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JOURNEY HOME
Ruim 45 jaar geleden betrokken de eerste bewoners van
Tuindorp Oost hun nieuwe huizen.
De wijk bestond toen uit niet
meer dan vier rijen huizen, omringd door weilanden. ‘Een puistje dat via één verbindingsweg
aan de stad Utrecht bungelde’,
aldus Inge Meerstadt die toen,
11 jaar oud, met haar ouders aan
de Winklerlaan kwam wonen.
‘We kwamen van de Frans Halsstraat
en ik vond het in eerste instantie verschrikkelijk dat we gingen verhuizen,
maar ik heb hier als kind een fantastische jeugd gehad. We konden heerlijk aanrommelen in de polder, slootje
springen, op het kanaaltje langs de
spoorbaan varen met opblaasbootjes
en zelfgemaakte vlotten en in de
winter schaatsen natuurlijk. Het leukste was het als het ijs nog heel dun
was, om er dan op te springen zodat
het barstte. Er ontstonden dan losse
“ijsschotsen” en dan sprongen we
van schots naar schots. “Scholletje
trappen” heette dat, we kwamen dan
met erg natte broekspijpen thuis.’
Marjolein Hillege, geboren aan
het Kouwerplantsoen toen dat
een krap jaar bestond, heeft
soortgelijke jeugdherinneringen.
Ook zij speelde veel in de weilanden
om de wijk heen en op het water bij
de spoorbaan. ‘Op het pleintje van
het Kouwerplantsoen speelden we
toen eigenlijk niet eens zoveel, daar
kwamen we ’s avonds nog wel eens
bij elkaar, maar overdag gingen we
op avontuur in de omgeving, hutten
bouwen, varen, geweldig! Ik kan me
nog herinneren dat m’n moeder een
keer varkens van het pleintje heeft
weggejaagd, moet je je voorstellen,
zo dicht lagen er toen boerderijen bij
Tuindorp Oost.’
Voor de ouders van Inge was de kans

om een eigen huis te kopen, de reden
om van de Frans Halsstraat naar de
Winklerlaan te verhuizen. ‘In de Frans
Halsstraat huurden ze een huis. Dit
huis werd van henzelf. Ze vonden het
prachtig, vooral dat het zo licht was.
Grote ramen waren toen je van hèt,
en brede vensterbanken was ook iets
nieuws in die tijd. Verder was er centrale verwarming, weliswaar gestookt
op kolen, er moest ongeveer vier keer
per dag kolen worden bijgeschept op
de moederhaard, maar dan waren
wel alle kamers in het hele huis verwarmd.’
Inge en Marjolein wonen nu allebei
in het huis dat destijds door hun
ouders als eerste bewoners betrokken
werd.
Inge vertelt hierover: ‘Ik was al 27
jaar weg uit Tuindorp Oost toen mijn
moeder overleed en ik besloot in
haar huis te gaan wonen. Ik vind het
een fijn, ruim huis. De buren zijn aan
één kant nog dezelfde als 45 jaar
geleden. Vaak is dat een gok bij verhuizen, naast wie je terecht komt, nu
was dat dus zeer vertrouwd. Wat ik
erg grappig vond, was dat ook nog
steeds dezelfde groenteman aan de
deur kwam en dezelfde scharensliep,
niet te geloven toch? Toen mijn
ouders hier kwamen wonen was het
echt nog een landelijke omgeving, in
de stad wonen, maar toch ook
buiten. Ik vond dat daar acht jaar
geleden weinig sprake meer van was,
door de bouw van Voordorp, de hoge
flats aan de Lamérislaan. Toen vrienden mij voor het eerst bezochten in
mijn nieuwe huis zeiden ze echter:
“Wat leuk, je bent buiten gaan
wonen”. Blijkbaar heeft de Winklerlaan, met de paarden op de hoek,

toch nog steeds iets van een landelijke uitstraling.’
Is de wijk nog wel aantrekkelijk,
met alles wat er sinds 1960 is
bijgebouwd?
‘Het bijzondere van Tuindorp Oost is,’
vindt Inge, ‘dat je overal maar tien
minuten vandaan zit. Je bent in tien
minuten in de stad, in tien minuten
bij de schouwburg, maar ook in tien
minuten bij verschillende bossen, dat
is te gek toch? En zoals deze drie
straten (Winklerlaan, Lamérislaan,
Kouwerplantsoen) hier zijn aangelegd, dat is echt uniek voor de
stad, dat vind je nergens anders, met
al dat groen ertussen.’
Marjolein merkt als grootste verschil
tussen vroeger en nu op, dat er voor
de kinderen veel minder avontuur te
beleven valt in de omgeving. ‘Er is
weinig onbestemde ruimte meer om
avonturen te beleven, er zijn veel
meer hekjes gekomen en borden
waarop staat wat wel en niet mag.
Ook zijn er veel minder kinderen om
mee op stap te gaan. Bomen die
geschikt waren om boomhutten in te

bouwen zijn gekapt. Mijn kinderen
hebben toch een andere jeugd hier
dan dat ik had.’
Marjolein heeft erg goede herinneringen aan de bouw van de rest van
Tuindorp Oost. ‘Het was één grote
zandbak, je kon er heerlijk spelen. Er
waren ook wat moerasachtige plekjes. Ik weet niet of alles verantwoord
was wat we deden, maar het is allemaal goed afgelopen. Eigenlijk kun je
kinderen geen groter plezier doen
dan in een wijk te gaan wonen die
nog in aanbouw is. Ik ging vaak met
mijn vader kijken hoe de huizen aan
de overkant van de Kapteynlaan gebouwd werden. Alle fases van de
bouw hebben we uitvoerig bestudeerd.’
In dat ‘nieuwe’ gedeelte van
Tuindorp Oost, werd Cecile de
Kort in 1969 geboren. Ook zij
woont in haar geboortehuis. ‘Het huis
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is in 1963 gebouwd, mijn ouders zijn er in
1967 komen wonen. Het was voor mij niet
een heel bewuste keus om acht jaar geleden
hier weer te gaan wonen. Mijn vader ging
toen naar een verzorgingstehuis. Mijn broer
en zus hadden geen belangstelling voor het
huis en ik woonde op kamers in de binnenstad, dus voor mij was het heel fijn om hier
meer ruimte te hebben. Ik vond het toen
eigenlijk niet een reuze leuke wijk. Er was
veel vergrijzing en het was vreemd om
tussen de ouders van vroegere vriendjes en
vriendinnetjes te wonen, mensen die mij dus
al kende vanaf mijn geboorte. In de loop der
jaren ben ik de voordelen van de wijk steeds
meer gaan zien. De locatie van de wijk is erg
ideaal, je woont hier in een rustige buitenwijk en toch heel dicht bij de stad. Ik skate
graag en daarvoor zit je ook erg goed. Er
liggen veel mooie fietspaden om de wijk
heen. Met een vriendin die niet begreep
waarom ik hier ging wonen, heb ik voor de
grap wel eens het plan gemaakt om een reisgids voor Tuindorp Oost te maken, met alle
voordelen erin opgesomd: de speelpleintjes
voor de kinderen, de school dichtbij, winkels
in buurt, je zit snel op de
snelweg...’
En hoe beleefde je de
wijk vroeger, als kind?
Wat waren je favoriete
plekken?
‘Toen ik heel klein was
speelde ik op het pleintje
voor de deur, maar later
was het voetbalveld voor
De Beiaard echt mijn
paradijs. Daar was ik altijd, voor school, tijdens de pauzes en na
school. In de winter als het gesneeuwd had,
maakten we daar glijbaantjes van de schuine
hellinkjes af. Dan deed je je alleroudste
laarzen aan, waar geen profiel meer onder
zat en dan kon je echt geweldig glijden.
’s Avonds gingen we er dan met emmers
water heen om die erover te gieten zodat het
’s nachts kon opvriezen en de glijbaantjes
nog gladder werden. Ik heb wel eens medelijden met de kinderen die hier nu wonen, die
weten niet eens meer dat dat fantastische
veld bestaan heeft.’
Je zoontje Noah zit nu net als jij vroeger,
op De Beiaard, hoe is dat, om daar weer
terug te zijn?
‘De schoolkeuze is niet door nostalgische
overwegingen bepaald. Het is gewoon een
goede, gezellige school en in veel opzichten
anders dan vroeger. De school is groter, met
meer kinderen en meer lokalen, maar een
bepaalde ongedwongen, zeg maar rommelige sfeer, hangt er nog steeds.’
Je hele leven in Tuindorp Oost, in hetzelfde huis…
‘Ja, soms vind ik dat wel een benauwend
idee, dan vraag ik me af of ik hier dan nooit
meer weg kom, of ik niet eens wat meer van
de wereld zou moeten zien, maar voorlopig
zitten we hier goed.’
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De Hoek 5 JAAR

BEHEERGROEP

In 2006 komt er een einde aan mijn lidmaatschap van de Beheergroep
van het hostel De HOEK als gevolg van het bedanken als lid van de
Pioniers. Mij is nu gevraagd een terugblik te geven op de afgelopen vijf
jaar.
Vijf jaar weergeven in een klein artikel is niet eenvoudig. Toch maar geprobeerd.
Op 28 september 2000 heeft de Utrechtse Gemeenteraad een besluit genomen
dat er in de toekomst negen 24-uurs opvangvoorzieningen voor, al dan niet verslaafde, dak- en thuislozen moesten komen. Ook werd er besloten dat het eerste
van die negen aan de Sartreweg moest komen en men moest dus gaan pionieren
naast het tuincomplex van De Pioniers, die al 65 jaar ervaring hadden met pionieren.
Om in het hele gebeuren als omwonenden enige zeggenschap te hebben en
informatie te krijgen over de gang van zaken om zoiets te realiseren moest er een
beheergroep komen.
Hoe kom je in een Beheergroep?
Het verslag van een bijeenkomst op 13 maart 2001 geeft hierop het antwoord :
“Mensen die een bepaalde groep belanghebbenden kunnen en willen vertegenwoordigen zijn uitgenodigd zitting te nemen in de Beheergroep”. Als vertegenwoordiger van De Pioniers werd ik lid van de Beheergroep.
Het doel van de Beheergroep was om een goede samenwerking tussen omwonenden en leiding en bewoners van het hostel te hebben. Ook hield de
Beheergroep de vinger aan de pols als het erom ging of bepaalde toezeggingen
wel werden nagekomen. In de vergaderingen in 2001 is er veel en regelmatig en
lang gesproken over de veiligheid in de buurt en wat de gevolgen voor de omwonenden zouden kunnen zijn. Ook is er uitgebreid gesproken over de bouw en alles
wat daarbij komt kijken. Zoals de nieuwe parkeerplaats en de afsluiting daarvan,
over bomen en de hoogte van struiken in de omgeving van het hostel, kunnen we
er wel veilig langs fietsen ’s avonds en veel meer van dat soort zaken. Ook heeft
de naam “DE HOEK” de nodige verhitte gesprekken gegeven en toen de naam
bekend was werd het probleem “wanneer en waar wordt het bord geplaatst”?
Dat waren vaak de meest vermakelijke gesprekken.
Op 13 november 2001 is het na vele besprekingen in de voorgaande vergaderingen het opgestelde beheerplan door de leden van de Beheergroep voor akkoord
getekend. Hierin was vastgelegd wie wat en hoe zou doen en ook hoe de controle op de naleving zou zijn.
Het eerste jaar van de beheergroep was echt wennen want het was voor iedereen
iets nieuws. Wat mij uit die tijd het meest is bijgebleven is dat wij alle te behandelen zaken, soms best ingrijpend voor de buurt, altijd positief maar zeer kritisch
hebben bekeken.Hierbij was ook altijd de gedachte: we praten over de toekomst
van een groep mensen.
In december 2001 kwamen de eerste bewoners aan de Sartreweg binnen en in de
loop van 2002 volgden de andere bewoners. De nieuwe bewoners hebben zich,
voor zover ik dat kan beoordelen, goed aangepast aan het wonen in het nieuwe
pand. Het was voor hen, denk ik, een grotere verandering dan voor ons. De verwachte klachten van de tuinders van De Pioniers bleven uit. Gelukkig!
Als het goed gaat is er minder behoefte om te vergaderen want “vergaderen om
te vergaderen” is niet zinvol.
Ik denk ook dat het Leger des Heils een goede beheerder (Herder) van het hostel
is en dat de bewoners daar ook de vruchten van plukken. Ook kwamen er veel
minder klachten uit de buurt dan we hadden verwacht bij de start van het project. Hier ook een woord van dank aan de leiding van het hostel en de bewoners
en ik wil hun nog een goede tijd toewensen in het oude gebouw maar vooral ook
straks in het nieuwe gebouw. Hopelijk blijft de naam DE HOEK gehandhaafd want
het staat straks echt op een hoek.
Mijn conclusie van het hele gebeuren in de afgelopen jaren is dan ook dat wij
veel “zwarte ijsberen” dachten te ontmoeten maar ze bleken meestal toch wel
bijna wit en anders zijn ze in goed overleg wit gewassen.
Tot slot wil ik alle leden van de beheergroep bedanken voor de prettige en collegiale samenwerking in de afgelopen jaren en tevens de hoop uitspreken dat zij
met dezelfde energie als in de afgelopen jaren de nieuwbouw van het hostel en
eventuele problemen zullen begeleiden en behandelen en ook weer kritisch positief of positief kritisch (de leden mogen zelf kiezen) een en ander zullen blijven
volgen.
Nogmaals bedankt. G. Augustinus

Het Buurtcomité
Tuindorp-Oost
organiseert in
samenwerking met
enkele inwonende
kunstenaars van de
voormalige Gerardus
Majella Mavo een

EXPOSITIE VAN EIGEN KUNST
op zaterdag 8 april
van 12.00 uur tot 17.30 uur
en op zondag 9 april
van 10.00 uur tot 18.00 uur
in de aula van het schoolgebouw
aan de Winklerlaan 370
Het initiatief werd ingegeven
door de wens om bewoners, die
serieus met enigerlei kunstvorm
bezig zijn, de gelegenheid te
geven hun kunstproducten aan
de buurtgenoten te laten zien.
We roepen dan ook alle
kunstenaars in het verspreIdingsgebied van de
wijkkrant op om tijdens
deze dagen iets van hun
werk te tonen. Alle vormen
van kunstzinnige uitingen
zijn welkom!!!
Ook kunstenaars van verschillende disciplines, die een atelier
hebben in het vroegere gebouw van de Gerardus Majella Mavo, zullen
hun werk tijdens die dagen tonen.
• aan deelname zijn geen kosten verbonden
• mogelijkheid tot demonstraties
• aan de expositie wordt stedelijke bekendheid gegeven
• voor catering wordt gezorgd
• mogelijkheid voor bezoekers werk aan te schaffen
Ook zouden we het fijn vinden,
als muziekamateurs uit de buurt
tijdens korte onderbrekingen van
de expositie iets ten gehore willen
brengen. We denken daarbij aan
solisten, koortjes of bandjes.
Willen geïnteresseerden zich
i.v.m. de nodige organisatorische
voorbereidingen zich zo spoedig
mogelijk melden bij Albert,
tel: 271 53 52 of via e-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl

We roepen alle lezers op
om op 8 of 9 april een kijkje
te komen nemen!!!!

BERICHT VAN
‘HET PAARDENVELD’
Aangiften helpen de politie bij haar
werk, doe dus altijd aangifte!
Stelt u zich voor: uw portemonnee is gestolen, uw auto is
vernield of er is in uw woning ingebroken. Doe bij een
strafbaar feit altijd aangifte bij de politie. Oók als het in
uw ogen om een ‘klein’ misdrijf gaat waarbij u weinig
schade heeft geleden. Want alleen wanneer de politie
weet op welke plaatsen misdrijven gepleegd worden, kan
zij goed en gericht haar werk doen. Vaak denken mensen
dat aangifte doen geen zin heeft, omdat de politie ‘er toch
niets meedoet’. Soms kan de politie met uw aangifte
inderdaad niets doen. Er zijn dan onvoldoende aanknopingspunten om de dader te vinden. Vooral bij veelvoorkomende criminaliteit zoals fietsendiefstal of vernieling is dit vaak het geval. De politie wil uw aangifte
echter wél graag hebben. Door aangiften en meldingen
weet de politie wat er speelt in wijken en kan zij gericht
acties houden op plaatsen waar veel misdrijven plaatsvinden. Zo kan criminaliteit worden voorkomen én wordt de
pakkans van daders groter. Uw aangifte is dus belangrijk.
Wat is het verschil tussen een aangifte en
melding?
Wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar feit kunt u
aangifte doen. Bijvoorbeeld als u mishandeld bent of als
er iets van u gestolen of vernield is. Met een aangifte verzoekt u de politie een onderzoek naar de dader te starten.
U kunt van de politie verwachten dat zij altijd aangifte
opneemt bij een strafbaar feit. De politie vertelt u ook of
er wel of geen onderzoek gestart kan worden. Verder geeft
de politie in samenwerking met Slachtofferhulp tips en
hulp.
U kunt ook een melding doen. Er is dan geen strafbaar
feit gepleegd, maar u wilt de politie van iets op de hoogte
stellen, bijvoorbeeld van geluidsoverlast.
Verdachte zaken of misdrijven kunt u bij de politie melden
via 0900-8844 (lokaal tarief) of anoniem via de meldlijn
0800-7000.
Hoe doe ik aangifte in de politieregio Utrecht?
U kunt in alle gevallen op het politiebureau persoonlijk
aangifte doen of een melding maken. Via www.politie.nl
kunt u erachter komen wat het dichtstbijzijnde politiebureau in uw buurt is en wat de openingstijden zijn. Een
nieuwe en snelle manier om aangifte te doen is via internet (www.politie.nl/utrecht). Dit kunt u doen bij kleine
misdrijven waarbij geen geweld tegen u is gebruikt en het
niet waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord
maar waarbij wél een proces-verbaal nodig is, bijvoorbeeld
voor de verzekering. U kunt aangifte via internet doen bij
diefstal van een (brom)fiets, diefstal uit/vanaf een auto,
winkeldiefstal of bij vernieling (van een auto of een goed).
Tips
De politie is gebaat bij zoveel mogelijk informatie over de
dader of het gestolen goed. Dit maakt de opsporing makkelijker. Betrapt u een dader op heterdaad, onthoud dan
goed zijn of haar uiterlijke kenmerken. Of schrijf een kentekennummer op en bel direct de politie via 112. Zorg ook
dat u een duidelijke omschrijving van waardevolle bezittingen hebt. Noteer bijvoorbeeld de gegevens van uw laptop,
laat uw fiets graveren of maak foto’s van kostbare bezittingen.
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de brugklas aan de slag kunnen
met onderzoek en ontwerpen.
- Ondernemerschap:
een praktische oriëntatie op de
universiteit en de hogeschool
binnen de vakken economie en
management
Als u dit leest heeft het Gerrit
- Kunst:
Rietveld College net haar
niet alleen onderwijs in beelOpen Dagen achter de rug.
dende vorming in onze ateliers
In het vorige nummer stond al
en studio’s voor multimediale
een korte bijdrage over het
presentaties. Ook extra activiontstaan van deze nieuwe
teiten met vaak ondersteuning
school in onze wijk. Wat voor
van externe professionals.
een school is het Gerrit
Rietveld College eigenlijk?
• Modern onderwijs.
Waar staat de school voor?
Op het Gerrit Rietveld College
wordt dat gegeven in een moderne
setting en met de modernste hulpDaarom een snelle schets:
middelen.
• Scholengemeenschap.
• Nieuw schoolgebouw.
Het Gerrit Rietveld is een interWant we krijgen een vernieuwd en
confessionele (rk/pc) scholenmodern gebouw aan de Winklergemeenschap voor gymnasium,
laan, dat past bij ons moderne
atheneum, havo en theoretische
onderwijs.
leerweg.
• Kleinschalig.
• Talenten.
Het nieuwe gebouw is opgedeeld
in zeven ‘kleine scholen’ (domeiIeder van ons heeft talenten.
nen) van elk ongeveer 200 leerDe één is goed in talen en comlingen. Ook al zijn er in totaal dus
municatie, de ander op exact
veel leerlingen, zo voelt de school
gebied en weer een ander blinkt
toch aan als een kleine school.
uit met artistiek talent. We willen
Daarmee is de school een perelke leerling uitdagen zijn/haar
soonlijke, veilige en vertrouwde
talenten verder te ontdekken en
plek waar ieder zich snel en makte ontwikkelen.
kelijk thuis voelt. Iedere leerling
• Extra’s.
wordt immers gezien en gekend.
Daarom zijn er extra vakken en
activiteiten, zijn er projecten en
• Extra aandacht.
zijn er in het lesrooster RietveldHet Gerrit Rietveld College zet
uren.
hierin haar traditie voort van De
Klop en Blaucapel: extra aandacht
• Doorlopende leerlijnen.
en hulp aan leerlingen die dat
Een middelbare school is niet het
nodig hebben om hun talenten
begin, want dat is de basisschool.
volledig tot hun recht te laten
De middelbare school is ook niet
komen.
het laatste station, want dat is de
universiteit, de hogeschool of het
• Buitenschoolse Activiteiten.
ROC. Het Gerrit Rietveld College
En natuurlijk gebeurt er ook veel
wil er voor zorgen dat de leerling
buiten de lessen om. Activiteiten
een rechte doorgaande weg aflegt
die het schoolleven leuker maken
in het leerproces.
en waarin je weer nieuwe talenten
kan ontplooien.
• Samenwerking.
Daarom hebben we veel contact
• Ouders.
met basisscholen.
Het Gerrit Rietveld College vindt
En daarom werken we samen met
een goed contact met ouders
de Universiteit van Utrecht, de
belangrijk. Daarom zijn er niet
Hogeschool Utrecht, ROC ASA en
alleen de zogenaamde 10-minutenMidden Nederland.
avonden rondom de rapporten,
maar zijn er ook extra ouder• Hightech, Ondernemerschap
avonden over andere onderwerpen.
en Kunst.
Ook is er een actieve OuderRaad.
De rol van Nederland in de wereld
richt zich steeds meer op hoog• Wijk
waardige kennis. Het Gerrit RietHet Gerrit Rietveld College stelt
veld speelt daarop in:
prijs op een prettige en open relatie
- Technasium:
met de buurt.
in ontwikkeling voor onze school
samen met de Universiteit en de
Hogeschool. Een uitdagende
afdeling waar leerlingen vanaf
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De beste wensen……
‘Gelukkig nieuwjaar, een fijn 2006’.
Dat waren de woorden die veelvuldig werden uitgesproken op de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van
onze wijk die georganiseerd werd door het Buurtcomité Tuindorp-Oost.

Een gemêleerd gezelschap van in totaal zo’n
70 bewoners, liep op 15 januari even binnen
in de Tuindorpzaal aan de Obbinklaan.
Bewoners van het eerste uur, maar ook
enkele nieuwkomers in de wijk leerden elkaar
kennen onder het genot van een kop koffie of
een glas wijn.
De kinderhoek was
een succes met verschillende spelletjes
en teken- en kleurspulletjes voor onze
artiesten in de dop.

VERHUIZING VAN HET
WIJKBUREAU
Op 1 februari is de balie van het wijkbureau
Noordoost verhuisd naar het pand van het Utrechts
Archief aan de Alexander Numankade 199-201.
U kunt daar terecht voor vragen over de gemeente,
voor het inzien van stukken of voor foldermateriaal. Er is ook gelegenheid om medewerkers
van het wijkbureau te spreken en er is vergadermogelijkheid.
De verhuizing van het wijkbureau vindt plaats
vooruitlopend op de vestiging van een zogenoemd
‘wijkservicecentrum’ aan de Alexander Numankade. Volgens planning verhuist een groot deel van
het Utrechts Archief in 2007 naar de Hamburgerstraat. De gemeente onderzoekt momenteel de
mogelijkheid van een bibliotheekvestiging, het
wijkbureau, een loket voor zorg en welzijn en
mogelijk andere welzijnsactiviteiten in de vrijgekomen ruimte. Ook blijft een deel van de publieksdiensten van het Utrechts Archief aanwezig.
Wilt u een bepaalde medewerker van het wijkbureau daar spreken, dan moet u even een afspraak maken. De meeste medewerkers zijn
namelijk tijdelijk ondergebracht bij het wijkbureau
Oost op de Burgemeester Reigerstraat.
De balie van het wijkbureau blijft ook aan de
Alexander Numankade open van negen tot vijf.
Postadres: Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 030-286 39 40
Fax: 030-286 39 44
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Internet: www.utrecht.nl/noordoost

VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN

..

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

“Zeker voor herhaling vatbaar”
was de algemene stemming.
Dus volgend jaar mogen we u
misschien ook begroeten?

GEZOCHT:
MENSEN MET IDEEËN
OM HUN STRAAT OF
BUURT TE VERBETEREN
Interesse?
Kom dan naar de wijkbijeenkomst
“Breng je buurt in beweging!”

Maandagavond 13 februari (20.00 – 21.30 uur)
in Griftsteede, van Swindenstraat 129
Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw eigen ideeën voor
de wijk naar voren brengen. Of het nu gaat om een veilige
fietsroute naar school, groen in de straat, meer contact met
de buren of iets heel anders. Samen met bewoners en wijkorganisaties gaan we aan de slag om het idee te realiseren.
Aanmelden en meer informatie bij:
Milieupunt Noordoost, 030-2759013 of
milieupuntnoordoost@utrecht.nl

www.buurtinbeweging.nl
Kijk naar RTV Utrecht voor inspirerende voorbeelden
uit heel Utrecht!

a) Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan.
De projectontwikkelaar heeft in december de aanvraag om
een bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan
bij de gemeente ingediend. Hij streeft ernaar om tegen de
zomer (mei/juni) de woningen in de verkoop te brengen.
Afhankelijk van de voortgang van juridische procedures kan
de bouw eind van dit jaar beginnen.
b) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
De deelnemers aan de klankbordgroep zijn uitgenodigd voor
een eerste bijeenkomst op 15 februari. Zij zullen op die avond
een toelichting krijgen op het plan dat moet worden gemaakt, op de verschillende stappen daarin en op de rol die
de klankbordgroep krijgt in het proces. Ook zal er voor de
leden gelegenheid zijn hun ideeën en wensen over te brengen ten aanzien van de nieuw te ontwikkelen woonwijk.
Over de keuze van een alternatieve locatie voor de Veemarkt
is nog niets te melden.
c) Wijkverkeersplan Noordoost. De definitieve versie van
het concept wordt deze maand behandeld in het College.
Belangrijk voor ons: de herinrichting van het kruispunt Aartsbisschop Romerostraat / Sartreweg is inderdaad in het plan
opgenomen. De opwaardering van deze straten tot voorrangsweg zal naar verwachting de verkeersdrukte richting
Kapteynlaan doen afnemen.
d) Verplaatsing bushalte Hijmans van den Berghlaan.
Er zal rond deze tijd in de gemeentekrant een besluit worden
gepubliceerd om een parkeerverbod in te stellen langs de
graskant van de Trooster- en Van Everdingenlaan. Dat vraagt
om een herinrichting van de beide lanen in verband met de
parkeervakken en de oren. Besloten is om de verplaatsing
van de bushalte onderdeel van die herinrichting te maken.
Bij het maken van de plannen zullen de bewoners worden
betrokken.
e) Omdraaien éénrichtingverkeer in de Valetonlaan
en de Wevelaan. Naar aanleiding van de voorpublicatie in
de gemeentekrant zijn er enkele bezwaarschriften binnengekomen. De schrijvers hebben inmiddels tijdens een hoorzitting hun bezwaren kunnen toelichten. Het wachten is nu op
de uitspraak. Als de bezwaren ongegrond worden verklaard
kan er spoedig daarna met de uitvoering worden begonnen.
In het andere geval blijft de bestaande rijrichting gehandhaafd.
f) Tweede hondentoilet op de zuidkop van het grasveld Trooster- Van Everdingenlaan. Er wordt binnenkort in de omgeving een stadsplan verspreid met uitleg van
het voorstel.
g) Invalidentoilet bij De Gaard. Door de hoogte van het
toilet moest er een bouwvergunning worden aangevraagd.
Die procedure loopt. Hopelijk staat het toilet er, als de volgende wijkkrant verschijnt.
h) APV-borden op De Gaard. Het aanwijzingsbesluit om het
plein en de passage van De Gaard fietsvrij te maken ligt ter
ondertekening bij het college. Zodra de borden geplaatst zijn,
zal ook het meenemen van fietsen aan de hand verboden
zijn. De politie heeft toegezegd op de handhaving toe te zien.
Het is verstandig uw fiets voortaan bij de afstelplaats van de
winkelwagens in de rekken te plaatsen. U hoeft dan uw
boodschappen niet onbeheerd te laten, als u het wagentje
terugzet.
i) Nieuwbouw van De Hoek aan de Kögllaan. Het
aangekondigde inrichtingsplan van het groen bij het hostel is
niet gereed. Reden: het Hoogheemraadschap eist, dat het
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regenwater niet afgevoerd wordt naar het riool en ook niet
zonder meer naar de achtergelegen wetering. Het voorstel
van het Hoogheemraadschap voor een grote waterberging op
het perceel van het hostel zelf zou te weinig van de tuin
overlaten. Er is nu overleg gaande over welke oplossingen er
nog meer zijn.
j) Kruispunt Kapteynlaan / Eykmanlaan. Bij de herinrichting twee jaar geleden van de Kapteynlaan ter hoogte
van De Gaard is de rijbaan enigszins verlegd. Het fietspad is
echter gebleven, waar het lag. Daardoor staan de haaientanden op de rijbaan en het fietspad niet op één lijn. Het is
nu onduidelijk of fietsers, die de Eykmanlaan oversteken,
voorrang hebben op auto’s die, eveneens komend uit de

Kapteynlaan, afslaan naar
rechts de Eykmanlaan in.
Er zijn al verschillende
(bijna-)aanrijdingen
geweest. Het buurtcomité
heeft daarom om aanpassing van het kruispunt gevraagd. De verkeersspecialisten van de gemeente erkennen
dat de situatie onduidelijk is. Er wordt momenteel aan de
tekentafel gezocht naar een betere inrichting. Het probleem
wordt in ieder geval opgelost. Onduidelijk is nog wanneer.
k) Groot onderhoud volkstuinen. Er is eindelijk een begin
gemaakt met het uitbaggeren van de slootjes op de drie
volkstuincomplexen. “De Pioniers” kwamen het eerst aan de
beurt. Daarna volgen “Ons Buiten”en “De Driehoek”. Als de
bovenlaag uitgebaggerd is, worden nieuwe beschoeiingen
aangebracht, waarna de onderlaag achter de beschoeiingen
wordt gebracht. Als er daarna nog tijd is vóór de vogels gaan
nestelen worden ook de bomen gesnoeid. Anders gebeurt dat
deze zomer. Nadat vorig jaar de paden op De Driehoek al zijn
vernieuwd zullen de tuinen er na de nieuwe opknapbeurt
deze zomer weer prima bijliggen. Dan te bedenken, dat het
voorbestaan van de volkstuincomplexen nog niet zo lang
geleden bedreigd was!
l) De ontbrekende welzijnsvoorzieningen in
Tuindorp Oost en Voordorp. Er is een budget beschikbaar gekomen voor welzijnsvoorzieningen in de hele wijk
Noordoost. Het Buurtcomité Tuindorp-Oost overlegt met de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling over de besteding van
dat budget. Het comité heeft gewezen op een zevental
rapporten, die alle aangeven, dat Tuindorp Oost geen voorzieningen heeft en Voordorp bijna geen. Daardoor zijn er
nauwelijks ouderen-, volwassenen- en jongerenactiviteiten.
Het buurtcomité heeft, ondersteund door de Stichting Voordorp Vooruit en de Wijkvereniging Tuindorps Belang, aangedrongen op realisatie van een voorziening op een centraal
punt tussen Voordorp en Tuindorp Oost. De dienst studeert nu
op de mogelijkheden. Eind februari wordt het overleg voortgezet.
m) Instellen blauwe zones. Op 19 januari jl. heeft de Tweede Kamer het kabinet het groene licht gegeven voor zijn
plannen om ‘bestuurlijke handhaving’ mogelijk te maken. Dat
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houdt kortgezegd in, dat de gemeenten zelf mogen bekeuren
voor overtredingen als wildplassen, fietsen op trottoirs, laten
slingeren van winkelwagens, los laten lopen van honden en
vooral foutparkeren. Dat betekent dat de opbrengst van de
bekeuringen in de gemeentekas vloeien. De opbrengst van
bekeuringen, die door de politie worden uitgedeeld voor foutparkeren, gaat daarentegen naar het ministerie van justitie,
terwijl de gemeente de kosten moet maken. Tijdens de begrotingsbespreking op 8 oktober 2003 antwoordde het college bij monde van wethouder Van den Bergh op een vraag
van de voorzitter van het buurtcomité: “u kunt ons er aan
houden, dat we bij bestuurlijke handhaving blauwe zones
gaan invoeren”. In de parkeernota staat overigens ook al,
dat in dat geval blauwe zones een aantrekkelijke optie zijn.
Het wachten is nu nog op opleiding en beëdiging van voldoende ambtenaren met bekeuringsbevoegdheid. Er zijn er
al wel een aantal.
n) De boomkransen. De wijkopzichter heeft besloten om de
beloofde boomkransen niet ín de trottoirs aan te brengen,
maar bovenop de tegels te lijmen. Dit, omdat de stoepen niet
overal vlak genoeg zijn door de omhoog komende boomwortels. De lijm kan echter alleen aangebracht worden bij temperaturen boven 10° C. We moeten dus wachten op het voorjaar. Dat geeft overigens late beslissers de kans om alsnog te
melden dat ze mee willen doen met het onderhouden van een
boomspiegel. Een telefoontje naar José, 271 34 58 volstaat.

Mantelzorgcafé
Mantelzorgers komen op verhaal
Op donderdag 23 februari 2006 zijn de burgers van
Tuindorp Oost welkom in het mantelzorgcafé. Zoals
elke maand kunnen mantelzorgers ontspannen praten
over alles wat zij meemaken in de zorg voor hun
thuiswonende partner, familielid, kennis of buur.
Het mantelzorgcafé is een initiatief van het Steunpunt
Mantelzorg Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats tussen 14.00 en
16.00 uur op de Wittevrouwensingel 1 nabij de Stadsschouwburg te Utrecht. Deelname, koffie en/of thee zijn kosteloos.
Vooraf aanmelden is mogelijk, al hoeft dit niet. Het Steunpunt
Mantelzorg Utrecht staat mensen graag te woord op werkdagen.
Tel. 030-2361740 of mail naar mantelzorg@stade.nl
Gezonde uitwisseling
Veel mantelzorgers wisselen hun ervaringen graag met anderen
uit. Het geeft veel herkenning als mensen van elkaar horen hoe
je met de zorg voor iemand kan omgaan. Daarnaast is het prettig en stimulerend om ideeën en tips van anderen te kunnen
benutten in de zorgsituatie thuis.
Waken voor eigen rust
Wie thuis zorg verleent, weet hoe pittig deze taak kan zijn. De
taak wordt zwaarder als de zorg langdurig blijft en als er
bijvoorbeeld complicaties ontstaan. “Ongemerkt levert een mantelzorger veel in doordat hij of zij graag goed voor iemand wil
zorgen…”, aldus Annemieke Vink van het Steunpunt.
“…mensen die ons bellen, zijn vaak ook nog heel druk met
allerlei bijkomende regelzaken, dit maakt het helemaal lastig
voor mensen om genoeg tijd voor zichzelf over te houden. Terwijl
ontspanning juist hard nodig is om het vol te houden.” Het mantelzorgcafé biedt daarom de mogelijkheid voor mantelzorgers
om elkaar in een ontspannen situatie te treffen.
Contactgegevens Steunpunt Mantelzorg
Tel (ma t/m vr): 030-2361740
Mail naar: mantelzorg@stade.nl
Kijk op: www.stade.nl of www.mantelzorg.nl

Activiteitenkalender 55+
Nieuw Bleyenburg,

Overige seniorenactiviteiten:

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 van 10.00 – 12.00 uur
woensdag van 14.00 – 16.00 uur
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
Senioren Advies Punt:
maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur
laatste woensdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur
Tel: 272 47 45; e-mail: SAP.nb@cascadezorg.nl
Consultatiebureau voor Senioren:
maandag t/m donderdag op afspraak.
Tel: 263 26 92 (Ludka Lyskawa, wijkverpleegkundige)
Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tel: 272 47 45 (Wilma Udo)

Gymnastiek:
iedere woensdag van 10.00 – 10.45 uur
Aanmelden bij mevr. Wener, tel: 271 65 04
Tuindorpsoos:
iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden bij mevr. Ringeling, tel: 238 09 20

Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren Advies
Punt is geen afspraak nodig.
Di. 14 feb.
Di. 21 feb.
Zo. 26 feb.
Do. 2 mrt.
Zo. 5 mrt.
Ma. 6 mrt.
Di. 7 mrt.
Do. 9 mrt.
Ma. 13 mrt.
Di. 14 mrt.
Do. 16 mrt.
Ma. 20 mrt.
Di. 21 mrt.
Do. 23 mrt.
Ma. 27 mrt.
Di. 28 mrt.
Do. 30 mrt.
Ma. 3 april
Di. 4 april
Do.
Za.
Di.
Do.

6 april
8 april
11 april
13 april

14.00-15.30 Pannenkoekenmiddag
14.00-15.30 Dialezing over Noorwegen
door Marijke van Hemert
Vanaf 17.30 Visbuffet
14.00-15.30 Gespreksgroep Willemien
Winkel veertigdagentijd
14.00-16.00 Tappas eten
14.00-15.30 Workshop
“mooi door huid en haar”
7.00-19.00 Verkiezingen
14.00-15.30 Lezing ‘Oud Utrecht met
name de grachten’
door Ben de Boer
14.00-16.00 Verkoop Tap schoenen
14.00-15.30 Bingo
14.00-15.30 Tafeltennis competitie
14.00-15.30 Film “Out of Africa” 1e deel
14.00-15.30 Film “Out of Africa” 2e deel
14.00-15.30 Trio Tamarinde
14.00-15.30 Drie in de pan
16.00-17.00 “Op weg naar Pasen”
door Willemien Winkel
14.00-15.30 Lezing “intuïtie”
door Gemma Geerthuis
14.00-15.30 Tafeltennis competitie
14.00-15.30 “Ouder worden”
door Marlies Souren
10.00 uur
Modeshow en verkoop
Vanaf 17.00 Bourgondisch buffet
14.00-15.30 Wentelteefjes bakken
14.00-15.30 Tafeltennis competitie

Koersbal
Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kaarten
Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot
22.00 uur inloopmiddag/-avond
Inschrijving en informatie:
Restaurant en Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht,
Tel: 030-272 58 77.

PRINSENHOF, Eykmanlaan 431

CENTRUM VOORDORP, A. Romerostraat 330
Voordorpsoos:
iedere donderdag 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden bij mevr. Copray, tel: 271 48 58

JERUZALEMKERK, Troosterlaan 65
Zangkoor Animato:
iedere donderdag 14.15 – 16.15 uur
Aanmelden bij Dhr. De Grunt, tel: 271 55 87

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Zondag 5 maart:
Ontwaken!, activiteitendag voor lentekriebels.
Accordeonist Thijs Hanrath luidt het voorjaar in en zingt over de
lente. Een vertelster op de zolder van de boerderij helpt ons uit de
winterslaap.

EXPOSITIES
Maandag 9 januari tot zondag 19 februari:
close-up fotografie van Chris Korteweg,
Maandag 20 februari tot zondag 2 april:
Schilderijen van Xandra Knoth
Maandag 3 april tot zondag 14 mei:
Artivaria, schilderijen van de Dom
Meer weten over bovenstaande?
Bel naar Griftsteede: 272 28 88 of mail naar
Griftsteede@utrecht.nl.
Griftsteede: Van Swindenstraat 129

ZAALVOETBAL VOOR
JONGEREN
Iedere maandagmiddag
van 15.45-16.45 uur
wordt er enthousiast
gevoetbald in de gymzaal aan de Wevelaan.
De jongens en meisjes
in de leeftijd van 11 tot
ongeveer 14 jaar leren de fijne technische kneepjes van
het zaalvoetbal o.l.v. een voetbaltrainer van Cumulus.
Als de temperatuur weer wat omhoog gaat, gaan ze
spelen op het trapveldje aan de Winklerlaan.
Aanmelden is niet
nodig, gewoon een
keertje meespelen !!!
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Wist u dat.....
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Wist u dat…… na de samenvoeging van de Reinigingsdienst en
de Dienst Stadsbeheer tot de Dienst
Stadswerken onze wijkopzichter
Ton van ’t Schip in dezelfde functie
in de wijk blijft? En dat we daar blij
mee zijn?
Wist u dat…… ass. wijkmanager
Harrie Urlings sinds kort ass. wijkmanager is in de Wijk Oost?
Ass. wijkmanager Ingrid Rohde ontfermt zich voortaan over Tuindorp
Oost. Zij was eerder werkzaam in de
Wijk Zuidwest.
Wist u dat…… de parkeerpolitie
aan wijkagent André Leeflang heeft
toegezegd op dinsdag- en donderdagavond actie te ondernemen tegen
de parkeeroverlast door de bezoekers
van de Marnix Academie? Het buurtcomité had daar om gevraagd, nadat
op de hoek geparkeerde auto’s de
doorgang voor hulpdiensten hadden
geblokkeerd.
Wist u dat…… Aveant (voorheen Cascade en Thuiszorg
Utrecht) te bereiken is op
nummer 0900-2 111 222?
Voor
informatie
kunt u ook
terecht op www.aveant.nl.

Utrecht
presenteert…
Uitgebreide stadswandelingen door
historisch Utrecht.
Het aanbod van de stadswandelingen is momenteel uitgebreid met drie extra lange wandelingen van ieder
3 uur waarin de mogelijkheid bestaat om één of
twee koffiepauzes in te lassen in overleg met uw
gids. Het voordeel is dat u in één ochtend of middag de stad beter leert kennen en er met vrienden
of familie een dagvullend programma van kunt
maken in combinatie met een museumbezoek
of winkelen. U kunt kiezen voor een Centrum
wandeling, een wandeling naar het Noordelijke
en een naar het Zuidelijke gedeelte van de stad.
De kosten zijn € 5,00 per persoon, consumpties
uiteraard voor eigen rekening. U kunt u al inschrijven vanaf vier personen. Uiteraard kunt u ook blijven kiezen voor de wandelingen van anderhalf uur
die wij altijd op aanvraag voor u verzorgen.
’s Zondags kunt u zonder vooraanmelding meelopen, er staat altijd om 14.15 uur een gids bij
Rondom Domplein 9 voor u klaar.
Binnenkort wordt ons programma met themawandelingen weer gepresenteerd waardoor u de stad
van een heel andere kant zult leren kennen.
Heeft u interesse om op stap te gaan in
Utrecht, kijk dan even op onze website:
www.gildeutrecht.nl of bel tussen 14 en
16 uur naar ons kantoor tel. 030 2343252
Lange Smeestraat 7

Activiteitenkalender voorjaar ‘06

Op 29 januari
vond de
officieuze
opening
plaats van
een nieuw wijkcentrum: ‘Huis in de Wijk’. Het centrum was voorheen
de kosterswoning van de aangrenzende Tuindorpkerk aan de Van Riellaan.
De activiteiten, die de komende maanden zullen worden georganiseerd, zijn mede
bedoeld voor de inwoners van Tuindorp Oost.
Inloopmiddag. Vanaf 8 maart iedere
woensdag 14:00 – 17:00 uur. Iedereen is
welkom voor een kopje koffie of thee, een
spelletje of een luisterend oor.
Jong en oud, info: Wim Althuis 2719015
Jeugdhonk. Zondagavond (om de week)
18:00 – 22:00 uur. Oergezellige jongerenactiviteiten voor iedereen die zich ‘jong voelt’.
Tieners, info: Erwin Luijendijk 2948016
Amnesty-avond. 1ste woensdagavond
v.d. maand 20:00 – 21:00 uur. Brieven
schrijven voor Amnesty International aan
gevangenen ver weg en dichtbij.
Jong en oud, info: Jits Verhave 2713399
Psalmen voor Nu. Zondag 26 maart
12:00 uur. Literaire en muzikale workshop
over hedendaagse vertolking van eeuwenoude liederen.
Jong en oud, info: Len Borgdorff 278671
Poëzie-cursus. 14 & 28 februari,
14 & 28 maart 20:00 – 21:45 uur. Gedichten
lezen en leren lezen. Moderne en klassieke
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poëzie. o.l.v. huisdichter Len Borgdorff.
Iedereen, info: LenBorgdorff 278671
Synagoge-excursie. Zondag 9 april
15:30 (vertrek) – 17:00 uur. Kennismaking
met de (Liberale) Synagoge gemeenschap
met toelichting en rondleiding.
Iedereen, info: Sjouktje Hoeksema 2713440
Praat/eetgroep. Zondagavond
18:00 – 20:00 uur. Gecombineerde maaltijden discussieavond over diverse thema’s op
verschillende plaatsen in de stad.
Iedereen, info: Erwin Luijendijk 2948016
Workshop Creatief. Woensdag 8 maart
15:00 – 17:00 uur. Creatieve workshop ‘Zelf
Paaskaarten maken’ o.l.v. mw. Anne Ebelink.
Jong & oud, info: Sjouktje Hoeksema
2713440
Wijkcentrum Huis in de Wijk
Prof. Suringarlaan 1, Utrecht (Tuindorp)
tel. 030-2716071,
mail: info@huisindewijk.nl
website: http://www.huisindewijk.nl

PRIKBORD
wilt u van beeldhouwen in
steen ook uw hobby maken?
vraag advies aan leen kessels,
winklerlaan: 06 266 944 26
gevonden op de zwaardemakerlaan: een lichtbruin sleutelhoesje met daarin een autosleutel van het merk opel.
naam en adres bij de redactie
bekend.

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:
Angela van Vegchel
André Leeflang
Telefoon: 0900-8844
Wijkbureau:
Alexander Numankade 199-201
Telefoon: 286 39 40
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website:
www.utrecht.nl/noordoost

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Wim Althuis, Gerrit Augustinus,
Marco Barten, Janine Beens,
Dorothé Cras, Gerben van Dijk,
Albert Hogema, José Leijgraaff,
Kitty Mulder, Martien Pennings,
Kees van Veen
F o t o g ra f i e : Marjolein Hillege,
José Leijgraaff,
Rika Swyngedouw.
Vo r m g e v i n g : Aard de Kruijf
E - m a i l : jose_leijgraaff@wanadoo.nl
P o s t a d re s : Naberlaan 7,
3571 ZH Utrecht
B e z o rg i n g : Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
O p l a g e : 2.900 stuks
Ve rs c h i j n i n g : 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
19 maart 2006

