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TUINDORP-OOST
Het kan niemand ontgaan zijn, dat er de afgelopen weken hard
gewerkt is aan de herinrichting van het plein voor De Gaard.
Wat u misschien wel ontgaan is, is dat dit is gebeurd op
initiatief van ons eigen buurtcomité. Hoewel ze over dit en
over andere initiatieven die zij ontplooien vaak publiceren in
de wijkkrant, zijn het bescheiden mensen die niet graag zelf in
het middelpunt van de belangstelling staan.
Toen wij voorzitter Albert Hogema benaderden voor een interview, was zijn eerste reactie dan ook aarzelend. Het feit dat
een van de eerste projecten waar het buurtcomité zich voor
heeft ingezet nu bijna voltooid is, was aanleiding voor hem om
toch met ons in gesprek te gaan. ‘Maar dan wil ik het graag over
de herinrichting van De Gaard hebben, en niet over mijzelf’.
Echter, zo makkelijk laten wij ons niet sturen. Wij horen graag
over de activiteiten van het buurtcomité, maar willen ook iets
weten over de mensen die zich zo enorm inzetten voor de wijk.
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Albert Hogema woont zijn hele leven
al in het noordoostelijk deel van
Utrecht. Hij is Kerstmis 1935 geboren,
in Tuindorp. ‘Dat was toen nog gemeente Maartensdijk. Ik ben geboren
in de Jan Kopslaan, de straat die
tegenwoordig de Burgemeester van
de Voort van Zijplaan heet.
Als student woonde ik achtereenvolgend in de Zeeheldenbuurt, Tuinwijk
en Vogelenbuurt. En nu dan in Tuindorp Oost. In 1965 ben ik met mijn
vrouw in de Van Everdingenlaan
komen wonen. We waren de eerste
bewoners van ons huis. We vonden
het een fijn huis, helemaal nieuw, een
ruime keuken. Vanuit de huiskamer
kon je het K.N.M.I. in de Bilt zien
liggen. De sfeer in de wijk was heel
prettig. Allemaal mensen tussen de
30 en 40 jaar. Voor jongere mensen
was de financiering een probleem,
want je kreeg toen als hypotheek
maximaal 70% van de executiewaarde van het huis. Er waren veel
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Via de kinderen en activiteiten op
school kwam je makkelijk in contact
met elkaar. Daar kwam bij dat er nog
geen schuttingen en heggen tussen
de achtertuinen stonden. De kinderen
hadden dertien tuinen naast elkaar
om in te spelen. In de wijk was veel
gras en er waren (net als nu) veel
speelpleintjes. De meeste flats die in
de wijk staan, hebben we zien
komen.’
Was er toen behoefte in de wijk
om gezamenlijk wat tegen de
bouw van die flats te doen?
‘Nee, we zeiden wel tegen elkaar dat
het jammer was, die hoge flats, die
met weinig tussenruimtes werden
neergezet. Als je het vergelijkt met

Overvecht, dan zie je dat het daar
beter is aangepakt, daar is het veel
ruimer opgezet. Meer ruimte en
groen om de flats heen. Nu woont
54% van de bewoners in Tuindorp
Oost in een flat.’
Maar later werd dat anders, toen
ontstond wel de behoefte om een
buurtcomité te vormen. Wat is daar
de aanleiding voor geweest?
‘Rond 1998/1999 was er onrust in de
wijk. Er gingen wilde geruchten rond,
bijvoorbeeld dat de Jeruzalemkerk afgebroken zou worden en het winkelcentrum die kant op zou uitbreiden.
Van de kant van de gemeente werd
deze onrust niet weggenomen. Een
stuk of acht buurtbewoners zijn toen
naar het wijkbureau gegaan voor een
gesprek met de wijkmanager, Paul
Hartman was dat in die tijd. Hij gaf
toe dat de communicatie vanuit de
gemeente naar de bewoners van
Tuindorp Oost niet goed liep. In omgekeerde richting trouwens ook niet,
omdat er geen buurtcomité was dat
vanuit de wijk als aanspreekpunt
voor de gemeente fungeerde. Door
het slechte contact was er bijvoorbeeld achterstallig onderhoud in
de wijk wat het groen en de speelpleintjes betrof. Truus van Biljouw en
Lia Versluis hebben toen een oproep
in de wijkkrant geplaatst. Zestien
mensen hebben zich toen gemeld en
uiteindelijk zijn acht daarvan het
buurtcomité gaan vormen. Zij stonden op een avond bij mij voor de
deur om te vragen of ik voorzitter
wilde worden.’
Waarom was dat, zit het voorzitterschap je in het bloed? ‘Weet je,
zoiets is nestgebonden. Mijn ouders
waren allebei heel actief in het vrij-

willigerswerk, op die manier krijg je
dat mee. Ik word vaak voor bestuurlijk werk gevraagd, omdat ik mijn
mond niet kan houden. Zo is het
steeds gegaan. Op de school van de
kinderen trok ik mijn mond open op
een algemene ouderavond, en ik
werd gevraagd voor het oudercomité.
Daarna kwam de vraag of iemand uit
het oudercomité het bestuur wilde
versterken, zo gaan die dingen. Ook
nu weer, met de actie ‘Geen groen
voor poen’ bijvoorbeeld, dat komt
dan voort uit het werk dat ik voor het

buurtcomité doe. Zo zit ik ook in de
beheergroep van het hostel ‘De
Hoek’. Ik vind het leuk om zulke dingen te doen, zolang het met mijn
eigen omgeving te maken heeft. Het
moet concreet zijn.’
Wat zijn je taken als voorzitter
van het buurtcomité? ‘De aandachtsgebieden zijn verdeeld in het
comité. Er is iemand die zich met de
verkeerssituatie bezighoudt, iemand
die zich met de jongeren in de wijk
bezighoudt en ga zo maar door. Als
voorzitter is het mijn taak om het een
en ander te coördineren en stimuleren, om de externe contacten met
gemeente en andere (bewoners)organisaties te onderhouden. Daarnaast
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vind ik de communicatie met de bewoners heel belangrijk. Wij zijn als
comité niet gekozen door de bewoners, we hebben geen mandaat. Toch
zijn wij het die met de gemeente in
gesprek gaan over wensen van de
bewoners. De wijkkrant is een onmisbaar medium voor het functioneren
van het buurtcomité. Er is ook een
website (www.tuindorpoost.nl) waarop te lezen is waar het buurtcomité
mee bezig is. Verder hebben we de
buurtoverleggroep. Een paar keer per
jaar komt het buurtcomité met een
aantal bewoners uit de wijk bij elkaar
om over de lopende zaken en achterliggende visies van gedachte te wisselen.’
En dan nu, jullie eerste grote project, de herinrichting van het
plein voor De Gaard. Hoe is het
zo gekomen? ‘Een van de zaken die
door ons als buurtcomité belangrijk
wordt gevonden, naast het contact
tussen bewoners en gemeente, is het
contact tussen de bewoners onderling. Vroeger had het winkelcentrum
een binnenplein, dat had iets knus.
Zoals het plein de laatste jaren was,
was het geen goede ontmoetingsplek
meer. Uit een onderzoek onder ouderen in de wijk, gedaan door Cumulus
in 2001, bleek dat veel ouderen –en
48% van de wijkbewoners was toen
boven de 55– zich niet veilig voelden
in De Gaard. Een groot deel van dit
gevoel voor onveiligheid werd veroorzaakt door fietsers, van alle leeftijden overigens! Het plein was te
onrustig om stil te staan voor een
praatje. Het buurtcomité heeft toen
gebruik gemaakt van het recht van
initiatief richting gemeenteraad. We
hadden een goed onderbouwd plan.
De gemeenteraad heeft dat toen
goedgekeurd. Het wijkbureau heeft
zich ingezet om bij de diverse gemeentelijke diensten geld vrij te
maken voor de uitvoering.’
Aan het begin van ons gesprek
vertelde je vol enthousiasme over
je positieve kennismaking en het
woongenot aan de Van Everdingenlaan, zo’n veertig jaar geleden. Hoe staat het nu met dat
woongenot? ‘Tja, het gras tussen de
Troosterlaan en de Van Everdingenlaan is niet meer vol met spelende
kinderen, maar vol hondenpoep. Er
staan vier rijen auto’s voor de deur.
De verkeersituatie is onveilig geworden. Veel fietsers nemen de stoep als
de bus bij de halte stilstaat en ze er
niet langs kunnen. De parkeervakstrepen stonden niet aangegeven in
het definitieve plan dat door de gemeente aan de buurt is voorgelegd

De Hoek

Wonen met een visie:

U kent mij nog niet en daarom wil ik me graag eerst even aan u voorstellen:
ik ben Elsbeth Rip, sinds mei dit jaar de nieuwe teamleider van hostel de Hoek. In de
voorgaande jaren ben ik werkzaam geweest binnen andere voorzieningen van het Leger
des Heils in Utrecht. Ik kan u vertellen dat ik de functie van teamleider met veel plezier
en enthousiasme binnen de Hoek invul.
Binnen het hostel zijn we op dit moment druk bezig met toekomstplannen. We proberen
daarbij te leren uit het verleden en alle ervaringen en nieuw verworven inzichten een
plaats te geven in het heden. We zien binnen onze bewonersgroep een andere vraag
rijzen, namelijk het meer bezig zijn met een mogelijke toekomst buiten het hostel. Iets
waar wij als team natuurlijk graag op inspelen. We willen inspelen op de behoefte en
mogelijkheden van onze bewoner. Laagdrempelig, maar niet vrijblijvend. In de vorige
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de bouw van het hostel op de Kögllaan. Ook bij
de bouw zal worden gekeken naar de mogelijkheden om een grotere mate van zelfstandigheid en zelfzorg vorm te geven. Bijvoorbeeld door het realiseren van voorzieningen
waarmee bewoners zelf voor hun warme maaltijden kunnen zorgen.

Wonen met een visie, daar gaan en staan we voor!
Een hartelijke groet,
Elsbeth Rip, waarnemend teamleider, Hostel de Hoek, Leger des Heils.
en er is wel veel ellende door ontstaan. Ik wil mijn positie als voorzitter van het buurtcomité niet inzetten
voor mijn eigen belang, maar leuk is
anders.’
Wat is nu in jouw optiek de ideale woonplek in onze wijk? ‘Het
Kouwerplantsoen blijft prachtig en
daar is geen hinder van doorgaand
verkeer. De Naberlaan en de Hamakerlaan vind ik ook gezellige straten
met twee rijen huizen tegenover elkaar en een pleintje in het midden.
Maar heel Tuindorp Oost is nog
steeds een fijne buurt om in te
wonen.‘
En hoe lang blijf je nog voorzitter
van het buurtcomité? ‘We zijn in
2000 begonnen met de afspraak het
allemaal drie jaar te doen, dat hebben we verlengd met nog eens drie
jaar. Dus voorlopig ben ik er nog wel
even.’
Wij zullen straks extra
genieten van het nieuwe
plein voor De Gaard, nu we
weten dat het beige asfalt,
de verhoging tussen de
platanen en al die andere
zaken niet zomaar uit de
lucht zijn komen vallen,
maar dat we die onder
andere te danken hebben
aan de inzet van ons buurtcomité.

Buurtcomité
Voordorp Vooruit
van start
Voordorp heeft weer een buurtcomité: Voordorp
Vooruit. Aanleiding voor het oprichten van het
buurtcomité vormden de mogelijke plannen voor
nieuwbouw die de gemeente enkele maanden
geleden naar buiten bracht. Het zag er op dat
moment naar uit dat onder andere in Voordorp
groenvoorzieningen zouden moeten verdwijnen.
Bij drie bewoners van Voordorp ontstond toen het
plan om een buurtcomité op te richten. Een grote
groep bewoners kan immers meer invloed uitoefenen dan een individu.
September jl. werden alle bewoners van Voordorp
benaderd om na te gaan of er draagvlak voor dit
initiatief zou zijn. Uit de vele enthousiaste reacties
van de bewoners bleek dat de behoefte aan een
buurtcomité enorm is.
De doelstelling van Voordorp Vooruit is tweeledig.
Enerzijds wordt beoogd, de
betrokkenheid en leefbaarheid
binnen de buurt te bevorderen.
Anderzijds is het de bedoeling
dat het buurtcomité een aanspreekpunt vormt voor de gemeente. Het buurtcomité kan op
die manier betrokken worden bij
ontwikkelingen die van belang
zijn voor de bewoners van
Voordorp.
De eerste prioriteit was het
opzetten van een buurtkrant.
En dat is gelukt. Het eerste nummer viel al op
20 november bij de Voordorpers op de mat.
Buurtcomité Voordorp Vooruit, R.A. Kartinistraat 36, VoordorpVooruit@planet.nl

Maatregelen rond RESULTATEN DRAAGVLAKMETING
INVOEREN BETAALD PARKEREN
de automarkt
Hiervoor is geen oplossing, tenzij in
Zoals beloofd vermelden wij
hieronder de resultaten per laan
van het draagvlakonderzoek uit
augustus/september.

Sinds de toetreding van nieuwe MiddenEuropese landen tot de EU is het bezoekersaantal van de dinsdagse automarkt flink
gestegen. En daarmee ook de overlast in de
omliggende buurten.
Bewoners klaagden weer over stallen van auto’s
van de markt in hun lanen en zelfs over overnachten in de cabines van auto’s.
Gelukkig zijn er in november maatregelen genomen door de directie van de Veemarkt en door
de politie, die inmiddels tot zichtbare resultaten
hebben geleid. We noemen ze hier:
• Extra inzet van de politie, vooral in de vroege
uren van de dinsdag. Het gaat daarbij vooral
om de verkeersoverlast door de aanvoer van
auto’s.
• Extra politiecontrole in de omliggende buurten.
• Wegslepen van auto’s. Normaliter mag er alleen
gesleept worden, indien men verkeersgevaarlijk
parkeert. De politie gaat nu eerder slepen, bijvoorbeeld als men hinderlijk staat.
De kosten van dit slepen worden betaald door de
Marktdienst.
• Het beveiligingsbedrijf Securicor surveilleert
vanaf maandagmiddag tot dinsdagochtend
07.00 uur in de omgeving van de automarkt in
een duidelijk herkenbare auto. De beveiligers
spreken zelf mensen aan en overhandigen een
folder in diverse talen met de belangrijkste
spelregels. (deze surveillance is te bereiken via
06-06 51 99 29 57).
• De parkeerplaats voor bezoekers is nu al vanaf
03.00 uur geopend. Er is een tijdelijke toiletvoorziening gecreëerd en men kan zijn afval daar
kwijt.
• Handelaren, die betrapt worden op parkeren in
de wijk, die te vroeg komen of handelen buiten
het terrein van de automarkt kunnen rekenen op
een schorsing of intrekking van de marktkaarten.
• De mogelijkheid om al op maandagmiddag
auto’s aan te voeren wordt nog onderzocht. Die
auto’s moeten dan in de hal worden gezet en
gaan er op dinsdagochtend weer uit.
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Goed nieuws
Dankzij de installatie van
geavanceerde apparatuur zal
de wijkkrant in het nieuwe jaar
in een kleurig jasje verschijnen.

Tot opluchting van velen gaat de
invoering van betaald parkeren in
Tuindorp Oost voorlopig niet door.
Alleen de bewoners van de Troosterlaan en de Van Everdingenlaan zijn
zwaar teleurgesteld. Zíj waren het
immers die het draagvlakonderzoek
hadden aangevraagd en zij waren
dan ook in grote meerderheid vóór
invoering. Wat in het stadsplan staat,
dat er geen draagvlak is, klopt dus
niet. Er is wel degelijk draagvlak,
maar in een gebied, dat door het
parkeerbedrijf te klein gevonden
wordt.
In het concept parkeernota 2003, dat
in de inspraak was gebracht, stond
dat in clusters van straten, waar de
parkeerdruk uitkomt boven 80%,
betaald parkeren kan worden ingevoerd. Dat wordt dan straatsgewijs
of in kleine partjes ingevoerd. Het
buurtcomité heeft in zijn inspraakreactie, die vorig jaar in de wijkkrant
is gepubliceerd, de vraag gesteld of
dat niet tot een vergroting van de
olievlekwerking leidt. Het college
heeft daarop geantwoord in haar
‘twee-kolommenstuk’: “invoering van
betaald parkeren gaat onvermijdelijk
gepaard met een overloop van parkeerdruk naar gratis gebieden.
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één keer de gehele stad wordt voorzien van gefiscaliseerd betaald parkeren”. Niets wees in dat antwoord
op een tekstwijziging.
Terecht waren de bewoners dus van
mening dat zij het alleen voor hún
straten konden aanvragen. Na het
draagvlakonderzoek bleek ineens,
dat er nog een nieuwere versie van
de parkeernota bestaat. Ook bij het
wijkbureau was dat niet bekend.
Het Informatie Centrum Utrecht op
het stadhuis wist, na onderzoek,
zelfs te vertellen, dat er nooit een
definitieve versie was gemaakt, omdat de wijzigingen te onbeduidend
waren. In die, dus wél bestaande,
nieuwe versie staat, dat invoering
in kleinere delen van buurten met
natuurlijke en logische grenzen
mogelijk is. Dat is een onduidelijke
tekst, die overigens ook niet doet
vermoeden, dat dat een wezenlijk
verschil inhoudt met de eerdere tekst.
De geluiden van solidariteit uit andere lanen zijn ronduit sympathiek. In
de trant van: “we zijn blij voor onszelf, maar vinden het onbegrijpelijk
en rot voor jullie”.
Het buurtcomité vindt dat de procedure onzuiver is verlopen, maar
wijzigt niet haar neutrale standpunt
inzake betaald parkeren en blijft
voorstander van blauwe zones.
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IN MEMORIAM PETER VAN DIJK
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In de eerste week van
november is Peter van Dijk
tijdens zijn vakantie plotseling aan een hartstilstand
overleden. Peter van Dijk
was sinds vele jaren onze
wijkaccountmanager van de
Dienst Stads Beheer bij het wijkbureau Noordoost en voor veel bewoners hét gezicht van de
gemeente Utrecht. Peter was een opmerkelijke
persoonlijkheid, vanwege zijn postuur, zijn
gulle lach en zijn eerlijke belangstelling.
Hij was wars van hiërarchische verhoudingen
en benaderde iedereen met een open blik,
bewoner of burgemeester.
Er is mede dankzij zijn inzet veel verbeterd in
Tuindorp Oost, vooral in de openbare ruimte.
Bij de renovatie van het speelpleintje op het
Kouwerplantsoen bijvoorbeeld, was in eerste
instantie net genoeg geld om wat nieuwe
toestellen te bestellen, onze wijkaccountmanager kreeg het voor elkaar voldoende
financiën binnen de gemeente te verzamelen
om het pleintje te maken tot wat het nu is.
Niet alleen het pleintje maar ook nog een
trapveld op de Winklerlaan bleek mogelijk.
Veel wijkbewoners zullen een dergelijke
ervaring met Peter hebben gehad.
Peter van Dijk had een grote voorliefde voor
het groen; van niets iets moois maken bij
voorkeur in het groen dát had zijn grote
passie. Ook tijdens zijn laatste reis naar Berlijn
bezocht hij parken en plantsoenen, wellicht ter
inspiratie voor die van Tuindorp Oost.
Wij hebben echt geluk gehad met zo’n man als
Peter van Dijk.
Peter van Dijk laat drie kinderen na. Na het
vroegtijdig overlijden van zijn vrouw waren zij
alles voor hem. Wij wensen hen alle moed en
sterkte toe. Zij moeten een fantastische vader
missen.

ADMINISTRATIE THUIS
Ouderen willen en blijven langer
zelfstandig wonen. Er is daardoor
een toename van het aantal
alleenstaande ouderen zonder
steun in de directe leefomgeving.
Kinderen wonen vaak ver weg of
zijn tweeverdiener met weinig
tijd. Sommigen van die ouderen
ondervinden problemen bij het op
orde houden van hun administratie en hun financiën.
Te denken valt daarbij aan zaken als
energie-rekeningen, declaraties van
ziektekosten, sociale voorzieningen,
giro- of bankverkeer en belastingen.
Om die ouderen te ondersteunen
heeft Cumulus het project “Administratie Thuis” opgezet.
Het doel van het project is om door
het inzetten van getrainde vrijwilligers een bijdrage te leveren aan het
zelfstandig kunnen blijven wonen van
ouderen.
De klant blijft daarbij zelf
verantwoordelijk, terwijl
de vrijwilliger ondersteuning biedt en advies en
informatie geeft.
De werkzaamheden vinden thuis bij de oudere
plaats en papieren blijven
in diens bezit.
De oudere krijgt een vaste
vrijwilliger, die in het
begin één keer per week,
later – in overleg – minder frequent
langskomt.
De ondersteuning is gratis, maar
kosten zijn voor rekening van de
klant.
Heeft ú behoefte aan hulp van het

project, neem dan contact op met
coördinator
Adrie Vermaas, tel: 272 22 61 of
Eric Casparie, tel: 275 95 50.
Om het project draaiende te houden
is er dringend behoefte aan
nieuwe vrijwilligers. Omdat zij werkzaamheden verrichten voor een
kwetsbare bevolkingsgroep en in
aanraking komen met privacy gevoelige gegevens stelt Cumulus een
aantal eisen:
• enig gevoel voor administratieve
zaken en enige kennis van regelgeving.
• vermogen om zaken uit te leggen.
• prettige omgangsvormen, vooral
ten aanzien van ouderen.
• bezit van een bewijs van goed
gedrag.
• bereidheid om de aanvangstraining
te volgen (6 middagen vanaf
31 januari) en latere bijscholingen.

Voor aanmelding en informatie:
Adrie Vermaas of Eric Casparie:
tel: 272 22 61
e-mail: a.vermaas@wwocumulus.nl
of e.casparie@wwocumulus.nl

Forum Paulus in Tuindorp open in januari
In januari 2005 opent de Paulusschool
op de van Bemmelenlaan zijn gloednieuwe deuren. Na een jaar bouwen
staat er nu een Forum school.
Dit betekent dat er aan de school ruimten zijn
aangebouwd waarin plaats is voor een
peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een
buitenschoolse opvang en een vrijetijdsruimte.
Dit hele deel is in beheer van welzijnsorganisatie Cumulus.
De vrijetijdsruimte is een lokaal van 30m2
waarin tafels en stoelen en kasten staan.
De grote centrale hal is buiten de kinderopvanguren ook beschikbaar voor vrijetijdsactiviteiten en wordt zo leeg mogelijk gehouden. Daarnaast is er nog een kleine computerruimte en een keukentje aanwezig.

Cumulus wil deze ruimten zo goed mogelijk
benutten en ook beschikbaar stellen aan
buurt-bewoners die een activiteitenruimte zoeken.
Het kan zijn dat u met een bewonersgroep
een vaste boekenclub heeft die uit de woonkamer groeit. Of dat u met medebewoners
een nieuwe activiteit wilt organiseren.
U kunt dan contact opnemen met
Linn den Hollander, 030-271 31 61, van
Cumulus. Ook voor meer informatie over de
mogelijkheden van de ruimten, beschikbaarheid en gebruikersafspraken kunt u daar terecht.
Voor informatie over de kinderopvang kunt u
contact opnemen met Cumulus
030-284 75 90.

Levende
kerststal
Vrijdag
24 december
van 17.00u
tot 19.00u is
een levende
kerststal te
bewonderen
in de kinderboerderij van
het Griftpark.
De hal is dan in kerstsfeer
gebracht en er worden kerstverhalen verteld.
Er is warme chocolademelk en
glühwein en het vrijwilligerskoor zingt kerstliederen.
U is van harte welkom!

Sport Instuif Marnixacademie op 27 oktober.

Bericht van
winkelcentrum

De Kerstman trakteert..
Winkelcentrum De Gaard is weer helemaal omgetoverd in een
schitterend wintertafereel. Sfeervolle verlichting, de prachtig
versierde kerstboom en alle winkels zijn weer omgeven door
mooie winterse kerstdecoraties. Waar denkt u nu nog gezelliger te kunnen winkelen?
De laatste en meest gezellige maand van het jaar is alweer
ingegaan. Sinterklaas is net De Gaard uit op weg naar het
warme zuiden, en de kerstman staat al weer te popelen om
hier zijn feest in volle glorie te mogen vieren! Zoals u van De
Gaard gewend bent, zal dit weer gebeuren op een feestelijke
en enthousiaste manier.
Alisan, jongerenwerker van Cumulus, had een sport
instuif in de Marnix Academie georganiseerd. Dat
was erg cool. We waren met zijn 25 en hebben
allerlei sporten gedaan. Ook was er een dj. Die vond
ik niet zo, hij draaide domme muziek.
We hebben gevoetbald, gebadmintond, gevolleybald.
Volgens Alisan worden er nog meer instuiven georganiseerd, binnenkort een op Hercules.
Hé, als je zin heb, kom dan ook!
Je moet wel tussen de 12 en 16 jaar oud zijn .
De mazzel Thijs.

JOS heeft uw hulp
nodig !!!
Wie is JOS? JOS staat voor Jongeren
Op Straat, kort weg de JOS-aanpak.
In Utrecht Noordoost wordt de overlast van jongeren aangepakt
d.m.v. deze gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en
jongerenwerk. Het richt zich op het signaleren van problemen,
het in kaart brengen van de overlast gevende groepen en het
beheersbaar maken en houden van de overlast. Verder verwijst
het jongerenwerk de jongeren met problemen door naar de
hulpverlening en bieden ze leuke activiteiten aan, die ze van de
straat houden.
De jongerengroepen wisselen regelmatig van samenstelling en
gedrag, ook de locatie waar zij zich ophouden wisselt vaak.
Het kan dus gebeuren dat er voor uw deur een hangplek ontstaat waar u last van heeft. Dat kan het achterlaten van vuilnis
en geluidsoverlast tot aan agressief gedrag zijn en alles daar
tussenin.
Het JOS-team komt in actie na klachten van bewoners of
signalen vanuit de samenwerkende partners.
U begrijpt dat wij uw hulp hierbij nodig hebben.
Heeft u overlast van jongeren?
Meld het; dan kunnen wij ermee aan de slag.
U kunt uw melding, als u dat wilt anoniem, doen bij
wijkbureau Noordoost; tel. 030-286 39 40 ma t/m vrij
van 9.00u tot 17.00u, per e-mail Noordoost@utrecht.nl.
Buiten deze tijden en bij acute klachten kunt u bellen met
de politie via 0900-8844 of met 112.

De Gaard zal de kerstman dit jaar op 24 december weer met
open armen ontvangen. Deze bijzondere gebeurtenis kunt u
niet zomaar aan u voorbij laten gaan. Iedereen is van harte
welkom om op deze dag in het samenzijn van de kerstman
een glaasje glühwein te komen drinken. De kerstman zal
tijdens deze dag de bezoekers meenemen in een warme en
knusse sfeer, zoals dat hoort in de wintermaanden. Gedurende
deze dag zal hij maar liefst 1000 glazen glühwein aan de
bezoekers van het winkelcentrum uitdelen!
Komt allen naar de mooie kerststand in het midden van het
winkelcentrum om te genieten van alles wat De Gaard u te
bieden heeft. Het zal zeker een dag worden die u niet zult
willen missen, echt leuk voor jong en oud!
De Gaard wenst iedereen alvast fijne feestdagen!
Bel voor meer informatie:
Commascom (030) 230 02 75
(ingezonden)

Parkeeroverlast Vogelsanglaan
Verschillende keren hebben wij vernomen dat onze buren last
ondervinden van slecht parkerende medewerkers, studenten
en bezoekers van de Marnix Academie. Dat vinden wij van de
Marnix zeer vervelend, want ook wij willen graag een goede
buur zijn. Daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen waarmee wij hopen de parkeeroverlast tot een minimum
te beperken.
Voorbeelden hiervan zijn: een brief naar avondstudenten,
informatie in onze studiegids, op ons intranet en op onze
routebeschrijving.
Wij hopen dat onze bijdragen het gewenste effect hebben.
Suggesties van uw kant zijn welkom en U kunt deze doorgeven aan onderstaand
adres.
Met vriendelijke groet,
de Marnix Academie
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
Tel: 030-275 34 72
Fax: 030-271 13 24
E-mail: alumnicommissie@hsmarnix.nl

VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN

T

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

a) De Beiaard. Het definitieve bouwplan voor de nieuwbouw
van De Beiaard is op 1 november tijdens een algemene
ouderavond aan de ouders voorgelegd. Evenals het team zijn
de ouders enthousiast over de invulling van de renovatie. Op
9 december was er een bouwvergadering, waar ook besproken is hoeveel groepen kinderen tijdelijk naar noodlokalen
moeten. Verwacht wordt, dat de bouw in de krokusvakantie,
begin februari, kan starten.
b) Eénrichtingverkeer Valetonlaan. Voor de herstructurering van de bocht Obbinklaan / Valetonlaan is uit drie varianten een voorkeursvariant gekozen. Die wordt momenteel
doorgerekend en gaat daarna naar de adviescommissie van
de wegbeheerder. Als deze variant wordt uitgevoerd kunnen
vrachtwagens voortaan via de bussluis en de Obbinklaan naar
de Valetonlaan rijden i.p.v. omgekeerd.
c) Parkeerverbod bij het afvalstation De Vooysplantsoen. Nadat in september een vooraankondiging in ‘Ons
Utrecht’ heeft gestaan en begin november de definitieve vaststelling door het college is gepubliceerd, is er toch weer vertraging ontstaan. Een bewoner heeft bezwaar aangetekend en
zal voor een hoorzitting worden uitgenodigd. De omwonenden zullen dus, ruim twee jaar na het indienen van hun verzoek, nog enige tijd moeten leven met de onveilige oversteek
voor de kinderen en de vervuiling door overvolle containers.
Een identiek afvalstation aan het Kernkampplantsoen is wél
schoon. Maar daar wordt dan ook niet geparkeerd.
d) De “T’s”. Nu betaald parkeren in de Van Everdingen- en
Troosterlaan niet wordt ingevoerd, is de kwestie van het door
wethouder Van den Bergh aangekondigde parkeerverbod vanaf zes meter vóór de oren weer actueel. Intussen groeit de
onrust over de onoverzichtelijke oversteekplaatsen bij de
Zwaardemakerlaan en de Heijmans van den Berghlaan. Ook
het fietsen door de beide lanen wordt met de dag gevaarlijker. Een groot aantal ouders van de ca. 600 basisschoolleerlingen aan de Wevelaan en de Van Loonlaan heeft een brief
geschreven aan de wethouder en de Raad. In de brief spreken
de ouders, samen met de Ouderraad Basisschool De
Regenboog en Ouderraad Basisschool De Beiaard
hun verontrusting uit en vragen om snelle maatregelen. Er
groeit consensus over de oplossing om het parkeren langs de
graskant helemaal te verbieden. Dan hebben de oversteker(tje)s hun uitzicht terug en kunnen fietsers en automobilisten
weer naast elkaar rijden. Hopelijk worden er snel maatregelen
tegen de onveilige situatie genomen en niet pas, nadat het
bekende kalf verdronken is…….
e) Zorgcentrum Tuindorp Oost. Stichting Cascade en gemeente gaan in het nieuwe jaar werken aan een haalbaarheidsplan en het opstellen van randvoorwaarden voor een
stedebouwkundig plan voor de nieuwbouw. In de eerste week
van december is er een gesprek geweest om vast te stellen
wíe van hen, wát gaat doen.
f) Bouw op het Veemarktterrein. Op 1 juli verbood, zoals
bekend, de gemeenteraad onder druk van het platform “Geen Groen Voor Poen” om te bouwen op
een groot aantal groenstroken, waarvan vele in en
rond Tuindorp Oost. Tegelijkertijd droeg de raad het
college op om te onderzoeken of er woningbouw op
het verharde deel van het Veemarktterrein gerealiseerd kan worden. Dat gaat om maximaal 12 ha., te
vertalen in ongeveer 500 woningen, waarvan 30% sociale
woningbouw. Een projectmanager van de gemeente is inmiddels begonnen de haalbaarheid te onderzoeken. Samen met
Economische Zaken en de Dienst Stadsbeheer is hij bezig te

inventariseren welke functies de hallen nu hebben, wat de
betekenis daarvan voor de stad is en wat de mogelijkheden
van verplaatsing of beëindiging zijn. Eind dit jaar moet er dan
een visie liggen. Begin 2005 kan begonnen worden met de
besluitvorming. Er zullen vier verschillende modellen worden
uitgewerkt, variërend van ‘dicht en hoog’ met veel grondopbrengst tot “ruim en laag “ met minder grondopbrengst. In
mei 2005 moet de raad dan beslissen over al of niet doorgaan
met de plannenmakerij.
Samen met Voordorp Vooruit en de Stichting Voorveldse Polder
heeft Buurtcomité Tuindorp-Oost aandacht gevraagd voor een
goede ontsluiting om sluipverkeer met name op de Winklerlaan tegen te gaan. Ook moet er gedacht worden aan winkels,
welzijnsvoorzieningen en woningen voor alleenstaanden zoals
senioren, pas gescheidenen en starters (60% van de Utrechtse
huishoudens bestaat uit één persoon; 79% in Tuindorp Oost).
Mochten de plannen doorgaan, dan kan wellicht in 2008
begonnen worden met de bouw.
g) Herinrichting De Gaard. Als het binnenkort door plaatsing van de bekende ‘blauwe ronde borden met poppetjes’
voor iedereen duidelijk is dat het plein voetgangersgebied is,
is er alle reden om daar op feestelijke wijze aandacht aan te
geven. Op die manier worden ook bezoekers uit andere
wijken, die deze wijkkrant niet lezen, er op gewezen, dat het
plein een ontmoetingsplek is voor mensen en niet voor fietsen (ook niet aan de hand, art.56 APV).
Samen met de winkeliersvereniging zal dan op zaterdag
22 januari in de ochtend een “onthulling” worden georganiseerd, gevolgd door leuke activiteiten voor jong en oud.
Let op de aanplakbiljetten in De Gaard en de mededelingen in kranten.
h) Wijkraad Noordoost. Begin november is de wijkmanager
begonnen met de werving van nieuwe leden van de wijkraad.
Op dit moment hebben zes bewoners uit de wijk Noordoost
zich bereid verklaard zich daarvoor in te zetten. Bovendien
willen twee ondernemers uit de Vogelenbuurt bij toerbeurt de
vergaderingen bijwonen, maar zij zeggen geen tijd te hebben
om echt mee te doen. Volgens de door de Gemeenteraad
ingestelde “spelregels” is het aantal leden echter gebonden
aan een minimum van 9 leden (art. 6) en moet de wijkraad
zoveel mogelijk recht doen aan de bevolkingssamenstelling
van de wijk en de geografische spreiding over de buurten
(art. 5). Ook aan beide laatste criteria is nog niet voldaan: Vier
van de zes bewoners komen uit Votulast, één uit de westkant
van Wittevrouwen en één is student uit Tuindorp West.
Daarmee zijn Voordorp, Tuindorp Oost, Tuindorp, Huizingabuurt, Zeeheldenbuurt en het grootste deel van Wittevrouwen
niet vertegenwoordigd. Ook de verhouding mannen/vrouwen
is onevenwichtig. Er kan dan ook nog geen legitieme
wijkraad worden geïnstalleerd.

St. Maarten 2004
in Tuindorp
Voor de vierde keer alweer
werd op 11 november het
St Maartensfeest georganiseerd
in Tuindorp Oost. Het was goed
weer die avond: flink koud,
niet al te veel wind, droog en
aardedonker.
De vuren en kleine lichtjes
waren aangestoken, toen de eerste kinderen met hun
lampionnen op het Hamakerpleintje arriveerden.

Activiteitenkalender
Nieuw Bleyenburg,

Kerstactiviteiten Griftsteede
19 december: kerstkransen

Restaurant: dagelijks, behalve op zaterdag, vanaf 11.00 uur tot
19.30 uur voor iedereen vanaf 55 jaar. Een gevarieerd driegangen menu kost slechts € 8,80.

Op zondagmiddag 19 december organiseert NMC (natuur-en
milieucommunicatie van de Dienst Stadsbeheer) op Griftsteede
een kerstactiviteit voor het hele gezin. Onder leiding van Asta
mag iedereen aan de slag om mooie kerstkransen te maken.

Internetcafé:

22 december: kinderkerstactiviteit

maandag 10.00 – 12.00 uur
woensdag 14.00 – 16.00 uur
vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Inloopspreekuur: maandag 10.00 – 12.00 uur
Voor het restaurant, internetcafé en het inloopspreekuur is geen
afspraak nodig.
Ma.
Wo.
Do.
Wo.
Do.
Zo.
Di.
Do.
Vrij.
Zo.
Di.

13 dec.
15 dec.
16 dec.
22 dec.
23 dec.
26 dec.
28 dec.
30 dec.
7 jan.
9 jan.
11 jan.

14.00-15.30
13.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
17.30-19.30
13.00-15.00
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-15.30

Wo.
Do.
Vrij.
Di.

12 jan.
13 jan.
14 jan.
18 jan.

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-15.30

Wo. 19 jan.
Vrij. 21 jan.
Di. 25 jan.

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Wo.
Do.
Zo.
Di.
Wo.
Do.
Vrij.
Di.

14.00-16.00
14.00-16.00
14.30-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
13.00-15.30
14.00-16.00
14.00-16.00

26 jan.
27 jan.
30 jan.
1 febr.
2 febr.
3 febr.
4 febr.
8 febr.

Do. 10 febr. 14.00-16.00
Di. 15 febr. 14.00-16.00

Kerststukjes maken
Middag uitstapje
Spelletjes middag
Sjoelen
Kerstdiner + pianist
Kerstbrunch
Pannenkoeken/poffertjes
Bingo + Oliebollen
Kaarten
Nieuwjaarsconcert
Gespreksgroep over
ouder worden
Koersbal
Tupperware party
Kaarten
Lezing: historie en architectuur rond Wilhelminapark
Koersbal
Kaarten
Hollandse middag met pannekoeken, poffertjes en snert
Koersbal
Oudhollendse spelmiddag
Opening kunst uit de buurt
Middag rondom…..
Koersbal
Middaguitstapje
Kaarten
Gespreksgroep over
ouder worden
Lezing over Guatemala
Bingo

Inschrijving en informatie: Restaurant en Ontmoetingscentrum
55+ “Nieuw Bleyenburg”, Jan van Galenstraat 6, 3572 LA
Utrecht. Tel: 030-272 58 77.
Daar werd gezongen, het St.Maarten verhaal verteld en uitgebeeld, warme chocolademelk en glühwein gedronken.
Na een half uurtje gingen de groepjes kinderen op pad, om bij
huizen met een kaarsje voor het raam aan te bellen, te zingen en
om snoep te bedelen.
Dit jaar werden ook de verschillende flats aangedaan, als de
bewoners zich hadden aangemeld. Ook in het verzorgingstehuis
Tuindorp Oost ging dit jaar voor het eerst een groepje kinderen
langs.
Een warme ervaring voor allen: voor de kinderen, de ouders die
meeliepen en de mensen die toegezongen werden.
Via deze weg dank aan allen die mee hebben geholpen dit te
organiseren, vooral aan Katrien van ’t Hooft.

Op woensdagmiddag 22 december van 14.00 tot 16.00 uur
zijn alle kinderen tussen de 8 en de 12 jaar welkom om kerstversiering te maken. In het natuurlokaal kunnen er kransen en
kerststukjes gemaakt worden

Kerstmiddag ANIMATO in
Nieuw Bleyenburg
Zangkoor Animato van Cumulus organiseert dit jaar weer haar traditionele
Kerstmiddag met veel kerstliederen en
samenzang. Wij doen dit net als
vorig jaar in Nieuw Bleyenburg en
wel op zondag 19 december.
We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ongeveer
16.00 uur. Daartussen kunt u genieten van een middag vol met
kerstliederen waarvan u er ook een aantal kunt meezingen. Er is
ook een muzikaal optreden in de vorm van een quatre-mains,
een stuk gespeeld door 2 pianisten. Daarnaast hebben we een
kerstverhaal en een gedicht, voorgedragen door een van de
koorleden en een bewoner van Nieuw Bleyenburg.
U bent allen van harte welkom om op een gezellige en sfeervolle
wijze samen te zijn in de dagen voor kerst.
De entree is € 1,50 (kopje koffie gratis).
Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u bellen naar
het Dienstencentrum, tel. 271 37 49. Hier kunt u ook terecht
als u belangstelling hebt om deel te nemen aan het koor.
U bent altijd welkom om vrijblijvend een keer te komen kijken.

20 jarig bestaan Tuindorpsoos en 10 jarig bestaan
Voordorpsoos
Iedere vrijdagmiddag van 13.30-16.30 is er voor ouderen de
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Prinsenhofsoos in de
Prinsenhof aan de Eykmanlaan en gezellig bezig te zijn met
onder meer schilderen, bridge, kaarten en Rummikub. De soos
bestaat bijna 20 jaar dankzij de enthousiaste inzet van een hecht
team van vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn al sinds de
begintijd verbonden aan de soos.
Elke donderdag van 13.30-16.30 uur is er een gezellige
spelletjesmiddag in de Voordorpsoos in Centrum Voordorp.
Ook hier kan er Rummikub worden gespeeld, bridgen, klaverjassen, maar er kan ook gebiljart worden. Een paar keer per jaar
worden er speciale dingen georganiseerd zoals een nasimaaltijd,
een bingo of een barbecue. In december bestaat de soos 10 jaar,
dankzij de inzet van de vrijwilligers.
Vrijwilligers, dank voor jullie inzet!
Nieuwe deelnemers, ook uit Tuindorp Oost, kunnen zich
opgeven bij de contactpersoon.
Tuindorpsoos: Ria Ringeling, tel. 238 09 20
Voordorpsoos: Ludy Copray, tel. 271 48 58
Voor meer informatie: Ria de Lange, contactpersoon
vrijwilligerswerk Cumulus, Noordoost, tel. 271 37 49 of
e-mail: r.delange@wwocumulus.nl

PRIKBORD

T

HERHAALDE OPROEP
oppas gezocht voor de
donderdag vanaf 1 jan. 2005,
van 7.00u tot 18.00u.
voor 3 kinderen van 1, 4 en
6 jaar.
de oudste gaan naar school
(halen en brengen,
jenaplanschool, opvang na
school);
de jongste is er de hele dag.
reacties naar: berry danser,
troosterlaan 58, 3571 nn
utrecht; tel: 2721078

GROENE TUINSTOELEN
VERWISSELD?
plaats = grasfeest
kouwerplantsoen
ontvangen = 1 groene
hartman stoel met rechte rug
vermist = 1 groene grosfillex
stoel met ronde rug
(het merk staat op de
onderkant van de zitting)
wilt u net als ik de eigen
set weer compleet hebben?
neem dan contact op met:
lieneke warmenhoven
kouwerplantsoen 28
tel: 271 79 13
of 06-50 56 16 30

BRIDGE PARTNERS
GEZOCHT
bridge-partners gezocht
voor nieuw te starten
bridgegroep.
speelt u ook graag mee?
bel dan met petra,
tel: 273 03 55

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

Wist u dat.....
Wist U dat……wijkagent Jaap van der Grint
van de Zeehelden-Huizingabuurt, is vertrokken
naar het Centrum (Breedstraatbuurt e.o.)?
Hij is opgevolgd door Marius van Wakeren.
Wist U dat……er alleen vuurwerk mag
worden afgestoken van 31 december tien uur
’s ochtends tot 1 januari twee uur ’s nachts?
Wist U dat……geen van de omwonenden
van het Fruinplantsoen zich heeft gemeld om
het parkje te onderhouden? Gelukkig wordt de
wijkkrant ook in Voordorp gelezen.
Twee Voordorpers hebben toegezegd eens per
maand het plantsoentje een opknapbeurt te
geven. Maar dat is te weinig om álle bloemperkjes te redden.
Wist U dat……het Dienstencentrum,
Willem van Noortplein 19, van Cumulus
definitief per 1 januari 2005 zal sluiten?
De activiteiten worden voortgezet op andere
locaties van Cumulus en Cascade in de wijk
Noordoost.
Wist U dat……elke gsm-telefoon een uniek
serienummer heeft? Door *#06# in te toetsen
verschijnt dat 15-cijferig nummer in het leesvenster. Door bij verlies of diefstal het nummer
aan uw provider door te geven wordt uw
toestel geblokkeerd en onbruikbaar gemaakt.
Wist U dat……het consultatiebureau voor
55+, waar wij in ons vorig nummer over schreven, op 1 december van start is gegaan?
U kunt er terecht voor een gezondheidsonderzoek en voor verwijzingen. Het spreekuur is
iedere woensdag van 10.00-1200 uur en
van 14.00-16.00 uur in Nieuw Bleijenburg.
Uitsluitend op afspraak via tel: 272 58 77.

BUURTCOMITÉ
Albert Hogema:
- Voorzitter
- Externe betrekkingen
- Communicatie
- Beheergroep Hostel
E-mail: ahogema@worldonline.nl
Tel: 271 53 52
Ilse Thomis:
- Secretariaat
- Verspreiding wijkkrant
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Tel: 271 37 36
Jan Fluit:
- Penningmeester
E-mail: jan@janfluit.nl
Tel: 271 44 36
Marijke van Hemert:
- Onderhoud openbare ruimte
(groen, verlichting, bestrating, reiniging)
E-mail: m.v.hemert@planet.nl
Tel: 271 82 93
Hans Lubach:
- Ruimtelijke ordening,
- Nieuwbouw projecten
E-mail: hlubach@wanadoo.nl
Tel: 273 25 71
Erik van Norden:
- Handhaving (verkeers)maatregelen
- Veiligheid en overlastbestrijding
E-mail: e.van.norden@xs4all.nl
Tel: 273 16 57
Wiljo Tukker:
- Jeugdactiviteiten
- communicatie ouderen / jongeren
- Welzijnsvoorzieningen
E-mail: wiljotukker@hotmail.com
Tel: 273 37 96

De leden van het Buurtcomité
Tuindorp-Oost en de medewerkers
van de wijkkrant wensen u fijne
feestdagen en een voorspoedig jaar 2005!

Een gewaarschuwd
mens telt voor
twee........
Dachten we met de voorzetstukjes op de pinautomaten nu risicoloos te kunnen pinnen, het
dievengilde heeft inmiddels weer een nieuwe
truc bedacht, lezen we nu. De heren plakken
een stukje dubbelzijdig plakband in de gleuf,
waardoor uw pas niet gelezen kan worden,
maar ook niet ingeslikt wordt of terugkomt. Als
u dat overkomt, kijk dan in de automaat en trek
het plakband weg, waardoor de pas terugkomt.
Een ‘behulpzaam’ persoon zal u anders adviseren nogmaals uw pincode in te toetsen. Er gebeurt dan natuurlijk nog niets, behalve dat hij
meekijkt. Hij zal u dan zeggen naar binnen te
gaan om het probleem te melden. Als u terugkomt is de dief weg met uw pas en pincode.
Laat in dat geval direct de pas blokkeren.

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Nicole Beeker, Janine Beens,
Dorothé Cras, Sietske van Dijk,
Marjolein Hillege, Katrien van ‘t Hooft,
Albert Hogema, Ria de Lange,
José Leijgraaff, Kitty Mulder,
Elsbeth Rip-Blok,
Gaudelaine Tiessen,Kees van Veen,
Thijs Verhoef, Adrie Vermaas.
Fotografie: José Leijgraaf
E-mail: jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Postadres: Naberlaan 7,
3571 ZH Utrecht
Bezorging: Ilse Thomis, Tel: 271 37 36
Oplage: 2.900 stuks
Verschijning: 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
23 januari 2005

