naar Mexico
Dokter Roland en zijn vrouw Wilma Meerding van de Huisartsenpraktijk Voordorp zijn even weg. Ze zijn een
stukje fietsen: van Canada naar Mexico. Op een tandem!
Terwijl de praktijk aan de Kartinistraat 40 met de dokters Marion, Patricia en
Helen gewoon openblijft, vieren Roland en Wilma fietsend hun vakantie: zo’n
4000 kilometer lang. Al kamperend trekken ze van de Canadese grens langs
de Amerikaanse westkust via San Francisco en Los Angeles naar de grensstad
San Diego bij Mexico.
Ze zijn op maandag 27 augustus vertrokken en denken 100 dagen later
- zo rond Sinterklaas - bij het eindpunt Mexico te zijn. Achter de tandem (dokter Roland voorop, Wilma kort daarachter)
hangt een handig karretje waarin ze hun spulletjes vervoeren. Ze gaan vooral kamperen en af en toe naar een hotel.
Het doktersduo heeft een speciale site aangemaakt, waarop ze een blog bijhouden. Daarin doen ze verslag van hun tocht.
Ook is live – via een knipperend puntje op de routekaart - te zien waar ze zijn.
Wie ze wil volgen, kan dat doen via www.honderddagen.jimdo.com of via het linkje Waar zijn Wilma en Roland?
op de praktijksite www.dokterroland.nl

Wie doet mee met de Nissan Leaf E-Plus?

Ingezonden

MobielVTO zoekt potentiele autodelers die tevens, via een maatschap, deeleigenaar willen zijn van de
nieuwe Nissan Leaf E-Plus. Deze elektrische auto is pas in 2019 leverbaar, maar gezien de lange levertijd moet je er op tijd bij zijn. De E-Plus heeft een grote accu van 60 kWh en een verbeterd accumanagementsysteem. Deze Leaf scoort goed bij testen, rijdt comfortabel, is representatief en heeft een bereik
van 320! echte kilometers. Voor een bedrag van zo’n 650 euro per jaar en 0,12 cent per km kan je
gemiddeld 200 km per maand rijden in deze Leaf E-Plus. Mocht je 400 km per maand willen rijden, dan
verdubbelt het jaarbedrag. Elke maat betaald een gelijk deel van de aan-schafprijs. De rest van de kosten
(zoals verzekering, stroom, onderhoud) worden per km verrekend.

MobielVTO
MobielVTO, die het delen van vervoermiddelen stimuleert in de buurten Veemarkt, Voordorp en Tuindorp-Oost, wil
zowel het elektrisch rijden als het delen van auto’s mogelijk maken voor bewoners van deze wijken tegen zo laag
mogelijke kosten. Wil je meedoen met dit initiatief? Meld je dan aan via: mobielvto@gmail.com onder vermelding
Leaf E-Plus. Bij voldoende belangstelling organiseert Mobiel VTO een kennismakings- en voorlichtingsbijeenkomst
voor de potentiele deelnemers.
Mocht je trouwens nog een keer in de Testrijders e-Golf willen rijden: dat kan! Hij is dan wel weg uit Voordorp, maar hij gaat nog één jaar door
in Veemarkt. In de volgende editie wat meer over de ervaringen van deze nieuwe Testrijder! De redactie zag op MyWheels al heel positieve
reviews over de auto en eigenaar. Ga hem eens proberen! https://www.detestrijders.nl/testrijder/christian/

Kinderopvang Mini Stek bestaat 25 jaar

Ingezonden

Half september viert Kinderopvang Mini Stek, onder meer aan de Voorveldselaan 2, feest. Mini Stek
is dan alweer 25 jaar een fijne plek is voor kinderen uit Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp en de
Veemarkt. Toen eigenaar Marjo Verduijn 25 jaar geleden voor haar eigen kinderen op zoek was naar
buitenschoolse opvang (BSO), bleek dat nog een blinde vlek in Tuindorp. Eigenlijk stond in heel
Nederland de professionele kinderopvang nog in de kinderschoenen. Behoefte aan kinderopvang was
er wel en met behulp van andere ouders lukte het om de eerste BSO-groep in Tuindorp te starten.
De groep bleek een succes en de vraag naar opvang groeide. Al gauw werd de BSO uitgebreid met een dagverblijf voor kinderen in de
leeftijd 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal, de overblijf op verschillende scholen en sinds vijf jaar ook Matchpoint, het huiswerkinstituut.
Ook al hebben we afscheid moeten nemen van de peuterspeelzaal, in de afgelopen jaren is Mini Stek uitgebreid van één dagverblijf naar
vier kinderdagverblijven en acht locaties buitenschoolse opvang. Kinderen die als baby bij ons gestart zijn, hebben we groot zien worden.
Een enkeling werkt nu zelfs als groepsleiding bij de BSO’s! Bijzonder om zo’n onderdeel van het leven van de kinderen en ouders van
Utrecht-noordoost te mogen zijn. Zie ook www.mini-stek.nl

Lessen voor een Buurt Mobielchauffeur: Gaat het?

Ingezonden

Als chauffeur van de Buurt Mobiel in Overvecht leer je elke ‘dienst’ wel weer wat bij.
Over hoe je het best ouderen en mindervaliden van A naar B kunt brengen. Over de
ingewikkelde indeling van het stratenplan in Overvecht. Over de ‘gebruiksaanwijzing’
van je klanten. En zo af en toe leer je een nieuwe uitdrukking.
‘Gaat het?’ Dat is mijn standaardvraag als een passagier met enige moeite in de auto stapt.
Meestal krijg ik dan als antwoord: ‘Het moet’.
Mijn klanten zijn meest oudere mensen, met enige stramheid in rug en benen. Voor een ritje met
de Buurt Mobiel naar buurthuis, winkel, fysio of dokter moeten zij zich in de wagen wurmen. Dat
gaat soms moeizaam. Zeker ook voor de passagiers die bij het lopen gebruik maken van een rollator. Zij laten het handvat van hun rollator pas los als zij houvast aan de portierlijst hebben.

‘Gaat het? ’‘Het moet.’
Natuurlijk willen mensen zolang mogelijk zelfstandig in- en uitstappen. Ik heb mezelf daarom
afgeleerd om al te snel een helpende hand toe
te steken. Al zweeft die wel aldoor achter de rug van mijn passagier. Klaar om bij gevaarlijk wankelen in actie te komen.
Een enkele keer hoor ik niet ‘Het moet’ als ik mijn standaardvraag stel. Mevrouw R. bijvoorbeeld. Zij gaat haar man bezoeken, die een paar
weken in het ziekenhuis moet herstellen van een niet goed verwerkte griep. Als ik voor haar woning parkeer, komt ze me wiebelig tegemoet,
achter haar rollator. Mijn ‘Gaat het?’ levert mij nieuwe uitdrukking op: ‘Ja hoor. Zolang je loopt, verschimmelt je gat niet.’

Peter Boss is vrijwilliger bij de Stichting Buurt Mobiel in Overvecht. Buurt Mobiel zorgt ervoor dat ouderen en mindervaliden op een makkelijke
en betrouwbare manier korte ritjes kunnen maken.
Op veler verzoek gaan wij binnenkort écht uitrollen naar Noordoost, mede dankzij een bijdrage uit het initiatievenfonds van het Wijkbureau (Noord)oost en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Utrecht.
Om dit mogelijk te maken zoeken wij chauffeurs. Ook vrijwilliger worden? Kijk op www.buurtmobiel.com

KORTE BERICHTEN:

Bomen komen terug
Na 3 korte buurtberichten over
het vervangen van een aantal
bomen in de Steve Bikostraat,
Augusto Sandinostraat en de
R.A. Kartinistraat is er na reacties
van bewoners gekozen voor een bepaald type boom per
straat. Als extra komen er in de Steve Bikostraat nog
2 appelbomen bij. Voor de komende jaren staan er nog wat
vervangingen op de planning. In verband met tekorten aan
budget en mankracht is het niet allemaal in één keer
mogelijk. We ontvangen binnenkort bericht over welke soort
bomen het zijn geworden en wanneer de werkzaamheden
gaan plaatsvinden.

Opnieuw snelheidsmetingen op
de Kapteynlaan
In de periode van 3 maart - 20 april 2018
heeft er een snelheidsdisplay gehangen op de
Kapteynlaan in de richting van de Winklerlaan naar het Kouwerplantsoen.
Dit display is ingezet om verkeersdeelnemers
bewust te maken van hun gereden snelheid. Ja mag daar
30 km per uur! Zo is de snelheid van alle verkeersdeelnemers op de weg gemeten, inclusief fietsers en brommers.
In de meetperiode was de gemiddelde snelheid 32 km
per uur. 65% reed harder dan 30 km per uur en 85 procent
van de verkeersdeelnemers zat onder de 41 km per uur.
Zo’n 15 procent ging dus harder. Dit alles op basis van bijna
340.000 waarnemingen op ruim 50 dagen.
Er komt dan nog een meting met een telapparaat dat
primair bedoeld is om te meten. Een snelheidsdisplay is hier
niet primair voor bedoeld, maar geeft wel een beeld.

Schilderen op vrijdagmorgen
Nieuwe technieken leren, materialen
ontdekken, texturen maken of werken aan
je eigen projecten. De lessen materieschilderen bij Els Vegter starten weer op
de vrijdagen 7 en 14 september. Tijdens de
schilderdagen van de HerfstSchilder3Daagse in oktober kom je helemaal in de
schilderflow. Het gaat om je eigen stijl,
plezier en experiment. Informatie www.elsvegter.nl

Sociaal makelorganisaties stoppen

De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieperiode voor
het sociaal makelaarschap gegund aan een nieuwe partij.
De consequentie van dit besluit is dat de vijf huidige sociaal
makelorganisaties (Wijk&co -actief in Noordoost-, DOENJA,
Me´kaar, Vooruit en Welzaam) hun werk in de wijken per
31 december zullen stoppen en worden opgeheven.
De vijf organisaties zijn teleurgesteld dat zij geen continuïteit
kunnen bieden aan de bewoners met wie ze al jaren werken.
Het sociaal makelaarschap zal vanaf 1 januari 2019 ingevuld
worden door Dock.

Bodyshape in de wijk!
Bij Scouting de Oase kan je
op maandag en woensdagavond lekker sporten, maar
ook bij sporthal Hercules is er
op vrijdagochtend een les
waar je kan komen bewegen.
Bodyshape is een totaalles op muziek waarbij je hele lichaam
aan bod komt met behulp van materialen die de docente
meeneemt, zoals gewichten, dynabands, loops en tubes.
Wil jij graag lekker bewegen in de buurt? Neem dan contact
op met Kiki Kemp via info@carenetics.nl of 030-66 64100.
Ook kan je informatie vinden op www.carenetics.nl

Utrecht start grootschalig
gezondheidsonderzoek
Binnenkort start gemeente Utrecht twee
onderzoeken onder de Utrechtse bevolking.
De Gezondheidspeiling over de gezondheid van Utrechters.
En de Inwonersenquête over wat mensen vinden van hun
buurt en stad. Met de informatie uit de vragenlijsten kan
de gemeente werken aan een gezonde toekomst en een
leefbaar Utrecht. Ongeveer 29.000 Utrechters van 16 jaar
en ouder zijn geselecteerd om mee te doen.
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/vragenlijst.
Deze gedrukte versie van ‘Vooruit! Buurtkrant
Voordorp & Veemarkt’ bestaat uit 8 pagina’s.
De internet versie heeft 9 pagina’s.
Meldt u aan op voordorpvooruit@casema.nl
en ontvang de volledige versie!

c Agenda

8 september: Proef de Gaard
t/m 16 september:
LOKAAL Grow up! Be nature
21 september:
De Beiaard in het teken van duurzaamheid
22 september:
Burendag (buurt-BBQ Biltse Grift)

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Leo Lentz, Floor van Ede, Naraja de Jongh,
Sandra Schuitemaker, Els Vegter, Kiki Kemp, Peter Boss,
Han Ellenbroek, Nine Cornet, Gerry van der Lit,
Tieneke de Groot, Arnold Wagemakers, Koert Bouwman
en Sander Ekstijn.
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