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Wat hebben ze geschitterd deze herfst; van knaloranje, gemêleerd
groen tot heldergeel verschoten de bladeren van de vele Tuindorp Oost
bomen. De boomsoorten laten niet alle tegelijk het blad vallen, waardoor de verschillen tussen soorten nog beter zichtbaar zijn. Zoals op
het Kouwerplantsoen; daar houdt de groep hopbeuken langer zijn gele
fijne blad vast dan de vele linden van dit plantsoen. De platanen langs
de Kapteynlaan en rondom de Gaard laten in een korte periode
gladde, bontgevlekte bladeren vallen en de bewoners van de Wevelaan
zullen bekend zijn met de “groene sneeuw” die valt als door een plotselinge nachtvorst de essen hun geveerd blad in één keer loslaten.
Alle bomen bepalen, nu de wijk zo’n 40 jaar oud is, voor een groot
deel de sfeer en het karakter van de openbare ruimte van onze wijk.
Reden voor ons om Ton van ‘t Schip
en Ries van Os nader aan de tand te
voelen over de bomen in onze wijk.
Beide heren zijn werkzaam bij de
afdeling Integraal Wijk Onderhoud,
onderdeel van de dienst Stadsbeheer
van de gemeente Utrecht. Deze afdeling is belast met het onderhoud
van het groen en de openbare ruimte
in onder andere Tuindorp Oost. Ries
van Os werkt al ruim 20 jaar in Tuindorp Oost en kent bijna iedere boom
in onze wijk.
Op onze eerste vraag of er bijzondere
bomen voorkomen in de wijk, reageren de heren gelaten: het zijn zeker
fraaie bomen maar echt heel bijzondere of monumentale bomen zijn er
niet. Het zijn vooral gewone, Hollandse soorten. Veel straten hebben
een eigen boomsoort, zoals de acacia’s in de Obbinklaan en de hazelnoten in de Wichmanlaan. Ook staan
er in de plantsoenen boomgroepen
van dezelfde soort, zoals enorme
haagbeuken in de Trooster-/van Everdingenlaan of de twee berken aan de
kop van het Kouwerplantsoen.
Bomen in het gras zijn vaak veel
groter dan dezelfde boomsoort in
verharding. In het gras is voor de

wortels makkelijker water, lucht en
voeding bereikbaar en het wortelpakket is dan ook veel groter. Sommige bomen duwen met hun wortels
de trottoirtegels flink op, zoals in de
Wevelaan. Ooit was dat reden voor
de gemeente om de essen aldaar te
gaan rooien. Maar toen in de wijkkrant de Wevelaan tot de mooiste
laan van Tuindorp Oost was uitgeroepen, is daar snel van afgezien en is
de stoep opgehoogd om zo goed als
mogelijk een vlakke stoep te maken.
Op een gegeven moment helpt die
oplossing niet meer en moeten we
opnieuw beslissen of de overlast van
de bomen niet groter is dan het plezier en we alsnog moeten rooien. Op
plaatsen waar dat mogelijk was, zijn
de trottoirs versmald en is er een
grasstrook onder de bomen gekomen. Voor die plekken is dat een
prima oplossing.
We hebben geen vastgesteld rooi- en
snoeiprogramma voor de toekomst,
de situatie en de gezondheid van de
bomen kan onvoorzien veranderen.
Iedere drie jaar worden ze, indien
nodig, gesnoeid om ze in goede conditie te houden. Lage takken die over
de weg hangen worden weggehaald

zodat vrachtwagens eronderdoor
kunnen blijven rijden.
De boomsoorten hebben een verschillende levensverwachting. Een meidoorn wordt 40 tot 50 jaar oud, maar
platanen en linden kunnen wel 300
jaar oud worden, alhoewel dat voor
een stadsboom wel erg ambitieus is.
Veel relatief oude en zieke meidoorns
in de wijk zijn dan ook dit jaar vervangen door amberbomen (Hijmans
van de Berghlaan), pluimessen (Boekelaan) en bolesdoorns (Obbinklaan).
In de Zwaardemakerlaan worden de
zieke meidoorns vervangen door lijsterbessen. Maar de rest van de bomen in Tuindorp Oost staan er goed
bij en gaan zeker nog een zeer lange
tijd mee. De bomen worden zorgvuldig in de gaten gehouden met het
oog op ziekten en andere onvolkomenheden.
Er zijn ook bijzondere situaties; de
platanen rondom de Jeruzalemkerk
bijvoorbeeld waren door de ontwerper bedacht als allemaal gesnoeide
dakplatanen, net zoals die nu op het
plein staan. Dat is een heel kostbare
snoeitechniek, voor al die platanen
ontbreekt daarvoor het geld. De bomen staan voor gewone uitgroei wel
veel te dicht op elkaar. Nu zijn ze vorige winter gekandelaberd (als een
kandelaar tot aan de stam teruggesnoeid) en is het wel mogelijk alle
karakteristieke “de Gaard” bomen te
laten staan.
Naast plezier geven bomen in een
enkel geval soms wat overlast. In het
voorjaar kun je blijven poetsen om je
huis vrij van ronddwarrelende iepblaadjes te houden, bijvoorbeeld. Of
de boomkronen laten weinig licht
door in de huiskamers. Zijn dat redenen om een boom te rooien? De
beide heren beantwoorden de vraag
met nee, bomen zijn erg belangrijk
voor mens en dier. Er moeten zwaarwegende reden zijn om een boom te
rooien. Naast de afdeling van Ton van
‘t Schip en Ries van Os kunnen ook
de bomendienst, de ontwerpers van
het ingenieursbureau en de ecologen
van de Milieuafdeling bij de beslissing over wel of niet rooien en vervangen worden betrokken. Ook de
beschikbare financiële middelen bepalen of bomen gerooid en vervangen kunnen worden.
Het valt hun op dat bewoners de
laatste jaren mondiger naar de
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gemeente toe zijn wat betreft hun
wensen voor de groenvoorziening.
Dat kan gaan om het kortwieken van
een perkje of om het rooien of
snoeien van een boom die het licht
wegneemt. Ze nemen die verzoeken
serieus, maar kunnen er lang niet
altijd aan voldoen, ook al omdat er
vaak tegenstrijdige belangen bij de
bewoners blijken te zijn. Positief aan
de mondigheid van de bewoners is
dat het regelmatig gepaard gaat met
daadkracht. Op verschillende plekken
in de wijk zijn stukjes groen in eigen
beheer genomen. Bijvoorbeeld in de
Obbinklaan, de kruidentuin op het
Kouwerplantsoen, het perk op het
Fruinplantsoen en een strook in de
Naberlaan. Bewoners tekenen hiervoor een bruikleencontract met de
gemeente. Het groen blijft zijn openbare functie behouden, moet milieuvriendelijk worden beheerd, maar
wordt wel ingericht en onderhouden
naar inzicht van de bewoners.
Het merendeel van de stemmig
gekleurde blaadjes is door de
mensen van de afdeling Reiniging
al netjes opgeveegd.
Wij, bewoners, zijn nog fanatiek
in de weer met bladhark en stofzuiger om al die bladeren de kliko
in te krijgen en zien uit naar het
voorjaar als onze gewortelde
vrienden hun schoonheid en
levenslust weer prijsgeven.

Jongerenactiviteit
In het nieuwe jaar gaat Cumulus bijeenkomsten organiseren voor jongeren uit Tuindorp Oost.
Er zullen spelletjes gedaan worden
en samen met jongerenwerker Alisan
Genç kunnen er plannen gemaakt
worden voor activiteiten.
De bijeenkomsten zullen om de veertien dagen gehouden worden, altijd
op vrijdag en zijn bedoeld voor jongeren van 13 t/m 16 jaar uit Tuindorp Oost.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag
9 januari om 19.00 uur in Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van
Houtenstraat 1. Voor de volgende
bijeenkomsten wordt nog gezocht
naar een locatie in Tuindorp Oost.
Alisan heeft al “proefgedraaid” met
enkele jongeren en die zijn erg
enthousiast.
Geef je op bij Alisan Genç,
tel.nr. 275 95 34 of bij
Wiljo Tukker, tel.nr. 273 37 96

DE HOEK

Hostel de Hoek is inmiddels al weer bijna 2 jaar geopend. Regelmatig wordt de
beheergroep door Bureau Binnenplaats, wijkbureau, politie en hostel geïnformeerd
over eventuele klachten uit de wijk over het hostel en haar bewoners.
Misschien nog belangrijker dan informatie over het aantal en de aard van klachten/
meldingen, is te weten wat er uiteindelijk mee gedaan wordt. Een aantal leden van de
beheergroep heeft het op zich genomen hier extra aandacht aan te besteden. Sinds kort
wordt aan klagers gevraagd of zij er bezwaar tegen hebben dat leden van de beheergroep contact met hen opnemen, zodat een beter beeld gevormd kan worden over de
manier waarop klachten worden afgehandeld. Voor klachten en meldingen die bij de
politie binnenkomen, is samen met onze wijkagenten een kort enquêteformulier
gemaakt dat anoniem kan worden ingevuld.
Heel veel werk zal deze evaluatie waarschijnlijk niet kosten, want het aantal klachten
en meldingen is gelukkig(!) minimaal. In de periode mei tot en met oktober van dit jaar
is er in totaal maar één melding binnengekomen. Misschien kunnen we hieruit concluderen dat er sprake is van een dalende tendens. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal
blijken uit de resultaten van de zogenaamde 2-meting die nu wordt uitgevoerd.
Tot slot en voor alle duidelijkheid: dit is géén oproep tot massaal klagen; de beheergroep zit niet per se om werk verlegen en is zeker óók geïnteresseerd in positieve berichten!!
Manuel Tjin-A-Ton, VvE de Waaier I, lid beheergroep Hostel de Hoek

GRASVELDJE
WORDT TUINTJE
hoek Van Loonlaan Hijmans van den Berghlaan
- Nijlandlaan
Het grasveldje op de kopse kant van de
Hijmans van den Berghlaan, dat enkele
jaren geleden door de bewoners van de 6hoogflats van deze straat werd geadopteerd, is een leuk tuintje aan ’t worden.
Op verzoek van de bewoners heeft de
Gemeente er afgelopen voorjaar ca. 40
struikjes geplant, zoals hibiscus, forsythia,
rododendron, ribes en prunus. Ook is er een
bankje geplaatst en is er een hek aangebracht voor de grasmaaimachine van de
Gemeente. De heg die de bewoners er zelf
omheen hebben gezet is nog niet op alle
plaatsen even hoog, vermoedelijk doordat
de bomen eromheen veel vocht wegtrekken.
Het tuintje heeft de afgelopen warme
zomer, met name in de weekends, regelmatig bewoners getrokken die er met tuinstoelen, tafels e.d. een gezellig samenzijn
van maken. Mede door de aanwezigheid
van enkele bomen is het prima toeven in de
schaduw ervan. Gelukkig loopt het aantal
honden(bezitters) dat de tuin ook voor
andere doeleinden gebruikt, terug. De
verwachting is dat, als de heg volgroeid is,
de struiken uitlopen en de honden volledig
geweerd kunnen worden, de belangstelling
nog verder zal toenemen.
Zo is een verwaarloosd stukje grond tot
leven gekomen en beleven de bewoners er
veel plezier aan.
Tertius Groenman

Fietsendiefstal
In 2002 is in Noordoost 736 keer aangifte gedaan van (brom)fietsendiefstal,
maar het werkelijke aantal diefstallen
ligt hoger.
Daarom een paar tips:
• Zet uw fiets binnen en op slot en sluit ook
schuur of berging af met goed hang- en
sluitwerk.
• Bevestig uw fiets met voorwiel en frame
aan de “vaste wereld” met ART goedgekeurde sloten, liefst met 4 sterren. Zorg
er voor, dat het slot niet op de grond ligt.
• Maak, waar mogelijk, gebruik van een fietsenstalling.
• Maak uw fiets uniek, bijv. door het ingraveren van de postcode.
• Vul een fietsregistratiekaart in (te verkrijgen
op het Wijkbureau en bij de politie).
Noteer ALTIJD het framenummer van
uw fiets i.v.m. aangifte.
Als uw fiets buitenshuis toch gestolen wordt,
kunt u telefonisch aangifte doen via
0900-8844 (lokaal tarief).
Wordt uw fiets uit uw woning of berging
gestolen, dan kunt u op ieder politiebureau
aangifte doen. Houd daarbij de registratiekaart bij de hand.
Koop overigens nooit een fiets op straat. Hij
kan gestolen zijn. Op heling staat een boete
van tussen de € 200,- en € 450,- en een
strafblad !
Sietske van Dijk
Programma-assistent Veiligheid
Wijkbureau Noordoost

Criminaliteit in Noordoost in de eerste helft van
2003 gedaald! Halfjaarcijfers aangiften 2003
Moesten we naar aanleiding van
de cijfers van 2002 nog melden
dat de criminaliteit in Noordoost
toenam, nu is er goed nieuws. Uit
de cijfers van het eerste halfjaar
van 2003 blijkt dat het met de
criminaliteit in Noordoost weer
de goede kant op gaat. Noordoost gaat mee in de stedelijke
trend van een afnemend aantal
incidenten. Het aantal aangiften
is gedaald van 2339 in de eerste
helft van 2002 naar 1934 in de
eerste helft van dit jaar. Dit is een
afname van ruim 17 procent.
Deze daling is te zien in acht van de
elf buurten. Alleen Vogelenbuurt,
Staatsliedenbuurt en Tuinwijk-West
doen niet mee. In deze buurten steeg
het aantal aangiften gemiddeld met
bijna 33%.
De stijging in deze buurten zit met
name in de aantallen fietsendiefstallen en diefstal uit/vanaf auto’s in de
Vogelenbuurt en Tuinwijk-West. Ook
zijn in deze buurten procentueel
gezien de aantallen van roof en mishandeling gestegen. Gelukkig zijn de
reële aantallen klein gebleven.
De daling in het aantal aangiften in
Noordoost is het grootst in
Huizingabuurt, Tuindorp-Oost en
Wittevrouwen, gemiddeld daalde het
aantal aangiften hier met 42,5 %.
Voor de Huizingabuurt alleen is de
afname meer dan 50%.
De speerpunten van het gemeentelijk

Uitglijder
Omdat er weleens wat misverstanden bestaan over de regels
op hondengebied hebben wij de
Algemene Politie Verordening er
maar eens bij gepakt. Deze is
heel duidelijk: honden moeten
altijd aangelijnd zijn. Alleen op
hondenspeelplaatsen mogen ze
los lopen, maar deze zijn in
Tuindorp Oost niet aanwezig.
Hondenpoep dient door degene
die de hond uitlaat te worden
opgeruimd; alleen hondentoiletten worden door de gemeente
gereinigd.
Overtreding van de baas
(of hond) wordt beboet
met 28 euro.
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Totaal
beleid blijven dezelfde. Omdat we
zien dat fietsendiefstal, autokraken,
inbraken, vandalisme en overlast nog
een probleem vormen in de wijk.
Hopelijk wordt deze goede trend in
de tweede helft van 2003 voortgezet.

Utrecht werkt
aan een veilige
stad. Utrecht
Veilig! is een
extra initiatief van gemeente,
politie en justitie om de veiligheid in Utrecht te vergroten.
Sietske van Dijk
Programma-assistent
veiligheid Wijkbureau Noordoost

HOE BELT U
DE POLITIE?
• Wordt u fysiek bedreigd of bent
u getuige van een misdrijf, bel:
1-1-2

• Voor een niet spoedeisende melding of voor een aangifte bel:
0900-8844

• Voor een structureel probleem in
uw woonomgeving, zoals scooteroverlast, hondenpoep of wildplassen bel met de wijkagent:
239 61 66

• Geeft u de voorkeur aan anoniem
contact, bel dan met: 0800-7000

2002

2003

207
232
79
99
182
372
221
109
253
380
205

279
208
95
138
180
327
132
53
162
223
137

2339

1934

Toe/afname
reëel
+ 72
– 24
+ 16
+ 39
– 2
– 45
– 89
– 56
– 91
–157
– 68
–405

Toe/afname
%
+34,78
–10,35
+20,25
+39,39
– 1,1
–12,1
–40,28
–51,38
–35,97
–41,32
–33,17
–17,32

UITNODIGING

Tuindorp Oost:
Een buurt voor
iedereen

Onder bovenstaand motto wordt door Cumulus in
samenwerking met het Buurtcomité Tuindorp-Oost
op vrijdag 19 december een gezellige avond
georganiseerd in de Jeruzalemkerk aan de Troosterlaan (ingang Obbinklaan).
Op deze avond is iedereen -jong en oud- welkom
om mee te denken over gezellige activiteiten, die
komend jaar georganiseerd kunnen worden voor
alle buurtgenoten.
Wilt u op deze leuke uitdaging ingaan om iets te
bedenken voor jongeren, volwassenen en ouderen?
Wilt u graag kennismaken met meer buurtgenoten
of eens bijpraten met bekenden en gezellig een
drankje drinken? We beginnen om 20.00 uur.
Voor informatie: Margriet Tiemersma, opbouwwerker van Cumulus, of Alisan Genç, jongerenwerker.
Hun telefoonnummer is: 275 95 34.

KERSTSFEER IN HET
GRIFTPARK
Woensdag 24 december a.s. is er van
17.00 tot 19.00 uur een levende kerststal
in de stal van de stadsboerderij in het
Griftpark. De hal is dan in kerstsfeer
gebracht en een vertelster laat kerstverhalen horen. Er is warme chocolademelk
en glühwein en in de stal zingt het vrijwilligerskoor kerstliederen. Iedereen is
van harte welkom!

SINT MAARTEN 2003

T

ACTIVITEITEN
“NIEUW BLEYENBURG”

In de vorige wijkkrant heeft u reeds kunnen lezen over het restaurant en ontmoetingscentrum “Nieuw Bleyenburg”, dat bedoeld is
voor 55+ers. Behalve het restaurant en ontmoetingscentrum, heeft
Stichting Cascade nog meer activiteiten in “Nieuw Bleyenburg”,
die wij graag onder uw aandacht brengen.
Zo hebben wij een dagverzorging, bedoeld voor zelfstandig wonende
ouderen, die er behoefte aan hebben om nieuwe contacten te leggen,
deel te nemen aan activiteiten en anderen te ontmoeten. Daarbij staan
ontspanning en sociale contacten voorop. Indien nodig wordt ook individuele begeleiding en ondersteuning geboden. Het aanbod is gevarieerd en
bij het samenstellen ervan houden wij zoveel mogelijk rekening met de
wensen van deelnemers. Denkt u aan creatieve- en bewegingsactviteiten,
muziek, geheugenspelen of gewoon een gezellig gesprek met leeftijdsgenoten. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en tussen de middag
wordt een warme maaltijd geserveerd. Bent u slecht ter been? Dan kunt u
gebruik maken van Mobinet Groepsvervoer. Wilt u ook deelnemen aan
onze dagverzorging? Neem dan contact op met onze medewerkers.
Dit kan op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur op tel.nr. 272 47 45.
U kunt dan een afspraak met hen maken, waarbij zij u thuis opzoeken om
samen te bekijken of de dagverzorging een geschikte voorziening voor u
is.
De feestdagen staan voor de deur en er staan u weer tal van gezellige activiteiten te wachten. We zetten ze voor u op een rij:
• Workshop kerstkaarten maken op dinsdag 9 december
14.00-16.00 uur *
• Workshop kerstbakjes maken op dinsdag 16 december
14.00-16.00 uur *
• Optreden van Harmonie Orchest Utrecht op
maandag 15 december, 20.00-22.00 uur **
• Kerstviering met optreden ouderenkoor Animato op
zondag 21 december, 15.00-16.00 uur
• Kerstdiner op vrijdag 19 december en
dinsdag 23 december, U bent welkom vanaf 17.30 uur, het diner
begint rond 18.30 uur **
• Kerstlunch op eerste Kerstdag, donderdag 25 december,
12.00-14.00 uur **
• High Tea iedere zondag, 13.00-15.00 uur.
De kosten bedragen 6,50 euro.

• Het internetcafé van Cumulus vindt plaats iedere maandag en

vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen. De kosten bedragen 1,50 euro per uur.

• Het inloopspreekuur van Cumulus is iedere maandagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur. U kunt hier terecht met vragen over wonen, zorg,
financiën en vrijetijdsbesteding.

* Wilt u meer informatie over de (kosten van de) workshops?
Dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur bellen met 272 47
45 en vragen naar een medewerker van de dagverzorging. Wanneer u
besluit zich in te schrijven, verzoeken wij u vriendelijk vooraf te betalen.
**Wilt u reserveren voor het optreden van het Harmonie Orchest
Utrecht, de kerstdiners en/of de kerstlunch?
Dit kan bij de medewerkers van het restaurant van zondag t/m vrijdag
van 11.00 tot 19.30 uur. We verzoeken u vriendelijk vooraf te betalen.
Cascade Nieuw Bleyenburg, Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht
Telefoon restaurant: 272 58 77,
Telefoon dagverzorging, ontmoetingcentrum en zorg aan huis:
272 47 45

Lichtjes voor de
ramen, lichtjes op
straat: voor alle
kinderen en volwassenen die
meededen was
dinsdagavond
11 november weer
een gedenkwaardige avond.
Karry Pomo liet met rode mantel en zwaard zien waar
de Sint Maartentraditie op terug te voeren is. Dorothé
Cras oefende de liedjes met de kinderen, en er werd
limo, warme choco en bisschopswijn geschonken op
het verlichte plein van de Hamakerlaan. Veel kleine
groepjes gingen met lampionnetjes de straten door om
overal hun liedjes te laten horen in ruil voor wat
snoep. Ook eigengemaakte lied-variaties dit keer, waarin zelfs een tandarts voorkwam…Er werd na terugkeer
van de ‘strooptocht’ langs de huizen op het plein nog
wat warms gedronken, terwijl de kinderen de buit verdeelden.
Jammer is wel dat er mensen in de flats in onze buurt
met een lichtje voor het raam en een snoepvoorraad
tevergeefs hebben gewacht: het is voor de kinderen

KERSTMIDDAG
ANIMATO
Op donderdagmiddag
18 december is er van
15.00 tot 17.00 uur
in het Dienstencentrum aan het
Willem van Noortplein een gezellige
kerstmiddag met
zangkoor Animato.
Zang, samenzang, een kerstverhaal en
lekkere hapjes in een sfeervolle entourage!
Toegang: 2,50 euro incl. kopje koffie en hapjes.
Zaal open : 14.50 uur
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van het
Dienstencentrum.
Voor meer informatie: Cumulus Dienstencentrum,
W. van Noortplein 19, Utrecht, tel.nr. 271 37 49.

minder aantrekkelijk om bij de hoogbouw langs te
gaan, omdat het via de intercom lastig zingen is. De
bewoners van de hoogbouw van het Fruinplantsoen
hebben hier een creatieve oplossing voor gevonden:
via een stickertje bij hun deurbel beneden hebben zij
aangegeven dat ze voorbereid waren op het Sint
Maarten feest. We hopen dat we volgend jaar een
manier kunnen vinden, zodat de kinderen ook bij
andere flats langs kunnen gaan. Als er volgend jaar
organisatoren in een flat zijn die de bewoners kunnen
mobiliseren, kunnen wij vragen of er een groepje
kinderen langsgaat.
Het is prettig om te zien dat dit feest na drie jaar al
aardig ingeburgerd is geraakt in Tuindorp Oost en er
telkens ideeën op komen borrelen over hoe we het volgende jaren kunnen doen. Zo kunnen het misschien
volgend jaar de kinderen zelf zijn die een toneelstuk
doen over Sint Maarten en kunnen we figuranten vragen om ‘de boze buurvrouw’ of ‘de kinderhater’ te spelen op straat.
Wie nog suggesties heeft, laat het ons weten!
Namens het voorbereidingscomité,
Hester Foppen, tel.nr. 2725057
Katrien van ‘t Hooft, tel.nr.2760079

TUINIEREN OP HET
HAMAKERPLEINTJE
Al jaren zijn verschillende vrijwilligers, met name
oudere bewoners, bezig met het groen rond ons
pleintje. Op bepaalde plaatsen heeft dit geresulteerd in mooie afwisselende
plantengroei, op andere plaatsen in een door de gemeente geheel leeggehaald en herbeplant stukje, dat zich door de zomer heen met overvloedig
onkruid heeft getooid. Toch werd de laatste jaren zeker niet elk stuk onder
handen genomen en was er bepaald wildgroei ontstaan van met name
prikkelstruiken. Heerlijk ondoordringbaar groen om je achter te verstoppen
en voor sommige vogels; verschrikkelijke prikkels die geen bal heel laten en
een gevaar voor de kleine kinderen opleveren.
Op initiatief van een aantal buurtbewoners werden op zaterdag 25 oktober
voor het eerst in jaren de gezamenlijke (al of geen groene!) handen uitgestoken. Eerst koffie drinken en strategie bepalen, daarna aan de slag.
Allereerst werd de aandacht met name gericht op het onkruid aan de de
kant van de oneven nummers. Gaandeweg werd duidelijk dat ook de prikstruiken aan de andere kant niet zo’n ondoordrinbare vesting waren als ze
leken. Met speciale knipscharen werden de meeste struiken aan die kant
bedwongen, zodat niet-prikkers nu de ruimte
krijgen om te groeien. We zullen dit regelmatig
moeten bijhouden en het wellicht met andere
halfhoge struiken beplanten, waarachter je je ook
goed kunt verstoppen. Goede reden voor herhaling
van dit gezellige initiatief, waaraan rond 20 bewoners van allerlei leeftijden deelnamen, ondersteund
door gulle koffieschenkers!
Katrien van’t Hooft

Administratie thuis NIEUWE EIGENAAR VIVANT
Wie ouder is dan 55 jaar en moeite heeft met
het op orde brengen of houden van de (financiële) administratie kan gebruik maken van de
dienstverlening van “Administratie Thuis”.
Een team van speciaal hiervoor geschoolde vrijwilligers staat klaar om aan huis die hulp te bieden
die u nodig heeft.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met projectcoördinator Adrie Vermaas of met
Karen Blersch, Cumulus Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening,
Nieuwe Koekoekstraat 85, Utrecht,
tel.nr. 272 22 61 of
e-mail: a.vermaas@wwocumulus.nl
Ook nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom.
Voor hen geeft Cumulus in januari, februari en maart
weer een scholing. Belangstellenden kunnen zich
eveneens bij Adrie Vermaas of Karen Blersch
opgeven.

Op 29 september
hebben Theo en José
van Ledden uit Soest
zich als nieuwe eigenaren gevestigd in
de Vivantwinkel in
De Gaard.
Hiervoor hebben zij
gewerkt in de horeca,
een tennisbaan gerund
en een brasserie gehad.
Sinds half oktober runnen ze naast hun filiaal in De Gaard ook een Vivantwinkel in Leidsche Rijn waar hun zoon Arian aan het roer staat.
Er wordt hard gewerkt aan het behoud van de pinautomaat en Theo en
José willen graag een KPN Post Servicepunt worden. Deze twee punten
zijn echter nog in de onderhandelingsfase. Leuk om te melden is dat er in
november een prijs van 50.000 euro is gevallen op een Staatslot gekocht
in de winkel. Een leuke binnenkomer dus voor Theo en José die zich, naar
eigen zeggen, welkom voelen in De Gaard en u graag als klant in de
winkel begroeten.

DE NIEUWE PARKEERNOTA

T

In het voorjaar 2003 heeft het college van B&W het concept gepubliceerd van een
nieuwe parkeernota die de bestaande parkeernota uit 1994 moet gaan vervangen.
In de maanden april en mei was er voor iedereen de gelegenheid om commentaar
op het concept te geven. Veel particulieren en organisaties hebben daarvan gebruik
gemaakt, waaronder de Buurtoverleggroep Tuindorp-Oost. We hebben de brief van
de overleggroep aan het college volledig afgedrukt in ons aprilnummer.
Het belangrijkste resultaat van alle reacties is, dat het college besloten heeft de
bewoners tóch het laatste woord te geven over het al of niet invoeren van betaald
parkeren en wel door middel van een draagvlakonderzoek.
De stellingname van het college op alle inspraakreacties is inmiddels gepubliceerd
en we lichten de belangrijkste commentaren op de brief van de buurtoverleggroep
(B.O.) eruit:
1. B.O.: Het achterwege laten van draagvlakonderzoek is ondemocratisch.
B&W: De gewijzigde methodiek wordt: Als n.a.v. signalen van bewoners een meting
meer dan 80% parkeerdruk uitwijst, wordt aan alle belanghebbenden een korte
enquête gestuurd om het draagvlak te meten. Als minstens 30% van de bewoners
de enquête terugstuurt en daarvan minstens de helft voorstander is, besluit het college over invoering.
2. B.O.: Niet in iedere wijk zijn de tijden van parkeeroverlast dezelfde.
B&W: De toepassing van verschillende betaald parkeertijden per buurt zou leiden tot
onduidelijkheid voor parkeerders met mogelijke toename van het aantal bezwaarschriften.
2. B.O.: In Tuindorp Oost is zonder ‘wildparkeerders’ geen schaarste aan ruimte; daar kan
het tarief dus nul zijn.
B&W: De tarieven zijn door toepassing van het “schillenconcept” al laag in de buitenwijken. Gratis parkeren heeft negatieve gevolgen voor de kostendekkendheid van
de vergunningen en de taakstelling van 32 miljoen euro.
3. B.O.: Aan parkeerbeleid hoort het beheersen van de parkeerproblematiek ten grondslag
te liggen en niet het binnenhalen van 32 miljoen euro voor parkeergarages ten
behoeve van niet-Utrechters.
B&W: De garages zijn geen rendabele investering. De kortparkeerders gaan dus betalen
voor de parkeergarages.
4. B.O.: Door haar monopolypositie kan het parkeerbedrijf de 32 miljoen “verdienen” door
tariefsverhoging en uitbreiding van het betaald parkeergebied i.p.v. door efficiency
verbetering.
B&W: Verbeterde automatisering, minder baliehandelingen en efficiënter werken maken
al deel uit van de maatregelen om de 32 miljoen euro te behalen.
4. B.O.: Door invoering in kleinere gebieden wordt de olievlekwerking nog verergerd.
B&W: Invoering van betaald parkeren gaat onvermijdelijk gepaard met een overloop van
parkeerdruk naar gratis gebieden. Hiervoor is geen oplossing, tenzij in één keer de
gehele stad wordt voorzien van gefiscaliseerd betaald parkeren.
5. B.O.: De parkeernota staat bol van vaagheden; quantificeringen en onderbouwingen ontbreken.
B&W: Ter kennisgeving.
6. B.O.: Blauwe zones worden wel erg gemakkelijk van tafel geveegd.
B&W: Andere steden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, kampen met dezelfde problemen bij
blauwe zones als Utrecht.
7. B.O.: De maatschappelijke gevolgen voor, met name alleenstaande ouderen, van de te
dure bezoekerskaarten worden schromelijk onderschat.
B&W: Er zijn ons geen gegevens bekend, dat ouderen door invoering van betaald
parkeren in een sociaal isolement komen. De bezoekerskaart biedt al een sterk
gereduceerd tarief
De gemeenteraad heeft op 4 december de parkeernota behandeld. Bij het ter perse gaan
van dit nummer was de uitslag van de behandeling nog niet bekend.

CURSUSSEN
VOORJAAR 2004
In Griftsteede start op dinsdag
17 februari een vervolgcursus
Ecologisch Stadstuinieren
gegeven door hovenier Rob van der
Steen. In zes bijeenkomsten, waaronder een zaterdagmiddag, wordt behandeld: snoeien, bodembewerking,
aanbrengen van de juiste beplanting
en overig tuinonderhoud. Het is niet
noodzakelijk dat u de startcursus
gevolgd heeft, maar er wordt wel
verwacht dat u al enige ervaring in
het tuinieren heeft. De kosten zijn
60 euro. U kunt bellen met Cumulus,
tel.nr. 275 84 90.
In Buurthuis Oudegracht start op
donderdagochtend 4 maart de
5-delige cursus Utrechtse Schilders, toen en nu gegeven door
Jetty Krijnen. Zij laat u, aan de hand
van dia’s en een bezoek aan een
Utrechts atelier, kennismaken met
oude en nieuwe schilders zoals Pyke
Koch, Charley Toorop en Moesman.
De kosten zijn 27,50 euro.
U kunt bellen met Cumulus,
tel.nr. 275 84 90.
Ook in Buurthuis Oudegracht start op
donderdagavond 29 januari de
SchrijfWerkPlaats o.l.v. Jaqueline
Lucas. Doel is dat u aan de hand van
schrijfopdrachten leert verwoorden
wat u graag aan het papier zou willen toevertrouwen. Schrijfervaring is
niet nodig. Voor info en opgave voor
deze 8-delige cursus kunt u bellen
met J. Lucas, tel.nr. 0346-56 90 75
(ma. t/m do. na 13.00 uur).
Skidbladnir verzorgt al jarenlang in
de buurtcentrum de Spil op de Kievitstraat zelfverdedigingscursussen. Dit voorjaar zullen ervaren
docenten op maandagavond een
basiscursus en een vervolgcursus
geven. Er wordt ingegaan op verbale
en lichamelijke verdediging. De eerste
lessen zullen op 9 februari starten.
Voor info en opgave kunt u bellen
met Skidbladnir, Arnold de Leeuw,
tel.nr. 254 67 05.
Voor overige info en aanbod van cursussen kunt u bellen met de Dienstenadministratie van Cumulus op
tel.nr. 275 84 90 of met het wijkservicepunt tel.nr. 275 95 50.
Er komen dit voorjaar geen nieuwe
activiteitenbrochures uit voor volwassenen en kinderen in Noordoost.
Linn den Hollander

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

OPENING
NIEUW BLEYENBURG

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)

Ter gelegenheid van de opening organiseerde
Nieuw Bleyenburg op 20 november een feestelijke
bijeenkomst en een informatiemarkt.
Het was een geslaagde dag met veel bezoekers en er
heerste een gezellige sfeer.

a) Woningen Gerardus Majella.
In oktober 2002 heeft de gemeenteraad bepleit dat op het terrein aan de Winklerlaan minder woningen dan de geplande
vijfenvijftig gebouwd worden. Als alternatief gaf de raad aan,
dat door de bouw van (deels) seniorenwoningen in ieder geval
het grondbeslag minder moet worden. Nu, ruim een jaar later, is
de stand van zaken als volgt: de projectontwikkelaar heeft drie
varianten van een bouwplan ingediend. Deze zijn intern
ambtelijk getoetst aan de planidentificatie, die opgesteld was.
De diensten gaan zich nu over het resultaat van die toetsing
beraden. Daarna zal er gepraat gaan worden met de projectontwikkelaar.
b) De Gaard.
Begin van deze maand zijn de gesprekken tussen Ahold en de
gemeente voortgezet over de verbouwing van Albert Heijn. Het
gaat er daarbij om wát de gemeente gaat doen en wát Ahold
gaat doen. Ook wordt bekeken wat dat voor financiële consequenties voor beide partijen heeft. Waarschijnlijk kunnen nog dit
jaar bindende afspraken gemaakt worden tussen alle betrokken
partijen.
Wanneer er dan precies begonnen kan worden met de werkzaamheden is moeilijk in te schatten. Dat hangt af van planningen en van zaken als vorstverlet. Wel is afgesproken, dat er
aan de pleinkant begonnen zal worden.
Verheugend is dat de heer Neplenbroek van de gelijknamige
bakkerij positief heeft gereageerd op het verzoek van het buurtcomité Tuindorp-Oost om een koffieterras te openen.
c) Trapveld.
Het gras op het nieuwe trapveldje aan de Winklerlaan oogt
weliswaar mooi, maar is nog niet erg sterk. Daarom heeft Peter
van Dijk van het wijkbureau besloten de doeltjes pas in het voorjaar te plaatsen. Hij wil voorkomen dat er meteen al kale plekken
ontstaan.
d) Zorgcentrum Tuindorp Oost.
De Stichting Cascade is begonnen met een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van het zorgcentrum. Gedacht wordt aan
een kleiner centraal gebouw met dienstverlening, ook bestemd
voor de buurtbewoners. Ernaast moeten dan seniorenwoningen
komen. Na een korte interne studie zal Cascade samen met de
gemeente bekijken, wáár precies gebouwd kan worden en hoeveel woningen er haalbaar zijn. Het onderzoek moet komend
najaar gereed zijn.
e) Uitbreiding van De Gaard.
Er zijn door een ontwikkelaar prille plannen bij de gemeente
ingediend om te komen tot vergroting van het winkeloppervlak
van De Gaard. De gemeente stelt op dit moment een startnotitie
op voor het college. Die startnotitie is een ambtelijk advies om
te gaan onderzoeken of de gemeente wil meewerken aan een
dergelijk plan en, zo ja, onder welke voorwaarden. De gemeente
wil alvorens een onderzoek te beginnen weten of de eigenaar
van De Gaard (AZL) aan het plan meewerkt.
f) De speeltuin De Pan.
Het ligt in de bedoeling om op het terrein van aannemer
Stamhuis aan de Magnuslaan 20 à 30 seniorenwoningen te
bouwen. De speeltuin De Pan zal daardoor moeten opschuiven
richting Eykmanlaan en komt dan dus in Tuindorp Oost te liggen.

Fotografie: www.caregraphics.nl
[ PERSBERICHT ]

WIJKRAAD NOORDOOST
PER DIRECT OP NONACTIEF!
De Wijkraad Noordoost gaat per direct op non-actief.
Het College van B&W ontvangt geen gevraagde of
ongevraagde adviezen meer.
De Wijkraad Noordoost is het zat dat haar adviezen niet
serieus genomen worden. De Wijkraad krijgt vaak geen of
onvolledige ontvangstbevestigingen, op haar adviezen volgt
een herhaling van zetten en er is weinig waardering voor de
hoeveelheid werk die het lidmaatschap van de wijkraad met
zich meebrengt.
De Wijkraad vindt dat de kosten niet meer tegen de baten
opwegen en is daarom op non-actief gegaan om duidelijk te
maken dat zij niet gebruikt wenst te worden als schaamlap en
speeltje voor het Utrechtse College van B&W.
Als burgerparticipatie dan toch het streven is, zou dat beter
via de buurtcomités kunnen lopen. Deze voelen zich nu veelal
door de gemeente gepasseerd, die immers kan zeggen dat zij
de burgers via de Wijkraad heeft gehoord. Omdat de Wijkraad
het horen van de stem van de burger in principe een goede
zaak vindt, blijft zij wel aanspreekbaar voor burgers en buurtcomités.
De Wijkraad heeft echter wel een pakket eisen geformuleerd
dat zij vervuld wil zien voordat zij haar taak weer volledig
oppakt.
Voor informatie kunt u bellen met Miep de Jong
op tel.nr. 271 86 37.

[ PERSBERICHT ]
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ILLEGAAL VUURWERK
EN ONTMANTELING
HENNEPPLANTAGE
Naar aanleiding van een anonieme tip hebben de wijkagenten
op dinsdag 7 oktober jl. aan het Fruinplantsoen een grote
hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen, alsmede een hennepplantage ontmanteld.
Na de anonieme tip zijn de wijkagenten ter plaatse gegaan,
waarbij in de kelderbox een grote hoeveelheid dozen met vuurwerk werd geconstateerd. De wijkagenten hebben vervolgens de
box geopend, waarbij er 53 dozen (ruim zevenhonderd kilo) werden aangetroffen met daarin een Chinese rol (duizendklapper).
De dozen met vuurwerk zijn in beslag genomen.
Bij zoeking door de woning trof de politie een hennepplantage
aan, bestaande uit 93 moederplanten. De hennepplantage is ontmanteld. Tevens werd er diefstal van stroom geconstateerd.
Na onderzoek heeft de politie een 34-jarige man uit Utrecht
buiten heterdaad aangehouden wegens het handelen in illegaal
vuurwerk en het houden van een hennepplantage.

De leden van het Buurtcomité Tuindorp-Oost
Albert Hogema, voorzitter en externe betrekkingen
communicatie ad interim
E-mail: ahogema@worldonline.nl
Tel: 271 53 52
Ilse Thomis, secretaris
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Tel: 271 37 36

Jan Fluit, penningmeester
E-mail: j.fluit@freeler.nl

Tel: 271 44 36

Marijke van Hemert, openbare ruimte (openbaar groen, straatverlichting, bestrating, reiniging)
E-mail: m.v.hemert@planet.nl
Tel: 271 82 93
Lideke Eggink, lid
E-mail: a.eggink@freeler.nl

Hans Lubach, ruimtelijke ordening, verkeer ad interim
E-mail: hlubach@wanadoo.nl
Tel: 273 25 71
Wiljo Tukker, jeugdzaken
E-mail: wiljotukker@hotmail.com

Buurtcomité Tuindorp-Oost en de medewerkers van de wijkkrant wensen u
goede feestdagen en een gelukkig 2004!
PRIKBORD
Voor een bewoner van
De Hoek zijn wij op zoek
naar een oudere naaimachine, zodat hij zelf zijn
kleding kan herstellen.
Mocht u er één over
hebben, dan horen wij
dat heel graag.
Tel.nr. 272 12 18.

PRIKBORD
Wie kan ons helpen aan
een garagebox of opslagruimte?
Voor restant inventaris
elektronicazaak.
Liefst in de omgeving van
Tuindorp Oost.
Familie Karsen,
Van Herwerdenlaan 44,
tel.nr. 06-53 87 32 09.

Tel: 271 63 05

WIST U DAT.….
…..bloemist Tulipa op de Jan van Galenstraat
7 dagen per week is geopend?
…..er een parkeerverbod komt op de zuidkop
Troosterlaan en noordkop Van Everdingenlaan,
zodat bussen probleemloos de draai kunnen
maken?
…..u met het meenemen van een winkelwagentje
buiten een straal van 100 meter van de supermarkt een boete van 45 euro riskeert en de politie
in Overvecht in november al begonnen is met
bekeuren?
…..iedereen, jong en oud, met of zonder verwijzing van een arts, terecht kan in het Medisch
Bewegingscentrum in Nieuw Bleyenburg?
…..er alleen vuurwerk mag worden afgestoken
van 31 dec. 10 uur ’s ochtends tot 1 jan. 2 uur
‘s nachts?
…..de gemeenteraad een motie heeft aangenomen dat het dienstencentrum aan het Willem van
Noortplein tot 1 januari 2005 open zou moeten
blijven en Cumulus momenteel bekijkt welke termijn mogelijk is?

Tel: 273 37 96

Buurtcomité Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90, 3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website:
www. tuindorpoost.nl
Prikbord:
postmaster@tuindorpoost.nl
Wijkagenten:
Tim Breman, Harry Rademaker
Telefoon: 239 61 66
Wijkbureau:
Witte Vrouwensingel 88
Telefoon: 286 39 40
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