
Editie 91, jaargang 19, maart 2021

Fietsen voor vluchtelingen 
in Star Lodge
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Kindervluchtelingen die verblijven in Star Lodge 
hebben op 15 januari jl. een fiets en fietsles gekregen. 
Enthousiaste Voordorpers en Veemarkters hebben 
zich voor dit initiatief ingezet. Lees hier het verhaal en 
bekijk de fotoreportage. 

Half maart is het weer zo ver: de 
gemeenteraadsverkiezingen.  Weet jij welke partijen 
specifieke plannen hebben voor onze buurt? Of voor 
NoordOost als geheel? En weet jij of er buurtbewoner 
verkiesbaar zijn? Enkele partijen lichten graag hun 
lokale plannen kort toe.   

Het was, en is waarschijnlijk nog steeds, een hot topic 
in de buurt. De parkeerproblematiek en de  daar aan 
verbonden peiling omtrent het wel of niet invoeren van 
betaald parkeren. Lees hier een update rondom de  
invoering van betaald parkeren en  de consequenties 
die hier aan verbonden zijn.    

Op 21 januari zijn op de Veemarkt, voor de wijk 
Noordoost, de fruitboompjes uitgedeeld bij de 
herinneringsboom ter ere van het 900-jarig bestaan
van de stad.  De boom, welke geplant zou worden 
tijdens een feestelijke ceremonie, staat in het 
plantsoen aan de Biltse Rading aan de Reylandstraat.

De eerste editie van de buurtkrant voor 2022 is een feit. Misschien heb je je afgevraagd waar de naam en het logo van 
Voordorp Vooruit gebleven zijn? In het artikel op pagina 3 kan je lezen dat Voordorp Vooruit verder gaat onder de 
naam buurtkrant DorpsMarkt en waarom hier voor gekozen is. 

Deze editie staat bomvol informatie! We zijn verheugd dat we veel kopij hebben mogen ontvangen, waaruit blijkt dat 
veel mensen iets in de buurt onder de aandacht willen brengen. Tevens is het streven van de redactie om elke editie 
één (of meerdere) eigen bijdrages te leveren. Wat kan je verwachten in deze editie?

Geen buurtkrant zonder groene artikelen: de herinneringsboom, biologisch groen-doen en een floratheek in het 
buurthuis. Uiteraard zijn er leuke bijdrages van de Dierenweide en buurtmoestuin de Voortuin.  Tevens is er veel te 
lezen over vervoer: de invoering van betaald parkeren, deelmobiliteit en fietsnieuws. Over fietsnieuws gesproken: lees 
ons uitgebreide artikel en fotoverslag over het fietsproject voor de vluchtelingenkinderen die verblijven in Star Lodge 
Hotels!

In deze krant besteden we ook aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Enkele partijen hebben 
ons benaderd voor publicatie. Op pagina 10 en 11 kan je er meer over lezen. Op 3 april is (eindelijk!) weer de kunstroute 
Voordorps Verbeelding. Lees de verschillende bijdrage en ga die zondag lekker op pad! Vergeet dan ook niet om langs 
het nieuwe Wevehuis te lopen. Ze zijn officieel geopend en hebben al een leuke agenda voor verschillende activiteiten, 
waaronder een bingo. Je kan er meer over lezen op pagina 15. Het Wevehuis is tijdelijk en daarmee doelen we op de 
nieuwbouwplannen op de huidige locatie. Frans van den Berg (Voordorp Aan Zet) geeft een update over de plannen. 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de volgende editie? Stuur een e-mail naar buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com, de 
deadline is zondag 29 mei. We wensen je veel leesplezier met deze eerste editie van buurtkrant DorpsMarkt. 

Eindelijk kan het weer: kustroute Voordorps 
Verbeelding! Op zondag 3 april gaan er vele deuren 
voor je open om kennis te maken met kunst uit de 
buurt, in de buurt. Lees er meer over op deze pagina!

Het Wevehuis is officieel geopend aan de Aartsbischop 
Romerolstraat 332. Christa en Mandy Tober hebben 
hard gewerkt om van het oude, vergane café een fris 
buurthuis te maken. In deze krant vertellen ze je meer 
over wat er georganiseerd wordt in het buurthuis.  
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Voordorp Vooruit gaat verder als buurtkrant DorpsMarkt

Op vrijdag 22 april is er weer de Biltse Streekmarkt. Voor 
de 2e keer op de nieuwe locatie bij Kinderboerderij De 
Schaapkooi in Bilthoven. Op de Biltse Streekmarkt staat 
lokaal geproduceerd, gezond en milieuvriendelijk voedsel 
centraal. Producenten uit de streek bieden hun eigen 
producten aan. Denk aan fruit, groente, vlees, zuivel, 
brood en bonbons.

Naast voedsel biedt de markt ook plaats aan enkele non-
food ondernemers. Hierbij vinden we het belangrijk dat 
het duurzame producten zijn met een transparant, goed 
verhaal. Naast uw boodschappen kunt u op de markt 
dus ook terecht voor mooie kadootjes. Neem tussendoor 
nog een lekker hapje, geniet van de muziek en laat de 
kinderen meedoen met de kinderactiviteiten. 

Op vrijdag 22 april van 15:00 tot 19:00 uur vindt u de 
Biltse Streekmarkt op het terrein van kinderboerderij 
De Schaapskooi aan de Melkweg in Bilthoven (achter 
het Lichtruim). Leuk weetje: De Biltse Streekmarkt 
is begonnen als de Dorpsmarkt. Grappig dat deze 
vernieuwde krant ook deze naam heeft gekregen. 

Kijk voor meer informatie op www.biltsestreekmarkt.nl of 
volg ons op Facebook.

Vanaf  dit  jaar  gaat  de  buurtkrant  verder  onder  een  nieuwe  naam:  
buurtkrant  DorpsMarkt,  buurtkrant  voor  Voordorp  en  Veemarkt.

In januari 2021 gaven we als nieuwe redactie aan dat we een nieuwe naam zochten, omdat we vonden dat de nieuwe 
deelbuurt Veemarkt toch minder aanwezig was in de naam. Dit ondanks het feit dat het onder Voordorp valt maar vaak 

door bewoners en gemeente wordt aangeduid als eigen buurt. 

Daar wij een buurtkrant zijn, wilden we kijken of we zo veel mogelijk input vanuit de buurtbewoners konden krijgen. 
Vandaar dat onze eerste intentie was om alle namen die we binnen kregen als poll aanbieden en dan vanuit de top 3 

zouden wij als redactie een nieuwe naam kiezen. Helaas was ons idee wat te groot en de inbreng minder dan we hadden 
verwacht, waardoor we uiteindelijk dat plan veranderden. Ons eigen idee werd groter, niet alleen een nieuwe naam 

maar ook nieuwe look, andere website, alles in een fris jasje en het leek ons mooi om hiernaar toe te werken in 2022 als 
verrassing met nieuwjaar. 

Van de namen die we hadden verzameld vonden we er nog steeds vele leuk dus stonden we nog wel voor de moeilijke 
keuze, welke naam en welke “look” past daar bij. Zoals nu wel duidelijk is geworden, hebben we gekozen voor DorpsMarkt, 

een inzending van Judith Maud Witmond! Wat ons aansprak was het automatische gevoel van samenzijn, zoals bij een 
dorpsmarkt zelf al was, net zoals het leuke idee dat VoorDORP en VeeMARKT op een herkenbare manier samen waren 

gevoegd. Met deze nieuwe naam zijn wij aan de slag gegaan met een nieuw logo en een nieuwe stijl voor de krant, 
waarvan je nu de eerste editie in handen hebt!

Judith, bedankt voor je leuke inzending en we hopen dat we nog lang te kunnen genieten van zo’n leuke naam! 

van de redactie

De Biltse Streekmarkt is er weer!
ingezonden door Bertien van der Kerk
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Het Wijkplatform Noordoost
Wat doen we en wie zijn we?  
Wij als Wijkplatform Noordoost gaan ons verder 
ontwikkelen. Wij willen graag een cruciale rol gaan spelen 
in het bewerkstelligen dat de burgers van Noordoost gezien 
en gehoord worden.  
 
Om dit beter te kunnen doen gaan we werken/ gebruik 
maken van een nieuwe soort website. Eén waar de 
gebruikers aan zet zijn en voor hun belangrijke zaken 
kunnen melden en dat laten weten aan andere bewoners.  
Binnenkort zullen de uitslagen van de door ons gehouden 
wijk brede enquête daar te zien zijn. Neem en kijkje en zie 
zelf hoe het eruitziet (https://www.noordoostutrecht.nl). 

In onze uitgevoerde buurt/wijk enquête, die door 3300 
burgers ingevuld is, zijn er veel burgers die aangegeven 
hebben meer te willen doen: wij willen hen hierin helpen.

Denk aan de volgende wijk groepen:
 1. Verkeer buurt/ wijk groep
2. Tuin Ambassadeurs buurt/ wijk groep
3. Buurtberaad Noordoost
4. Initiatievenfonds buurt/ wijk groep
5. Warm Energie buurt/ wijk groep
6. Bouwlocaties buurt/ wijk groep

Natuurlijk is er nog veel meer: lees vooral de resultaten 
van jullie/ onze enquête. Er zijn buitengewoon 
interessante resultaten…..echt.

Bijvoorbeeld, beste Voordorpers: ruim 80% van jullie 
hebben nee gezegd tegen de wolkenkrabbers op 
Voordorp en zij hebben zich duidelijk uitgesproken: “geen 
Wolkenkrabbers in ons Voordorp”! Specifiek vragen we 
jullie ook te kijken naar de resultaten van pagina 66 over 
de verantwoording afleggen over burger rechten.  

Let goed op en stem bedacht bij de aanstaande 
gemeenteraad verkiezingen! Alle beslissingen over de 
bouw van de wolkenkrabbers zijn uitgesteld tot na de 
verkiezingen. Uitgesteld door de volgende partijen: D66, 
GL en CU (de huidige coalitie). 
 
Wij heten uw bijdrage graag welkom!
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De gemeente Utrecht heeft op 6 januari jongstleden in haar digitale nieuwsbrief laten 
weten dat er per abuis een verkeerde datum gecommuniceerd was over het plantsen van de 
herinneringsboom voor de wijk Noordoost in het platsoen bij de Ryelandstaar. De correcte datum 
zou 17 januari zijn. De redactie heeft direct per mail contact opgenomen met de gemeente met 
de vraag hoe laat de boom feestelijk geplant zou worden zodat er een mooie fotoreportage 
gemaakt zou kunnen worden voor in de buurtkrant. Helaas liet een reactie op zich wachten, 
waarna er telefonisch contact is opgenomen met de gemeente met verzoek tot informatie. Op 
14 januari kreeg de redactie een e-mail van de gemeente Utrecht waarin gemeld werd dat de 
herinneringsboom reeds geplant was!

Vanwege de huidige coronamaatregelen was er besloten dat de feestelijke ceremonie geen 
doorgang konden vinden. Daarom is er besloten meerdere bomen tegelijkertijd te planten, 
aangezien dit voor de planter veel werk scheelt.

De redactie was verbijtserd over deze e-mail van de gemeente. Hoe kan binnen een tijdbestek van 
8 dagen de communicatie van de gemeente gaan van “een feestelijke ceremonie voor het planten 
van de herinneringsboom voor onze wijk” naar “er is geen ceremonie en de boom is al geplant”? 
Uiteraard is er begrip voor het respecteren van de coronamaatregelen, maar begrip voor de 
communicatie vanuit de gemeente is er niet. 

Op 21 januari is het weggegeven van de fruitboompjes door de gemeente wel doorgegaan in de 
vorm van click-en-collect. Onder andere Tuin 3 en MarktMeesters hebben een pruimenboompje 
weten te bemachtigen. ATV de Pioniers zijn een krentenboompje rijker! We hopen dat de wijk- en 
buurtbewoners die een boompje hebben opgehaald een bijdrage kunnen leveren aan het groen-
doen in de wijk en hun buurt.     

Herinneringsboom Noordoost op Veemarkt helaas 
niet feestelijk geplant
van de redactie

Foto: Ingeborg Spandaw

Foto: ATV de Pioniers

ingezonden door Pia Kemper

https://www.noordoostutrecht.nl/


Man-vrouw op de dierenweide ingezonden door Leo Lentz

Nieuwe tuinders welkom bij de Voortuin!
ingezonden door Karin de Jonge

De afgelopen maanden was het rustig in de Voortuin. Voor de 

tuin is die winterrust eigenlijk wel goed. De grond kan dan tot 

rust komen. Ondertussen kiemt er onder de grond het nieuwe 

leven en inmiddels kunnen we de eerste voorbodes van de lente 

zien: heerlijk al die krokussen, sneeuwklokjes en andere bloemen 

die uit hun bolletjes omhoog kruipen en kleur brengen in de tuin!  

Op de eerste meewerkdag in februari is de kruidentuin klaar 

gemaakt voor een nieuw seizoen: de paden zijn bijgewerkt, de 

salie en rozemarijn die zo uitbundig groeiden zijn bijgesnoeid en 

de aardbeien zijn verplaatst naar een groentevak in de moestuin. 

Helaas waren nogal wat tuinders door Corona geveld, dus we zijn 

klein begonnen.

Nieuwe tuinders zijn van harte welkom, er is genoeg te doen. 

Dus of je nu voor een keertje komt, of regelmatig kan, alle hulp is 

welkom. 

We hebben zin in het nieuwe seizoen en wie weet kunnen we dit 

jaar ook weer een gezellige activiteit voor de buurt organiseren, 

nu dat door de versoepeling van corona maatregelen weer 

makkelijker kan. Dus kom gezellig aanwaaien op onze volgende 

meewerkdag: zondag 13 maart, 11.00-13.00 uur.  Meer info: 

www.devoortuininvoordorp.nl 

De verhoudingen tussen mannen en vrouwen worden 

ingewikkelder. De vrijwilligers van de dierenweide stelden zich 

de volgende vraag: Hoe zit het eigenlijk met de verdeling van de 

geslachten op de dierenweide? En hoe gaan ze met elkaar om?

Bij sommige dieren hoeven we niet lang na te denken. De schapen 

Roos, Mona en Lisa zijn allemaal ooien, zoals de vrouwtjes bij de 

schapen heten. Bij de geiten is het ook niet moeilijk: Annie is de 

oudste geit en vernoemd naar onze vroegere burgemeester; een 

vrouwtje, evenals moeder Lieve en dochter Aagje. Maar zoon 

Boet is een man, ook al is hij gecastreerd. Wist je dat we zo’n 

gecastreerde bok een hamel noemen? Over Boet komen wel eens 

klachten binnen. Hij valt zijn moeder en zijn zus regelmatig lastig, 

niet alleen door te bokken met zijn flinke horens. Nee, hij bespringt 

ze ook af en toe, terwijl de dames daar echt niet van gediend zijn. 

Bij de knaagdieren is het makkelijk. Twee vrouwelijke konijnen 

(vodsters) en allemaal vrouwelijke cavia’s (zeugjes) met één 

gecastreerd beertje. Hier willen we absoluut geen mannetjes 

bij hebben, want dat leidt gegarandeerd flinke gevechten.

Dan de vogels. Over de verdeling bij de witte duiven zijn we 

onzeker, maar er zijn zeker mannetjes (die heten doffers) en 

duivinnen. Soms vinden we namelijk jonge duiven in de duiventil. 

In het voorjaar kun je aan het gedrag ook wel zien dat sommige 

duiven vlinders in de buik voelen. Dat zie je soms ook bij de drie 

roodkopganzen. Dan zit de een de ander achterna op zoek naar een 

paringskans. Maar jonge gansjes hebben we nog niet gezien. En bij 

de kippen is het ook duidelijk: één haan waakt over de hennen. 

Sinds kort vinden we weer regelmatig eieren in het kippenhok.

Tot slot de eenden. We hebben twee groepjes Orpingtons, 

twee oudere eenden met één woerd en een jonger groepje 

met ook één woerd. Het mannetje, de woerd, is te herkennen 

aan de opvallende donkere kop en een krul in de staart. 

Het vrouwtje heeft een meer gecamoufleerd, vooral bruin 

verenkleed. De vrouwtjes Orpingtons kunnen wel 200 eieren 

per jaar leggen! Ook afgelopen zomer hebben we een enorme 

hoeveelheid eieren gevonden in de kooi midden in de vijver.

Maar let op: er zit ook een transgender tussen de eenden. Je zou 

het niet denken, maar een vrouwtjes-eend kan op latere leeftijd 

van geslacht veranderen, en dan komt er een krul in de staart. 

Al met al een heel gevarieerd gezelschap, hoewel de vrouwelijke 

dieren duidelijk in de meerderheid zijn. En gelukkig kunnen ze het 

allemaal redelijk goed met elkaar vinden. Want dat is bijzonder op 

onze dierenweide: alle dieren hebben toegang tot de weide en lopen 

daar dwars door elkaar heen. Dat zie je zelden op een dierenweide!
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Op OBS Voordorp maakt 
elke leerling zijn eigen reis 
in het leven en ontdekt 
wat zijn of haar talenten en 
uitdagingen zijn. Zo hechten 
wij ook veel waarde aan 
de ontwikkeling van de 
creativiteit van kinderen. 

Kunst- en cultuureducatie is 
onmisbaar om kennis van en 
inzicht in onze maatschappij 
te krijgen. Kinderen leren 
hiermee reflecteren op 
zichzelf en de ander. Op 
onze school hebben we 
een cultuurbegeleider die 

een doorgaande leerlijn 
heeft ontwikkeld voor onze 
school. De groepen 5 t/m 
8 werken bijvoorbeeld 
regelmatig in Atelierrondes. 
Dit zijn periodes van drie 
weken waarin leerlingen 
in kleine groepjes met 
de eigen leerkracht, een 
vakleerkracht beeldende 
vorming of kunstenaar 
werken aan een kunstwerk.  

De komende weken staat 
het thema Kunst centraal en 
doen we uiteraard mee aan 
de Kunstroute Voordorps 

Verbeelding. Al jaren zijn 
we trouwe deelnemer aan 
dit verbindende evenement 
en staan de deuren van de 
school open op zondag 
3 april van 13-17 uur. 

Met veel plezier werken alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 
de komende weken aan een 
mooi werkstuk om tentoon 
te stellen. 

OBS VOORDORP IN CULTURELE SFEER MET KUNSTROUTE

VOORDORPS VERBEELDING IN HET GROENE DAK

Zondag 3 april is het zover. Dan openen creatieven en kunstenaars hun deuren voor 

publiek. In het ecologisch woonproject het Groene Dak doen verschillende bewoners 

mee en is ook het Tuinhuis open voor creatieve bijdragen. Ons creatieve huis maakt 

onderdeel uit van dit woonproject en opent voor publiek op de hoek van de Sandino. 

Het meest recente werk van beeldend kunstenaar Els Vegter kun je bewonderen op 

twee verdiepingen. Het zijn olieverfschilderijen waarin de rust van polder en wad tot 

je komt. Alle schilderijen ontstaan vanuit ruw materiaal en vondsten waardoor elk werk een ontdekkingstocht is. 

Een selectie uit het vroege werk is te zien in het nieuwe buurthuis het Wevehuis. Verder kun je tijdens het winkelen in de Gaard vanaf 

15 maart een aantal schilderijen zien bij Pearle en de vishandel R. v.d. Mheen. Leuk je thuis te ontmoeten zondag 3 april tijdens de 

kunstroute Voordorps Verbeelding.

KUNSTROUTE VOORDORPS VERBEELDING GAAT DOOR! 

Na uitstel wegens de coronapandemie gaat de Kunstroute Voordorps Verbeelding door op zondag 3 april aanstaande!

Kunstroute Voordorps Verbeelding wordt georganiseerd door en voor de bewoners van Voordorp. Op 16 locaties kun je van 13.00 tot 

17.00 uur genieten van schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, fotografie, houtbewerking en optredens met poëzie en muziek. De 

activiteiten vinden plaats bij de deelnemers thuis en bij verschillende organisaties in de wijk. Openbare Basisschool Voordorp doet 
weer mee met kunst door kinderen en verschillende teken- en schilderclubs 

presenteren zich, onder andere in Tuinenpark Ons Buiten en in het onlangs nieuw in 

de wijk gevestigde Wevehuis. De route start in het Tuinhuis van het Groene Dak. 

Voor meer info zie: www.voordorpsverbeelding.nl of op facebook: https://www.

facebook.com/voordorpsverbeelding.

Kunstroute Voordorps Verbeelding wordt gesponsord door verschillende ondernemers 

van Winkelcentrum De Gaard. 

06

ingezonden door Marjan van Grieken

ingezonden door Els Vegter

ingezonden door Marieke van Vlierden

https://www.obsvoordorp.nl/
http://www.voordorpsverbeelding.nl/
https://www.facebook.com/voordorpsverbeelding.
https://www.facebook.com/voordorpsverbeelding.


A
A

R
TS

B
IS

S
C

H
O

P
 R

O
M

E
R

O
S

T
R

A
A

T 
3

3
8

Kom je ook een kopje 
koffie/thee drinken, een spelletje 

doen of een praatje maken in 
Buurthuis Het Wevehuis?

Vanaf 24 maart 2022 is er iedere 
donderdagmiddag een vrije inloop!

Iedereen is welkom tussen 
14:00 - 17:00 uur

Wil je weten 
wat er nog meer 

te doen is in het buurthuis? 
Zie onze agenda 

op www.wevehuis.nl

C

COVID-19

T

De gemeente Utrecht, afdeling Werk en Inkomen, 

stelt gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar 

voor inwoners met een minimaal inkomen. 

Buurthuis het Wevehuis heeft haar locatie beschikbaar 

gesteld om hier een pakketje op te halen. 

Dit is mogelijk tijdens de vrije inloop op

donderdagmiddag tussen 14:00 en 17:00. 

Of na overleg op een afgesproken moment: 

post@wevehuis.nl

Vriendinnentraining bij Sporting70

Vrijdag 8 april organiseert voetbalclub Sporting’70 weer een vriendinnentraining! Of je nou al op 

voetbal zit of niet, of je een vriendin bij Sporting hebt of niet, of je samen wil komen of misschien 

liever alleen: alle meiden van 6 tot 12 jaar zijn meer dan welkom!

De training begint om 15:45 uur en duurt ongeveer twee uur. Daarna kun je nog wat blijven 

eten en drinken. Rond 18:30 is het afgelopen. De vriendinnentraining 

verplicht tot niets en is helemaal gratis, je moet je alleen wel even

aanmelden: stuur een e-mail naar vriendinnendag@sporting70.nl 

met je naam, je leeftijd en eventueel wie er met je mee komt.

Sporting’70 is een vereniging In Voordorp met een warm hart voor

meiden- en vrouwenvoetbal. Van onze meer dan 1000 spelende 

leden is ruim een derde deel meisje of vrouw! Wil jij graag ook 

wekelijks met je vriendinnen een balletje trappen? Of heb je 

misschien wel de ambitie om in de voetsporen van Lieke Martens 

te treden: het maakt echt niet uit, bij Sporting’70 is 

iedere meid op z’n plek!

Voor meer informatie ga naar www.sporting70.nl.
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ingezonden door Mark Kiela

https://www.sporting70.nl/


Ingezonden door Frans van den Berg

Het park van Voordorp door hoogbouw 
bedreigd, een update.

Dit toetsingskader is niet vrijblijvend want de gemeente heeft 
de opdracht gegeven aan de projectontwikkelaar dat er een 
kwaliteitslag voor groen, park en leefomgeving moet komen. En 
de plannen voor de openbare ruimte (lees: dus ook park) moeten 
samen tot stand komen met de bewoners en hun instemming 
hebben. 
Bewoners van Voordorp verenigd in Voordorp aan Zet zullen dan 
ook inzetten dat het toetsingskader een centrale rol krijgt in het 
komende proces. 
Voordorp aan Zet is teleurgesteld dat de gemeente tot nu 
toe op belangrijke onderdelen niet de regie voert voor een 
zorgvuldig verloop van de participatie. We vrezen dan ook dat de 
projectontwikkelaar plannen maakt waar ons mooie park helemaal 
niet beter van wordt maar er juist op achteruit gaat door de 
geplande hoogbouw.

Bij presentatie van de bouwschetsen is het dan ook heel belangrijk 
scherp te letten op de projectontwikkelaar en gemeente opdat 
gemaakte afspraken met bewoners worden nagekomen. Helpt u 
mee ons mooie park te behouden?

 Voor meer info: Wijkwijzer Noordoost/Voordorpaanzet. Contact 
opnemen kan via voordorpaanzet@gmail.com

De redactie van buurtkrant DorpsMarkt zoekt 
nieuwe redactieleden!

Lijkt het je leuk om in een enthousiast team 
samen aan de buurtkrant te werken om zo alle 

inwoners van Voordorp en Veemarkt van het 
laatste nieuws te voorzien?

Stuur een e-mail naar buurtkrantdorpsmarkt@
gmail.com of laat een bericht achter op de 

website: www.buurtkrantdorpsmarkt.nl. 
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De muur bij het Wevehuis. Foto: Frans van den Berg

En toen was het stil na 16 november 2021. Soms is dat ook nieuws.  

Nog even ter herinnering:  16 november hadden bewoners in gesprek moeten gaan met de landschapsarchitect van 
de projectontwikkelaar en landschapsarchitect van de Gemeente. Dat gesprek heeft nauwelijks plaatsgevonden, want 
de projectontwikkelaar was vooral zelf aan het woord. Verwacht wordt dat de projectontwikkelaar binnenkort met zijn 
eerste schetsen voor een bouwontwerp gaat komen, waar bewoners over mogen praten.  

Belangrijk uitgangspunt voor Voordorpers is dat de projectontwikkelaar met bewoners een zogenaamd toetsingskader 
heeft afgesproken. Dit toetsingskader behelst dat gezamenlijk wordt gekeken hoe de voorgestelde veranderingen in en 
rond het park (lees: de bouwplannen) effect hebben op het park. Met als doel dat de bijzondere eigenschappen van het 
park niet aangetast maar juist versterkt moeten worden. Deze bijzondere eigenschappen zijn oa ‘Bezonning het gehele 
jaar, Verstilde omgeving, Beschutting en privacy en Groot parkbeleving’. Deze kernwaarden van het park zijn door de 
projectontwikkelaar erkend in mei 2021. 

van de redactie

https://buurtkrantdorpsmarkt.nl/


van de redactie

09

Eind januari is in Voordorp en Veemarkt 
het  wijkbericht van de gemeente  op de mat 
gevallen met de uitslag van de internetpeiling 
rondom de  invoering van betaald parkeren.

De deelgebieden 1 én 2 in Voordorp hebben voor 
invoering van betaald parkeren gestemd, net als 
deelgebied 4 (Veemarkt).   Alleen  in deelgebied 
3,  de noordelijke punt van Voordorp, is tegen   
de invoering van betaald parkeren gestemd.

Vanaf 1 juli 2022 zal er in de gebieden 1, 2 én 4  betaald 
moeten worden om te parkeren. Je kan pinnen bij de 
betaalautomaten die geplaatst worden óf met je mobiele 
telefoon via ‘parkeer en bel’.  Het tarief per uur, zonder 
vergunning, is vastgesteld op €3,22. Voor bezoekers kan 
iedereen een code aanvragen waarmee bezoek met 50% 
korting kan parkeren.  Vanaf 17 mei 2022 kan je deze 
code aanvragen via www.utrecht.nl/bewonerskorting.  
Tevens kan er vanaf deze datum een parkeervergunning 
aangevraagd worden. Woonadressen zonder eigen 
parkeervoorziening komen  allemaal in aanmerking voor 
een eerste parkeervergunning  (€27,63 per kwartaal). 
Heb je wel een eigen parkeervoorziening, zoals  een 
eigen parkeerplek of (gedeelde) garage? Dan kan je 
gebruik maken van de eenmalige overgangsregeling  
van de gemeente. Je komt dan alleen in aamerking voor 
een tweede parkeervergunning (€55,29 per kwartaal). 
Tot 9 juni 2022 worden al deze aanvragen  verzameld. 

Zijn er meer aanvragen dan (nog) beschikbare plekken, 
dan zal de gemeente loten.  Je hoort uiterlijk 27 juni 
2022 of je  deze vergunning hebt gekregen. Uitgeloot?  
Dan krijg je bericht op welke plaats je op de wachtlijst  
staat.  Alle aanvragen die ná 9 juni binnenkomen 
worden automatisch onder aan de wachtlijst geplaatst.

Wil  je een vergunningsaanvraag doen voor 
bijvoorbeeld  matel/thuiszorg, deelauto of een 
huur/leenauto? Kijk dan op www.utrecht.nl/
parkerenbewoner.   Heb je je eigen bedrijf? Dan kan 
je een zakelijke parkeervergunning aanvragen. Deze 
is niet gekoppeld aan een kenteken en dus flexibel 
inzetbaar. Kosten voor  een zakelijke parkeervergunning  
zijn €131,61 per kwartaal. Elke volgende zakelijke 
parkeervergunning kost €263,24 per kwartaal. 

Tevens hebben veel bewoners  de suggestie aan de 
gemeente gegeven  voor meer groen in de straten. Wil 
je hier zelf actief aan bijdragen? Weet je niet waar of 
hoe je moet beginnen? Lees verschillende artikelen 
in deze krant voor inspiratie! Werk je plan uit en dien 
deze in bij het  initiatievenfonds van de gemeente.  

Wil je meer informatie over betaald parkeren 
bij ons in de buurt,  neem dan contact op 
met de gemeente via parkeerprojecten@
utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

UPDATE RONDOM INVOERING 
BETAALD PARKEREN IN DE BUURT

Deelgebied 4. Bron: gemeente UtrechtDeelgebied  1 en 2. Bron: gemeente Utrecht

Verdeling stemmen. Bron: gemeente Utrecht

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/31d51bc0cc4acc89af007b0086fd9b95
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bewoner/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bewoner/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld-voor-uw-initiatief/initiatievenfonds/


De gemeenteraadsverkiezing is op woensdag 16 maart 
2022. Tevens kan je vervroegd stemmen op 14 én 15 
maart. Op deze dag(en) kan jij stemmen op de persoon 
waarvan jij denkt dat hij/zij/hen jouw belangen het beste 
behartigt.  

Stemmen kan bij elk stemlokaal in Utrecht tussen 07.30 en 
21.00 uur. Sommige locaties kunnen eerder sluiten. Zoek je 
een locatie bij jouw in de buurt? Je kan ze vinden op :
www.waarismijnstemlokaal.nl. 

Wil je meer weten over de verkiezingen? Bezoek dan de 
website van de gemeente: www.utrecht.nl/verkiezingen.

Vergeet je stempas én identiteitsbewijs niet mee te 
nemen! De laatstegenoemde mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn!
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GroenLinks zet zich in de hele stad -dus ook in noordoost- in 
voor betaalbaar wonen, eerlijke kansen en een duurzame 
toekomst. Wij werken aan een Utrecht waarin iedereen 
zich thuisvoelt en waar we mensen die dat nodig hebben 
helpen. Specifiek in noordoost willen we meer ruimte maken 
voor fietsers, voetgangers en groen. De afgelopen periode 
hebben we onder andere de Eykmanlaan vergroend. 

We zijn tegen de verbreding van de A27 door Amelisweerd. 
De verbreding is niet nodig en schadelijk voor mens, 
dier en natuur. In plaats daarvan willen we de snelheid 
op de Ring Utrecht verlagen naar 80 kilometer per 
uur. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit, neemt 
de geluidsoverlast af en verbetert de doorstroming. 

De Waterlinieweg is nu ingericht als een soort snelweg. 

Zodra het verkeer binnen de stad afneemt, willen 
we deze weg weer inrichten als een gewone 
gelijkvloerse straat. Door de snelheid te verlagen naar 
30 kilometer per uur, kunnen ook fietsers gebruik 
gaan maken van de weg en zijn er oversteekplaatsen 
voor voetgangers mogelijk. Zo ontstaat een nieuwe 
snelle verbindingsroute voor fietsers en wandelaars. 

We zetten in op duurzame energie, onder andere in de 
Voordorpse polder en de oksel van de A27 en spoorlijnen 
in noordoost Utrecht. Samen met omwonenden en 
initiatiefnemers zorgen we voor zoveel mogelijk natuur 
en biodiversiteit in deze projecten en zo min mogelijk 
overlast. Wil je meer weten over het prgramma? Bezoek  
utrecht.groenlinks.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022.

Gemeenteraadsverkiezing: 
wie heeft plannen voor de buurt?

Ingezonden door GroenLinks

Verkiezingsbord op de A. Romerostraat Foto: Mandy Tober 

Ingezonden door Volt
Ook in Voordorp en Veemarkt is er een politieke kandidaat 
te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
Utrecht. Namens Volt, een nieuwe politieke partij, stelt 
de 29-jarige Kevin Maunder-Cockram zich kandidaat. 

‘Bij de Tweede Kamerverkiezingen kregen we vanuit het 
niets 7 procent van de stemmen in Utrecht, nu wil ik 
ook dit nieuwe geluid namens Voordorp en Veemarkt in 
de gemeenteraad laten horen’. Met welke onderwerpen 
gaat hij aan de slag? ‘Er gaat genoeg goed in Voordorp en 
Veemarkt: het is fijn wonen in onze groene wijk. Alleen is 
het risico dat we maar blijven bijbouwen binnen de wijk, 
waardoor het straks te vol wordt. Daarom wil ik dat er ook 
buiten de stad wordt gebouwd, bijvoorbeeld in Rijnenburg.’ 

Wat kan er verder nog beter? ‘Ik hoor van mijn buurtgenoten 
dat er behoorlijk wat overlast is van daklozen in de wijk. 
Deze mensen hebben hulp nodig, daarom willen we goede, 
menswaardige opvang opzetten zodat we hen verder 
helpen. Hierdoor zullen ook bewoners en de bezoekers 
van winkelcentrum de Gaard minder overlast ervaren: een 
echte win-win’. Wil je meer weten over de plannen van Volt 
voor Utrecht? Kijk dan op: https://utrecht.volteuropa.org.

.

van de redactie

https://waarismijnstemlokaal.nl/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/?fbclid=IwAR0DKCwhB6ED7Ok3pPxgqxfgb2e9bNXUKWPQwMgWkZwD5_QWb95whXxdzEE
https://utrecht.groenlinks.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022
https://utrecht.volteuropa.org/
https://utrecht.groenlinks.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022
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Veemarkter Tabasum staat op nummer 5 voor de ChristenUnie
Via verschillende (media-)kanalen was de redactie van 
buurtkrant Dorpsmarkt benaderd door verschillende 
politieke partijenom een bijdrage te kunnen leveren naar 
aanloop van de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Sommige partijen hebben voorkeur gegeven aan het zelf 
aanleveren van een tekst. Tabasum Westra van Til, nummer 
5 op de lijst voor de ChristenUnie, niet. Zij pakt het anders 
aan.   

Redactielid Ingeborg mocht bij haar thuis op de Veemarkt 
op de koffie komen, wat meteen  treffend is voor Tabasum,  
haar visie en standpunten. “Ik vind  een bezoek in deze  
rare tijden ook wel gezellig”, geeft Tabasum aan als haar 
gevraagd wordt een  politieke bijdrage te leveren voor de 
krant.  Mensen ontmoeten, spreken, samenkomen, delen en 
verbinden. Allemaal kernwoorden die haar typeren.  

Van huis uit is ze jurist, maar zo zegt ze: “ niet zo’n 
snelle pennelikker hoor! Ik ben er voor de mensen die 
het nodig hebben.” Vandaagdedag is ze betrokken bij 
VluchtelingenWerk.
Hoe ze in de politiek is beland? “Iets in mij  trok aan me om 
meer te kunnen betekenen voor anderen”, vertelt ze. “Ik wist 
niet hoe, tot dat er een oproep van de ChristenUnie voorbij 
kwam voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, 
waar ze nieuwe raadsleden zochten. Vrienden en familie Foto: Ingeborg Spandaw

Tabasum zet zich met veel passie in voor anderen, zonder 
er zelf iets voor terug te willen. Armoede is een onderwerp 
waar ze passioneel over vertelt en zelfs even bij volschiet.  
Het raakt haar enorm. “Ik weet waar ik over praat, omdat 
ik weet hoe het is om in armoede te leven.”  Alleen kom je 
er niet, dus gelooft ze in samenredzamheid. “Je kunt dingen 
niet alleen oplossen of uit armoede komen, maar wel 
samen met politieke wil, maatschappelijke organisaties en 
inwoners.”
 
In een rijke,  intellectuele stad als Utrecht wil ze mensen bij 
elkaar brengen om armoede te bestrijden en de belangen 
behartigen van hen die dat zelf moeilijk kunnen. Hoe ze dat 
wil doen? Praten, verbinden en er vanuit gaan dat het glas 
altijd ‘half vol’ is! Hoe kunnen mensen geholpen worden? 
Waar is behoefte aan? En hoe zorgen we er voor dat 
mensen dichter tot elkaar komen en elkaar helpen?
Want, zo zegt ze zelf: “als je iets kan missen, kan je een 
ander helpen en als je deelt met een ander, dan kom je 
nooit tekort”.       

Wellicht heb je haar oproepen op sociale media voorbij 
zien komen om de vluchtelingen in Star Lodge Hotels te 
ondersteunen. Of zoals ze zelf zegt: “om onze nieuwe buren  
te helpen”. Ze is dan ook trots op de kledingactie die, 
samen met andere buurtbewoners,  een groot succes was. 
“Het is zo mooi om te zien dat zo veel mensen, ook mensen 
die eerst sceptisch stonden tegenover de komst van onze 
nieuwe buren, geholpen hebben bij deze actie. Van het 
inzamelen van  kleding en schoenen tot het beschikbaar 
stellen van transport; iedereen die het wilde heeft zich, 
belangeloos, ingezet voor een ander. 

Dat vind ik geweldig om te zien”. En de mensen die eerst 
scepetisch waren? “Die hebben met eigen ogen gezien 
dat onze nieuwe buren ook geweldige mensen zijn, die 
behoefte hebben aan contact. Het is fantastisch om te 
zien dat er telefoonnummers uitgewisseld zijn en op eigen 
initiatief vervolgsafspraken worden gemaakt”! En dat is  
waar het bij Tabasum om draait; verbinden en en dit als 
een sneeuwbaleffect de buurt (en zelfs de hele stad) door 
te laten gaan.  

Het tegengaan van polarisatie staat hoog op haar agenda, 
niet alleen voor de buurt, maar voor de hele stad. “Dit jaar 
bestaat Utrecht 900 jaar en vieren we feest in de hele stad. 
Maar zijn deze feesten alleen voor de rijke, hoogopgeleide 
inwoners of mogen ook onze nieuwe buren en onze buren 
van het Leger des Heils ook aanschuiven? Wat mij betreft 
is iedereen welkom, want dat is waar het om gaat: samen 
recht doen”! 

Wil je meer weten over Tabasum? Kijk op: https://utrecht.
christenunie.nl/tabasumwestravantil. Wil je meer weten 
over de ChristenUnie? Kijk op: utrecht.christenunie.nl.    

    

 

https://utrecht.christenunie.nl/tabasumwestravantil
https://utrecht.christenunie.nl/tabasumwestravantil
https://utrecht.christenunie.nl/


Sinds begin januari verblijven er ongeveer 350 vluchtelingen in het Star Lodge Hotels in de Voorvelde Polder, voor de 
periode van maximaal 6 maanden. Verschillende partijen zijn betrokken om de nieuwe stadsgenoten wegwijs te maken 
in de Nederlandse samenleving en hen op weg te helpen hier een bestaan op te bouwen. Eén van deze projecten 
is mede tot stand gekomen door Veemarkter Arjen van Ree middels de coalitie Heel Utrecht Fietst. Deze coalitie 
verzameld ongebruikte (kinder)fietsen welke voor een klein bedrag of in bruikbleen beschikbaar worden gesteld aan 
mensen die een fiets kunnen gebruiken.  De coalitie is een samenwerking tussen onder andere SportUtrecht,   

van de redactie
met bijdrages van Jelle Bakker, Sander Ekstijn en Marloes van Vulpen 

Fietsersbond Utrecht, BikeFlip en Project O en met ondersteuning van 
Gemeente Utrecht. Arjen heeft samen met onder andere Utrechtse 
fietsburgemeester Jelle Bakker en Fietsmeester (en Voordorper) Sander 
Ekstijn een fietsproject opgezet voor vluchtelingenkinderen.
Het project heeft als doel minderjarige kinderen een fiets in bruikleen te 
geven zodat zij zelfstandig naar school kunnen fietsen. 

Jelle Bakker legt de focus van zijn tweejarig ambtstermijn op Utrechters voor wie de fiets geen vanzelfsprekendheid 
is. “De drukke fietspaden in Utrecht kunnen best uitdagend zijn als fietsen niet vanzelf gaat. Terwijl de fiets wel allerlei 
voordelen oplevert voor de gezondheid, zelfstandigheid en het milieu”. Daar is Sander het mee eens: “Ik weet uit 
ervaring hoe belangrijk en bijzonder het is om te kunnen fietsen. Ook hoeveel vrijheid het mensen geeft als het lukt; 
voor zichzelf maar vaak ook voor hun kinderen”. 

Verschillende partijen hebben voorafgaand aan de daadwerkelijke actie fietsen bij elkaar gekregen, zodat ongeveer 
30 kinderen een fiets in bruikleen kunnen krijgen. Tevens werd via verschillende (social media) kanalen een oproep 
gedaan aan (buurt)bewoners of zij op zaterdag 15 janauri als vrijwilliger willen helpen bij het geven van fietsles. Binnen 
korte tijd hadden zich (meer dan) voldoende mensen aangemeld. 

Eén van deze vrijwilligers is Veemarkter Marloes. Zij en haar 
zoon Pepijn (9) willen graag hun steentje bijdragen om de 
gevluchtte kinderen op weg te helpen. Hun motto is “iedereen 
is van de wereld en de wereld is van iedereen” en ze vinden 
het niet meer dan normaal om te helpen, zeker nu ze in hun 
eigen buurt een bijdrage kunnen leveren. “Mensen laten 
alles achter in hun thuisland en moeten een nieuw bestaan 
opbouwen. Niets is vanzelfsprekend in het leven”. Pepijn en 
Marloes kijken terug op een geslaagde ochtend, waarbij zelfs 
een aantal nieuwe vrienden heeft gemaakt!  
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“De fiets staat voor 

vrijheid en zelfstandigheid”

Jelle, 

fietsburgemeester Utrecht

Vluchtelingenkinderen Star  

Sander bij de beschikbare fietsen. Foto: Nadine van Schagen Foto: Ingeborg Spandaw

https://www.heelutrechtfietst.nl/
https://www.instagram.com/bicyclemayorofutrecht/
https://www.instagram.com/bicyclemayorofutrecht/
https://defietsmeesters.nl/


Op zaterdag 15 januari was het dan echt zo ver. Rond 10.00 uur verzamelen alle 
vrijwilligers zich voor Star Lodge Hotels. Bij aankomst staan er al een groot aantal fietsen 
klaar om uitgedeeld te worden, maar eerst moeten alle fietssleutels nog gekoppeld 
worden aan de juiste fiets! Vele handen maken licht werk en deze klus was zo geklaard.
Initiatiefnemer Arjen van Ree en fietsburgemeester Jelle Bakker spreken de vrijwillgers 
toe. Ze geven aan dat het doel is om kinderen te leren fietsen en eventueel al een rondje 
door de Voordveldse Polder of zelfs naar de schoollocatie te fietsen. 

Op het parkeerterrein waren de pilonnen al uitgezet, zodat de eerste meters op de fiets, 
onder begeleiding, gelijk van start konden gaan. 

Enigzins aarzelend, maar met voldoende nieuwsgierigheid, kwam de kinderen en hun 
ouders naar buiten om te zien wat er voor hen geregeld was. Sommige kinderen stapten 
op een fiets en reden weg alsof ze nooit anders gedaan hadden! Andere kinderen vonden 
het duidelijk spannend en liepen samen met hun ouders langs de fietsen. Criteria voor 
een fiets? De fiets die het mooiste is! Dat hij veel te groot of te klein is, daar leek niemand 
zich iets van aan te trekken. Als hij maar mooi is! De begeleiding van vrijwilligers werd 
positief opgevat door de vluchtelingen. Ze stonden open voor tips en luisterden goed naar 
de uitleg die gegeven werd.  

Overal werd geoefend, fietszadels en sturen op de juiste hoogte afgesteld en gelachen. Er 
werd ook aan veiligheid gedacht; fietsverlichting en sloten werden ook uitgedeeld.

Er hing een ontspannen sfeer en de positiviteit was duidelijk merkbaar. Iedereen wilde 
contact met elkaar maken en van elkaar leren. Naast de fietslessen waren er ook mooie 
gesprekken tussen vrijwilligers en vluchtelingen, wat her en der geresulteerd heeft 
bijlvende contacten. Tevens gaven veel vrijwilligers aan betrokken te willen blijven bij de 
vluchtelingen in Star Lodge Hotels. Zo ook Jelle, Sander en Marloes. Zij gaan kijken wat ze 
de komende periode mgelijk nog kunnen betekenen, naast al het andere vrijwilligerswerk 
wat ze doen.  

Wil jij meer weten over het fietsproject? Of wil je zelf een bijdrage leveren aan de 
integratie van vluchtelingen in de stad? Neem eens een kijkje op website van         

“Welkom in Utrecht” (www.welkominutrecht.nu). Deze stichting brengt vluchtelingen die in 
Utrecht wonen in contact met mensen uit de regio en andersom. 
Verder worden er met regelmaat oproepen geplaatst om een bijdrage te leveren op 
social-media groepen, waaronder Veemarkt Events op Facebook en Nextdoor. Meld je 
aan bij deze groepen om op de hoogte te blijven van de komende acties en hoe jij een 
bijdrage kan leveren.

Laten we onze nieuwe buren een goede start geven, zodat zij zich snel thuis voelen in 
onze mooie stad! 
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Lodge krijgen fiets(les)  

Foto: Nadine van Schagen

Foto: Ingeborg Spandaw

Foto: Nadine van Schagen

Foto: Nadine van Schagen

https://welkominutrecht.nu/
https://www.facebook.com/groups/1997351170537863


Buurtkrant en Wevehuis starten samen
groen-doen-project
van de redactie

Nieuwe jongerenwerken in de wijk!

Buurtbewoner Christian Naethuys werkt als  leidinggevende bij Steck, het grootste, bijna volledig biologische tuincentrum 
van Nederland, gevestigd op de oude locatie van tuincentrum Overvecht.  Bij Steck  staan ze voor een  biologische en 
circulaire visie. Biologisch gekweekte planten in  afbreekbare plantenbakjes en vega gerechten in cafe Noordertuin. Ga 
jij dit voorjaar een geveltuintje aanlegggen of je geveltuintje een make-over geven? Ga dan eens langs bij Christian van 
Steck, hij kan je er alles over vertellen!

van de redactie
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Halverwege 2021 heeft de redactie een klein artikel geplaatst in buurtkrant Voordorp Vooruit met de vraag om (AH)
moestuintjes te verzamelen voor een groen-doen project. Samen met buurthuis het Wevehuis zal dit initiatief 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. In het nieuwe buurthuis (Aartsbisschop Romerostraat 332) zal een plantenbieb 

Vanaf 1 maart 2022 kan je hier je stekjes, zaden, bollen en planten ruilen, doneren of meenemen. 
Wil jij graag een nieuwe plant? Loop langs het Wevehuis en kijk of er iets voor je bij staat. Heb je 
een plant over? Wellicht kan je er iemand anders blij mee maken via de plantenbieb! De spelregels 
zijn te lezen bij de plantenbieb en op de website van buurtkrant DorpsMarkt. 

Om de plantebieb feestelijk te open zullen buurtkrant DorpsMarkt én buurthuis het 
Wevehuis, zolang de voorraad strekt, moestuintjes beschikbaar stellen voor iedereen. 
Voor deze openingsactie geldt een maximum aantal moestuintjes van 2 per persoon. 

ingezonden door Daniel Mahmutovic
Mijn naam is Daniel Mahmutovic, 29 jaar 
oud en kersverse jongerenwerker in de wijk! 

Ik ben werkzaam op het Gerrit Rietveld Collega en vanuit 
buurthuis ‘De Leeuw’ bied ik verschillende activiteiten 
aan voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar. De basis is 
dat jongeren zelf input leveren voor activiteiten. Het 
gaat immers om henzelf en om wat ze willen leren. 
Maar ook zijn ze natuurlijk welkom om te chillen. 

Daarnaast organiseer ik zelf ook activiteiten zoals 
voetbaltoernooien, gameavonden en tafeltennissessies. 
Voor mij zijn deze activiteiten een middel. Ik zet het 
namelijk in om talentontwikkeling te stimuleren en 
sociale contacten te bevorderen. Want ik geloof 
dat jongeren zich op die manier écht ontplooien. 

Naast het Gerrit Rietveld College en het werken 
vanuit ‘De Leeuw’, ben ik werkzaam op straat. 

Je vindt mij bijvoorbeeld regelmatig in de Steve 
Bikostraat (tegenover OBS Voordorp) met een voetbal 
of de bakfiets vol met spelletjes. Heb je kinderen, 
neefjes/nichtjes of buurkinderen? Kom gezellig langs! 

Heb je een vraag? Je kan mij bellen en appen op: 
06 13740309 of dm’en via Instagram: daniel_
jongerenwerkerjou of @jou_griftpark_centrum

Biologisch groen-doen bij Christian!

https://steckutrecht.nl/
https://noordertuin.nl/
https://buurtkrantdorpsmarkt.nl/


zie de agenda op www.wevehuis.nl of de bingo doorgaat*

*

BINGOBINGO

in Buurthuis het Wevehuis

Toegang is gratis
Prijs per bingokaart: 1 euro

Voor meer informatie:
06-42 51 79 16

vanaf 29 maart om 14:00 uur

Aartsbisschop Romerostraat 332

ELKE LAATSTE DINSDAGMIDDAG
VAN DE MAAND

Het Buurthuis is open vanaf 13:00 uur
voor koffie/thee/frisdrank

Ingezonden door Christa en Mandy Tober

Kom een kop koffie/thee drinken, een 
spelletje doen of gewoon een praatje 
maken in het nieuwe buurthuis.  

Het is eindelijk zover! Het buurthuis 
is nu open! Vanaf 24 maart a.s. is de 
VRIJE INLOOP wekelijks geopend op 
donderdag vanaf 14:00 uur. Iedereen 
is welkom. Kom jij ook gezellig langs?

Op 29 maart a.s. starten we met een 
gezellige middag BINGO, voor jong en 
oud. Ook dan is de VRIJE INLOOP open 
voor een kopje koffie/thee of frisdrank 

of gewoon een praatje. Bij voldoende 
animo willen wij dit iedere laatste 
dinsdag van de maand herhalen. 
De zaal gaat om 13:00 uur open, de 
bingo start om 14:00 uur. De BINGO 
is GRATIS toegankelijk en je koopt een 
bingokaart voor een euro per kaart. Er 
zijn uiteraard leuke prijzen te winnen!

Bij het buurthuis is het ook 
mogelijk om een zaal te huren voor 
verjaardagen, feestjes of andere 
bijeenkomsten. In de agenda zie je 
welke activiteiten en cursussen nu al 

plaatsvinden in ons nieuwe buurthuis. 
Zie ook onze agenda op 
www.wevehuis.nl.

Welke activiteiten zou jij graag nog 
zien in het buurthuis? Wil je een 
activiteit opstarten of meedenken? 
Stuur een mail naar 
post@wevehuis.nl.

Agenda
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NIEUWS VAN BUURTHUIS HET WEVEHUISNIEUWS VAN BUURTHUIS HET WEVEHUIS

- Elke maandag van 7 maart t/m 8 augustus van 13:00 - 17:00 uur: 

   Senioren Schilder School. Info: www.essnederland.nl

- Elke woensdag van 13:00 - 17:00 uur: 

   Bridgeclub De Sociëteit. Info: marjanenpiet@ziggo.nl

- Elke  vrijdag van 09:00 - 10:00 uur: 

   Hatha Yoga / Thea Horsten. Info: Trw@ziggo.nl 

- Elke  vrijdag van 4 maart t/m 15 juli van 13:30 - 17:00 uur: 

   Senioren Schilder School. Info: www.essnederland.nl

- Vier vrijdagen in maart van 13:30 - 17:00 uur: 

   Cursus “Omgaan met je smartphone”. 

   Info: www.essnederland.nl

- Wekelijks op donderdagmiddag vanaf 14:00 uur: 

   Vrije inloop voor een kopje koffie/thee/frisdrank

- Elke laatste dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur: 

   Vrije inloop voor een kopje koffie/thee/frisdrank

- Elke laatste dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur: 

   BINGO TOEGANG = GRATIS. Info: 06 - 42 51 79 16

- Verschillende dagen: 

   Stichting Taijiquan Nederland. Info: ellen@quint-essence.eu

- Dinsdagavond om de week: 

   “Het Warme Nest”  Norma van der Linden. 

   Info: info@hetwarmenest.nl / 06-81788399

- Zondagochtend om de week: 

   Sathya Sai Baba. Info: www.sathyasai.nl

https://www.essnederland.nl/
https://www.essnederland.nl/
https://www.essnederland.nl/
https://sathyasai.nl/home/


Eind janauri heeft Voordorper, en oud redacteur van deze 
buurtkrant, Sander Ekstijn het officiële fietslintje opgespeld 
gekregen van Utrechtse fietsburgemeester Jelle Bakker en 
Tobias van de Fietskoerier. 

Sander zet zich al jaren met veel toewijding en plezier in voor 
duurzaamheid en het welzijn van stadsgenoten. 
De gemeente Utrecht had Sander voorgedragen voor het 
fietslintje. Sander is nauw betrokken bij verschillende 
fietsprojecten in de stad (zie ook het artikel in deze krant 
over  fietsen voor vluchtelingen). Eén van deze projecten is 
De Fietsmeesters, waar onder andere fietslessen worden 
gegeven aan volwassen en aan basisschoolgroepen 5/6/7/8 
(zowel fysiek als virtueel). Sander draagt het lintje op aan alle 
fietsmeesters. Van harte gefeliciteerd Sander!

Buurtkrant DorpsMarkt wordt gemaakt door een 
onafhankelijke redactie van vrijwilligers en wordt 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 
initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. De redactie 
is niet aansprakelijk voor ingezonden stukken.

Redactie: Nadine van Schagen, Ingeborg Spandaw en 
Mandy Tober 
Lay-out en opmaak: Nadine van Schagen, 
Ingeborg Spandaw en Mandy Tober
Drukwerk: Aard de Kruijff
E-mail: buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com
Website: www.buurtkrantdorpsmarkt.nl
Facebook: www.facebook.com/buurtkrantdorpsmarkt
Oplage: digitaal en 25x gedrukt
Verschijning: 4x per jaar

Sluitingsdatum kopij: zondag 29 mei 2022

Fietslintje voor Sander
van de redactie

Sander met zijn fietslintje. Foto: Ab al Tamimi. 

Colofon

Onveilige situatie deelvoertuigen Sarteweg. Foto: Chris Janssen 

Sinds enige tijd zijn er in onze buurt verschillende deelfietsprojecten te vinden. De gemeente Utrecht is in de zomer 
van 2021 een tweejarige proef gestart met Cargoroo. Cargoroo heeft op de Veemarkt drie vaste punten vanwaar je hun 
handige elektrische bakfiets kan huren en weer terug kan zetten. Sinds kort zijn ook de elektrische deel-fietsen, -scooters 
en -steps van Tier in onze buurt. Zij hebben meerdere punten in zowel Voordorp als Veemarkt. Het principe van Tier is dat 
je een deel-fiets, -scooter of -step op punt A kan huren en op punt B weer achter kan laten. Het kan dus voorkomen dat 
op locaties in onze buurt soms heel veel fietsen, scooters en steps staan waardoor en onveilige situaties ontstaan. 

De voertuigen zijn traceerbaar door middel van gps en de gemeente monitort het juist stallen van de voertuigen. Indien 
een aanbieder zich niet aan de afspraken houdt dan wordt hij hier op aangesproken door de gemeente. Ervaar je zelf  

van de redactie

Deelfietsen in de buurt; vloek of zegen?

overlast omdat er te veel fietsen, scooters of steps op één 
plek staan of juist op de verkeerde plek? Neem dan contact 
op met de betreffende aanbieder. Zij zullen je klacht in 
behandeling nemen en deze afhandelen.

In de stad zijn nog meer aanbieder van deelfietsen. Wil 
je meer informatie of over de proef met de elektrische 
bakfietsen? Neem dan eens een kijkje op de website van de 
gemeente Utrecht over deelfietsen. 

https://www.instagram.com/bicyclemayorofutrecht/
https://www.defietskoerierutrecht.nl/
https://defietsmeesters.nl/
https://buurtkrantdorpsmarkt.nl/
https://www.facebook.com/buurtkrantdorpsmarkt
https://cargoroo.nl/cargoroo-cities/#Utrecht
https://www.tier.app/nl/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/deelvervoer/deelfietsen/?fbclid=IwAR3mkUWYc2ATqLUik6SN7UZd4ywX7rJxnsGPTKpmfD2d11xGwqw8eIyT3Nc

