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Na een druilerig en koud voorjaar komt de zon eindelijk tevoorschijn. De buurt staat er mooi groen bij na al het
gevallen water en de nu doorkomende zonnestralen.
De redactie heeft dan ook met veel energie deze editie van Voordorp Vooruit samengesteld. In deze uitgave kan je
onder andere een artikel vinden van Stichting Thuisgekookt, waarin Rosemarie verteld over haar ervaring. Verder zijn
er enkele informatieve stukken, waaronder de groenstrook langs de Biltse Rading, een snelheidsmeter en een update
rondom het Wevehuis én een update van de bouwplannen aan de Aartsbisschop Romerostraat.
Nieuw is deze editie is de rubriek ’Door kinderen voor kinderen’, waar onze kleinste buurtbewoners aan het woord
komen. Boris uit de Livarstraat heeft de primeur en hij vertelt waar hij in de buurt graag speelt! We hebben mooie
inzendingen voor de rubriek ‘Buurt in Beeld’ binnengekregen en Mandy heeft voor de rubriek ‘Voordorp Vooruit de
oude doos’ een leuk artikel geschreven.
Natuurlijk kunnen ‘groene’ artikelen niet ontbreken, want wij weten inmiddels dat de buurtbewoners houden van groen
en groen-doen! Voor de sportievelingen is er een bijdrage van USV Hercules en Sporting’70.
Wij hopen dat jullie met veel plezier deze editie lezen. Mocht je zelf willen bijdragen aan de volgende editie, stuur je
bericht naar voordorpvooruit@gmail.com. De laatste nieuwtjes en informatie kan je altijd vinden via onze
Facebookpagina: Voordorp Vooruit.
Wij wensen je alvast een hele fijne zomer! Zonnige groet, Ingeborg, Mandy en Nadine.

Groenstrook langs
de Biltse Rading voltooid
Aan de rand van onze buurt is recentelijk de groenstrook tussen de Reyelandstraat en de Biltse Rading
voltooid. Waar ooit de afslag van de Biltse Rading
was voor de Veemarkthallen is nu een mooie groenstrook gerealiseerd.
Waar het groen aan de Blaarkopstraat en Appaloosastraat al
tijden gereed is, was het wachten op de voltooiing van de
groenstrook lans de Reyelandstraat. Het project Kas&Co is
klaar, de bouwkeet is verdwenen en de bushalte is verplaatst.
Tijd om het laatste, geplande, stukje groen op de Veemarkt
vorm te geven.
Het slingerende wandelpad is vanuit westelijk
richting doorgetrokken tot aan de speeltuin
met de grote glijbaan, waardoor je nu een volledig ‘groen rondje Veemarkt’ kan wandelen.
Tevens zijn er enkele bankjes geplaatst om
tussendoor even te kunnen rusten.
De beplanting is enige tijd geleden aangelegd
en zal naar verwachting volgend jaar in alle
geuren en kleuren de buurt opfleuren.
Opvallend aan het eind van de groenstrook is
de verhoging aan de rand van de Biltse Rading
met hoge(re) beplating. Dit is gedaan om
minder zicht te geven op het verkeer van de
Biltse Rading en een natuurlijk afscheiding te creëren tussen asfalt en groen.
Uiteraard is de oversteekplaats naar de Voorveldse Polder behouden gebleven.

Mededelingenbord bij
het parkje/groene zone
van Voordorp

Ingezonden

Na het opnieuw inrichten van het park langs de snelweg,
is er ook een mededelingenbord geplaatst. Sinds 2010 is
het bord niet meer open geweest. Na maanden in overleg
te zijn geweest met de gemeente, is de sleutel van het
mededelingenbord boven tafel gekomen. Als iemand
informatie voor de buurt wil laten ophangen op deze
locatie, dan kunt u dit geprint afgeven op de Augusto
Sandinostraat 178.

Petitie tegen verbreding Ring Utrecht meer dan
130.000 maal ondertekend
Dinsdag 1 juni j.l. overhandigde Marijke
van Zoelen, secretaris van de Kerngroep
Ring Utrecht, de inmiddels meer dan
130.000 maal ondertekende petitie tegen
de verbreding van de Ring Utrecht en de kap van bomen in
Amelisweerd aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur
en Waterstaat.
Zoals in coronatijd gebruikelijk vond deze overhandiging digitaal
plaats. Om 13.15 uur werd de petitie aangeboden aan Agnes
Mulder, voorzitter van de Kamercommissie, terug te vinden
via deze link (www.tweedekamer.nl/debat_en_vergaderingen/details? id=2021A02089).
Daarnaast waren in Den Haag een twintigtal mensen bij het
Kamergebouw ter ondersteuning met spandoeken aanwezig.
De petitie startte als persoonlijk initiatief van een betrokken bewoner
en is in overleg voortgezet door de Kerngroep. De buitengewone
weerklank is mede een gevolg van de respons op een Zembla
uitzending van 18 februari en een op youtube geplaatst spoken word
gedicht van bekende Utrechters. Maar bovenal toont het binnen

luttele maanden bereikte aantal van 130.000 ondertekenaars hoe
gehecht inwoners van Utrecht zijn aan het landgoed Amelisweerd
en hoeveel onbegrip een anderhalf miljard kostend plan voor een
verbreding naar 14 rijstroken in deze tijd teweeg brengt.
In een brief en een bijgaand dossier zijn de Kamerleden de afgelopen
weken op de hoogte gebracht van onze argumenten tegen de
verbreding van de Ring. Deze week is de Kamercommissie tevens op
de hoogte gesteld van een brief van de Europese Commissie. De brief
maakt duidelijk dat de Commissie de procedure bij de Raad van State
met belangstelling te volgt en laat zien dat de Commissie, verwijzend
naar het advies van de commissie Remkes, van oordeel is dat het
stikstofprobleem niet is op te lossen met juridische listen of boekhoudkundige trucs. Deze opmerkingen maakt de Commissie naar
aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State over de
A15. Het Rijk baseert zich in het Tracébesluit voor de Ring Utrecht
op dezelfde methodiek.

Uit de Buurtmoestuin de Voortuin
In de Voortuin genieten we van al het moois
dat na de winter uit de grond komt. De
appelbomen staan te pronken met hun
bloesem, aan de druiven en de kiwi verschijnen nieuwe knoppen en natuurlijk zijn
de eerste groentebedden al ingezaaid.
Op de meewerkdag van 9 mei konden we de eerste radijsjes
oogsten, ondanks dat het in april koud, en dus niet zo groeizaam, weer was.
We zijn ook blij de mooie schoonmaakactie van de muurschildering
door buurtkunstenaars Martien op den Velde en Carolien McCall.

Ingezonden

Ingezonden

Daardoor ziet de kleurrijke wand bij de kruidencirkel er weer fris en
fruitig uit!
Ondertussen maken we ook plannen voor nog meer tuinplezier.
Onlangs kwamen wijkadviseur Susanne Wiss en wijkopzichter Jasper
Koek een kijkje nemen in de Voortuin, in verband met onze nieuwe
plannen voor een beter pad bij de groentebedden en het verfraaien
van de betonblokken bij de kruidencirkel. We merken dat er veel
gebruik gemaakt wordt van het parkje, dus daarom blijven we altijd
weer kijken naar hoe het nog mooier en praktischer kan.
We kijken kritisch, maar constructief mee, bij de nieuwbouwplannen
in Voordorp met als insteek het behoud en verbeteren van het groene
hart in onze wijk. We zijn betrokken bij diverse overleggen en brengen
onze wensen, maar ook onze zorgen in, bijvoorbeeld wat betreft de
bezonning van het park.
Net als zovelen zijn we blij met de Corona-versoepelingen, waardoor
we weer met meer mensen tegelijk in de tuin kunnen werken. Wees
welkom dus, als je zin hebt om mee te doen! De volgende meewerkdag is op zondag 13 juni, van 11.00- 13.00. De daaropvolgende
meewerkdagen zijn: 11 juli en 8 augustus. Van harte welkom!

Rosemarie: ‘Ik voel me rijk met deze mensen om mij heen’

Via Thuisgekookt.nl krijgt Rosemarie van Unen (83) meerdere
keren per week een maaltijd thuisbezorgd van buurtgenoten. Ze
mag aangeven wat ze wel en niet lekker vindt, maar dat is
eigenlijk niet eens zo belangrijk. “Het mooiste is dat er mensen
zijn die hun tijd en energie geven en ook nog willen luisteren.”
Tot een paar jaar geleden ging koken Rosemarie nog prima af, maar
dat veranderde. “Mijn ogen worden steeds slechter. Op een gegeven
moment sneed ik me vaak in mijn vingers als ik uien of knoflook
sneed.” Om dat te vermijden ging ze naar eigen zeggen ‘weer leven
als een studente’. “Ik opende een
blik of at een boterham. Net als
vroeger.
Toen stuitte ze op Thuisgekookt.nl. “Ik ben begonnen met één thuiskok. Dat ging uitstekend. Deze jonge vrouw begreep mij gelijk. Ik eet
geen vlees vanwege reuma. En ik wil ook niet massaal aardappelen
en rijst binnenkrijgen. Deze mevrouw at zelf thuis met haar vriend net
zoals ik wilde eten. Dat kwam mooi uit. Als je alleen bent, kun je niet
meerdere groentes kopen en maar een beetje gebruiken. Dan wordt
de rest snel oud.”
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De twee vrouwen hadden direct een goede klik. “Ik luisterde goed wat
voor hobby’s zij had en zocht een boek uit waarvan ik dacht: dat zal
haar interesseren. Ze had verteld dat ze van chai thee houdt. Dus heb
ik een doosje voor haar gekocht. Dat vond ze zo leuk. Zij is een hele
goede vriendin van mij geworden.”
“Op een geven moment deed ik mee met een wetenschappelijk
onderzoek vanwege mijn oogziekte. Toen was ik altijd zo moe als ik
uit het ziekenhuis kwam.” Het werd tijd voor nog een thuiskok. “Een
jong stel heeft laatst voor mij gekookt. Ze hebben samen in mijn
voortuintje gestaan en met luide stem verteld hoe ik alles moest
opwarmen. Omdat het de eerste maaltijd was, deden ze er ook nog
een toetje bij.”
Het ontroert Rosemarie. “Ik ben heel blij met die jongelui, ze zijn
prachtig. Ik ben bijna 84. Ik voel mij rijk met deze jonge mensen die
hun tijd en energie willen geven aan ouderen.” Ook in tijden van
corona. “Normaal gesproken komen ze binnen voor een praatje.
Nu is het meeste contact via de e-mail. Ik mis wel dat ze niet kunnen
binnenkomen, maar ik ben toch erg blij als ze zijn geweest. Je merkt
dat Chantal van Thuisgekookt haar best doet om de goede mensen
bij elkaar te brengen.”
“Ik voel me ook vrij om dingen te vragen. Zo ben ik gek op spinazie
en had ik een keer gevraagd per mail om spinazie met puree en een
gekookt ei. Wat ze ook koken, het is altijd lekker. Ze vragen ook altijd
van tevoren wat ik niet lekker vind. Op groente ben ik gek, behalve op
dikke oude tuinbonen, want die heb ik in de oorlog altijd moeten eten.
Vreselijk, die harde velletjes. Ik heb gezworen dat ik die nooit meer
eet.
Als zonnig mens ik zou niet gelijk van eenzaamheid wegkwijnen als
dit initiatief niet bestond. Maar het is fantastisch dat het er is. Dat er
mensen zijn die voor je willen koken en dan ook nog de tijd nemen
om even te zitten en een praatje te maken. Dat betekent veel.”

Aanmelden?
Wil jij ook worden gekoppeld aan een thuiskok of meer informatie
over de stichting? Kijk op www.thuisgekookt.nl/helpmijzoeken of bel
naar 085-0608768. Een van de teamleden kijkt graag met je mee
wat ze voor je kunnen betekenen!

Een nieuw gemaal bij Ons Buiten
Wie regelmatig op het fietspad langs het spoor loopt of fietst, kan het niet
zijn ontgaan: de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van
een nieuw gemaal. Een kunstwerk, zo heet dat in termen van het
Waterschap HDSR. En als je de werkzaamheden een beetje gevolgd hebt,
dan kon je wel zien hoeveel vakmanschap er in dat nieuwe kunstwerk zit.
Dit gemaal betekent een forse verandering voor Ons Buiten. Zo is de pomp nu op afstand
bedienbaar en is dus een enkel telefoontje voldoende om het gemaal harder of zachter te
laten werken. De werking dus schaalbaar, terwijl de oude pomp alleen maar aan of uit kon.
Tenslotte is de afvoer rigoureus veranderd, waardoor er hopelijk meer kroos uit de sloten
mee-afgevoerd wordt. Maar mocht dat niet helemaal lukken, dan is er ook een voorziening
bedacht waarmee we de strijd tegen het kroos hopen te intensiveren.
Behalve het gemaal, is ook het hekwerk helemaal vernieuwd. Er is een nieuwe beschoeiing
aangebracht, met een fraaie opening in het houtwerk bij de bijenkorven. Zodoende kan het
water dat achter de loods valt, makkelijk naar de sloot stromen. Ook aan de noordkant van
het fietspad zijn werkzaamheden verricht. Daar zal het hek nog vernieuwd worden. Het doorzicht vanaf het fietspad over de windsingel is nu vrij.
Tuinenpark Ons Buiten is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Waterschap en
met de aannemer die het werk heeft uitgevoerd. En – zo leerden we op de laatste dag van
de werkzaamheden – het genoegen was geheel wederzijds.
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Naam: Boris
Leeftijd: 5 jaar

In welke straat woon je? In de Livarstraat
Heb je een broer(tje)/zus(je)? Ik heb een zusje; ze heet Bente en
is 2,5 jaar oud.
Wat is jou favoriete speelplek in onze buurt? Ik speel graag op het
schoolplein van OBS Voordorp. Je kan daar heel hard steppen en
ook voetballen in de voetbalkooi.
Heb je nog een andere plek in onze buurt waar je graag naartoe
gaat? Ja! De klimtoren bij de Zeven Stroompjes. Daar kan je super
goed in klimmen. En je kan er ook nog in het zand spelen.
Als jij nog iets nieuws voor onze buurt zou mogen kiezen, wat zou
dat dan zijn? Ik zou heel graag ergens een trampoline willen waar
je lekker kan springen. Ik vind het super leuk om op een
trampoline te springen!
Boris, dankjewel voor je bijdrage! Er komt een klein presentje jouw kant op. Wil jouw kind ook een keer mee doen
aan de kinderrubriek ‘Door kinderen, voor kinderen’, geef hem/haar dan op via voordorpvooruit@gmail.com, onder
vermelding van ‘kinderrubriek’.

Ingezonden

Nieuwe ruif en nieuwe boom
Dankzij de donaties, die we gelukkig nog regelmatig ontvangen,
konden we een nieuwe ruif kopen. Van de oude ruif was op een
aantal plaatsen het hout verrot. Elke ochtend wordt de ruif gebruikt
om Mona en Lisa te voeren, terwijl Roos in de stal haar eten krijgt.
Zo voorkomen we dat Roos alles van de andere dieren wegkaapt.
Schapen geschoren
Op zaterdag 15 mei zijn de schapen
Roos, Mona en Lisa geschoren. Dat
gebeurt elk voorjaar, zodat de schapen
de warmere dagen niet in hun winterjas hoeven door te brengen. Voor het
scheren huren we een professionele
schapenscheerder in. Het is elk jaar
weer een flinke klus om de schapen te
vangen, stevig in de greep te houden
en rustig te laten liggen tot ze klaar
zijn. Want leuk vinden ze het beslist
niet. Maar nu ze hun jasje uit hebben,
kunnen we goed zien dat ze niet te dik
of te mager zijn en de winter dus weer
goed zijn doorgekomen.
Stratenmakers aan het werk
De afgelopen weken hebben twee stratenmakers alle tegels rond de
stal weggehaald, de ondergrond geëgaliseerd en daarna dit stuk
opnieuw bestraat. Nu ligt alles er weer lekker strak bij. Dat is vooral
fijn voor de vrijwilligers, die hier elke ochtend met de bezem de boel
schoon vegen. Op een strakke tegelvloer gaat dat namelijk veel
gemakkelijker!

Bij de bult langs de vijver is een mooie nieuwe perenboom geplant.
Het is een oud Hollands ras: Gieser Wildeman – een boom met kleine
roestbruine vruchten en stevig wit korrelig vruchtvlees. De stoofperen
zijn in november rijp en smaken zoet en bijzonder sappig.

Nieuw leven
In de kippenstal zijn nieuwe jonge kuikens gehuisvest. Ze komen van
een kweker uit Drachten. Helaas zijn er enkele kuikens niet sterk
genoeg gebleken. We hopen een groepje van vier binnenkort onder
het net achter de stal buiten te laten.En een van de orpington-eenden
is aan het broeden. We hopen de eieren te redden van de begerige
kraaien, want die roven - zodra ze de kans krijgen - graag een eitje.
Wie weet, leidt dit tot nieuw eendenleven op de weide.
Vrijwilliger gezocht
Een van onze vrijwilligers gaat ermee stoppen. We zoeken een
opvolger, bij voorkeur voor de zondagochtend. Een vrijwilliger voert
tussen 9:00 en 10:00 de dieren, zorgt voor schoon water en veegt
de bestrating schoon. Meestal is dat in een uurtje gepiept. Een keer
in de maand hebben we op zaterdagochtend een klussendag met
afsluitend koffie.
Heb je belangstelling?
Stuur een berichtje naar secretariaat@onsbuitenutrecht.nl of loop
een keer langs op zaterdagochtend.

Voordorp Vooruit de oude doos: Voordorp toen en nu
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Wil je meer weten over de achtergrond van een straat in onze wijk?
Lees hier gerust meer informatie over op onze website.
Toen Voordorp in de jaren 90 gebouwd werd, leek het een totaal
andere wijk te worden dan we gewend waren in Utrecht. Men zegt
wel eens: ‘het lijkt alsof je op de set van een fictiefilm staat’.
Er werden witte en pastelkleurige huizen gebouwd met ronde daken,
ronde ramen en op sommige plekken zelfs ronde muren. De achttien
straten in Voordorp werden vernoemd naar internationaal bekende
vrijheidsstrijders.

Vanaf 2005 was de
gemeente al bezig met zijn
plan om hier woningen te
bouwen, na zeven jaar werd
het dan ook werkelijkheid.
Het Veemarktterrein werd gesloten en vervolgens gesloopt.
Op het terrein werd flink gebouwd en in 2014 werd de eerste woning

Voordorp in aanbouw. Bron: collectie fotografisch documenten A1
Utrechts Archief

Luchtfoto van de Veemarkthallen (Sartreweg 1) te Utrecht, uit het zuiden;
op de achtergrond de wijk Voordorp (1999).
Bron: 85397 / collectie Het Utrechts Archief

Er kwamen een hoop gezinnen in de wijk wonen en zij vonden al
snel hun plek in de wijk. Je woont hier ideaal! Je ervaart de rust en
gezelligheid als in een dorp, maar je woont in de stad en je bent
binnen 10 fiets-minuten in het hart van het centrum! In de loop der
jaren was de OBS Voordorp-school verplicht het gebouw te vergroten,
omdat het simpelweg te klein werd.

opgeleverd. Ook bij de bouw van de huizen op het voormalig
Veemarktterrein kon je zien dat er ook een totaal andere wijk
gebouwd werd dan we gewend waren. Nieuwe bewoners hadden de
mogelijkheid om hun eigen woning te ontwerpen en te bouwen.

Een luchtfoto van het Veemarktterrein in oktober 2015.
Bron: Gemeente Utrecht
Gezicht op het schoolgebouw en de speelplaats van de nieuwe Openbare
Basisschool “Voordorp” (Ché Guevarastraat 15) te Utrecht (1992).
Bron: 822212 / collectie Utrechts Archief

Voordorp was gelegen naast het Veemarktterrein, hier heeft vanaf
1970 de Utrechtse vee- en paardenmarkt plaats gevonden.
Daarnaast was er ook iedere dinsdag een automarkt en vonden er
regelmatig (kleinschalige) evenementen plaats.

De redactie van de buurtkrant Voordorp & Veemarkt Vooruit is
opzoek naar een nieuwe, toepasselijke, naam voor de buurtkrant. Daarnaast zouden we het leuk vinden om de Veemarktbewoners meer bij onze krant te betrekken en willen wij onze
website uitbreiden met de straatnaam-achtergrond van elke
straat in de wijk Veemarkt. Mocht je het leuk vinden om ons
hierbij te helpen, neem contact op met de redactie!

Ingezonden

weerstand bij veel Voordorpers
tegen de bouwplannen en de
aan-passingen van het park
tot gevolg hebben gehad dat
het nu een UPP1-plan is?

Bouwplannen Aartsbisschop Romerostraat
In de vorige editie van Voordorp Vooruit is geschreven over de
bouwplannen aan de Aartsbisschop Romerostraat.
Initiatiefnemer REJOKO heeft het plan, om op de plek waar
nu Villa Kakelbont en het voormalige café zijn, een 7-8 verdiepingen hoog gebouw te realiseren. Daarnaast wil REJOKO
het park ernaast herontwikkelen en er een gebouw neerzetten
waar dan onder andere Villa Kakelbont zal komen. De gemeente
heeft veel vragen gesteld en is het zeker niet met alle ideeën
van REJOKO eens.

Gesprekken
Sinds de informatiebijeenkomst op 11 februari is er veel gebeurd.
Verschillende groepen van bewoners en organisaties hebben in
april/mei met initiatiefnemer REJOKO gesproken. Veel gesprekken
vonden plaats in de bestuurskamer van de Utrechtse Sport
Vereniging Hercules. Bij de gesprekken was ook iemand van de
gemeente aanwezig.
UPP1
De gemeente heeft in het Utrechtse Plan Proces (UPP) vastgelegd
hoe er omgegaan moet worden met grotere bouwplannen. We waren
blij verrast dat de gemeente besloot de status van het bouwplan te
veranderen (van UPP2 naar UPP1). Het verschil in het proces van UPP
1 en UPP 2 is met name dat de besluitvorming bij UPP 2 gedelegeerd
is naar het College en dat het product (het kader) dat wordt voorgelegd, bij een UPP 2 minder uitgebreid is en direct kan dienen als
toetsingskader voor bouw plannen: de Bouwenvelop. Zou de grote

Park
Er zijn ook grote zorgen over
de gevolgen van die nieuwbouw voor het park ernaast en het herontwikkelen ervan. In het beleid van de gemeente is vastgesteld dat er
per woning 75 m² openbaar groen moet zijn. In heel Utrecht
NoordOost is dat maar 43 m², volgens de informatie van de gemeente.
Op woensdag 12 mei vond een gesprek plaats met REJOKO,
Voordorp aan Zet en een paar andere belanghebbenden; ook iemand
van de gemeente was aanwezig. Er is toen vooral aandacht gevraagd
voor het belang van het park en de stedenbouwkundige ligging ervan
in Voordorp. Frans van den Berg hield een vlammend betoog en hij
werd aangevuld door anderen. De gemeentelijk stedenbouwkundige
wordt ook voor een bezoek uitgenodigd.
Het gesprek in de buitenlucht op 12 mei over het park beviel
wel goed, maar er blijven grote zorgen over het bouwplan in
z’n geheel.

Vervolg
Over een aantal maanden (vermoedelijk pas eind van de zomer) zal
REJOKO met groepen bewoners in gesprek gaan over het bouwplan;
REJOKO wil eerst meer duidelijkheid en zekerheid van de gemeente.
Hoe die gesprekken met buurtbewoners dan plaats zullen vinden,
hangt mede af van de beperkingen door Corona.
Voordorp aan Zet heeft wijkwethouder Linda Voortman uitgenodigd
voor een bezoek aan het park.

Nu een EK, straks weer lekker competitie

Ingezonden

Deze maand is de maand van het uitgestelde Europese Kampioen-schap Voetbal.
Die eerste Europese titel kan de meerderheid van onze leden zich al niet meer
herinneren. Want als je vóór 1988 geboren bent speel je natuurlijk niet meer in de
jeugd. En in die jeugdafdeling spelen maar liefst 800 van de 1.200 actieve leden van Sporting’70.
Het tweede Europese Kampioenschap is echter een heel ander verhaal! Hoewel het nog maar zo
kortgeleden lijkt werden de Oranje Leeuwinnen precies vier jaar geleden gehuldigd in onze stad,
Utrecht.
Official Homeground
Maar het Oranje succes was niet het enige dat dit EK in 2017 zo bijzonder
maakte. Gedurende het hele toernooi was Sporting’70 namelijk ‘official
homeground’ voor een andere favoriet van het EK Vrouwenvoetbal 2017:
het Engelse team. ‘The Lionesses’ trainden dagelijks op het hoofdveld,
na hun warming-up in de kantine. Een geweldig ervaring voor onze jeugdspelers, jongens én meisjes, om zoiets van zó dichtbij mee te maken.
Sportieve ervaringen
En die (sportieve) ervaringen, daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Op de training, tijdens de wedstrijden maar ook al die momenten daar
omheen. Zelfs in de afgelopen coronamaanden met allerlei activiteiten zoals onze voetbaldagen, de vriendinnendagen, challenges, technische
trainingen, de Sporting’70 Home Games en deze maand de Nationale Voetbaldag als startpunt van het EK. Lijkt jou dat ook leuk? Kom gewoon
eens langs. Of train een keertje mee. Iedereen is van harte welkom! Sporting’70, Voorveldselaan 4, 3573 PV Utrecht, 030-2717470

Voordorp en
Veemarkt; twee
verschillende delen
in eenzelfde buurt. Niet iedereen
komt in elk gedeelte van de buurt,
en is misschien niet op de hoogte
van al het moois wat onze buurt te
bieden heeft. Graag nodigen wij
iedereen uit om foto’s te maken
van dat wat jij mooi, bijzonder of
belangrijk vindt in de buurt.

Bevrijdingsdag op de Schoonebekerstraat
door Catharina Böing, Ons Buiten met
opkomende lente door Judith M Witmond
en een mooie duif van de dierenweide
door Mandy Tober

Je kan je inzending, eventueel met bijschrift, sturen naar: voordorpvooruit@gmail.com, onder vermelding van ‘buurt in
beeld’. Inzendingen zullen geplaatst worden op de Facebookpagina van de krant en de mooiste foto(‘s) zal gepubliceerd
worden in de nieuwste krant. Doe je mee? De deadline voor de volgende editie is zaterdag 28 augustus 2021.
We hadden weer veel leuke inzendingen en stonden voor moeilijke keuzes.

Ingezonden

Elke vrijdagochtend fitness
voor ouderen bij USV Hercules

Bijna twee jaar geleden is De Derde Helft gestart bij USV Hercules
onder het motto “bewegen en ontmoeten voor ouderen”. Dit initiatief
is een groot succes geworden. Gemiddeld kwamen meer dan
50 ouderen langs voor een bakkie koffie, een gezellig praatje, maar
vooral om samen te sporten en te bewegen. Vanwege de coronaregels moesten we helaas onze sporthal en paviljoen sluiten. Dat
betekende geen koffie meer en dat we moesten stoppen met alle
binnen activiteiten. Maar het sporten en bewegen buiten gaat nog
steeds door. Elke vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 wordt er fitness
voor ouderen georganiseerd. En als men nog zin heeft, wordt er
daarna nog jeu de boules gespeeld.
Kom gerust een langs op de vrijdagochtend en kijk of je het bevalt.
Bewegen in de buitenlucht is heerlijk en misschien ontmoet je nog
bekenden uit de buurt. Voor meer informatie: stuur een mail naar
infoderdehelft@usvhercules.nl

Wist je dat…
onze buurt een tijdelijke
snelheidsmeter heeft?
Sinds enkele tijd staat er
een snelheidsmeter op de
Aarts-bisschop Romerostraat
ter hoogte van de Luis
Pedro Brionstraat. Doel hier
van is om automobilisten
zich bewust te laten
worden van hoe hard ze
rijden.
Het snelheidsbord heeft,
volgens de gemeente,
invloed op het rijgedrag
van verkeer dat (onbewust)
5 tot 10 kilometer per uur
te hard rijdt. De informatie
die het bord verzameld
wordt niet door de
gemeente gebruikt omdat
bijvoorbeeld ook fietsers en
brandweer worden geregistreerd, waardoor er een minder
betrouwbare, algemene, meting ontstaat. Ook registreren de
borden de informatie niet altijd goed.
Het bord is tijdelijk van aard: zo’n zes weken en zal dan
weer verplaatst worden.

Startschot
Zusterpark Voordorp
Op 21 juni zal Gijs de Kruif, directeur van
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, samen
met onze wijkwethouder Linda Voortman
het nieuwe Zusterpark Voordorp openen.
Soortgelijke parken zijn er al in Rotsoord
en Cartesiusweg. Vanaf 20.00 uur zijn
bewoners welkom, in het park Hart van
Voordorp (bij de Voortuin) met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Het belang van het Zusterpark zal met een toelichting en een
visuele bijdrage van Jerine Copray,
duidelijk worden gemaakt.
Het Zusterpark wil van Voordorp één groot
park maken door het openbaar groen de
onze te maken, versteende delen om te
zetten naar groen, klein postzegelgroen aan
elkaar te verbinden van straat tot straat, van
wijk naar wijk en naar buiten tot aan de
Utrechtse Heuvelrug aan toe.

Ingezonden

Maar wat en van wie is dat Zusterpark?
Dat Zusterpark dat zijn wij! Jij en ik,
bewoners van de wijk die onze krachten kunnen bundelen, elkaar stimuleren, leren zien
dat ook die kleine boomspiegel met wilde
bloemen van grote waarde is voor onze eigen
groenbeleving, maar ook voor bijen, vlinders
en vogels. Stukken saai openbaar groen
adopteren en daar een mooie groene zone
van maken ter vergroting van de biodiversiteit. Dat is wat de initiatiefnemers van
o.a. tuinenpark Ons Buiten, Buurtmoestuin

De Voortuin, Het Groene Dak met het nieuwe
Zusterpark Voordorp voor ogen staat. In het
park Hart van Voordorp komt naast het
informatiebord ook een bankje. Laat je
inspireren door het zicht vanaf het bankje tot
wat wij samen van Voordorp kunnen maken.
Doe mee door gewoon te beginnen of neem
contact met Frans, kijkeven@tiscali.nl .
En voor meer informatie:
www.np-utrechtseheuvelrug.nl/zusterparken .

Enquête Voordorp en de rest van Utrecht Noordoost

Ingezonden

In het maartnummer van Voordorp Vooruit is gemeld dat er eind maart een digitale enquête gehouden zou worden onder bewoners. Het liep
iets anders. Er ontstond vertraging toen ook andere buurten van Noordoost mee konden gaan doen. Op zich natuurlijk goed nieuws.
De verwachting is dat de enquête nu begin juni echt van start gaat. Binnenkort krijgen bewoners een flyer in hun bus. Op die flyer staat een
linkje waarmee je kunt inloggen om de enquête in de vullen. Ook zal dat linkje op bijvoorbeeld Nextdoor geplaatst worden.
Er worden onder andere vragen gesteld over het wonen in de buurt, de verkeersveiligheid, het groen, maar ook hoe het voor jong en oud is
om in de buurt te wonen. De enquete is een initiatief van het Wijkplatform Noordoost.
Het Bewonerscomite Voordorp heeft ook thema’s/vragen aangeleverd, die specifiek voor Voordorp zijn; natuurlijk ook over de bouwplannen.
Het is belangrijk om je mening te geven. Op basis van je postcode (cijfers + letters) krijg je de specifieke vragen voor Voordorp te zien én de
algemene vragen over Utrecht Noordoost.
Het rapport naar aanleiding van de enquête wordt na de zomer aan het Wijkplatform gepresenteerd.

Buurthuis Het Wevehuis

Ingezonden

Buurthuis Het Wevehuis zit op dit moment gevestigd in de regenboogschool in de wijk Tuindorp. Helaas
moeten wij deze locatie verlaten en zijn wij op zoek naar een nieuwe, geschikte, plek voor het buurthuis.
Middels dit bericht willen wij de wijkbewoners op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. Wij zijn op dit moment in gesprek met de
verhuurders van het pand van het voormalig café aan de Aartsbisschop Romerostraat. Om te kunnen realiseren dat het Buurthuis voortgezet
gaat worden, zijn wij in gesprek met bouwbedrijven om het pand op te knappen. Echter kunnen wij hierin gezien de kosten niet alles uitbesteden aan derden. Daarom zijn wij op zoek naar buurtbewoners die zich graag willen inzetten voor het realiseren van een nieuwe locatie!
Wil je ons helpen? Stuur dan een mailtje naar post@wevehuis.nl en we nemen contact met je op! En wil je meer info, bekijk het artikel over
het Wevehuis, wat onlangs is verschenen in het AD.

AGENDA: Hele maand juni: Wandeling van winkelcentrum De Gaard, plattegrond kan opgehaald
worden in de folderbak bij de Primera. 10 juli: ‘Walk to Fight Cancer’, www.fightcancer.nl/event/walk-to-fight-cancer/locaties
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