
Van de redactie
Fijn als wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren langskomen om te vragen hoe je als bewoners de nieuwe buurt
wilt inrichten. Minder fijn als het wensenlijstje een paar maanden later doodleuk in de prullenmand is gegooid. Veemarkt
wilde graag klinkers als bestrating, maar kreeg asfalt. Veemarkt pleitte voor kindvriendelijke woonerven en fietsstraten en
kreeg... niets van dat alles. ,,We moeten het doen met de geasfalteerde racebaan die al op de planning stond,’’ is de 
bittere conclusie. Gelukkig is er ook (klein) beetje goed nieuws. De busverbinding Voordorp – CS zou ’s avonds en in het
weekeinde nog maar 2 keer per uur gaan rijden. Na protest vanuit de wijk is dat nu 4 keer per uur gebleven. Dit en nog
veel meer in deze laatste editie van 2019. 

Prettige feestdagen & veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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Fitnessen niet in, maar onder De Gaard

Bus Voordorp hele dag 
4 keer per uur naar de stad
Het plan van Qbuzz U-OV om de bus van Voordorp 
naar de stad ’s avonds nog maar 2 keer per uur te laten 
rijden, is van de baan. Dat geldt ook voor de frequentie in het
weekeinde. Ook die blijft op 4 keer per uur.
De veranderingen bij U-OV gaan in per 15 december. Lijn 7 wordt
dan Lijn 4 met als eindbestemming Terwijde in Leidsche Rijn.
Behalve bij de avond- en weekeindaanpassingen, was U-OV ook
van plan de bussen van en naar Voordorp overdag nog maar 4 in
plaats van 6 keer per uur te laten rijden. Dat plan gaat – ondanks
het protest - wel gewoon door. Na het overleg is de verbinding
met de stad nu dus de hele dag 4 keer per uur.

Vanaf 1 april betalen bij 
Kemal Ataturkstraat
In de punt van de Kemal
Ataturkstraat en omgeving 
zal vanaf 1 april 2020 betaald
parkeren worden ingevoerd. 
Betaald parkeren is daarmee dus
over het spoor gekomen met 
80 stemmen voor en 65 stemmen

tegen. De bewoners daar kunnen vanaf medio
februari een vergunning aanvragen die ongeveer 
8 euro per maand gaat kosten. Elke tweede ver-
gunning kost zo’n 16 euro per maand. Zakelijke
vergunningen zijn flink duurder. 

Sporten en fitnessen onder winkelcentrum De Gaard
kan sinds kort ook. In de ondergrondse kantine van
de voormalige AH en in de naastgelegen kelderboxen
is sinds begin november LEF030 gevestigd. Op een
oppervlakte van 368 m2 kunnen leden daar sporten
in de ruimste zin van het woord: fitness, personal trai-
ning, groepslessen, lifestyle & functionele training.

LEF030–eigenaar Anne Hans Visscher en zijn rechterhand
Theo Liefting: ,,We richten ons vooral op mensen die weten
dat ze in beweging moeten blijven en daar begeleiding bij
nodig hebben. Niet op jongeren die het allemaal zelf wel
weten en die goedkoop naar een sportschool willen. Ons
standaardtarief voor onbeperkt is 49,50 euro per maand en
dat is een heel andere prijs dan bij Basic-Fit. Inwoners van
Voordorp, Veemarkt, Tuindorp en Tuinwijk-Oost van 30 jaar
en ouder vormen de doelgroep. Ons oudste lid is een
mevrouw van 81.’’ 
Naast groepslessen (steps, pilates, xcore etc.) en kracht/-
cardio is er E-gym. Dat is het belangrijkste onderdeel van de
sportschool. Belangstellenden voor E-gym krijgen een intake
van 20 minuten waarbij de apparaten worden ingesteld op
hun individuele voorkeuren en mogelijkheden. Die worden
vastgelegd op een armbandje en bij elk volgend bezoek
wordt met dat armbandje het apparaat precies ingesteld.
Hoewel LEF030 officieel nog niet is geopend, zijn er nu al
meer dan 100 leden. En dat die een band met hun nieuwe

sportschool hebben, bleek op zaterdag 16 november. In de
nacht daarvoor was er brandgesticht bij de voordeur van
LEF030, met flinke schade tot gevolg. Een oproepje van
Anne Hans Visscher op Facebook bracht op die zaterdag-
morgen 25 leden op de been om te helpen met opruimen.
,,Dan weet en voel je aan alles dat onze leden de echte basis
zijn voor een mooie toekomst van onze prachtige en nieuwe
sportschool.”   Zie ook https://lef-030.nl/

Theo Liefting (l) en eigenaar Anne Hans Visscher hebben er zin in. 



Informatieavond over zorg- en woonvoorzieningen
Veemarkt en Voordorp 
kennen enkele bijzondere 
voorzieningen die met elkaar
gemeen hebben dat ze een

combinatie van zorg en wonen bieden voor kwetsbare
groepen in onze samenleving. Hoewel deze instellingen
duidelijk aanwezig zijn, weten maar weinig buurt-
bewoners voor wie ze precies bedoeld zijn, hoe ze 
werken en welke relatie met de wijk ze nastreven.

Op donderdagavond 12 december vertellen beroepskrachten,
vrijwilligers en bewoners in korte presentaties over het wonen
en werken in vier voorzieningen in Veemarkt en Voordorp: 
De Biltse Grift (Abrona; voor jongeren met een verstandelijke
beperking), Domus De Hoek (Leger des Heils; beschermd wonen voor dak- en thuislozen), de Voorveldse Hof (Axion-
Continu; groepswonen voor mensen met dementie) en Reinaerde Voordorp (voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking). 
De bijeenkomst, georganiseerd door de Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp, vindt plaats in het paviljoen van 
Tuinenpark Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64 Utrecht. Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Deelname kost 5 euro 
(incl. koffie, thee en een drankje tijdens het informele napraten). Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Dat kan tot 10 december via acveedorp@gmail.com o.v.v. van naam en aantal personen.

VAN DE WERKGROEP A27 

Nieuwe poging A27 te
verbreden is slechte grap
De Kerngroep Ring Utrecht is verbaasd dat het Rijk de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) alsnog wil
doorzetten. Dat uitgerekend dit (eerder verworpen) plan weer van stal wordt gehaald op het moment dat er
een stikstofcrisis is, klinkt als een slechte grap, vindt de actiegroep. 
De Kerngroep dringt er als samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties bij kabinet en

Tweede Kamer op aan de maximumsnelheid op de Ring Utrecht terug te brengen naar 80 km/uur. En om verder naar oplossingen te zoeken
die Amelisweerd en de natuur niet verder aantasten en te kiezen voor een ambitieuze aanpak voor fiets en OV in de Utrechtse regio.

Opnieuw
De vernietiging van het Tracébesluit (eerder dit jaar door de Raad van State) betekent dat het 
Rijk weer helemaal opnieuw moet beginnen met de Tracéwetprocedure op basis van de meest
recente gegevens en het meest recente beleid, waaronder ook het Klimaatbeleid. 
Het Ontwerpbesluit moet opnieuw ter inzage worden gelegd. ,,Wij geven de Rijksoverheid en 
Tweede Kamer in overweging een dergelijke zelfkwelling los te laten en de minstens 1,2 miljard 
euro op een veel zinniger wijze te besteden,’’ aldus de Kerngroep Ring Utrecht.
Op korte termijn lijkt het de actievoerders logisch en wenselijk om, in aanvulling op de landelijk 
aangekondigde vermindering van de maximumsnelheid, de max op de Ring te verlagen naar 
80 km/uur ter verbetering van de gezondheid van omwonenden, veiligheid, natuur en doorstroming. 

Activiteiten-
commissie 
VEEMARKT
VOORDORP

IngezondenAanpak ‘lastige’ kruising
Bij de meeting in september waren
wijkbureau, verkeerskundigen, politie
en buurtbewoners aanwezig. Helaas
is er geen echte oplossing gevonden
die alles voor iedereen op zal lossen.
Op details valt er wellicht met aanpassing aan de markeringen 
nog iets te verduidelijken. De conclusie is eigenlijk dat het “zo zal
blijven nu iedereen er toch aan ‘gewend’ is”.

In het traject naar de Gaard toe is weer voor een periode van 
6 weken een SMILEY snelheidsdisplay verschenen. Niet de meest
logische plek net na het spoor en vlak voor de bushalte. Maar het
maakt iedereen er nogmaals op attent dat het 30km/u is. 
Wij verwachten geen schokkende nieuwe resultaten van deze inzet.

IngezondenErfpacht 
Conversieregeling 2017
1600 erfpachters (55%) hebben iets met het erfpachtaanbod van
de gemeente gedaan. Daarvan heeft 77% gekozen voor volledig
afbetalen (gemiddeld €22.000 per afkoop), 17% voor vastklikken
en 6% voor een deel nu betalen en de rest vastklikken. Goed voor
eenmalig een meevaller (niet voor de betrokkenen – wel voor de
gemeente) van ruim €28 miljoen en structureel €300 duizend
canon per jaar minder. Een lastig dossier voorlopig gesloten (en je

woont er niet eens anders
door)… De rechtszaak van SEBU
die nog loopt verwacht pas eind
maart 2020 weer een zitting.
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VEEMARKT

Asfalt in plaats van woonerven en
fietsstraten
De gemeente trekt zich niets aan van de wensen 
van de bewoners van de Veemarkt. Begin dit jaar
sprak driekwart van de Veemarktbewoners zich in
een enquête uit voor een bestrating met (geluids-
absorberende) klinkers. Ook wilden ze graag 
fietsstraten en woonerven. 

Toch heeft de gemeente gekozen voor recht-toe-recht-
aan asfaltstraten met enkele verkeersdrempels. De aanleg
daarvan is inmiddels begonnen.
De wijkbewoners die betrokken zijn bij Veemarkt2020 
- het initiatief dat de buurt op allerlei gebieden zo aan-
genaam, duurzaam en energiezuinig wil maken - zijn
behoorlijk teleurgesteld over de uitkomst van de vele
recente contacten met wethouders, gemeenteraadsleden
en ambtenaren.
Op 11 september kwamen leden van de gemeenteraad 
op bezoek, twee weken later gevolgd door het bijna 
voltallige college van B&W.
De raadsleden waren onder de indruk van de plannen die
wijkbewoners zelf hadden ontwikkeld om de infrastructuur,
het straatmeubilair en de verlichting te verbeteren en
enkele partijen zegden toe B&W erop aan te spreken om
de mogelijkheden voor realisatie te onderzoeken. Dat
heeft, net als verder overleg tussen Veemarkt 2020 en
gemeentelijke diensten, niets concreets opgeleverd.

Gemeente negeert wensen Veemarkt

Groen tenzij
Het college zelf kwam
op 27 september kijken
hoe het 'Groen tenzij'-
beleid voor nieuw-
bouwwijken in Vee-
markt heeft uitgepakt.
Ze zagen hoe er op 
initiatief van bewoners
en in samenwerking met de gemeente ecologisch waterbeheer
plaatsvindt aan de randen van de wijk, er langs de Sartreweg
meer groen komt, veel geveltuintjes aangelegd zijn en her en
der groene daken worden gerealiseerd. 

Ze stelden ook vast dat het vooral in de Lippizaner- en
Oldenburgerhof - gemeentelijk grondgebied - een stenige 
en doodse boel is en dat daar van 'groen, tenzij' geen sprake
is. 'Tegels eruit en opnieuw inrichten' volgens de meegekomen
landschapsarchitect Steven Delva. Hoe dat een vervolg gaat
krijgen, is nog niet bekend.

Intussen gaat Veemarkt2020 verder met de lange termijn en
worden er voorbereidingen getroffen om een buurt- en 
energiecoöperatie op te richten.

http://veemarkt2020.nl/

Buurtdiner & andere maaltijden in de wijk
In Buurtcentrum de Leeuw worden op diverse vaste tijden maaltijden bereid. Naast de
Eettafel (1e dinsdag en 3e donderdag) is dat ook de buurtmaaltijd (elke woensdag) &
Oma’s Soep (elke 2 weken op dinsdag). Daarnaast is er een paar keer per jaar een
buurtdiner voor Noordoost.
De volgende is op zaterdag
29 februari 2020. Kom ook
en eet lekker mee voor een
beperkt bedrag! Vooraf
aanmelden.
www.buurtdiner.com



Ingezonden

In het kader van De Derde Helft worden er bij USV Hercules
een aantal nieuwe sportmogelijkheden aangeboden. Zo is
samen met de tennisbond op vrijdag 29 november gestart met
het OldStars tennis. 

Deze vorm van tennis is vooral geschikt voor oudere tennissers die
graag nog een balletje willen slaan, maar het vaak te vermoeiend 
vinden. Bij OldStars tennis wordt dubbelspel gespeeld op een 
enkelspelveld, wordt onderhands geserveerd en mag de bal 2 keer
stuiteren. Deze en andere aanpassingen maken het 60-plussers
gemakkelijker om te blijven tennissen. 

De Derde Helft is de ontmoetingsplaats voor ouderen in en rond de
kantine van Hercules. Vanaf het begin, in juli van dit jaar, is het een
succes. Elke vrijdagmorgen (van 10 tot 14 uur) komen vele tientallen
inwoners van Voordorp en Veemarkt naar Hercules. 

Derde helft

Aangepast tennis voor ouderen bij Hercules

De tafeltennisbond en de biljartbond hebben inmiddels ook een 
speciaal programma ontwikkeld voor 65-plussers. Verder zijn er
bridgelessen en kan men jeu de boules en koersbal spelen. En er
wordt een speciaal bewegingsprogramma opgezet voor ouderen. 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar
infoderdehelft@usvhercules.nl

Wie geen behoefte heeft aan beweging,
kan altijd onder het genot van een kopje
koffie de krant lezen of in gesprek komen
met nieuwe mensen uit de eigen buurt.

Kerstdiner bij De Derde Helft op 20 december vanaf 12:30u
(aanmelden via mail – kosten €12,50)

IngezondenHerenboerderij De Bilt voor duurzaam voedsel
Genoeg van in plastic verpakte groente en (onrijp) fruit dat ten koste van veel
CO2-uitstoot van ver wordt aangevoerd? Geen zin meer in smakeloos en met die-
renleed geproduceerd kiloknallervlees? Misschien koopt u al biologische produc-
ten die op ecologische verantwoorde wijze tot stand zijn gekomen. Nu is er een
nog mooier alternatief: duurzaam voedsel van een eigen coöperatie op minder
dan een half uur fietsen van Voordorp en Veemarkt.

Komend voorjaar start in De Bilt de Herenboerderij Nieuw Bureveld, een coöperatief bedrijf
dat voor 200 huishoudens groenten, fruit, aardappelen, vlees en eieren gaat produceren. De leden van de coöperatie betalen eenmalig 2.000
euro (eenoudergezinnen en alleenstaanden de helft) voor de oprichting en daarna wekelijks ongeveer 10 euro per gezinslid voor het voedsel,
het salaris van de boer, zaai- en plantgoed, het eten voor de dieren en andere bedrijfskosten.
Herenboeren is een landelijke beweging gericht op duurzame voedselproductie en opgezet vanuit de overtuiging 'dat voedsel mensen bij elkaar
brengt en bindt'. Er zijn inmiddels herenboerderijen in bedrijf in Boxtel en Loenen (Gelderland), terwijl Nieuw Bureveld in De Bilt een van de
zestien andere locaties is waar een coöperatie is opgericht of het initiatief daarvoor is genomen.
Leden hoeven niet zelf te boeren, maar de praktijk leert dat ze meer zijn dan alleen afnemers van producten. Ze zijn economisch eigenaar en
voelen zich verbonden met de locatie, het welzijn van de dieren, de gewassen, hun boer en het landschap. Daarnaast organiseren ze excursies,
workshops, tentoonstellingen en kinderactiviteiten.
Ruim 90 huishoudens uit Utrecht Oost en omgeving hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend dat ze lid willen worden van de coö-
peratie. Ze hebben op 30 november kennis kunnen maken met de beoogde locatie, de boer en de kartrekkers. Op 14 december kunnen nieu-
we aspirant-leden zich informeren. Meer informatie over Herenboeren is te vinden op https://www.herenboeren.nl/projecten/utrecht-oost/. 

IngezondenSinds zondag 17 november 2019 zijn ‘de groenste kerstbomen’ te bestellen op www.huureenkerstboom.nu. 
Bij Griftsteede kunnen de bomen op 14 december worden opgehaald 
en in het nieuwe jaar, op 4 januari, weer worden ingeleverd. 
De bomen kosten 28 euro + 5 euro ‘statiegeld’.



Rampweek in De Gaard
De derde week van november was een rampweek in De Gaard. Een gaslek, 
lekkage op het dak, een mislukte plofkraak bij de betaalautomaat van ABN
Amro en een brandstichting bij de voordeur van sportschool LEF030. 
Het hield niet op!

En dat terwijl de winkeliers ook al maanden erg veel hinder
ondervinden van de verbouwing van het winkelcentrum.
Vertraging bij de opleveringen, verstopte toegangen, 
storingen, doorgezaagde kabels en nog veel meer.
Maar goed, het einde is in zicht. Nog even doorzetten! 
Gall & Gall, Mister Shi, Kris Kringle, Boekhandel de Gaard
en slager Harry van Schaik zitten inmiddels ook in hun 
verbouwde pand, evenals de nieuwkomers Univé, sport-
school LEF030 en Anastasia Fashion. Wie volgen dan nog?
Restaurant Buurten hoopt eind januari open te gaan en 
verder staan Pearle, ETOS, Kruidvat, Sushi Toyama en vis-

handel Van de Mheen ook in de startblokken. Nog een klein aantal winkeliers gaat binnenkort verkassen: Primera, 
Hizi Hair en Schoenmakerij Waslander. In de weken voor kerst liggen de bouwwerkzaamheden in de passage stil om 
het winkelend publiek niet te veel te storen.
Op 13 en 14 december is er een kerstevenement bij het winkelcentrum. Verder wordt op vrijdagmiddag 
13 december een groot gedeelte van het nieuwe plein officieel geopend en worden de verhalende banken
van ‘de poëtische ontmoeting’ (het kunstwerk van Jozef Legrand) onthuld met daarop teksten die door
buurtbewoners zijn ingestuurd.

NIEUWS VAN 

IngezondenKerstlichtjestocht 
in Tuindorp 
Volg de honderden lichtjes door Tuindorp (-Oost) en ontmoet de
engelen, de herders met hun schapen, rust even uit in de herberg,
neem een kijkje in Jeruzalem en natuurlijk bij de kerststal. Ook 
dit jaar organiseren de kerken van Tuindorp (-Oost) op zaterdag 
21 december weer een Lichtjestocht: een kerstevenement vol 
verrassingen voor jong en oud. Het startpunt is in de Jeruzalemkerk
bij winkelcentrum De Gaard, tussen 18.00 en 19.00 uur, De tocht
is zo’n 2 kilometer lang en duurt anderhalf uur. 
Meer info: http://lichtjestochtutrecht.nl/

Buurt-AED bij eindhalte bus

Gestart met deze actie begin juli door bewoners van VvE 
De Ronde 48 (bij de laatste  bushalte), was het in oktober
gelukkig rond! Zij vonden dat onze buurt een eigen AED
nodig had om zo levens te kunnen redden! Bijna 60 mensen
hebben gedoneerd en de verwachting is dat hij nog in
december geplaatst zal gaan worden aan
de buitenkant van hun gebouw. Een AED
(Automatische Externe Defibrillator) kan
iemand met een hartstilstand een 
elektrische schok geven. Die moet ervoor
zorgen dat het hart weer normaal gaat
kloppen. https://www.buurtaed.nl/



Uilen in de wijk
Wie ’s avonds laat in de
buurt van de Pioniers of
Ons Buiten wandelt en
goed luistert, kan de 
spookachtige roep van de
bosuil horen. Die roep 
komt van het mannetje. 
En als je dat hoort, dan is de kans groot dat even later een vrouwtje antwoordt. Dit uilen-
echtpaar zwerft al een paar weken door de wijk. In Tuinenpark Ons Buiten is een uilenkast
aangeschaft en een paar dappere mannen zijn met die zware kast en een boormachine hoog
in een van de bomen geklommen. Wie weet, gaat het echtpaar daar nestelen en zien we begin
volgend jaar de eerste takkelingen in de boom.

Gans verdwenen
Een paar weken terug is een van de roodkopganzen verdwenen. Misschien 
te grazen genomen door een valk, maar dan zouden we toch sporen hebben
moeten vinden. Misschien weggevlogen? Mocht u ergens in de buurt een
roodkopgans gezien hebben, dan horen we graag waar dat was.

Vuurwerkvrije zone
Zin om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken? De dieren van Ons Buiten houden er
absoluut niet van. Daarom heeft de gemeente op en rond het tuinenpark een vuurwerkvrije
zone gecreëerd. Houd er rekening mee. En spreek eventuele overtreders aan, zodat de uilen,
de roodkopganzen, de cavia’s, konijnen, kippen, duiven, eenden, geiten en schapen met een
gerust hart het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Vrijwilliger gezocht
Dankzij gulle donateurs is er voor de dierenweide een mooie machine gekocht waarmee de keutels van schapen, geiten
en konijnen opgezogen kunnen worden. We zoeken een vrijwilliger die het wel stoer vindt om met deze machine (uiter-
aard na instructie) één keer per week over de dierenweide te gaan, op een zelf te kiezen moment. Maar wie gewoon wil
helpen met dieren voeren en (eenmaal per maand) op zaterdag met het schoonmaken van hokken en stal, is ook van
harte welkom bij een gezellig en enthousiast ploegje vrijwilligers. Meld je aan via onsbuitenutrecht@gmail.com.

IngezondenSporting ’70 zoekt 
voetballende meiden!
De gezelligste voetbalvereniging van Utrecht is op zoek naar 
nieuwe speelsters! Sporting ’70 in Voordorp draagt het meiden- en
vrouwenvoetbal een warm hart toe. Van de meer dan 1000 leden is
ruim een derde deel meisje of vrouw, maar we hebben nog steeds
plaats! Of je nu voor de gezelligheid komt of de ambitie hebt om in
de voetsporen van Lieke Martens te treden. Het maakt echt niet uit,
bij Sporting’70 is iedere meid op z’n plek!
We zoeken vooral meiden uit 2005-2008 en ervaren speelsters uit
2001-2004. Voor meer informatie kijk op: www.sporting70.nl
en meld je aan!

IngezondenElektrische deelauto
(Basisschool de Beiaard)
Wie o wie worden de chauffeurs van onze
nieuwe elektrische deelauto?

De Beiaard en Veronica Verkeersschool zetten zich met 
verschillende projecten in voor verbetering van ‘leefbaarheid en
duurzaamheid’. In september 2018 zijn de zonnepanelen op het
dak van de school officieel in gebruik genomen. Deze zonne-
energie kan op veel manieren gebruikt worden, niet alleen voor 
de school maar ook voor de omwonenden. Een van de nieuwe 
toepassingen zou kunnen zijn dat een elektrische deelauto van 
We Drive Solar ermee wordt opgeladen.
Zie jij jezelf al gebruik maken van deze deelauto in de buurt? 
Kijk voor meer informatie op https://www.wedrivesolar.nl/



Een jaar vol “ENERGIE(transitie)”
Bij mezelf heb ik toch nog duurzame stappen kunnen zetten. Recent is
al mijn ‘oude’ glas vervangen door HR++ glas. Ik merk nu al direct het
toegenomen comfort. Tevens is er voor de komende zomer buiten-
zonwering aangebracht om dan ook het comfort te laten toenemen.
Voor anderen heb ik het afgelopen jaar ook veel kunnen betekenen.

De leukste ervaringen waren dit jaar als “EnergieCoach”. In opdracht van
Bo-Ex mocht ik vanuit Energie-U langs bij ruim 60 sociale huurders in
Rijnvliet & Hoge Weide die net een half jaar woonden in hun energie-
zuinige nieuwbouwwoning. Allemaal zonder aardgas. 
In een persoonlijk gesprek kijken we samen met de bewoners naar
gedrag, energie en comfort. Deze ‘slimme’ woningen zijn online voor de
huurder te volgen wat betreft hun zonnepanelen, het verbruik van hun
installaties, hun eigen verbruik en het verbruik van warm water. 
Vaak zitten de kinderen ook bij dat gesprek en dat maakt het extra leuk
en leerzaam. We kijken naar de grafieken en of ze groen, oranje of rood
zijn. Er is namelijk vooraf een inschatting gemaakt van hoe de woning en
de gebruiker het zouden gaan doen. Zit je op schema dan is het groen,
zit je op de grens dan oranje en ga je er overheen dan is het rood. Het
lijkt dan pas echt te gaan leven. Waarom die hoge piek of lage dip? En
toen waren we op vakantie… Wow zo lang staan douchen... Echt leuk!

Opbrengst lager
Wat vinden we dan bijvoorbeeld? Bij een huurder werkten 
de zonnepanelen al een flinke tijd niet. Bij een aantal 
huurders was de opbrengst van de zonnepanelen flink lager
dan verwacht. Ook werkte bij een aantal woningen de 
vloerverwarming niet meer (blijkt dat bij het leggen van de
tegels de verdeler dicht was gezet – en vergeten deze weer
open te zetten). Maar ook gedrag:  hoelang zet je een raam
open, hoe werkt de ventilatie zo optimaal mogelijk en hoe
werkt die vloerverwarming nou precies?
Er is dus gewoon echt tijd en aandacht nodig om deze 
veranderingen samen goed te doen, met de huurder 
voorop! Ze doen het geweldig en maken er een beetje 
een sport van om zuiniger te zijn. Ik kijk al uit naar een 
bijzonder energiek 2020 !

DOOR SANDER EKSTIJN

IngezondenKom meespelen met Wereldmuziekorkest De Noordooster!
Speel je een instrument, woon je in
Utrecht en zou je graag willen mee-
spelen in een wereldmuziekorkest?
Orkest De Noordooster is op zoek 
naar nieuwe leden!
Elke donderdagavond speelt het orkest in
buurtcentrum De Leeuw (in Tuinwijk) muziek
uit alle windstreken: van Oosteuropese
volksmuziek tot zwoele Zuid-Amerikaanse
klanken. Het orkest wordt geleid door Bart
Lelivelt (accordeonist bij het Charivari Trio).
Het heeft een bijzondere bezetting met 
verschillende blaasinstrumenten, strijk-
instrumenten en natuurlijk een swingende
ritmesectie.Bij diverse secties zijn nog 
instrumenten welkom, dus speel je een 
instrument en kun je noten lezen, 
kijk dan eens rond op de website
(www.noordooster.com) en neem contact op
als je een keertje mee zou willen spelen.



IngezondenDe verbinding van 
Voordorps Verbeelding
Achter zestien voordeuren in Voordorp was het een 
drukte van belang tijdens de achtste kunstroute Voordorps
Verbeelding. Ik ben bij alle adressen even binnen geweest,
heb genoten van alle kunst en ontstane gesprekken en ik
dacht “Wat woon ik toch met leuke mensen in een leuke
wijk!”.

In het tuinhuis waren lekkere, duurzame hapjes en een opening
met ontroerende poëzie en kleine, mooie liedjes. Ik zag heel veel
nieuwe kleurige schilderijen met landschappen en foto’s van ruïnes
en oude fabrieken, raku-keramiek en grote en kleine beelden van
mensen en huizen. Ik hoorde en zag de persoonlijke verhalen bij
tekeningen, tekstjes en portretten die met liefde waren gemaakt. 
Ik genoot van het zichtbare vakmanschap in hout, het zachte vilt
en heel veel kraaltjes. 

Wat ik vooral bijzonder vond was al die aandacht, van al die 
bezoekers voor al die kunstwerken en voor de makers: aandacht
voor het wat, het hoe en waarom. Aandacht van al die mensen, die
het zo bijzonder vonden om een kijkje te mogen nemen achter die
zestien voordeuren. Er werd echt gekeken en echt gepraat. 
Er werden hapjes gegeten en drankjes gedronken en er was tijd
gemaakt om elkaar echt te ontmoeten. Voordorp was zondag-
middag 17 november heel dichtbij elkaar.

IngezondenBeslissing sporthal 
laat nog even op zich wachten
In de wijk Noordoost is behoefte aan een extra sporthal. 
De gemeente onderzoekt waar deze geplaatst kan worden
(eventueel op sportpark Voordorp). 

Om dit onderzoek af te kunnen ronden vindt binnen de gemeente
afstemming plaats tussen de verschillende vakgebieden zoals 
verkeer, groen, sport en stedenbouw. Hiervoor is meer tijd nodig
dan eerder op de inloopavond is aangekondigd. Men verwacht
begin volgend jaar een uitkomst van het locatieonderzoek.

De imposante opblaashal bij tennisvereniging ULTC-Iduna is eind
oktober geopend en zal de hele winter worden gebruikt. In het
voorjaar gaat de hal weer weg om dan in het najaar weer terug te
komen. 
De voorbereidingen hebben bijna 10 jaar in beslag genomen 
Foto’s van de opbouw geven een mooi beeld van hoe de leden 
mee hebben geholpen om lekker tennissen in de winter mogelijk 
te maken. Tennisvereniging ULTC-Iduna is een van de grootste 
tennisverenigingen in Utrecht, met ruim 1500 leden. De banen en
het clubhuis liggen in de Voorveldsepolder aan de Ariënslaan.
https://ultciduna.nl/vereniging/blaashal

Buurtstroom De Wissel
Op 5 november was de feestelijke opening van Buurtstroom
De Wissel met 120 zonnepanelen op het dak van basisschool
De Wissel in de Zeeheldenbuurt. Naast de school profiteren
25 buurtbewoners 15 jaar lang van de zonne-energie. 
Van onze postcode 3573 zijn er 3 deelnemers met totaal 
11 panelen. Interesse? www.buurtstroom.nl

U-Thuis najaarsbijeenkomst
Twee keer per jaar komen duurzame projecten uit de regio
samen om van elkaar te leren. Begin november was het bij
het provinciehuis weer een volle bak met 150 bezoekers. 
De organiserende Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft
altijd een interessant programma met mooie praktische 
voorbeelden. De volgende U-Thuis voorjaarsbijeenkomst is
op 16 april 2020. Meer info https://u-thuis.nl/ en
www.nmu.nl/

Robert Oosterbroek



Agendac
12 december: Lezing Zorg- & Woon-
voorzieningen (Ons Buiten)
13 december: Opening plein & banken 
bij De Gaard
13+14 december: Kerst Event 
bij WC De Gaard
20 december: Kerstdiner De Derde Helft
21 december: Lichtjestocht - Tuindorp 
(18-21u)
29 februari: Buurtdiner – BC De Leeuw

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Leo Lentz, 
Marijke van Zoelen, Fons Visser, Rhonda Spates, 
Stelle Eitjes, Lenneke Feenstra, Hilde van Amerongen, 
Mark Kiela, Marian Willems, Rien Hamers, 
Mijntje de Caluwe, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 26 januari 2020
(verschijndatum 2 februari 2020)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

JA-JA sticker per 01-01-2020 

Vanaf 1 december is de nieuwe JA-JA sticker op te halen op
het wijkbureau of op het stadskantoor. Bestaande stickers
blijven geldig. Alleen ‘geen sticker’ is vanaf januari 2020
standaard NEE-NEE. Doel is om daarmee per jaar per huis-
houden 34 kilo papier aan reclamefolders en 36 kilo papier
aan huis-aan-huisbladen te gaan besparen. Wijkkranten zon-
der reclame - zoals deze - mogen wel gewoon in de brie-
venbus worden gegooid. Vooruit! Buurtkrant Voordorp
Veemarkt verschijnt eenmaal per jaar op papier; de rest van
het jaar zijn de uitgaven digitaal.

Kinderspeeltuinen website
Een site met meer dan 650 openbare speeltuinen in
Utrecht! Dat is een uitkomst voor jonge ouders die wel eens
ergens anders heen willen
met hun kroost. 
Op deze site kan iedereen
alle openbare speeltuinen
binnen de gemeente
Utrecht vinden, bekijken 
en beoordelen. Voor elke
Utrechtse ouder of kind is
er altijd een speeltuin op
loopafstand om lekker 
buiten te gaan spelen. 
Je vindt er waar je naar 
toe moet lopen en hoe de
speeltuin er uit ziet. Iedere bezoeker kan foto’s toevoegen
of de speeltuin beoordelen. https://elkespeeltuin.nl/

IngezondenBuurtcoöperatie 
Wederzijds bestaat 5 jaar
Buurtcoöperatie Wederzijds is een levendige vereniging van
bewoners in Utrecht Noordoost. De leden wonen in de wijken
Wittevrouwen, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt,
Tuinwijk, Zeeheldenbuurt, Vogelenbuurt, Lauwerecht.

Eind 2014 richtten zij de buurtcoöperatie 
op om de mensen in deze wijken 
met elkaar in contact te brengen. 
Bij elkaar komen, elkaar leren 
kennen, het gezellig hebben met 
elkaar. Wat vanzelf leidt tot betrokkenheid. 
Bereidheid om open te staan voor de noden 
van elkaar. Dat zijn niet per se zware noden. Een kapotte lamp 
vervangen, een schilderij of een boekenplank ophangen, auto-
vervoer naar dokter of ziekenhuis. Er ontstaat op deze manier een
vertrouwdheid die de weg opent naar meer diepgaand contact.
In oktober 2019 bestond Wederzijds 5 jaar.. In die vijf jaar zijn er
ruim 150 mensen in Utrecht Noordoost lid geworden. Zij smaken
met veel genoegen de geneugten van het samenzijn, van samen 
op pad gaan, van samen uit gaan, museumbezoek, tuinenbezoek.
En hebben het voordeel van de praktische hulp aan elkaar. 
Nadere informatie of aanmelden via info@wederzijds.net of
https://wederzijds.net/

Wijkwijzer Noordoost
Sinds 2019 zijn er in veel wijken wijkinformatiepunten ontwikkeld.
Zo ook in onze wijk, Noordoost. De Wijkwijzer heeft als doel het
versterken van onderlinge contacten en het vinden van aanbod 
en diensten in de wijk. Voor zowel bewoners(initiatieven) als 
organisaties. We bieden een online platform, zichtbaarheid en 
organiseren (netwerk)bijeenkomsten en meetups.

We hebben het afgelopen jaar een online
portal ontwikkeld, dit is een verzamelplek
voor bewoners en organisaties van de ver-
schillende buurten van Noordoost. Hier kun
je: een activiteit plaatsen en belichten, een
oproep doen voor vrijwilligers, zoeken naar
mogelijke samenwerkingen in je buurt/wijk
(themagericht) en een vraag of aanbod
plaatsen. www.wijkwijzernoordoost.nl

Ingezonden


