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TUINDORP OOST
De Gaard over een paar jaar twee keer zo groot?
Gemeente houdt vast aan verdubbeling van De Gaard
De ontwikkelingen rond winkelcentrum De Gaard gaan na een lange winterslaap ineens heel snel. Iedereen is het waarschijnlijk wel eens met de stelling
dat een opknapbeurt nodig is. En enige uitbreiding lijkt ook gewenst.
Het verzorgingsgebied van De Gaard wordt steeds groter. De Gaard is destijds
opgezet als buurtwinkelcentrum, maar krijgt steeds meer de functie van wijkwinkelcentrum voor heel Utrecht Noordoost. Daar horen over enige tijd ook
de woningen op het voormalige Veemarktterrein bij en de woningen op het
terrein van zorgcentrum Tuindorp Oost. Bovendien trekt De Gaard bewoners
uit de regio. Het wordt druk. Erg druk.
De afgelopen jaren heeft de gemeente uitgebreid met belanghebbenden overlegd over de plannen voor De Gaard. Partijen waren de vastgoedeigenaar,
de winkeliers en enkele bewoners van de wijk Noordoost. Samen vormden zij
een Klankbordgroep. Het plan dat hieruit volgde heeft geleid tot tientallen
negatieve reacties van omwonenden. Na enkele aanpassingen heeft het
College van B&W op 27 januari 2015 de plannen goedgekeurd.
Nu moeten de plannen nog worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voordat de gemeenteraad een besluit
neemt was het eerst aan de raadscommissie Stad en Ruimte om de
plannen de beoordelen. Deze kwam
4 maart bijeen. Bewoners konden
deze bijeenkomst bijwonen en konden ‘inspreken’. De grote opkomst en
grote belangstelling om in te spreken
maakte duidelijk dat veel bewoners
van Tuindorp Oost grote bezwaren
hebben tegen de plannen zoals ze nu
op tafel liggen. De leefbaarheid van
heel Tuindorp Oost staat op het spel.
Groenstroken, bomen en water verdwijnen, het aantal parkeerplaatsen
schiet tekort, het verkeer neemt sterk
toe en er ontstaat grote verkeersonveiligheid, vooral bij de oversteek
tussen de Lamerislaan en De Gaard.
Rondleiding
Maar het bleef niet bij inspreken. Het
ad hoc gevormde Bewonersinitiatief
De Gaard organiseerde op 7 maart
een rondleiding voor de gemeenteraadsleden. Via een huis-aan-huis

flyer werden daarvoor ook de bewoners van Tuindorp Oost uitgenodigd. Met paaltjes en linten werd
aangegeven hoe groot het nieuwe
winkelcentrum zou worden. Met
linten werd ook duidelijk gemaakt
hoe de verlegging van de Valetonlaan
ten koste zou gaan van de vijver.
Het visueel maken van de ruimtelijke
gevolgen van de plannen maakte
veel indruk op de aanwezigen. Op
10 maart keurde de raadscommissie
Stad en Ruimte de plannen af. Dat
betekent echter niet dat de plannen
definitief van de baan zijn. De wethouder is van plan in april met een
nieuw voorstel te komen.
Het is echter de vraag of effectieve
en bevredigende aanpassingen in
zo’n korte tijd mogelijk zijn. Het lijkt
bovendien onwaarschijnlijk dat de
wethouder zal kiezen voor aanpassing van de grootte van het plan.
Kritiek
De leden van de commissie Stad en
Ruimte had stevige kritiek op de
plannen. De nieuwe Gaard wordt
veel groter dan past op de plek in
een woonwijk, veel te veel groen
moet verdwijnen, er is niet voldoende
nagedacht over het extra verkeer en
de te verwachten parkeerproblemen.
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Wat is uw mening?
Bij overheidsbesluiten is het uitgangspunt dat men het er mee
eens is, tenzij (er bezwaar wordt
gemaakt). We kunnen daarom
alleen contactgegevens noemen
om een bezwaar in te dienen.
Ruim 200 bewoners hebben via
een e-mail bericht aan het bewonersinitiatief De Gaard laten
weten dat zij tegen de huidige
plannen van De Gaard zijn.
Maakt u zich ook zorgen over de
gevolgen van een verdubbeling
van De Gaard voor de leefbaarheid
in de wijk?
Dan kunt u een bericht sturen naar
bwidegaard@outlook.com, met als
onderwerp BEZWAAR. U kunt ook
uw bezwaar kenbaar maken bij de
gemeente.
Dat kan door een bericht te sturen
naar gemeente@utrecht.nl. Ook is
het mogelijk een bericht te sturen
naar de individuele raadsleden.
Hun e-mail adressen vindt u op de
website van de gemeente.
En als klapstuk: de gemeentelijke
voorlichting en de dialoog met de
buurt was onzorgvuldig.
Het is inderdaad de vraag in hoeverre de bewoners van Tuindorp Oost
echt op de hoogte waren van de
plannen van De Gaard. Dachten zij
vooral aan het voordeel van enkele
extra winkels, of waren zij ook op de
hoogte van de ongewenste neveneffecten?
Als test leggen we u een paar
vragen voor. Wist u dat:
1. Het de bedoeling van de gemeente
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is om De Gaard op te schalen naar een
winkelcentrum voor heel Noord-Oost
Utrecht?
2. De plannen die zijn besproken en zijn
goedgekeurd door het college van
B&W een ruime verdubbeling van De
Gaard inhouden? Met een AH XL die
groter is dan die in Overvecht.
3. Het nog aantrekkelijker wordt om via
de Valetonlaan de zuidkant van de wijk
in te komen? Nu al rijden er mensen
tegen het verkeer in via de Valetonlaan
de wijk uit, dat zal vermoedelijk alleen
maar toenemen.
4. Het groen in de bocht van de Eykmanlaan moet verdwijnen, plus een deel
van de vijver aan de Valetonlaan?
5. De parkeerplaats achter de Jeruzalemkerk vervalt en verplaatst wordt naar
het begin van de Lamerislaan? Gevolg
is dat de totale parkeerruimte te klein
is voor een winkelcentrum dat twee
keer zo groot wordt. Daardoor ontstaat
er zoekverkeer en zal men nog vaker
dan nu parkeren in de woonstraten, of
in de berm van het Kouwerplantsoen
6. Dat er bewoners van binnen maar ook
van buiten Tuindorp Oost mee mochten
praten in een klankbordgroep?
7. Dat er in andere winkelcentra in
Utrecht vele panden leegstaan, deze
leegstand in omliggende winkelcentra
vermoedelijk zal toenemen door de
uitbreiding van De Gaard en er geen
garantie is dat dit in De Gaard niet
zal gebeuren.
8. Er een vier meter hoge blinde muur
komt in de hoek van de Kapteynlaan /
Eykmanlaan. Deze muur reikt tot de
halverwege de huidige eerste rijbaan
van de Eykmanlaan.
Waarschijnlijk wist u dit alles niet omdat
er nooit een duidelijk gemeentebericht
is geweest over deze plannen, de

Ook provincie bezorgd om
winkelleegstand
Leegstand in winkelcentra is een
actueel probleem waar ook de
provincie zich zorgen over maakt.
Marcel Evers van Inretail stelt dat er
harde grenzen gesteld moeten worden
aan gemeentelijke plannen om het
aantal winkels uit te breiden. Hij
verwacht dat de leegstand in winkelcentra zonder ingrijpen de komende
jaren alleen maar verder zal oplopen.
Dat heeft grote gevolgen voor de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid.
D66-lijstrekker Niels Hoefnagels: ‘Aan
oplopende leegstand kan de provincie
niets doen, dat is een zaak van de
gemeente. Maar gemeenten die aan
hun randen nieuwe winkels willen
bouwen omdat daar toevallig plek is,
daar zijn we absoluut op tegen. Daarmee trekken we kernwinkel-gebieden
leeg.'
Bron: AD, 21 maart 2015
procedures en de impact voor de buurt.
Ook hebt u geen uitnodiging ontvangen
om mee te praten. Bij de herontwikkeling
van De Groene Kop gaat dat beter.
De gemeente nodigt voor dat project
bewoners nadrukkelijk uit om mee te
praten en denken tijdens participatiebijeenkomsten.
Klankbordgroep
De gemeente overlegde de afgelopen
8 jaar met een Klankbordgroep. Heeft
deze klankbordgroep haar werk dan wel
goed gedaan, kunt u zich afvragen.
Er waren zo’n 40 overlegbijeenkomsten.
Daarin mocht de klankbordgroep meepraten over de randvoorwaarden van de
nieuwe Gaard. Zij hebben bijvoorbeeld
gepleit voor het inpandig laden en lossen

door de AH. Dat voorkomt geluidsoverlast
voor de omwonenden. De klankbordgroep
heeft werkelijk gepoogd er het beste van
te maken. Maar over de grootte van het
winkelcentrum, het aantal vierkante
meters, had zij niets te zeggen. Terwijl
daar nu juist de essentie van het probleem lijkt te liggen. In de terugkoppeling
naar de buurtbewoners lijkt de klankbordgroep gefaald te hebben. De gemeente
had hierin het voortouw moeten nemen
door te communiceren met de bewoners.
Bewoners van Tuindorp Oost waren niet
op de hoogte van het overleg en de
keuzes die in de klankbordgroep gemaakt
zijn. Laat staan dat bewoners het gevoel
hebben dat de leden van de klankbordgroep namens hen hebben gesproken.
Vervolg
Op dinsdagavond 24 maart was er een
werkbezoek van de wethouder en leden
van de Commissie Stad en Ruimte aan
Tuindorp Oost, waarbij slechts een klein
aantal bewoners aanwezig mocht zijn.
De avond werd georganiseerd door de
gemeente en Top Vastgoed.
Zij probeerden de raadsleden te overtuigen van de noodzaak en de haalbaarheid van het plan. Voor discussie
met bewoners was nauwelijks ruimte.
Na afloop was er een rondleiding rondom
De Gaard. Helaas had de wethouder hiervoor geen tijd. Hij heeft niet kunnen zien
hoezeer het nieuwe winkelcentrum beslag
zal leggen op de schaarse ruimte en
hoeveel groen daarvoor moet wijken.
Op 8 april, wanneer deze wijkkrant bij
de drukker ligt, is er een avond gepland
waarin met bewoners gepraat wordt over
mogelijke oplossingen.
Het bewonersinitiatief De Gaard verwacht
dat ook dan de grootte van de nieuwe
Gaard weer niet ter discussie staat.

De Tour de France in uw achtertuin?
Deze zomer gaat het gebeuren, Utrecht kleurt geel!
De eerste en tweede etappe starten in Utrecht.
De eerste etappe op 4 juli is een individuele tijdrit. Deze
etappe start en eindigt in de binnenstad.
De tweede etappe op 5 juli gaat via de stad en o.a. over de
Kardinaal de Jongweg naar Neeltje Jans. De reclamekaravaan
vertrekt beide dagen twee uur voor het peloton. Bij de tweede
etappe rijden de renners dus bijna letterlijk door onze achtertuintjes in Tuindorp Oost. Houd u deze dag rekening met
afsluiting van toegangswegen, de Van Everdingenlaan is
bijvoorbeeld een gedeelte van de dag afgesloten.
Wilt u iets organiseren in het kader van De Tour, bijvoorbeeld
een buurtbarbecue terwijl u kijkt naar de tour of uw eigen
fietstocht? Meld het vooral aan bij uw wijkbureau en
misschien kunt u via het leefbaarheidsbudget een verzoek
indienen voor een financiële bijdrage. Belangrijk is dat het
plan of idee ten goede komt aan de hele wijk, buurt of straat.
Ook moeten andere buurtbewoners en ondernemers erachter
staan en moet deze voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.
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Doet u al
mee?
Door de
komst van
hét wielerspektakel is er ook een mooi aanbod in iedere wijk
met als centraal uitgangspunt de fiets. Vanaf 26 maart, 100
dagen voorafgaand aan Le Grand Départ, kunt u deelnemen
aan verschillende fietsactiviteiten. Kijk voor meer informatie
hierover op www.hartenvoorsport.nl . Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar: utrechtfietst@hartenvoorsport.nl.
Wijkevent Utrecht fietst!
Met het wijkevent Utrecht fietst! sluiten we op een feestelijke
manier de wijkactiviteiten. Op zondag 14 juni fietsen wij
vanuit een centrale plek in de wijk, meestal een buurthuis/
wijkcentrum, naar een centraal punt in Utrecht en sluiten we
die dag aan op andere culturele fiets-evenementen in de stad.
Jong en oud zijn welkom!
Voor meer informatie over alle activiteiten rondom De Tour
neemt u eens een kijkje op www.tourdefranceutrecht.com

Koningsdag op het Kouwerplantsoen

Op maandag 27 april
vieren we weer Koningsdag op het Kouwerplantsoen, met het
vertrouwde programma:

Voor de kinderen van 2 tot 6 jaar is er een spelletjesdorp en voor kinderen van 7 tot 12 jaar is er een
spelronde in teamverband met spannende nieuwe
spellen. Voor de volwassenen staan catering en overdekt terras klaar. Zou je ons hiermee willen helpen?

10.00 uur
Ballonnen ophalen
10.15 uur
Wilhelmus en
ballonnen oplaten
10.30 - 11.10 uur
1e spelletjesronde
11.10 - 11.30 uur
Pauze met ijsje
11.30 - 12.00 uur
2e spelletjesronde
12.00 - 12.20 uur
Moving Stars
12.20 uur
Prijsuitreiking

• helpen met opbouwen vanaf 8.00 uur ’s ochtends
• leiden van een spel tussen 10.30 en 12.20 uur
• verzorgen van de catering tussen 9.30 en 12.00 uur
• helpen met afbouwen vanaf 13.30 uur
Voor aanmelden of meer informatie, stuur een
mail naar: koningsdag3571@gmail.com
Hilde, David, Robin, Sander en Judith
P.S. Om in de stemming te komen zie de prachtige
foto’s van voorgaande jaren op www.tuindorpoost.nl
onder het kopje `foto’s’. We zijn ook te vinden op
Facebook: Koningsdag Kouwerplantsoen.
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Club van 50:
we hebben u
nog steeds nodig

Om de wijkkrant te behouden voor de toekomst
zijn wij ook voor 2015 op
zoek naar andere bronnen van inkomsten dan de gemeentelijke subsidie. We
krijgen gelukkig een bedrag uit het
leefbaarheidsbudget, maar daar redden
we het niet mee. Ook zijn we aan het
bezuinigen, maar daarover meer elders
in deze wijkkrant.
Oproep aan alle wijkbewoners, fans
van de wijkkrant, ondernemers, zzp-ers,
meld u aan voor de Club van 50 via
redactie@tuindorpoost.nl!
Wilt u wel een bedrag schenken, maar
geen lid worden van de Club van 50?
Ons rekeningnummer is
NL70INGB0004865541 ten name van
Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost te
Utrecht. Ook dan horen we graag van
u waarom u dat bedrag doneert.
Via e-mail of een briefje naar Redactie
Wijkkrant, Van Everdingenlaan 18,
3571 NP Utrecht

Deel je auto, (bak)fiets en/of e-bike: Mobiel VTO gaat live!
We gaan beginnen! In maart gaat de community Mobiel
Voordorp-Tuindorp-Oost (VTO) echt live, en kunnen bewoners
van deze buurten elkaars auto’s, bakfietsen, e-bikes en andere
vervoermiddelen delen. Het organiseren van de (ver)huur en de
onderlinge geldstromen binnen Mobiel VTO regelen wij via de
service van MyWheels (www.mywheels.nl). Dit is een sociale
onderneming en een bestaand platform met gunstige voorwaarden voor lokale communities. Daarnaast zijn bij MyWheels
alle zaken goed voor je geregeld en dat vinden wij belangrijk!
Dus woon je in Voordorp of Tuindorp(-Oost) en heb je interesse
in het delen van vervoermiddelen, dan ben je welkom om mee
te doen! Binnenkort is onze communitypagina klaar, waar meer
informatie staat over de community en hoe je mee kunt doen.
En omdat er misschien nog wel wat vragen leven, vertellen we
je in dit nieuwsbericht iets meer over de praktische kant van
autodelen en hoe het in zijn werk gaat.
Hoe een auto huren werkt
Een auto huren kan alleen als je eenmalig de borg hebt betaald.
Huurders in de community Mobiel VTO betalen een veel lagere
borg (€ 25,- in plaats van € 250,-), dit gaat niet via MyWheels,
maar via de community zelf. Via internet of je smartphone
reserveer je eenvoudig de auto die je wilt. De huurprijs verschilt
per auto en wordt door de verhuurder bepaald. De tarieven
staan bij de auto vermeld.
Voor de meeste auto’s spreek je af met verhuurder voor de
sleuteloverdracht. Aan het begin en eind van je rit noteer je de
kilometerstand, dit geef je na afloop aan MyWheels door.
In het geval er getankt moet worden geldt dat bij de meeste
particuliere auto's je de brandstof eerst zelf moet betalen, dit
wordt door MyWheels later met je rit verrekend. Je hoeft de
verhuurders niet rechtstreeks te betalen voor de ritjes die je
maakt. Maandelijks incasseert MyWheels de ritkosten van je
bankrekening. Dat bedrag keren zij vervolgens uit aan de
verhuurder(s).

Hoe een auto
verhuren werkt
Je zet eenvoudig
je auto online
als je je hebt
aangemeld bij
MyWheels.
Je kunt op de website zelf de prijs van jouw auto bepalen,
aangeven wanneer je de auto zelf nodig hebt en bepalen of je
een reservering op jouw auto wel of niet accepteert. Via een
rekentool bereken je eenvoudig wat je verdient (of wil verdienen)
met het verhuren van jouw auto.
Je auto is tijdens verhuur via MyWheels goed verzekerd voor
schade, pech, vernieling en diefstal. Na het aanmelden van jouw
auto wordt namelijk voor elke rit een allrisk ritverzekering bij
Centraal Beheer Achmea afgesloten, die tijdens de verhuur jouw
eigen verzekering overneemt. Zo blijft je no-claim bij je eigen
verzekeraar beschermd.
In het geval dat iemand schade rijdt in jouw auto, neem je altijd
eerst contact op met MyWheels om te bespreken hoe dit het
best afgehandeld kan worden, zij helpen je daarbij.
In het geval dat iemand een bekeuring rijdt in jouw auto, blijkt
uit de huurovereenkomst dat de auto in die periode was uitgeleend. De auto-eigenaar stuurt een kopie van de bekeuring
naar de gebruiker. De gebruiker betaalt de bekeuring rechtstreeks. MyWheels staat garant dat de auto-eigenaar niet
opdraait voor overtredingen gemaakt door de gebruiker.
Meer informatie
Mobiel Voordorp-Tuindorp-Oost is een initiatief van Voordorp
Op Eigen Kracht, ondersteund door de Natuur en Milieufederatie
Utrecht. Wil je ook meedoen, ben je geïnteresseerd in de
mogelijkheden of wil je nog meer informatie? Neem dan contact
met ons op via: mobielvto@gmail.com.
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Feestelijke onthulling
naam SO Fier

Uitnodiging officiële opening
Gerrit Rietveld College

6 maart 2015 - De Utrechtse
Pelsschool heet voortaan SO Fier.
Een felgroene tros ballonnen met het oude logo van de school hangt
voor het bord met de nieuwe naam. Directeur Inge Ammerlaan knipt
op het schoolplein de linten door, de 112 ballonnen worstelen nog
even en stijgen dan onder luid gejuich van evenzoveel kinderen, met
wat hulp de hemel in. Binnen bekijken ouders, omwonenden en
kinderen de nieuwe website van de school, mét een nieuw filmpje.
Vanaf nu heet de school SO Fier. Een
speciale school voor kinderen die
‘intensieve vragen stellen omtrent
gedrag’ aan de Winklerlaan in
Utrecht. Kinderen van de leerlingenraad hebben zelf bedacht hóe de
nieuwe naam van hun school zou
worden onthuld. SO Fier, de nieuwe
naam van de school verwijst naar
blij en trots. Indirect wordt ook gerefereerd aan SO (speciaal onderwijs)
cluster-4, het onderwijs voor deze
specifieke doelgroep.

Kinderen uit de groep van leerkracht
Marit Slenders zien voor het eerst de
nieuwe naam van de school.

Nieuwe naam, nieuwe directeur,
nieuw bestuur
De onthulling van de nieuwe naam
vormt de afsluiting van een aantal
belangrijke veranderingen. De Pelsschool wás een zelfstandige school
met een eigen bestuur. Sinds kort is
het een openbare school die valt
onder het bestuur van SPO Utrecht.
In januari is ook een nieuwe directeur
aangetreden, Inge Ammerlaan. Zij
werkte al als intern begeleider op
SO De Pels. ,,Ik heb mijn hart aan
deze school verpand, het is zo’n
4

leuke school! Ik heb alle vertrouwen
in de kwaliteit en wil daar ook graag
aan bijdragen.’’
Geschiedenis
SO De Pels telt nu 112 leerlingen en
25 personeelsleden en is gevestigd
aan de Winklerlaan. De geschiedenis
gaat terug tot 1969, toen de ‘Dokter
Pelsschool’ met een directeur, een
leerkracht en vijf leerlingen begon
op de Mariaplaats, als een samenwerking van protestants-christelijk,
openbaar en rooms-katholiek onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen. Dokter Pels was een artspsycholoog die de zorg voor
psychopaten belangrijk vond.
Het werd destijds ook echt ‘een
school voor psychopaten’ genoemd.
Het nieuwe schoolgebouw opende
op 5 oktober 1972 aan de Kranenburgerweg en vijf jaar later werd een
VSO-afdeling toegevoegd. De Dokter
Pelsschool bood toen al veel extra’s
voor de leerlingen: creatieve therapie,
remedial teaching, fysiotherapie,
logopedie, maatschappelijk werk en
een orthopedagoog.
Ook nu nog is er veel extra zorg voor
leerlingen, maar het accent heeft zich
verlegd naar meer aandacht voor het
didactische proces. In oktober 1998
scheidden SO en VSO. SO De Pels
kreeg zijn eigen locatie aan de
Winklerlaan.

Het nieuwe gebouw van het Gerrit Rietveld College
is klaar. Sinds de kerstvakantie krijgen de leerlingen
les in het nieuwe gebouw. De school, het schoolbestuur van de Willibrord Stichting, woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht zijn trots
op het resultaat dat in goede samenwerking is
bereikt. Het gebouw is prachtig geworden en dat
willen wij u graag laten zien. Daarom nodigen de
samenwerkings-partners u van harte uit voor de
feestelijke opening door Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs.
Datum: Woensdag 15 april 2015
Tijd: Ontvangst vanaf 14.30 uur
Officiële gedeelte: tussen 14.45 uur en 15.30 uur,
daarna is er gelegenheid het gebouw te bekijken.
Locatie Eykmanlaan 1200 Utrecht

NIEUWS VAN
DE BEIAARD

De kinderen van Groep 3 van
De Beiaard worden kleine
stadsboeren.
Op het braakliggende
land van de Veemarkt
ontstaat langzaamaan
een nieuw tuintje.
Een schooltuintje.
Leerlingen van groep 3
krijgen hier in het
aankomende voorjaar tuinierles en ontdekken
in hun eigen tuintje hoe aardappels, sla,
wortels, enz. groeien. Tegelijk zijn zij de kleinste
stadslandbouwers die bijdragen aan het vergroenen van hun omgeving. De tuintjes zijn
uitgezet, de mest is gestrooid en de kinderen
kunnen niet wachten om te beginnen met
tuinieren. Via de wijkkrant houden wij u op de
hoogte wat voor lekkers er allemaal geoogst
wordt door deze kleine stadsboeren.

VOORTGANGSBERICHTEN BUURTCOMITÉ

NIEUWS VAN

(stand van zaken 23 MAART 2014)

Op donderdag 12 maart
hebben de Boefjes van
groep 1-2 voor alle
kinderen en leerkrachten van De Regenboog, de
ouders, grootouders en andere belangstellenden
de mini-musical “De school is weg” opgevoerd.
Het verhaal: De Regenboog bestaat bijna 20 jaar!
(en dat is dit jaar echt!). De Boefjes verheugen zich
al op het feest. Maar dan gebeurt er iets waardoor
het feest bijna niet doorgaat. Er komen twee nieuwe
kinderen in de klas, de tweeling Mitzi en Jonno.
Helaas worden ze erg gepest. Ze durven bijna niet
meer naar school. Fee Foetsie weet raad. Ze pakt
haar toverstaf en: 1, 2, 3, 4, de school is weg! Eerst
zijn de Boefjes blij, want nu kunnen ze de hele dag
op straat spelen. Maar dat gaat vervelen. Mitzi en
Jonno hebben een goed idee: laten we de postbodes,
de vuilnismannen, de tuinmannen en de hondenservice gaan helpen! Zo gezegd, zo gedaan. Maar
ook dat gaat vervelen…Na alles wat ze samen
hebben meegemaakt, vinden de Boefjes de tweeling
heel aardig en slim. Ze zijn allemaal vriendjes geworden van elkaar. Daarom vragen Mitzi en Jonno
aan Fee Foetsie of ze de school terug wil toveren.
“Nee”, zegt Fee Foetsie, tot hun grote schrik. “Dat
kan ik niet. Want ik kan alleen maar iets wegtoveren.” Dan is alles verloren! Of toch niet? Komt
de school terug? En gaat het feest door?
Gelukkig loopt alles goed af.
Wat hebben de
kinderen hard geoefend
en wat hebben ze hun
best gedaan.
Goed gedaan Boefjes!
Antoinette Spelbos-Temming, leerkracht groep 1-2.

SAMEN • VIEREN • LEREN • SPELEN
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Duurder papier?

Het was meerdere lezers van de Wijkkrant
opgevallen dat het eerste nummer van
2015 er anders uitzag dan anders.
Gladder papier, tekst en foto’s leken
scherper en zelfs twee nietjes in de vouw.
Zag er sjieker uit.
Wat nu: de Wijkkrant zat toch krap bij kas?
Klinkt gek, maar allebei is waar. Mooiere wijkkrant
tegen lagere kosten. We geven de drukker nu een paar
dagen extra tijd, waardoor hij de klus makkelijker kan
inplannen. Bijvoorbeeld op een moment dat er geen
ander werk is. Dat geldt ook voor de afwerking.
Vouwen met nietje kan dan goedkoper zijn dan
zonder nietje. Het gaat om grote besparingen,
zo’n 20% per nummer.
Nadeel van de goedkopere druk is wel dat de
sluitingstermijn voor de kopij iets vroeger ligt.
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Bezwaren tegen Herinrichtingsplannen De Gaard
De herinrichting van De Gaard heeft jarenlang op de agenda
van het Buurtcomité gestaan. Het BC was vertegenwoordigd
in de Klankbordgroep, die tot taak had de plannen kritisch te
TUINDORP
volgen en bij te sturen.
OOST
Er is zeker resultaat bereikt; zo heeft het BC zich onder
andere hard gemaakt voor het inpandig laden en lossen door
Albert Heijn. Laden en lossen buiten de deur zou veel overlast hebben
gebracht en we zijn verheugd dat dit nu in het plan is opgenomen.
Echter, er blijft nog veel te wensen over.
Nu de plannen een voorlopige eindfase hebben bereikt, is het woord
aan de direct betrokkenen.
Op 3 maart jl. werd hiertoe door de Gemeenteraad een Raadsinformatieavond belegd, waarop bezwaren mondeling en schriftelijk
konden worden ingediend. Vanwege de beperkte spreektijd heeft het
Buurtcomité besloten haar bezwaren schriftelijk kenbaar te maken.
Wij brengen u graag op de hoogte van de belangrijkste knelpunten
die het Buurtcomité heeft verwoord:
- De omvang van de uitbreiding: de ruime verdubbeling van het
bouwvolume trekt een te zware wissel op onze leefomgeving.
Het groen en water zal ernstig lijden onder de nieuwe plannen,
waardoor de kern van onze wijk ernstig wordt aangetast.
- Een aantal onderwerpen is nog onvoldoende uitgewerkt, en wij
vrezen dat omwonenden onvoldoende inspraak of toezicht zullen
hebben op deze kwesties. Denk hierbij aan de te verwachten
verkeersdruk rond de Kapteynlaan, de vaststelling van het aantal
parkeerplaatsen, de mogelijke invoering van betaald parkeren voor
het noordelijk deel van Tuindorp Oost, en de herberekening van de
verkeersstromen.
- Het Buurtcomité maakt zich zorgen over de te verwachten toename
van fijnstof, vooral in het gebied rond de Lamérislaan, vanwege de
centrale parkeerplaats die daar gepland is.
- Wij vrezen zeer onveilige verkeerssituaties, met name rond de
Kapteynlaan. De verkeersdrukte - en ook het geluidsvolume - zullen
zodanig toenemen dat veilig oversteken, vooral voor de vele
schoolkinderen en andere kwetsbare bewoners, een hachelijke zaak
wordt.
- De geplande nieuwe woningen boven De Gaard belemmeren het
uitzicht van de bestaande woningen op niveau 1 en 2.
Naar aanleiding van de ingediende bezwaren heeft het Buurtcomité
inmiddels bemoedigende steunbetuigingen ontvangen van raadsleden.
Er blijkt geen meerderheid voor de huidige plannen te zijn, waardoor
de wethouder het plan zal moeten aanpassen. Wel wordt de vrees
geuit dat de aanpassingen marginaal zullen zijn. Wanneer de beoogde
verdubbeling van de afmetingen gehandhaafd blijft, zal de oorzaak
van de knelpunten onvoldoende worden aangepakt. Wij worden door
de raadsleden dan ook uitgenodigd om relevante informatie te
melden. We zullen dus zeer kritisch moeten blijven, en het Buurtcomité
juicht daarom de ondernomen acties door de buurt van harte toe.
Meld uw reacties dus aan ons: tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
Nieuwbouwwoningen ‘Tuinhof Blaucapel’ in Tuindorp
Oost
Op het terrein van het bestaande oude Gerrit Rietveld College zullen
78 nieuwbouw woningen worden gebouwd. De gemeente Utrecht
heeft gekozen voor een duurzame sloop die eind april zal starten en
5 maanden in beslag zal nemen. Naar men verwacht zal de nieuwbouw van de woningen begin 2016 starten en medio 2017 klaar zijn.
De ontwikkeling en bouw is in handen van Vorm Ontwikkeling uit
Papendrecht. Het woonprogramma betreft: 27 herenhuizen van circa
160 m2 elk, 8 tuinkamerwoningen van circa 165 m2, 11 doorzonvilla’s van circa 175 m2, 21 stuks sociale huurappartementen van
circa 85 m2 en 10 stuks hofvilla’s van circa 140 m2. Het programma
biedt ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.
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AGENDA

Vaste activiteiten
Maandag 14.00 - 15.00 uur en
Maandag 19.00 - 20.00 uur,
Ismakogie bewegingscursus,
Heide Hemminga, 251 74 42
Maandag 19.30 - 21.30 uur,
Meditatiegroep Utrecht,
Michel Tillie, www.meditatieutrecht.nl
Woensdag 9.30 - 11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Woensdag 12.00 - 17.00 uur,
Schildersclub Het Kwastje,
Marion Boek,
marionboek@hotmail.com

Woensdag 15 april, 15.00 uur,
fashion Nathalie Modeshow
Woensdag 29 april, 15.00 uur,
The Sentimentalists
The Sentimentalists doen wat hun naam belooft:
sentimentele liedjes brengen. Ontroerende liedjes
worden echter ook afgewisseld met vrolijke
nummers, aangrijpende ballads of simpelweg
muzikale hoogtepunten (let op Jeroens fenomenale kazoo-solo’s!) Bindende factor is de swing
van de muziek die de jaren 30/40/50 in haar
greep hield. Het ouderwetse repertoire wordt niet
verleven-digd door er een modern sausje overheen te gooien, maar simpelweg door het zo
goed en eerlijk mogelijk te brengen.
Woensdag 20 mei, 15.00 uur,
Indische middag met muziek en hapjes

Woensdag 19.30 - 21.30 uur,
Beeldhouwen,
Wil van der Vinne, 271 82 36

Vrijdag 22 mei, 15.00 uur,
theatergroep Mooi Weer:
Een zolder vol herinnering

Donderdag 9.00 - 10.00 uur,
Donderdag 19.00 - 20.00 uur en
20.15 - 21.15 uur,
Yoga, Marja Smeets, 254 14 23

Woensdag 27 mei, 15.00 uur,
koor ’t Verzetje

Donderdag 15.30 - 17.30 uur,
Dans, Studio Moving Stars,
030 - 695 26 01

Woensdag 3 juni, 10.00-15.00 uur,
Bazaar
De opbrengst is voor leuke activiteiten en voorstellingen voor onze bewoners. Hebt u leuke,
goede spullen over en wilt u deze voor de bazaar
geven, dan kunt u deze inleveren bij de receptie.
We nemen geen kleding en grote meubelen aan!
U bent natuurlijk ook van harte welkom op de
bazaar. Er is een poffertjeskraam en een loterij!
De Lichtkring, Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht
Tel. 258 86 14 Team welzijn

Vrijdag 8.30 - 11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Vrijdag 10.00 – 15.00 uur,
Weefcursus, Erma Klarenberg,
ermaweeft@ziggo.nl

Woensdag 10 juni, 15.00 uur,
uitverkoop fashion Nathalie

Vrijdag 15.30 - 17.30 uur,
Kinderdans, Yves Witteman,
yveswitteman@me.com
Zaterdag 10.00 – 13.00 uur,
Indiase Dans, Usha Kanagasabai,
mangalam@live.nl
Zondag 9.30 - 12.00 uur,
Sai Baba, Inez Seeveres, 271 60 98

Dinsdag 14 april, 19.30 - 22.00 uur
Schilderworkshop ‘lente’
Voor beginners en mensen die al eerder
hebben geschilderd. Onder leiding van Karin
Groeneweg. Je hoeft niet van te voren te
weten wat je gaat maken, maar tekent vanuit
intuïtie, zonder esthetische normen en zonder
oordeel.
Aanmelden en informatie:
Wilma van der Zeijden - avanderz@xs4all.nl
Tel. 271 89 51

Het WeveHUIS,
Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht
wevehuis@live.nl
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Huis in de Wijk
Professor Suringarlaan 1, 3571 Utrecht
www.huisindewijk.nl

ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Zondagen, 10.30 - 11.15 uur
Onderwegdiensten
Oecumenische diensten voor
‘mensen die onderweg zijn’.
Na afloop koffiedrinken in of voor
het dienstgebouwtje.
Concerten
Zondag 31 mei, 15.00 uur
Vrouwenkoor Furore zingt o.a. de
Misa Criolla van Ariel Ramirez.
Zondag 28 juni, 15.00 uur
Joël Lipton (altviool) en Richard
Marsden (gitaar) spelen en zingen
Engelse, Ierse, Schotse en
Amerikaanse volksmuziek.
De concerten zijn gratis toegankelijk en duren ongeveer
1 uur. De kerk is open vanaf
14.40 uur. Na afloop bij droog
weer is er gelegenheid om na te
praten met een drankje op het
plein voor het dienstgebouwtje.
Tel: 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres:
Kapeldwarsweg 21
3566 MK Utrecht
(geen postadres)

Per 1 april wordt het hek van
De Driehoek om 20.00 uur
gesloten.
Zondag 14 juni
De achtste Groen Moet Je
Doen Dag / Dag van het
Zelfbeheer.
Er wordt gedacht aan een
speciaal programma.
Meer informatie volgt in de
vitrines van het park en in de
volgende wijkkrant.
De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Fortennieuws
Vanaf Dinsdag 14 april,
15.30 – 16.45 uur
Moestuinieren – bikkelen in
de tuin van Griftsteede
voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar
Vind jij het fijn om buiten te zijn en
vind je het niet erg om vieze handen
te krijgen? Wil je graag je eigen
groente kweken? Word dan tuinbikkel.
Je krijgt een eigen tuintje, planten en
zaden.
Samen met andere kinderen werk je
van april tot de herfstvakantie elke
dinsdag van 15.30 -16.45 uur in jouw
tuintje onder begeleiding. Je eigen
oogst neem je mee naar huis, zo nu en
dan kook je samen met de bikkels met
oogst uit eigen tuin.

gratis toegankelijk. Er wordt wel een
vergoeding gevraagd voor een milieuvriendelijk hard-plastic festival TREK
glas. www.festival-trek.nl

Tot en met zondag 10 mei
Dinsdag t/m zondag,
10.00 - 16.30 uur
Expositie:
Beestenboel in Utrecht
Dertig cursisten van Anne
Kerkhof exposeren olieverfschilderijen
in de hal van Griftsteede. De cursisten
hadden de opdracht om dieren te
tekenen en te fotograferen, o.a. in het
Griftpark, en die daarna in vier lessen
op realistische wijze uit te beelden.
Het resultaat is een mooie verzameling schilderijen met een grote
variatie aan dieren.
De schilderijen zijn opgebouwd in
lagen. In de eerste laag is met acrylverf gewerkt, de daarop volgende
lagen zijn geschilderd met olieverf.

Kom met het hele gezin naar ons
evenement en beleef het mee tussen
de dieren van de kinderboerderij en de
grote speeltuin! Of kom met je vriendinnen en neem je picknickkleedje
mee, want in het park is er genoeg
ruimte om je te settelen.
Meer informatie is te vinden op
www.deutrechtsefabriek.blogspot.com
Tot ziens op de Griftparkmarkt!

Vrijdag 22 t/m maandag 25 mei
Food Truck Festival TREK
Food Truck Festival TREK tovert parken
om tot een groot en gezellig openlucht restaurant met tientallen
mobiele keukentjes waarbij eten,
drinken, live muziek en kleinkunst
worden gecombineerd. Het festival is

Harten voor Sport
Maandag, 18.30 - 19.30 uur
Sport voor senioren
Gymzaal Wevelaan 2-4
Tel. 06 499 22 914 (Ineke)
Maandag om 20.00 uur
Zumba voor iedereen
Scouting. Tel. 666 41 00 (Kiki)
Relaxercise, Pilatus (met bal)
Tel. 666 41 00 (Kiki)

Pasen: zondag en maandag 24 en
25 mei 10.00 – 17.00 uur
Utrechtse Fabriek in het
Griftpark!
In het weekeinde van 24 en 25 mei
2015 houden wij de 13e editie van
de bekende Griftparkmarkt: het
evenement waarbij meer dan 50 bijzondere webshops bij elkaar komen!

VASTE ACTIVITEITEN
Dinsdag 10.00 uur,
Burenbakkie, Bezoekershal
Woensdag en vrijdag
10.00 - 11.30 uur,
Peuterclub, Speelhonk
(niet in de vakantie)
Woensdag en zondag
14.00 - 16.00 uur,
Kinderclub, Speelhonk
(niet in de vakantie)
Griftsteede / Griftpark
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede
www.utrecht.nl/griftpark
De beweegmakelaars en buurtsportcoaches van Harten voor Sport zetten
zich in voor een goed en gespreid
beweegaanbod. Doel is het aanbod
optimaal te laten aansluiten bij de
wensen en mogelijkheden van bewoners.
Meer informatie over sport-en
bewegen in de wijk?
Houda Loukili, Beweegmakelaar Jeugd
houda@hartenvoorsport.nl
Linda Vermeer, Beweegmakelaar
Volwassenen linda@hartenvoorsport.nl

Fort Ruigenhoek
Tot en met 31 mei
Tweetakt/Kaap:
kunstfestival voor kinderen
Gerenommeerde en opkomende kunstenaars
laten kunstwerken zien die speciaal voor
kinderen zijn gemaakt. www.tweetakt-kaap.nl

Fort aan de Klop
18 april, 21.00 - 23.30 uur
Start fortenseizoen in de Stelling van
Utrecht: Linie in lichterlaaie
Linie in lichterlaaie vormt de opening van het
fortenseizoen in de Stelling van Utrecht, óók
Hollandse Waterlinie. Het is een lichtspektakel
met theater en muziek. Linie in Lichterlaaie staat
dit jaar in het teken van ‘Feest en Vermaak’ met
verrassende optredens voor jong en oud.
Zondag 26 april
Kinderkunst Theaterfestival
Festival voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Eén dag vol theater, muziek, beeldende kunst en
workshops in het decor van één van de oudste
forten van Nederland. Het thema is: ‘Ontdek je
talent’. Ook dit jaar gaat de opbrengst van het
festival helemaal naar Make-A-Wish®
Nederland.
www.linieinlichterlaaie.nl
www.stellingvanutrecht.nl
www.fortaandeklop.com

Fort Vechten
19 april 2015
Kinderfort Natuurlijk
Fortsoldaat Backx ontvangt de kinderen en
vertelt verhalen. Maar ook lekker buiten spelen,
fikkie stoken en knutselen. www.fortvechten.nl

Fort De Bilt
2 mei 2015
Dodenherdenking
Jaarlijks vindt op de laatste zaterdag vóór 5 mei
de dodenherdenking op Fort De Bilt plaats.
Hier werden in de Tweede Wereldoorlog
140 verzetsstrijders gefusilleerd.
www.herdenkingsmonumentfortdebilt.nl
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De wijkkrant
in stukjes
Dit is hem dan, een frisse
rubriek waar wij het
archief van uw geliefde
wijkkrant induiken.
Dit is het 21ste jaar
dat onze krant hier in
Tuindorp Oost verschijnt,
dus dat verdient een
terugblik rubriek.
Herkent u ze nog?
(De lezer die de 3 wijkkranten weet waar dit in
geplaatst stond krijgt
volgende maand een
naamsvermelding.)
Heeft u nog een idee voor
een oud artikel dat herplaatst moet worden?
Mail de redactie en
misschien wordt uw idee
het idee van het jaar 2015!

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’

Vertrek wijkagent
Gijs Buijs
Met ingang van september dit jaar heeft wijkagent Gijs Buijs een
andere functie gekregen
binnen de Politie Utrecht.
Door zijn vertrek is een
vacature ontstaan naast
wijkagent Angela van
Vegchel.
Naar verwachting kan die
op korte termijn worden
ingevuld. De nieuwe wijkagent zal zich natuurlijk
even voor-stellen in het
volgende nummer van de
wijkkrant.

Op Koninginnedag werd
ook onze kant van de
stad niet vergeten.
Mevrouw R.M. van de
Meerendonk- Mol, die
in Nieuw Bleyenburg
woont, werd benoemd
tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw van de
Meerendonk werkt al
meer dan veertig jaar
als vrijwilligster in het
UMC.

Zijn we nog even vergeten te melden: oud-redactieleden zijn uiteraard uitgesloten van deelname.
Op ons rubriekje in de vorige krant kwam een reactie van een oud redactielid, en natuurlijk wist hij
alle stukjes correct te plaatsen.

Wist u……

Verse pizza’s in De Gaard

Wist u…….dat u voor een
overzicht van alle sporten terecht
kunt op de website van harten
voor sport
www.hartenvoorsport.nl
Download de beweeggids voor
een compleet overzicht van
Aapjeskooi tot Zumba!
De beweeggids ligt ook op uw
wijkbureau en in buurthuizen.
www.hartenvoorsport.nl/cms/wpcontent/uploads/2014/06/
Beweeggids-Noordoost-OostBinnenstad.pdf
Wist u…….dat u voor afval
opruimen prima de Voorveldse
Polder in kan?
Volgens een berichtje in bijna
alle media van 25 maart j.l.
leggen gemeentemedewerkers
speciaal afval neer voor een
georganiseerde opruimactie.
Wist u…….dat Restaurant
Dubai Lounge aan de Jan van
Galenstraat begin februari de
deuren heeft gesloten? We hebben
niet kunnen achterhalen waarom.

Van Hezik, de groentenspecialist/traiteur in winkelcentrum De Gaard, verkoopt sinds begin februari
(afhaal)pizza’s. Geen kant-en-klare pizza’s uit de fabriek
die alleen even de oven in gaan, maar door hem zelfgemaakt, naar Italiaans recept. Deze ambachtelijke pizza
is een goed voorbeeld van slowfood. Het afbakken duurt
een paar minuten, maar de voorbereiding vraagt vele
uren. Een belangrijk onderdeel is de bodem. Langzaam
gerezen brooddeeg heeft veel meer smaak en is lichter
verteerbaar. Langzaam betekent 8 uur of meer. Gerard
van Hezik laat het deeg gekoeld zelfs 24 uur rijzen. Voor
de tomatensaus geldt ook: zelf maken en lang laten
pruttelen. Die lange voorbereidingstijd heeft een nadeel:
op is op. Even wat extra deeg draaien of saus maken is
natuurlijk niet mogelijk.
De pizza’s worden voor u gemaakt en afgebakken in
ongeveer een kwartier. Op dit moment gaat de oven
gaat aan tegen drie uur ’s middags. Als u eerder wilt
langskomen om te bestellen, kunt u dat beter vooraf
even melden. Het duurt namelijk ruim een kwartier extra
voor de oven goed heet is. Op dinsdag wordt er nu niet
gebakken.
De genoemde tijden zijn waarschijnlijk al veranderd
als de Wijkkrant bij u in de bus ligt. Het is namelijk de
bedoeling om de pizzakeuken te openen van twaalf uur
’s middags tot acht uur ’s avonds, op zaterdag van
twaalf tot zeven uur.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Van Everdingenlaan 18, 3571 NP Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
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Het zou heel goed kunnen dat
uw buurman inderdaad een
strakker buikje heeft gekregen,
of dat uw buurvrouw de laatste
tijd echt een stuk fitter langs uw
raam voorbijkomt. Veel van onze
buurtgenoten zijn namelijk regelmatig aan het sporten in het
Medisch Bewegingscentrum
Utrecht, dat gevestigd is bij
Nieuw Bleyenburg aan de Jan
van Galenstraat. Tijd voor de
wijkkrant om ook eens de
sportschoenen aan te trekken en
ons nader te laten informeren.

Redactie:
Helga van Lieshout
Bert Meinders
Jelle de Ru
Ams Slemmer
Magriet van der Veen
Vormgeving:
Aard de Kruijf

PRIKBORD
IN VERBAND MET
KONINGSDAG
OP 27 APRIL
SCHUIFT DE
OPHAALDAG VAN
HET GFT-AFVAL OP
NAAR DINSDAG
28 APRIL.
in de maand
mei wordt
het restafval op de
volgende
data opgehaald
op vrijdag
in plaats van donderdag:
1, 8, 15, 29 mei.
voor meer informatie
over afhaaldagen
kijk op:
www.mijnafvalwijzer.nl

De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt gemaakt door een
onafhankelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers.
Het doel is een informatieve krant te maken over zaken
die het wonen en leven in Tuindorp Oost en directe
omgeving betreffen.
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