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Een kijkje in ‘DE PAN’
Onder de stille, hoge bomen en
met het verlaten gras aan onze
voeten luisteren we naar het
avond-gehamer van een bonte
specht. Een schril contrast met
het kindergegil van overdag.
We zitten in speeltuin De Pan en
zijn in gesprek met beheerdersechtpaar Jhon van Veenen en
Thea Kreugel, en voorzitter
Ab van Gend. De wijkkrant was
ter ore gekomen dat De Pan zou
gaan verhuizen of misschien zelfs
opgeheven zou worden. Genoeg
reden om eens te gaan vragen
hoe de vork in de steel zit.

En, hoe zit dat nou met de verplaatsing van De Pan? “Daar is helemaal geen sprake van”, vertelt Ab
van Gend. “De speeltuin blijft gewoon waar hij is. De aannemer Stamhuis gaat weg, en op het terrein van
Stamhuis worden koopwoningen gebouwd. Op de plek waar nu onze
fietsenstalling, de ingang, de keet en
de vogels staan, moet volgens plan
een ontsluitingsweg komen. We krijgen een nieuwe keet van Stamhuis,
met daaraan vast een nieuw toiletgebouw, en daar zijn we heel blij
mee. Al raken we wat ruimte kwijt,
we krijgen er wel wat voor terug. De
eenden en alle andere vogels gaan
dan weg, daar is geen plaats meer
voor. De fietsenstalling en de ingang
worden verplaatst. Maar al die plannen zijn nog niet definitief, en wanneer het allemaal gaat gebeuren is
ook nog niet bekend. De grond van
De Pan heeft een groenbestemming
en het terrein van Stamhuis een bedrijfsbestemming, dus het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.
Het kan nog wel een tijdje duren,
maar wat ons betreft mogen ze na
dit seizoen beginnen.”

Hoe is de speeltuin hier ooit
terechtgekomen? “Al voor de oorlog
stond hier een tolhuis, in die tijd was
het nog gemeente Maartensdijk,”
legt Ab uit. “In 1949 was tolbaas
Goof Verheul een koffiehuis met
speeltuin begonnen. De stichting “de
Pan” werd opgericht en toen in 1953
de tol werd opgeheven, werd Verheul
fulltime beheerder. Hij maakte alles
zelf. De speeltuin liep goed tot
Verheul zich in 1987 terugtrok.
Het stichtingsbestuur, de notabelen
van Maartensdijk, vond het genoeg
geweest en de Pan werd gesloten.
Maar een groep mensen uit Wittevrouwen met ‘Tante Jans’ aan het
hoofd, blies De Pan nieuw leven in en
in 1988 werd de Stichting “Voorheen
de Pan” opgericht. De Stichting “De
Pan” bestaat nog, zij het slapend,
dus die naam mochten we niet gebruiken.”
“Jan Pater was de beheerder,
die heeft alles opgeknapt,” vertellen
Jhon en Thea verder. “Aanvankelijk
was het een soort kinderboerderij/
speeltuin. Er liepen geiten en schapen
los rond, maar op den duur kon dat
niet meer. Ze vraten alles op, tot en
met de portemonnees uit de tassen
van de bezoekers. Bovendien liep je
over de keutels. In 1990 gingen de
beesten eruit, alleen de eenden en de
vogels mochten blijven. Jan Pater en
zijn vrouw Joke hebben de speeltuin
14 jaar beheerd. Daarna hebben wij
het beheer overgenomen.”
Wat doet de beheerder allemaal? “Alles,” verzuchten Jhon en
Thea. “We zijn natuurlijk de hele dag
aanwezig voor de verkoop en om de
boel in de gaten te houden. Maar
we doen ook het groenonderhoud,
onderhoud van de speeltoestellen,
schoonmaken, administratie, boodschappen, noem maar op. We werken
zes maanden lang zes dagen per
week. Ook als het slecht weer is, zijn
we er. Want die abonnementhouders
hebben ervoor betaald, dus die
mogen erin. En de laatste 4 weken
voor de schoolvakantie zijn we ook
nog op maandagen geopend voor
schoolreisjes. Die komen uit de wijde
omgeving van Utrecht en er is veel
belangstelling voor. Op 1 oktober
sluiten we altijd, vooral in verband
met de veiligheid. Als je ziet wat hier

voor takken naar beneden komen,
daar wil je je kind niet onder hebben.
En in het winterseizoen doen we het
onderhoud.”
Dat seinwachtershuisje, wat
heeft dat met De Pan te maken? “Het
seinwachtershuisje kwam leeg in
1997,” herinnert Ab zich. “Dat werd
een hangplek voor jongeren en dat
gaf enorm veel overlast. Er werden
vernielingen aangericht en ’s ochtends lag er allerlei troep in de speeltuin. We hebben toen met NS overlegd, en het werd ons gratis ter beschikking gesteld. Het was een
enorme troep daarbinnen, en nog
levensgevaarlijk ook, want de hoogspanningskabels lagen open en bloot
op de grond. De gemeente heeft gelukkig meebetaald aan het opruimen.
Nu hebben we beneden een ruimte
voor kinderfeestjes, en er is een invalidentoilet. Boven is een woning.”
Maar wonen Jhon en Thea daar dan?
“We wonen ergens anders, maar we
slapen hier heel vaak voor de veiligheid,” vertelt Jhon. “Als we dat niet
zouden doen, blijf je die overlast
houden. Je moest eens weten wat
hier ’s nachts allemaal langs komt.
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Maar als ik hier ben, hoeven ze niets
te proberen.”
Het salaris voor de beheerder,
die speeltoestellen, al dat onderhoud,
dat kost nogal wat. Waaruit wordt De
Pan eigenlijk gefinancierd, want die
abonnementen kunnen toch nooit
genoeg opbrengen? “We krijgen veel
bezoekers,” leggen Jhon en Thea uit.
“Vorig jaar hadden we er 40.000.
Iedereen die binnenkomt, wordt door
ons geteld. Op topdagen hebben we
soms 700 tot 800 mensen op één
dag. En voor dit jaar hebben we alweer 400 abonnementen verkocht, en
daar komen er zeker nog meer bij.
Vooral als het weer wat beter wordt,
want veel mooie dagen hebben we
nog niet gehad. Maar dat levert lang
niet genoeg geld op. We krijgen
geld van sponsors, subsidie van de
gemeente, en verder worden we gefinancierd door fondsen, zoals Jantje
Beton, het Julianafonds. Het klimrek
naast het zwembad is van een bank.
Het zwembad zelf is gefinancierd
door de gemeente in het kader van
een waterproject in 1999. Zo zijn er
allerlei potjes. Maar we doen ook
zuinig aan en er komen geen nieuwe
speeltoestellen meer bij. Het laatste
toestel was het peuterklimrek helemaal achterin.”
Ons restte nog slechts één
brandende vraag: Waarom heet De
Pan “De Pan”? “Dat komt door het
terrein,” legt Ab uit. “Een gedeelte
van de grond ligt lager dan de rest,
vandaar De Pan.”

De Hoek Hostels hebben effect
De hostels voor verslaafde dak- en thuislozen in de stad hebben positieve effecten en
halen de bewoners uit een isolement. Hierdoor krijgen zij de kans op een normaler leven.
Het drugsgebruik vermindert en er is een grote afname van criminele activiteiten. Dit zijn
conclusies van een onderzoek van de GG&GD naar de eerste drie hostels die in Utrecht
geopend zijn: De Hoek, Habi Tante en Maliehof.
De hostelbewoners kunnen een eerste stap zetten naar een volwaardiger deelname
aan de samenleving. Daarbij gaat het om het aanpakken van gezondheidsproblemen,
schulden, openstaande straffen, en het opbouwen van contacten met familie. Dit proces
verloopt langzaam en stapsgewijs. Goede persoonlijke begeleiding en zorg zijn daarbij
essentieel. Bij de opzet van de volgende te openen hostels (Wittevrouwensingel,
Hogelanden, Kögllaan, Overvecht en Leidsche Rijn) wordt rekening gehouden met de
aanbevelingen van het onderzoek. Ook wordt gewerkt aan het creëren van meer mogelijkheden voor dagbesteding voor de hostelbewoners.
Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een
symposium dat op vrijdag 27 mei jl. plaatsvond
in hostel De Hoek. Er waren meer dan tachtig
deelnemers: zorginstellingen, gemeenten, belangenbehartigers en ook enkele beheergroepleden. Via deze weg willen wij de bewoners en
het Leger des Heils nog hartelijk bedanken voor
de gastvrijheid!
Jan-Nico Wigboldus, Agemeen projectleider
BinnenPlaats, GG&GD Utrecht

HET EI VAN COLUMBUS VOOR DE VALETONLAAN

Al sinds in het begin van de jaren negentig
éénrichtingverkeer werd ingesteld in de
Valetonlaan, is de verkeersafwikkeling daar
een ramp. Doordat de vrachtwagens vanuit
de Obbinklaan de draai niet kunnen maken
om de Valetonlaan in te rijden, geldt er voor
hen een ontheffing van het éénrichtingverkeer met als gevolg dat ook veel andere
automobilisten menen zich dat te kunnen
permitteren. Door de onthefHUIDIGE SITUATIE
fing is het voor de politie
ook moeilijk een streng
handhavingsbeleid te voeren.
Nu het verkeer steeds meer
toeneemt, leidt het tegen de
richting rijden tot gevaarlijke
situaties, opstoppingen en
daarmee tot grote ergernis.
Na alle op niets uitgelopen
voorstellen die gedaan zijn
om de situatie te verbeteren
komt de Vakgroep Verkeer
van de Dienst Stadsontwikkeling nu met een even verrassende als simpele oplosNIEUWE SITUATIE
sing: draai de rijrichting van
het in- en uitrijden vanuit de
Kapteynlaan gewoon om:
via de Valetonlaan in en via
de Wevelaan uit.
De vrachtwagens kunnen
dan gewoon langs dezelfde
route in- en uitrijden, als zij
nu doen en de ontheffing is
niet meer nodig. Voor hen
verandert er dus niets.
In door de Valetonlaan en
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uit door de bussluis. Voor het overig verkeer
wordt de route van inrijden de route van
uitrijden en omgekeerd. Dat geldt ook voor
het stuk Wevelaan tussen de Zwaardemakerlaan en de Obbinklaan. Voor ouders van
daar schoolgaande kinderen wordt de route
van halen die van brengen en omgekeerd.
Het geheel van de maatregel leidt dus voor
niemand tot méér verkeer voor zijn deur of
tot verschuiving van de verkeersstroom naar
andere lanen.
Het buurtcomité ziet in dit voorstel alleen
maar voordelen, terwijl er voor niemand
nadelen verwacht worden. Er worden zelfs
enkele andere knelpunten mee opgelost,
wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
Denk maar aan het kruispunt Van Everdingenlaan / Obbinklaan, waar het verkeer
vanuit de van Everdingenlaan voorrang
moet geven aan het verkeer vanuit de
Obbinklaan, maar dat niet kan zien aankomen. In de nieuwe situatie is het verkeer
van beide zijden over het grasveld al van
verre te zien. Op maar liefst vier punten vervallen conflictpunten tussen auto’s en lijnbussen en tussen auto’s onderling. Ook het
kruispunt Wevelaan / Kapteynlaan wordt
voor de schooljeugd veiliger.
Mocht u toch commentaar hebben op dit
voorstel, positief of negatief, wilt u dat dan
doorgeven aan het Wijkbureau Noordoost?
Het adres staat achter op dit blad. Vóór de
invoering is er uiteraard nog een formeel
bezwaar mogelijk. Wij rekenen er echter op,
dat u net zo positief staat tegenover dit
voorstel als het buurtcomité in het belang
van de veiligheid in de buurt.

Koninginnedag
Koninginnedag Kouwerplantsoen
Kouwerplantsoen

Op 30 april staan een paar mensen (heel)
vroeg op. Er moeten immers vele thermoskannen koffie worden gezet, de broodjes
knak moeten worden gesmeerd, de salade,
de cake en wat er verder in het groot is ingekocht moet worden klaargemaakt. Kramen
worden opgebouwd, het spelletjescircuit
wordt uitgezet, de grote partytent opgezet,
stoelen en tafels uitgeklapt, de geluidsinstallatie wordt geïnstalleerd en er klinkt alvast
opbouwende feestmuziek.
Rond achten treffen we als alle jaren Henk
Otten druk in de weer met de enorme rol
vlaggetjes die hij van boom tot boom sleurt.
Zonder die ring van vlaggetjes is het feest
immers niet compleet. Rond negen uur begint het luchtkussen vorm te krijgen en ook
zijn tegen die tijd al wel honderd ballonnen
gevuld met helium.
Meer vrijwilligers arriveren of worden ter
plekke geronseld om een spel te begeleiden

of om de catering te verzorgen. Rond half tien
zijn ook de pony’s present, hijsen de muzikantes zich in hun pakjes en begint Veronica
langzaam te veranderen in clown Oeps.
Ondertussen stromen de feestvierders toe. De
eerste kleuters roetsjen van het roetsjbaantje,
sommige oudere kinderen proberen alvast
een paar spelletjes uit en de eerste thermoskannen raken leeg.
Om tien uur klinkt het Wilhelmus, de ballonnen vliegen (ver?) weg, het feest is begonnen
en….het regent niet, nou ja hooguit een heel
klein beetje.
En om half één heft een vermoeid, maar
uiterst voldaan en tevreden koninginnedagcomité het glas oranjebitter op een wat ons
betreft zeer geslaagde feestochtend.
Wij hopen dat u het ook weer leuk en gezellig vond. Tot volgend jaar !
Trinet

Krijt en koffie, Jong en Oud………..
Komen jullie ook…………..?
Ook dit jaar is er weer een straattekenwedstrijd. Echter deze keer willen we ook
graag aan al onze buurtbewoners laten zien,
hoe leuk deze wedstrijd is. Daarom nodigen
we, naast alle deelnemende kinderen, iedereen uit voor een kopje koffie en een kijkje
bij de wedstrijd.
De straattekenwedstrijd wordt gehouden op zaterdag 25 juni 2005 op
het schoolplein van De Beiaard aan de
Van Loonlaan. We beginnen om 10.30 uur
en eindigen om ongeveer 12.30 uur. (Bij
regen wordt de wedstrijd verzet)
Kinderen uit het spreidingsgebied van de
wijkkrant kunnen meedoen.
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Vorig jaar was het een gezellig festijn! Er

zijn zeer mooie tekeningen gemaakt en
iedereen was erg enthousiast. Echt goede
redenen om mee te doen of eens te komen
kijken.

Komen jullie ook?
Wie mee wil doen, moet vóór 22 juni
het toegevoegde strookje volledig ingevuld
in de brievenbus doen van Wiljo Tukker,
Wevelaan 58. Ook e-mailen kan:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
Voor het enthousiast aanmoedigen van de
kinderen, het genieten van de mooie
tekeningen en een kopje koffie hoeft men
zich natuurlijk niet aan te melden.

Tot 25 juni!

BERICHT
VAN DE
WIJKPOLITIE
Vorige maand hebben enkele
leden van het buurtcomité kennis
gemaakt met de nieuwe ass.
wijkchef Henk van Rekum. Het
werd een plezierig en openhartig
gesprek, waarbij veel zaken, die
in Tuindorp Oost spelen aan de
orde kwamen en er konden
goede afspraken gemaakt worden. Van zijn kant vertelde Henk
van Rekum, dat de wijkpolitie op
het ogenblik zwaar onderbezet is
in de wijk Noordoost.
De oorzaak is, dat er het laatste
halfjaar veel agenten doorgestroomd zijn naar andere functies
binnen het politieapparaat en er
onvoldoende nieuwe instroom is.
Dat kan veroorzaakt zijn doordat
de landelijk vernieuwde politieopleiding langer duurt dan voorheen.
Het is dan ook te verwachten, dat
na de zomermaanden een nieuwe
lichting afgestudeerde politiemensen zal instromen. Inmiddels
is er ook een werving gestart van
politiemensen, die buiten de
Politie Regio Utrecht werkzaam
zijn.
Tijdelijk is het dus even roeien
met de riemen die er zijn en Henk
van Rekum vraagt uw begrip
daarvoor. U hoeft overigens niet
bang te zijn, dat de veiligheid in
gedrang komt: er wordt flexibel
over en weer bijgesprongen.
U zult echter wel begrijpen dat,
als er weinig agenten beschikbaar zijn, die dáár ingezet worden, waar het aantal meldingen
dat binnenkomt het grootst is. En
ondanks onze eerdere oproepen
blijkt het in Tuindorp Oost nog
steeds geen goede gewoonte om
gevallen van overlast te melden.
Daarom dit: wilt u grotere politieinzet, zorg dan dat de politie op
de hoogte is van de problemen.
Denk niet te gauw: het is onbelangrijk. Ook stenen tegen uw
voorruit, diefstal van planten uit
de voortuin, krassen op uw auto
en dergelijke zijn belangrijk
genoeg om te melden.
Vindt u melden te omslachtig,
stop dan in ieder geval een briefje in de bus van of mail naar het
buurtcomité, zodat die bij regulier
overleg de politie op de problemen kan attenderen.
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Vlinders op Tuinenpark de Driehoek

Archiefonderzoek online
Op de website van Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl)
is een digitale cursus archiefonderzoek te volgen.

Workshop en demonstraties: zaterdag
25 juni, Zorgcentrum Tuindorp-Oost,
10:30-12:00 uur

Rondleidingen/wegwijs in de studiezaal
Individuele bezoekers die wegwijs willen raken in de studiezaal, kunnen zich
iedere donderdagochtend om 11 uur zonder aanmelding vooraf aansluiten
voor een introductie-rondleiding in de studiezaal en/of in het depot.

Op het ecologisch tuinenpark De Driehoek
worden dit jaar enkele activiteiten georganiseerd
over vlinders. De Driehoek wil door een programma
met verschillende activiteiten meer informatie aan
tuinders en omwonenden geven over de vlinders
die in dit gebied van Utrecht voorkomen en over
de betekenis van het tuinenpark voor het instand
houden of bevorderen van vlinders.
Maandagavond 20 juni zullen de biologen
Luc de Bruijn en Rinus Sommeijer uitleg geven over
de levenswijze en de gedaanteverwisseling bij vlinders en ook prachtige dia’s tonen van verschillende
soorten vlinders die we hier kunnen aantreffen.
Zaterdagmorgen 25 juni zullen zij samen met
de entomoloog (insectenspecialist) Kees Zwakhals
een aantal demonstraties geven waarbij interessante kenmerken van vlinders, eitjes, larven en
poppen in levende lijve worden getoond. Er is dan
ook een schitterende collectie van opgezette vlinders. De demonstraties zullen uniek worden door
het gebruik van macro-video apparatuur. Zo zullen
we sterk vergroot, laten zien hoe sluipwespen
(parasieten) hun slachtoffers (rupsen en poppen)
uitkiezen en keuren om vervolgens hierin hun
eitjes leggen.
Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van de
samenwerking tussen De Driehoek en het Zorgcentrum. Buurtbewoners zijn van harte welkom!
Het nieuwe bestuur van De Driehoek is als volgt
samengesteld: Gerard Legeland, voorzitter;
Yvonne Goester, secretaris; Marius Laurijsen, penningmeester; Carla Gravendeel, vice-voorzitter;
Ger Landzaat, interne en externe contacten;
Rinus Sommeijer, natuureducatie en nieuwsbrief.
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Cursussen,
workshops en
rondleidingen
najaar 2005

Lezingenavond: maandag 20 juni, Zorgcentrum Tuindorp-Oost, 19:30-21:30 uur

Cursussen eens in de twee weken
1/9 tot 9/3 donderdags 19.15-20.45 uur, 14 lessen Nederlandse
paleografie voor beginners (lezen van oude schriftsoorten.)
8/9 tot 19/1 donderdags 19.15-20.45 uur, 10 lessen paleografie voor
gevorderden
12/9 tot 7/11 maandags 10.30-12.30 uur, 5 lessen genealogie voor
beginners (stamboomonderzoek)
Workshops op de zaterdagochtend
12 november, 10.00-12.30 uur, Huizenonderzoek, vroegere bewoners,
verbouwingen e.d.
26 november, 10.00-12.30 uur, Cultuur en vrije tijd, de culturele erfenis
van Utrecht.
Met vragen omtrent inschrijving, plaatsing of betaling kunt u terecht bij
mw. G. Leemans, administratief medewerkster.
Voor informatie betreffende de inhoud van de cursussen kunt u zich wenden
tot mw. drs. F. Tuinstra of mw. drs. N. Stoppelenburg, educatief medewerksters.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 286 66 11 of via het e-mail adres van
Het Utrechts Archief: secretariaat@hetutrechtsarchief.nl.

Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost
2000
totaal aantal inwoners 2475
0 t/m 3 jarigen
71
4 t/m 11 jarigen
137
12 t/m 17 jarigen
86
18 t/m 24 jarigen
108
25 t/m 34 jarigen
363
35 t/m 44 jarigen
308
45 t/m 54 jarigen
279
55 t/m 64 jarigen
252
65 t/m 79 jarigen
569
80-plussers
302
Leeftijden in procenten
0 t/m 3 jarigen
4 t/m 11 jarigen
12 t/m 17 jarigen
18 t/m 24 jarigen
25 t/m 34 jarigen
35 t/m 44 jarigen
45 t/m 54 jarigen
55 t/m 64 jarigen
65 t/m 79 jarigen
80-plussers
Bron: GBA
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2,9
5,5
3,5
4,4
14,7
12,4
11,3
10,2
23,0
12,2

2001
2563
83
148
106
126
360
325
307
243
546
319

2002
2550
87
149
107
133
345
319
302
243
531
334

2003
2553
94
162
118
131
347
304
319
242
526
310

2004
2547
94
165
115
139
371
303
329
240
482
309

2005
2564
78
173
118
164
354
313
342
242
468
312

3,2
5,8
4,1
4,9
14,0
12,7
12,0
9,5
21,3
12,4

3,4
5,8
4,2
5,2
13,5
12,5
11,8
9,5
20,8
13,1

3,7
6,3
4,6
5,1
13,6
11,9
12,5
9,5
20,6
12,1

3,7
6,5
4,5
5,5
14,6
11,9
12,9
9,4
18,9
12,1

3,0
6,7
4,6
6,4
13,8
12,2
13,3
9,4
18,3
12,2

Ter gelegenheid van
Koninginnedag regende
het weer lintjes in Utrecht
en ook dit jaar viel er een
druppel in Tuindorp Oost:
Dr. M.J. Sommeijer in de
Winklerlaan werd benoemd tot lid in de orde
van Oranje-Nassau. De heer Sommeijer
is bioloog, verbonden aan de Faculteit
Biologie van de Universiteit Utrecht. Hij
is sinds 1988 betrokken bij een ontwikkelingssamenwerkingsproject in Costa Rica.
Wíj kennen hem echter beter als Rinus
Sommeijer, lid van de oprichtersgroep van
het Buurtcomité Tuindorp-Oost en actief
bestuurslid van de Volkstuinenvereniging
“De Driehoek”.
Daarom: Rinus, van harte gefeliciteerd
met je koninklijke onderscheiding!

Bericht van
winkelcentrum

DOET U MEE?

Dit jaar was er voor het eerst een moederdagactie in De
Gaard. De winkeliers stelden mooie prijzen ter beschikking
zoals een kappersbon t.w.v. € 100,- een DA-pakket ter
waarde van € 50,- , een leespakket, een damestas, bonbons,
een boekenbon en als hoofdprijs een schitterende damesfiets
t.w.v. € 650,-.
De reactie van de mensen was zeer positief. Men vond het
een leuk idee om de kassabonnen te voorzien van naam en
adres, ze in een bus te deponeren en dan afwachten of men in
de prijzen gevallen was. De dames op de foto zijn de
gelukkige prijswinnaars van onze moederdagactie.

Laat het ons weten!!!!!!
Heeft u er wel eens over nagedacht, waarom wij in Tuindorp
Oost lanen hebben en geen straten? Ja zeker, dat is vanwege de
bomen, die onze lanen sieren en er een groene uitstraling aan
geven. Maar zorgen wij wel goed voor die bomen?
Rondom de bomen liggen vaak braakliggende stukjes grond,
waar het onkruid welig in kan tieren. Hondenliefhebbers laten
er hun dieren tegenaan plassen en weer anderen gebruiken de
Nadat de moeders in het zonnetje waren gezet, was het op
vaak jonge boompjes om hun fietsketting aan te bevestigen.
4 juni feest voor de vaders. De vaderdagactie stond in het
Dat is natuurlijk niet goed voor de bomen.
teken van het inmiddels welbekende Shop en Win Spel met als
Op verschillende plaatvaste presentator Ruud van der Heyden. Kassabonnen konden
sen in de Wijk Noordweer worden ingeleverd en ieder half uur werden er cadeauoost, ook hier en daar bij
bonnen en een fles wijn uitgereikt. Als klap op de vuurpijl was
ons, zie je dat bewoners
er een gelukkige winnaar die met de hoofdprijs naar huis
die stukjes grond omging…..een schitterende herenfiets!
toveren tot bloemrijke
Zo, nu gaan we eerst maar eens van een mooie zomer geperkjes. Dat geeft de
nieten en dan buigen we ons over de volgende acties. De
laan meteen een heel
aankondigingen ziet u vanzelf verschijnen op de affiches in
ander aanzien, maakt de laan plezieriger om in te wonen en
het winkelcentrum.
voorkomt het bovengenoemde misbruik.
Een heel fijne vakantie en we zien u graag weer terug in
Peter van Dijk schreef in de wijkkrant van oktober 2002: “
Winkelcentrum De Gaard.
Maar het zegt voor buitenstaanders ook iets over de buurt.
Een laan met allemaal fleurige boomspiegels straalt iets uit over de contacten die bewoners met elkaar
getuige zijn van de ceremonie.
Het nieuwe
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hebben. Dat is een laan, waar buren
gebouw wordt 720 m groot, krijgt een
elkaar kennen; dat is een laan, waar
grote sportkantine, tien kleedkamers,
aandacht is voor wat er buiten gevergaderruimtes en een massageruimte.
beurt; dat is een laan waar men in
De verwachting is, dat het gebouw op
de gaten houdt wat er buiten ge1 oktober in gebruik genomen kan worbeurt; dat is misschien wel een laan
den. Cumulus Kinderopvang gaat een
waar je maar beter geen auto moet
ruimte huren ten behoeve van buitenkraken!”
schoolse opvang van ongeveer
Het Buurtcomité Tuindorp-Oost heeft
20 kinderen per dag.
van de gemeente de toezegging gekregen, dat er planten beschikbaar
gesteld kunnen worden, als er voldoende mensen toezeggen een of
meerdere bloemperkjes te zullen
Op vrijdag 15 april sloeg wethouder
onderhouden.
Hans Spekman de eerste paal van
De wijkkrant wil nu graag van u
een nieuw te bouwen complex op
weten of u het ook zo’n leuk idee
In zijn toespraakje
sportpark Voordorp aan de Voorvindt en mee wilt doen.
noemde wethouder
veldselaan 4. Voetbalvereniging
Stuur een mailtje naar
Spekman Sporting
Sporting ’70, korfbalvereniging
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
een voorbeeld voor
UKC V.O.G.E.L. en Cumulus
of doe een briefje in de bus van
andere sportverenigingen. Sporting heeft
Kinderopvang zullen gezamenlijk van het
Naberlaan 7,
namelijk maar liefst 5 meidenteams, ternieuwe paviljoen gebruik gaan maken.
van Everdingenlaan 34 of
Omdat veel kinderen uit Tuindorp Oost bij wijl veel andere voetbalverenigingen geen
Fruinplantsoen 90.
meisjes aannemen.
Sporting voetballen, wilde de wijkkrant

Samenwerking

sport en
kinderopvang
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Prinsenhof. Over de gemeentelijke nota van uitgangspunten voor een nieuwbouwproject is inmiddels een gesprek
geweest met de initiatiefnemers. De Dienst Stadsontwikkeling
heeft na dat gesprek voldoende vertrouwen, dat het plan een
reële kans van slagen heeft. Gezien de omvang van het
perceel was er enige twijfel over de mogelijkheden om een
goede oplossing te vinden voor het parkeren. De initiatiefnemer heeft een oplossingsrichting daarvoor aangegeven.
Rond deze tijd bespreekt het College de nota.

b) Woningbouw op het terrein van Stamhuis naast
speeltuin De Pan. Er heeft overleg plaatsgevonden met de
initiatiefnemer over de mogelijkheden om tegemoet te komen
aan een aantal verzoeken van omwonenden. Ook deze, naar
aanleiding van de inspraak aangepaste, nota gaat binnenkort
naar het college van B & W.
c) Woningbouw op het terrein van de Gerardus
Majella. Er is op dit moment alleen te melden dat de
gemeentelijke projectleider hoopt, dat er na de zomervakantie
een voldoende duidelijk beeld is om te besluiten de nodige
procedures te starten.
d) Invalidentoilet bij De Gaard. Velen vragen zich af,
waarom het invalidentoilet niet, zoals aangekondigd, in maart
is geplaatst. Wel: eerst was er zes maanden lang gesteggel
tussen twee gemeentelijke diensten, of het toilet toch niet
beter in de binnenstad geplaatst kan worden. Inmiddels had
niemand eraan gedacht de levertijd te bewaken. Nu blijkt het
gekozen model voorlopig helemaal niet leverbaar te zijn. Er
wordt nu vergaderd over een alternatief model. We wachten
het af!
e) Herinrichting plein De Gaard. Als alles meezit (en dat
zou bij dit project voor het eerst zijn) worden de grotere afvalbakken en de verkeersborden “voetgangersgebied” nog
deze maand geplaatst. Het moet dan afgelopen zijn met
fietsen op het plein. De politie heeft beloofd daar op toe te
zien. De verwachting is ook, dat het terras van Chocolaterie &
Zoetwaren Spierenburg binnenkort opengaat.

HERHAALDE OPROEP VOOR
‘ADMINISTRATIE THUIS’
In ons decembernummer hebben we uitgebreid aandacht
besteed aan het project ‘administratie thuis’ van Cumulus,
waarbij vrijwilligers 55 plussers ondersteunen bij hun
(financiële) administratie.
Half november start er weer een cursus voor nieuwe vrijwilligers, waarin sociale voorzieningen, financieel/administratieve regelingen en omgaan met de klant aan bod
komen. De cursus beslaat vijf middagen in de maanden
november 2005 tot januari 2006.
Voor informatie en aanmelding (ook door hulpvragenden):
Adrie Vermaas of Eric Casparie,
Tel: 272 22 61.
E-mail: a.vermaas@wwocumulus.nl of
e.casparie@wwocumulus.nl
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f) Verplaatsing bushalte Hijmans van den Berghlaan.
Al eerder schreven wij, dat door het parkeren aan beide zijden
van de Van Everdingenlaan de rijbaan zó smal is geworden
dat fietsers zich door achteropkomende auto’s en bussen opgejaagd voelen of opzij gedrukt worden. Ook willen fietsers
vaak niet wachten achter de walmende bus bij de halte en
wijken zij massaal uit naar het trottoir met alle gevaar van
dien voor de voetgangers daar. De afdeling verkeer van de
dienst Stadsontwikkeling heeft nu voorgesteld de halte te verplaatsen naar het deel van de Van Everdingenlaan tussen de
Kard. de Jongweg en de Hijmans van den Berghlaan. De rijbaan is daar breder. Als alle partijen akkoord gaan, en dat is
de verwachting, rest nog het vinden van het benodigde budget. Het Buurtcomité Tuindorp-Oost is daarover in gesprek met
het wijkbureau. Gestreefd wordt om de verplaatsing nog dit
jaar te realiseren
g) Woningbouw op het Veemarktterrein. De gemeentelijke projectleiding heeft inmiddels zijn advies aan het
college van B & W uitgebracht. Het advies houdt in grote
lijnen in: verplaatsing van de automarkt en de evenementenhallen naar de polder Haarrijn aan de A2, waarheen dan ook
de Zwarte Beurs uit Vleuten verhuist. Bouw van ca. 500 woningen, waarvan 20% sociale huurwoningen. Vestiging van
een buurtsupermarkt en aanleg van een extra sportveld.
Het Buurtcomité Tuindorp-Oost heeft gesteld, dat de
ontwikkelingen op het Veemarktterrein niet ten koste mogen
gaan van de leefbaarheid in de bestaande omringende
buurten. Daarom stelt het vier randvoorwaarden voor:
1. Nu bouwplannen bij het Zorgcentrum Tuindorp Oost voorlopig niet doorgaan, moeten er in het nieuwe plan een
behoorlijk aantal seniorenwoningen worden gerealiseerd.
Daarmee moet de doorstroming in de woningmarkt in
Tuindorp Oost vlot worden getrokken. Al geruime tijd staan
er, met uitzondering van de Zonnebloemlaan, geen
gezinswoningen in Tuindorp Oost te koop. Daardoor stagneert voor het eerst in veel jaren de verjonging weer. Het
aantal 0-3 jarigen is vorig jaar fors teruggelopen.
2. De nieuwe buurt moet een eigen buurtsupermarkt krijgen
om de overlast in Tuindorp Oost beheersbaar te houden.
3. De ontsluiting moet aan de kant van de Biltse Rading
komen en tevens dienen als tweede ontsluiting voor Voordorp om het sluipverkeer via de Kapteynlaan/Winklerlaan
terug te dringen. De Kapteynlaan moet een secundaire
ontsluiting voor Voordorp worden, omdat die momenteel
overbelast is en gevaarlijke kruispunten heeft.
4. Een eventueel buurthuis in de nieuwe buurt mag niet
betekenen dat de reeds toegezegde voorzieningen in
Tuindorp Oost niet doorgaan.
Het advies wordt binnenkort door het college besproken.
Als het college besluit met de plannen door te gaan, zal de
Raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling zich er over
uitspreken. Dat zal wel niet meer lukken vóór de vakantie.
h) Betaald parkeren. Vorig jaar heeft de wethouder van verkeer en in haar kielzog de gemeenteraad invoering van
betaald parkeren in Tuindorp Oost afgewezen ook in die lanen
waar een grote meerderheid van de bewoners vóór invoering
gestemd had. Inmiddels is wél tot invoering overgegaan in
een deel van de Jordanlaan in Tuindorp. Vorige maand werd
vervolgens betaald parkeren ingevoerd in die straten in de
Dichterswijk en in Rivierenwijk, waar een meerderheid vóór
gestemd had. Daar dus wél invoering per straat. Waarom kon
dat hier dan niet?? Met het stellen van die vraag verlaat het
Buurtcomité niet zijn uitgangspunt om geen standpunt in te
nemen inzake wel of niet invoeren, maar het vindt dit meten
met twee maten een uitermate onbevredigende gang van
zaken.

Activiteitenkalender
ActiviteitenNieuw Bleyenburg,
programma
Restaurant voor 55+:
Maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 19.30 uur.
Zondag van 12.00 uur tot 19.30 uur.
Het is verstandig te reserveren. Tel: 272 58 77

Internetcafé: maandag 10.00 – 12.00 uur
(gesloten van 18 juli t/m 26 augustus)
woensdag 14.00 – 16.00 uur
vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Senioren Advies Punt: maandag t/m donderdag
10.00 – 13.00 uur.
Tel: 272 47 45
Voor het restaurant, internetcafé en
het Senioren Advies Punt is geen afspraak nodig.
Di. 21 juni 14.00-15.30 Poëziemiddag
Do. 23 juni 14.00-15.30 Bloemschikken
Wo. 29 juni 14.00-15.30 Bingo
Di.
5 juli 13.00-15.30 Uitstapje.
Kersen eten in Houten
Do. 7 juli Vanaf 17.30 Nasi rames en liedjesprogram.
Meezingen mag!
Ma. 11 juli 13.45-15.30 Natuurfilm
Wo. 13 juli 14.00-15.30 High-Tea in Engelse stijl
Di. 19 juli 14.00-15.30 Oudhollandse spelletjes
Vrij. 22 juli Vanaf 17.30 Barbecue.
Bij mooi weer buiten!
Do. 28 juli 14.00-15.30 Bloemschikken
Di. 2 aug 13.00-15.30 Uitstapje
Do. 4 aug 14.00-15.30 Genieten van ijs met
vruchten
Di. 9 aug 14.00-15.30 Lezing openbaarvervoerreis door Chili met dia’s
Do. 11 aug 13.00-17.00 Busreis “Gooi en
Vechtstreek”
Wo. 17 aug 19.30-21.00 Duo “Ariodante”,
klassieke zang en piano
Do. 18 aug 14.00-15.30 Bingo
Di. 23 aug 13.00-15.00 Barbecue
Do. 25 aug 13.45-15.30 Film “Dr. Zjivago”
Ma. 29 aug 13.45-15.30 Film “Dr. Zjivago”
Wo. 31 aug 14.00-15.30 Kaarten maken. Scherp
schaartje meebrengen!
Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur inloopmiddag KAARTEN
Inschrijving en informatie: Restaurant en Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht,
Tel: 272 58 77.

Ha die Wijkkrant,
In het vorige nummer van de
wijkkrant stond een oproep van
Cumulus over activiteiten voor
jongeren tussen 12 en 15 jaar. En
eigenlijk baalde ik daar van. Ik
wil al heel lang een knal feest
voor ons allemaal zo aan het

Dinsdag 5 juli tot donderdag 7 juli:
Ecologisch maaien met trekpaard

Exposities
Maandag 20 juni tot zondag 31 juli:
schilderijen en tekeningen door cliënten van Altrecht
(geestelijke gezondheidszorg Utrecht)
Maandag 1 augustus tot zondag 29 augustus:
mozaïekcreaties door Helen van der Linden
Maandag 29 augustus tot zondag 25 september:
kunst gemaakt door kinderen,
de opbrengst gaat naar het goede doel van dit jaar WSPA
Meer weten over bovenstaande?
Bel naar Griftsteede: 272 28 88 of mail naar Griftsteede@utrecht.nl.

Gilde Utrecht organiseert
de volgende wandelingen op
woensdagavond:
22 juni 19.30 uur “St. Maarten in de Tolsteeg”
29 juni 19.30 uur “De beuk erin, steengoed: bomen en lantaarnconsoles”
6 juli 19.30 uur “Vrouwen in Utrecht”
13 juli 19.30 uur “Kent u Utrecht wel?”
20 juli 19.30 uur “Voorbij de Rode Brug”
27 juli 19.30 uur “De Hollandse Waterlinie” -fietstocht
3 aug 19.30 uur “De Oudegracht”
10 aug 19.00 uur “Unieke middeleeuwse cameren en
kelderen”
17 aug 19.00 uur “Van de Weerdpoort naar de
Wittevrouwenpoort”
24 aug 19.00 uur “Wat zie je aan een gevel”
31 aug 19.00 uur “Poëziewandeling”
Voor deelname is vooraanmelding noodzakelijk bij:
GILDE UTRECHT, Lange Smeestraat 7 – 3511 PS Utrecht
Tel: 234 32 52
Openingstijden: ma: 10.00 – 12.00 uur
ma t/m vrij: 14.00 – 16.00 uur
Fax: 231 37 16 - E-mail : post@gildeutrecht.nl
Website: www.gildeutrecht.nl
Kosten: € 3,= p.p. Kinderen tot 12 jaar € 1,50.

begin van de vakantie. Maar ja,
ik heb het idee, dat dit soort
dingen niet georganiseerd
worden voor als je 16 jaar bent.
Er is niet veel voor ons in de
wijk. Das balen. Dat wilde ik ff
kwijt en wie weet kunnen jullie
misschien samen met Cumulus
nog een leuk feessie voor ons

regelen en volgend jaar iedere
maand disco.

De mazzel, Joost
Noot van de redactie: willen andere jongeren in de wijk ons laten weten of ze het
eens zijn met de hartekreet van Joost?
Zo ja, dan gaan we er iets aan doen!
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Persbericht

T

Leiding gezocht voor
scouting de IIIe
Utrechtse Groep!

De IIIe Utrechtse Groep is een
gezellige scoutinggroep in Noordoost Utrecht. Op het terrein aan de
Kögllaan (bij de spoorwegovergang
aan de Kard. de Jongweg) komen
wekelijks zo’n 25 welpen, verkenners en rowans bijeen. Onder leiding van vrijwilligers doen ze allerlei scoutingactiviteiten: spellen
doen, pionieren, zwemmen, kampvuren maken, droppings, enzovoort. Natuurlijk zijn er ook zomerkampen en korte kampen.
Voor de verkenners en de rowans
zoekt de IIIe Utrechtse Groep
nieuwe leiding. De verkenners zijn
jongens en meiden van elf tot veertien jaar, die op zaterdagmiddag bij
elkaar komen. De rowans zijn tussen de veertien en achttien jaar en
komen op woensdagavond bij elkaar. Voor de verkenners zoekt de
groep iemand van minimaal achttien jaar; voor de rowans iemand
van minimaal 21 jaar.
Scoutingervaring is handig, maar
niet noodzakelijk. Het belangrijkste
is dat het je leuk lijkt om te werken
met een groep jongeren en om dat
in een team te doen.
Voor meer informatie:
Rieneke Dingemans (secretaris),
tel: 273 32 75,
rienekedingemans@wanadoo.nl.
Kijk ook op
www.derdeutrechtsegroep.tk.

Stichting
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:
Harry Rademaker
Vacature
Telefoon: 0900-8844 (vragen naar
wijksecretariaat Paardenveld)
Wijkbureau:
Goeman Borgesiuslaan 77
Telefoon: 286 39 40
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OVERLAST DOOR
HONDENPOEP
Volgens de bevolkingsenquête 2004 ergeren veel
bewoners zich aan de overlast door hondenpoep.
Daarom nog maar eens de regels uit de Algemene
Plaatselijk Verordening:
- Honden moeten bij het uitlaten altijd aangelijnd
zijn behalve op hondenspeelweiden. In Tuindorp
Oost ligt zo’n speelweide aan de Winklerlaan
naast Zorgcentrum Tuindorp Oost.
- Poep bij hondentoiletten wordt door de
gemeente opgeruimd. In Tuindorp Oost zijn er
genoeg hondentoiletten.
- Poep op trottoirs en grasveldjes buiten de
hondentoiletten moeten door de eigenaar zelf
worden opgeruimd.
Omdat hondenbezitters
niet altijd een zakje bij
zich hebben, heeft het
Buurtcomité TuindorpOost aan de gemeente
gevraagd om enkele
hondenzakdispensers te
plaatsen, zoals die her en
der in de stad en door
heel Nederland staan.
Bovenin kunt u een zakje
trekken en het volle
zakje kan in de container
onderin. We wachten af
wat de beslissing van de
gemeente gaat zijn.
We horen overigens, dat
de hondenbrigade weer
actief is (boete voor het
niet opruimen € 30).
Maar het respect voor
uw buurtgenoten is
natuurlijk een grotere
drijfveer om de straat en
de grasvelden niet te bevuilen dan het risico op
een boete.

Wist u dat.....
Wist u dat……. het Buurtcomité
Tuindorp-Oost een mededelingenvitrine gaat plaatsen op het plein van De
Gaard?
Wist u dat…… Gilde Utrecht is
verhuisd van de Nagtegaalstraat naar
de Lange Smeestraat 7?
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 234 32 52.
Wist u dat…… het lege makelaarspand in De Gaard wordt opgedeeld tussen de DA drogist en Gall en
Gall? De apotheek gaat dan naar het
huidige pand van de drogist.
Getracht wordt de verbouwing nog
vóór de bouwvakvakantie gereed te
hebben.
Wist u dat…… de nieuwe partytent al enkele malen met groot succes gebruikt is, het laatst in het De
Vooysplantsoen? Wilt u hem ook
opzetten voor uw straatfeest, bel dan
snel met José: 271 34 58.

Wist u dat…… de wijkenmonitor
2005 uit is? U vindt daarin een
beschrijving van de actuele situatie
per 1 januari 2005 in de 10 Utrechtse
wijken, en de 99 buurten. Dat ten
aanzien van zaken als veiligheid,
sociale infrastructuur, verkeer, openbare ruimte, huisvesting, onderwijs,
werkgelegenheid, bevolkingssamenstelling, voorzieningen en de uitslag
van een bevolkingsenquête. Een uitgave van de Afdeling Bestuursinformatie Utrecht, tel: 286 13 50.

UITNODIGING

COLOFON

Alweer bijna vijf jaar verschijnt de vernieuwde Wijkkrant Tuindorp-Oost met de
regelmaat van een klok.
Het buurtcomité is de redactie, de interviewers, de ontwerper, de stukjesschrijvers en de bezorgers erg dankbaar daarvoor.
Hoewel we vele positieve reacties krijgen
en de wijkkrant goed gelezen wordt, zijn
we toch niet helemáál tevreden: te vaak
nog is het: “Wij schrijven - u leest”.
Willen we het beoogde doel bereiken om
bij te dragen aan het ‘buurtgevoel’, dan
moet de wijkkrant niet alleen ‘voor’
Tuindorp Oost geschreven worden, maar
‘voor en dóór’ Tuindorp Oost. Wij nodigen
u dan ook graag uit om ook eens een leuk
buurtgebonden stukje in te sturen, dat de
wijkkrant nog levendiger maakt. Ook van
de jeugd lezen we nog te weinig.

Aan dit nummer werkten mee:
Janine Beens, Trinet Beens,
Dorothé Cras, Henk Denneman,
Rieneke Dingemans, Albert Hogema,
Jos Kloppenborg, José Leijgraaff,
Kitty Mulder, Rinus Sommeijer,
Wiljo Tukker, Kees van Veen,
Joost Verhoef en Jan-Nico Wigboldus.
Fotografie: Janine Beens,
Albert Hogema.
Vormgeving: Aard de Kruijf
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:
7 augustus 2005

