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Veilig op straat
De op proef geplaatste monitoren in het hart van de
Binnenstad zijn een mislukking geworden. Ze leiden niet tot
meer veiligheid op straat en evenmin tot een sterker
gevoel van veiligheid en het aantal berovingen was niet min-
der. Dus: weg met die dingen, bedenk een betere oplossing.
Zo niet de gemeenteraad. Die schijnt te denken dat het
dankzij die dingen niet nog erger is geworden. Of ze ver-
moedt dat het kwaad zich heeft verplaatst naar het
aangrenzende gebied. Hoe dit ook zij, de gemeenteraad
besloot tot uitbreiding van het gemonitoreerde gebied.Als
dat zo doorgaat hangt over een jaar of tien de hele stad vol
met electronische verspieders.Agenten worden zo van de
straat gehouden om in de beschutting van hun bureau het
straatgewoel te kunnen volgen.
Wat ‘wint’ het publiek daarbij:
+ niet alleen sprakeloze omstanders zien dan hoe iemand
wordt afgetuigd, ook in het politiebureau kijkt men mee.
Wellicht kunnen de daders later gemakkelijk worden her-
kend en gepakt. Maar intussen is het slachtoffer dood,
verminkt of op z’n minst getraumatiseerd.
+ in een snelle beweging wordt het tasje van een hoogbe-
jaarde dame geroofd. Het publiek neemt het nauwelijks
waar. Heel misschien ziet een agent het via het scherm en
kan de dader worden gepakt. De bejaarde is dan haar geld
echter al kwijt en zal nog lang onder haar traumatische
ervaring lijden.
Is dit een pleidooi voor meer blauw? Ja en nee. Ja, want
zichtbaar meer agenten zal kwaadwillend gedrag kunnen
remmen en als er iets gebeurt kan er snel worden ingegre-
pen. Nee, want hoeveel blauw er ook is, een agent is steeds
maar op één plaats.
Wat dan? Moeten we als burgers, naar het idee van de
Amsterdamse hoofdcommissaris, zelf meer doen om mis-
dragingen te stoppen alvorens de politie bereid is ergens
werk van te maken? Het lijkt geen oplossing.Als we dat
doen, waar begint dan de veel besproken eigenrichting?
Wordt noodweer straks verder uitgerekt dan het O.M. blij-
kens de vervolging van de A.H.-medewerkers wenselijk
acht? Morrelen we daarmee niet ook aan het geweldsmo-
nopolie van de overheid? En wat doet prins Bernhard met
zijn toezegging een eventuele boete te betalen? Ondermijnt
hij daarmee niet de voor onze rechtsstaat zo wezenlijke
scheiding der machten? En doen vele Kamerleden niet het-
zelfde met hun vergoelijking van de prinselijke uitlatingen?
Er lijkt zich een gevaarlijke ontwikkeling af te tekenen met
als mogelijke en te vrezen uitkomst dat geweld uit nood-
weer nauwelijks nog wordt onderscheiden van geweld ter
afstraffing. Burgers dreigen elkaars rechter te worden en
onderling hun rekeneningen te vereffenen met een spiraal
van geweld als resultaat: een ‘oorlog van allen tegen allen’.
Tegen dat het zover is denken we met weemoed terug aan
de tijd dat we nog spraken over gevoelens van veiligheid of
onveiligheid. Met of zonder monitoren is de straat dan ver-
worden tot een werkelijk onveilig en dus te mijden gebied.

Kees du Gardijn 

De Binnenstadskrant is op zoek naar
redactionele versterking. Bel of schrijf of
email Dick Franssen,
Achter St. Pieter 84, 3512 HT Utrecht,
2314555, franssen@ision.nl
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Oud-wethouder Willem - ook wel Wim - van Willigenburg
woonde nooit in de Binnenstad, maar wordt er zijn leven lang al
door gefascineerd.Toen hij in in ‘71 voor het eerst gemeente-
raadslid werd begon hij te tekenen. De laatste jaren tekent hij in
de Binnenstad alles wat hij tegenkomt, of wat hij zich herinnert.
Van Willigenburg is in de Balijelaan geboren, maar in de
Binnenstad getogen. Zijn ouders hadden een viszaak op de
Vismarkt. Daar hielp hij altijd in de winkel. Later werd hij leer-
kracht op de ZMOK-school op de Mariaplaats. Regelmatig ging
hij met zijn leerlingen op pad om hen de geschiedenis van de
Binnenstad uit te leggen. Het was in de tijd dat Hoog Catharijne
gebouwd werd en de singel werd uitgegraven voor de aanleg
van de autoweg.“De kinderen werden met hun neus op de
geschiedenis gedrukt. Je had de scherven voor het oprapen.”
Van 1971 tot 1996 was hij raadslid voor de VVD.Van die 25 jaar
was hij 10 jaar wethouder. Sinds zijn vertrek is hij af en toe
ergens waarnemend burgemeester.
Over zijn eerste tekeningen, gemaakt in de raad, zegt hij:“Je zat
er verschrikkelijk lang, en er gebeurde soms weinig. Om de ver-
veling tegen te gaan tekende ik wat. Zo ontdek je dat je de
sfeer van een moment op die manier soms beter kan vastleggen
dan in een foto. Daarna is van het één het ander gekomen.We
maakten altijd fotoboeken van de vakantie.Toen heb ik een
tekenboekje meegenomen. Dat was wel zo leuk. Nu loop ik
altijd met een zo’n boekje bij me. Zo is het begonnen eigenlijk.
Als tijdverdrijf. Het is puur voor mezelf.”

Josina Heuvelsland

Breedstraatbuurt heeft
lange adem nodig
Het verbeteren van de Breedstraatbuurt vergt tijd. Dat werd in
Rasa duidelijk op de derde buurtbijeenkomst. De belangstelling
was groot: er waren zeker honderd belangstellenden.
De projectgroep Visie Breedstraatbuurt probeerde op deze
avond uit te vinden of er voldoende draagvlak is voor haar rap-
port.
In de zaal zaten de buurtbewoners en ondernemers, en op het
podium een aantal vertegenwoordigers van de gemeente, politie
en wijkbureau.
Esther Jongeneel van het wijkbureau had  een duidelijk verhaal:
we zullen het moeten hebben van de lange adem. Er wordt
onderhandeld over het verplaatsen van twee coffeeshops. Over
de toekomst van de hoerenkasten in de Hardebollenstraat is de
gemeente in overleg met de eigenaren.
Martin Schenk, verkeersdeskundige, vertelde hoe je met het
afsluiten van bepaalde verkeersroutes de overlast kan bestrij-
den, maar hij miste nog te veel de inbreng van de bewoners.
Zijn oproep om vooral de klachten door te geven veroorzaakte
stevige reacties. De ervaring blijkt niet altijd even succesvol.Wat
doe je met een praktiserende heroïnehoer in je tuin als je weet
dat de politie er pas na drie kwartier aanwezig is? 
Even dreigde er een sfeer te ontstaan dat vooral de politie het
niet goed doet, maar politieman Bert Goselink had duidelijke
antwoorden op de kritiek.
Heel duidelijk kwam naar voren dat veel buurtbewoners en
ondernemers bereid zijn om tijd te steken in het verbeteren
van het leefklimaat in de buurt.
Hoe ziet de toekomst er nu uit? 
De kortetermijnvisie: de gemeente knapt straten/openbare
ruimten op, rondjes rijdende drugskopers worden geweerd, aan-
pak straatprostitutie. De langetermijnvisie: foute horeca wordt
vervangen door goede, er komen leuke winkeltjes, minder cof-
feeshops, prostitutie verdwenen,voetgangersvriendelijk
gebied(?).

Jan Zonderland, buurtbewoner

Omsingeling dichterbij

Sinds de eerste week van oktober stroomt het water weer
door de Weerdsingel. De kleidam, die het water bij de Monicabrug
nog tegenhield, is weggehaald. Hiermee is het water ook terug in
het gedeelte van de nieuwe singel tussen het Paardenveld en de
Monicabrug. De gereconstrueerde aanzet van de verdedigingstoren
Het Paard en de oude stadsmuur staan met de voeten in het water
van de nieuwe singel. Dit betekent allemaal  niet dat het project
klaar is. De komende tijd zullen nog afrondende werkzaamheden
gebeuren: bomen planten, schilderwerk afmaken, kelder van de
Monicabrug inrichten en diverse maatregelen treffen voor dieren
op en rond het water.

Altijd het tekenboekje mee
Red

Red



Met woningprojec-

ten onder wervende

namen als ‘Onder de

Linden’ en ‘Wilhelmina

Staete’ leek de  toe-

komst van de randen

van het voormalige

Wilhelmina

Kinderziekenhuis verze-

kerd. Maar inmiddels is

het billboard van ‘Onder

de Linden’ weer uit de

Groenestraat wegge-

haald. Reden hiervoor:

het inzakkende hoogste

segment van de  huizen-

markt. De ‘stadsvilla’s’

zouden meer dan

600.000 Euro per stuk

moeten opbrengen.

Volgens HBG-Vastgoed heeft de procedure om de bestemming
van een gedeelte van het WKZ-terrein te wijzigen te lang
geduurd. De plannen voor luxe woningbouw blijken niet meer
te sporen met de huidige vraag op de markt. Er komt nu een
nieuw plan met goedkopere woningen.Als hiervoor met een
bouwvergunning kan worden volstaan, en dus niet de gehele
bouwprocedure hoeft te worden doorlopen, hoopt het ontwik-
kelbedrijf nog voor de zomer van 2003 met de feitelijke bouw
te beginnen. Deze woningen zullen onder de half miljoen euro
blijven, zo benadrukt een woordvoerder van HBG.

Weinig elegant 
Het beeld van het WKZ-terrein wordt nu nog gedomineerd
door de puinhopen van wat ooit een drukbezocht ziekenhuis
was. De meeste gebouwen zijn inmiddels afgebroken en hebben
plaats gemaakt voor een immense hoop stenen, zand en ander
puin.Wat nog van het ziekenhuis rest is de zogenoemde bed-
dentoren, een ruim dertig meter hoog gebouw dat zich op
weinig elegante wijze verheft boven de kleinschalige huizen in
de rondomliggende straten.
De nieuwe eigenaar van het grootste deel van  dit troosteloze
terrein, inclusief  de verpauperde, leegstaande  beddentoren is
het Centrum Maliebaan. Het  Centrum wil hier een verslavings-
centrum vestigen voor tachtig interne patiënten. De klinische
functie wordt gecombineerd met een groot aantal ambulante
taken.

Bouw in 2005
Tot op heden is er nog maar weinig van dit voornemen terecht
gekomen. Het WKZ-terrein ligt er alweer enkele jaren nutte-
loos bij. Zelf verdedigt het Centrum Maliebaan zich door te
wijzen op de trage politieke besluitvorming. De gemeente is
namelijk lange tijd doende geweest met het formuleren van
randvoorwaarden voor de bouw. Pas als deze door het college
zijn goedgekeurd, kan de definitieve bouwvergunning worden

aangevraagd. De directeur van het Centrum geeft aan dat dit
naar verwachting in 2003 zal gebeuren. Ook krijgt de bevolking
nog mogelijkheid voor inspraak op de bouwplannen. Naar ver-
wachting zal de bouw pas in 2005 van start gaan.
Niet onbelangrijk in de plannen van het Centrum Maliebaan is
de geplande sloop van de beddentoren. De redenen die het
Centrum hiervoor aanvoert, zijn van zowel esthetische als eco-
nomische aard. Behalve de opvallende lelijkheid, zou de
beddentoren namelijk ook erg duur in gebruik zijn. Dit betekent
dat het gehele gebied met nieuwbouw gevuld gaat worden.
Volgens het Centrum wordt hierbij nadrukkelijk rekening
gehouden met het historische karakter van de directe omge-
ving.
De buurt is overigens een andere mening toegedaan. Ze keert
zich sterk tegen de komst van de omvangrijke en veel te hoge
bebouwing, zoals reeds uit de bouwschetsen duidelijk wordt.

Verloedering 
Niettemin lijkt er langzamerhand  een einde te komen aan de
periode van besluitvorming en procedures die het gebied lange
tijd in de greep heeft gehouden. Omwonenden spreken zelfs
van verloedering van het gebied.Volgens Paul Sondaar van het
Platform Zuidelijke Oude Stad (ZOS) kan het grote aantal te
koop staande woningen in de directe omgeving er niet los van
worden gezien. De kille leegte die het terrein uitstraalt, maar
ook de mogelijke komst van vele verslaafden, zouden diverse
bewoners hebben doen besluiten dit deel van de Binnenstad de
rug toe te keren. Bovendien is het ZOS ook weinig gerust op
de toekomst van het WKZ-terrein. Met de komst van het
Centrum Maliebaan wordt het Museumkwartier namelijk wel
erg rijk bedeeld met grootschalige zorgcentra. Op nog geen
honderd meter er vandaan is  het Willem Arntsz Huis, een psy-
chiatrisch ziekenhuis, gevestigd.Verder zijn er in de buurt
meerdere kleinschalige instellingen voor de opvang van daklo-
zen en verslaafden
De strijd voor meer wonen en minder zorg lijkt echter verlo-
ren. De gemeente stelt dat deze discussie niet aan de orde is
en beroept zich daarbij op de bijzondere bestemming van het
terrein. Ook heeft het Centrum Maliebaan de definitieve bouw-
plannen vrijwel gereed.

Geduld
Nu de gemeente de randvoorwaarden heeft geformuleerd en
aan het college  ter beoordeling kan voorleggen, komt dan ein-
delijk de fase van definitieve invulling in zicht.Wat voor de
omwonenden rest is inspraak op detailniveau, zoals de inrich-
ting van de parkeergarage die onder het gebouw zal komen en
de afstand van de bebouwing tot de straten erlangs. De
gemeente heeft inmiddels aangegeven hier zo veel als mogelijk
rekening mee te willen houden.Toch lijkt de buurt zich aller-
minst neer te leggen bij de huidige uitkomst. “Ze zijn nog niet
van ons af”, zo geeft een buurtbewoner aan.
Met alle procedures in het verschiet zal aan het braakliggende
karakter van het gebied de komende twee jaren nog weinig
veranderen. Daarna volgt een periode van bouwen. Het resul-
taat ervan zal mede bepalend zijn voor de uitstraling van de
buurt. In aantal ontlopen de zorginstellingen en musea elkaar
namelijk weinig. In schoonheid tot dusverre des te meer.

Arend Odé
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Slapend bestaan beddentoren nadert einde

Paul Sondaar

Red



Een Belgische les in graffiti
Nieuw Utrecht was de organisator. Dit
is een vereniging die via concrete pro-
jecten en een bottom-up benadering
innovatie in Utrecht wil bevorderen.
Uit het Leefbaarheidbudget  van de
Binnenstad kwam ondersteuning voor
het project. Deelnemers waren mede-
werkers van wijkwelzijnsorganisaties,
gemeentereiniging en het Wijkbureau
Binnenstad, leden van de Jongerenraad,
politie, beeldend kunstenaars, organisa-
toren van jongerenfestivals, bewoners
en ondernemers.

In tegenstelling tot wat wij hier in
Nederland doen - het vervolgen van
graffitispuiters - probeert men in
Antwerpen juist de spuiters op een
positieve manier te benaderen. Graffiti
is tot kunst verheven en jongeren wor-
den benaderd om kunstwerken op
muren te maken. Ze kunnen daarvoor
ook lessen volgen. Door hen samen
met gevestigde namen op het gebied
van graffitikunst aan projecten te laten

werken, worden ze gestimuleerd om
het spuiten met verf in een positieve
richting te keren. Je moet de jongeren
dan wel de ruimte geven om hun kun-
sten aan het publiek te tonen. Een paar
van die plekken werden bekeken. De
eerste plek lag in Deurne. In een park-
je/speelplek werd in april van dit jaar
een blinde muur van graffiti voorzien
door beginnende beoefenaars onder
leiding van gevestigde kunstenaars.
Daarna werden in het centrum twee
projecten op de Meir (een van de
hoofdstraten van de stad) bezocht. Zo
was op een blinde muur van C&A een
kunstwerk op een groot paneel aange-
bracht. Het absolute summum van
graffiti is te vinden op het Muntplein.
Dit is al vanaf 1995 een gedoogzone
voor graffiti. Deze zomer is daar een
internationaal graffiti- en hip hop-eve-
nement gehouden. Het plein is in feite
een parkje, omringd door huizen die
op de nominatie staan afgebroken of
gerenoveerd te worden.
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Wijkbureau Binnenstad heeft de
beschikking over een budget dat 
het wil gebruiken om particulieren
(bewoners en ondernemers) ertoe
te stimuleren de eigen panden
schoon te houden of op een andere
manier iets te vinden om het 
graffitiprobleem op te lossen.
Bijvoorbeeld door spuiters 

‘s Middags was er een gesprek op het
stadhuis met vertegenwoordigers van
de Antwerpse politie en de Stedelijke
Jeugddienst. Het moet gezegd worden:
Antwerpen is heel wat minder voor-
zien van graffiti op ongewenste plekken
dan Utrecht, al is het zeker ook niet zo
dat er helemaal geen graffiti meer te
zien is.

Neudeflat als totempaal
Het resultaat van de werkconferentie
in Utrecht is een voorstel voor vijf
projecten, variërend van buurtinitiatief
tot ambitieus project:

• ‘Neudeflat als totempaal’. Doel is
om graffiti niet weg te stoppen, maar
een prominente plaats in de stad te
geven.

• ‘Wittevrouwen zo schoon’.
Buurtproject op achtergevel 
kinderopvang achter Wijkbureau
Noordoost bij het Griftpark

• ‘Zinneprikkelende tunnel’.
Tunnels opknappen met mooie 

graffiti; speciale effecten kunnen het
geheel aansprekender maken.

• ‘Lauwersteeg: van tante Leensteeg
tot TAG-plek’. In de nauwe steeg bij
de Hema kan graffiti komen die ook
op korte afstand bekeken kan wor-
den.

• ‘Hiphopkaravaan komt naar scholen
toe’.Via educatie kun je leerlingen
bewust maken van verschillende
aspecten van graffiti en de manier
waarop ze willen omgaan met de
openbare ruimte.

Het is even wennen, maar het probe-
ren waard.Velen, ook het gemeente-
bestuur, zullen waarschijnlijk aarzelend
ten opzichte van dit initiatief staan. Het
huidige graffitibeleid leidt echter alleen
tot frustratie bij gemeente en bewo-
ners/winkeliers.
Wie vindt de plekken in de
(Binnen)stad die van mooie graffiti 
kunnen worden voorzien?

Ben Nijssen

Een Belgische les in graffiti

ergens de ruimte te bieden en 
daarmee de rest van de straat 
graffitivrij te houden.Wijkbureau
Binnenstad doet met een goed plan
mee door een financiële bijdrage te
leveren. Daarbij spelen we in op
(bestaande) initiatieven, plannen en
ideeën uit bewoners- en ondernemers-
groepen.

Dergelijke plannen toetsen we aan
twee criteria:
1. is het plan afkomstig van een collec-

tief, bijvoorbeeld een buurtgroep of
ondernemersvereniging? 

2. zorgt de initiatiefnemer zelf voor
een vervolgactie en afspraken hoe de
buurt er zelf voor kan zorgen dat
het effect gecontinueerd wordt? 

Wijkbureau Binnenstad wil, met de
gevraagde gemeentelijke bijdrage, de
straat of buurt een stimulans geven om
graffiti aan te pakken.

Resultaten eerdere oproep
Eerder dit jaar deed het wijkbureau
ook een oproep in de
Binnenstadskrant. Daar zijn verschillen-
de reacties op gekomen.
Zo zijn de ondernemers en bewoners
in de Twijnstraat actief bezig om een
aanpak te formuleren. Een aantal

ondernemers heeft de afgelopen
weken zijn panden al graffitivrij
gemaakt. De Twijnstraat hoopt eind dit
jaar in samenwerking met de RHD een
sluitende aanpak gevonden te hebben.

Een regelmatig gehoorde vraag daarbij
is of het HALT-project (voor werkstraf-
fen) geen rol kan spelen in de aanpak
van graffiti. Op beperkte schaal is dat al
wel aan de orde geweest. Maar een
deskundige aanpak (lees: schoonmaak)
van graffiti vraagt om deskundige inzet
van schoonmaakmiddelen. En de che-
mische stoffen in die
schoonmaakmiddelen maken graffitibe-
strijding tot een gespecialiseerde
activiteit die niet zomaar door ieder-
een in het kader van alternatieve
werkstraf kan worden uitgevoerd.
Het wijkbureau roept u op, liefst in
groepsverband, met goede ideeën te
komen.

Pak het aan!

Op een stralende woensdag, begin oktober, bracht een groep

Utrechters een bezoek aan Antwerpen. Doel was om te zien en te horen

hoe men in Antwerpen omgaat met graffiti en haar beoefenaars. Een

week later werden de ervaringen tijdens een eendaagse werkconferentie

besproken en werden parallellen met de Utrechtse situatie getrokken.

Dit resulteerde in een voorstel voor vijf projecten in Utrecht.

Graffiti blijkt, net als wildplassen en zwerfvuil, irritatie en gevoelens
van onveiligheid en onbehagen op te roepen. De gemeente zorgt dat
het verwijderd wordt van de eigen gebouwen, maar veel wordt aange-
bracht op particuliere panden. De ervaring leert dat het lastig is om
particulieren er toe te verleiden een eigen pand (blijvend) schoon te
houden. Maar de ervaring leert ook dat hoe sneller graffiti is verwij-
derd, hoe minder lol de spuiter ervan heeft.

Antwerpen: graffiti als kunst

Red



Bewonersorgani-

saties en de Wijkraad

voor de Binnenstad

zijn weinig te spreken

over de horeca-plannen

van de gemeente. De

Wijkraad, waarin zowel

bewoners als onderne-

mers zitten,

formuleerde een reac-

tie die er op neerkomt

dat de Binnenstad

vooral een uitgaans-

centrum dreigt te

worden.Als er in

Utrecht nog plek zou

zijn voor nieuwe hore-

ca, dan moet die vooral

gevonden worden in de

andere wijken. De

bewonersorganisaties

vinden dat zo langza-

merhand de woon- en

winkelfunctie van de

Binnenstad wel erg in

het gedrang komt. Zij

wijzen een forse toena-

me van de horeca

daarom eensgezind af.

Verruiming van het

terrassenbeleid, zoals

door b. e w. voorge-

steld, zou - zo blijkt uit

de reacties - pas aan de

orde kunnen komen als

de gemeente ernst

maakt met het hand-

havingsbeleid. Daarvan

is op het ogenblik geen

sprake.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat het gemeentebestuur
oordeelde dat verdere uitbreiding van horeca in de Binnenstad
niet wenselijk was.Winkeliers en bewoners waren blij met dit
besluit. De winkeliers omdat er niet nog meer panden bijkwa-
men die overdag dicht zijn, bewoners omdat horeca voor
overlast kan zorgen, zoals etensgeuren, lawaai van bezoekers en
vuilnis dat door plaatsgebrek binnenshuis op straat wordt
gedumpt. Bewoners hebben liever een winkel voor de dagelijkse
boodschappen dan een eetcafé voor studenten in hun straat.

In september werd Utrecht verrast door een voorstel om het
nog zo prille horecabeleid weer te wijzigen. Het college van b.
en w. meldde dat in de ogen van de nieuwe raad het beleid te
beperkend was voor bepaalde typen horeca, zoals ijssalons, res-
taurants, koffie- en theehuizen enzovoort (horeca D). Niet
alleen stelt het college voor deze categorie uitbreidingsmoge-
lijkheden te bieden, ook wil het meer terrassen (‘vanwege de
levendigheid’) in de stad.Voor de goede orde: de nieuwe hore-
cavestigingen mogen desgewenst ook een terras uitbaten.

Nieuwe zaken in categorie D worden in het voorstel toege-
staan in ‘brede straten waar sprake is van functievermenging en
waar een nieuwe vestiging een bijzondere toevoeging aan de
stad zou opleveren’. Bij het bestuderen van de door de
gemeente verstrekte kaart blijkt het dan in de Zuidelijke Oude
Stad te gaan om o.a. de Springweg, Korte en Lange Nieuwstraat
en de randen van het Zocherplantsoen. In het Noordelijk
gedeelte van de stad is de noordelijke Oudegracht, het gebied
rond het Waterleidingmuseum en de Jacobsstraat e.o. blijkbaar
nog niet levendig genoeg en de Centrale Oude stad zou meer
horeca kunnen krijgen in Voorstraat, Nobelstraat, Janskerkhof
en rond de Stadsschouwburg.

Dreigende verloedering
In Wijk C komen volgens het voorstel van b. en w. twee gebie-
den in aanmerking voor nieuwe horeca, de Jacobsstraat en
omgeving  en de Oudegracht Noordzijde.Wat betreft de
Jacobsstraat zegt het Wijk C Komitee dat ‘die eventueel in aan-
merking kunnen komen’. Het Komitee pleit er echter voor om
eerst een discussie te starten over de dreigende verloedering
van deze straat (o.a. leegstand winkels) en hoe deze tegen te
gaan. In het gebied Jacobsstraat staat ook het Jacobskerkhof
aangegeven. Het  Komitee is daar absoluut op tegen vanwege

de woonfunctie rond dit plein. Ook ten aanzien van de
Oudegracht Noordzijde is het Komitee duidelijk: ‘Ten noorden
van de Jacobibrug heeft de gracht steeds meer een woonfunctie
gekregen. De bewoners die in het algemeen geen tuin of balkon
hebben gebruiken de werf voor hun kelder als
buitenverblijf/ontmoetingsplek. Uitbreiding van de horeca zou
ook hier zeer ongewenst zijn. Juist de stukken Oudegracht bui-
ten het kernwinkelgebied moeten hun monumentale, rustige
karakter zoveel mogelijk behouden. Ook dít is van belang voor
de bezoekers van de stad.’

Verstoring van evenwicht
Het Bewonerscomité  Centrale Oude Stad vindt dat te veel
horeca het evenwicht verstoort tussen de functies winkels,
wonen en bedrijven. De dichtheid aan winkels daalt op zeker
moment beneden een voor winkelend publiek aantrekkelijk
niveau, en dat zet een negatieve spiraal in ten aanzien van de
winkelkwaliteit.’Dit criterium blijkt bij deze horeca-plannen geen
rol te hebben gespeeld, onbegrijpelijk als je bedenkt hoe
Utrecht belang hecht aan een kwalitatief hoogwaardig winkel-
aanbod’.
Het COS heeft geen bezwaar tegen enkele extra restaurants in
het centrum langs de werf van de Oudegracht.

Rijkelijk gezegend
Het platform ZOS (Zuidelijke Oude Stad) vindt de ‘huidige
omschrijving van categorie D zo ruim dat er evengoed ‘gewens-
te’ als ‘ongewenste’ horeca onder kan vallen’. Het platform pleit
er daarom voor deze categorie onder te verdelen in een cate-
gorie lunchroom, tearoom, koffieshop etc. (geen alcoholische
dranken, openingstijden ongeveer gelijk aan de winkelopenings-
tijden); en een categorie restaurant (alcoholische drank bij het
eten, ‘s avonds open).

Het platform vindt het toestaan van nieuwe vestigingen in of
langs het Zocherplantsoen onacceptabel, en acht de Springweg
ongeschikt voor nieuwe vestigingen. ‘Het zuidelijk deel is feite-
lijk één woonstraat, en het noordelijk deel is al rijkelijk
gezegend met horeca, die zich de laatste tijd ook flink heeft uit-
gebreid (ruim een jaar geleden Karel V, en zeer recent de
achteringang van Storm).’

Verbaasd en geërgerd
In haar zeer uitgebreide reactie zegt de Stichting Behoud
Lepelenburg dat het  voorstel haar heeft ‘verrast, verbaasd en
geërgerd’.Verrast omdat het afstand neemt van eerder, nog kort
geleden geformuleerd beleid.Verbaasd omdat een deugdelijke
argumentatie voor dit nieuwe beleid (‘als we het zo al zouden
willen noemen’) ontbreekt. Geërgerd omdat de erin voorgestel-
de procedure (gepresenteerd onder de term ´pilot´) kant noch
wal raakt. De Engels/Amerikaanse term ‘pilot’ betekent in het
Nederlands ‘proef’. Een proef houdt in dat een bestaande situ-
atie tijdelijk gewijzigd wordt teneinde de effecten van die
wijziging vast te stellen. Na de proef kan worden besloten of de
toegepaste wijziging, al dan niet nader aangepast, een definitief
karakter krijgt.
In de hier aan de orde zijnde proef worden op beperkte schaal
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definitieve wijzigingen doorgevoerd die - zelfs als de proef als
niet geslaagd beoordeeld wordt - niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden. Er worden immers horecavergunningen ver-
strekt, zonder beperking in duur, dus definitief ’.
‘Zoals bekend’, zo schrijft de Stichting, ‘ is er een ambtelijke
projectgroep  bezig een beheervisie en reconstructieplan voor
het Zocherplantsoen te ontwikkelen. In dat plan moet ook naar
voren komen, welk gebruik van het Zocherplantsoen aanvaard-
baar is en welk niet. Er zullen daarvoor criteria en normen
geformuleerd worden. Zover is het nog niet.
Het voorstel van b. en w. gaat daar dwars doorheen, trekt er
zich niets van aan. In het mooiste deel van het singelplantsoen
moet horeca kunnen komen. Met het onduidelijke kaartje
wordt dan in het midden gelaten of dat nieuwe bouwwerken in
het singelplantsoen moeten worden of dat er inpandig in
bestaande bebouwing horeca komt’.

Sanctiebeleid
De Wijkraad voor de Binnenstad vindt dat nu andere delen van
de stad aan de beurt zijn in plaats van de zwaar belaste
Binnenstad. Begin, zo adviseert de raad, eerst maar eens met
vervanging van ondernemingen die helemaal niet meer lopen
door betere horeca-gelegenheden.Vanwege de verwachte over-
last stemt de Wijkraad slechts in met een beperkte uitbreiding
van horeca. Maar dan moet wel voldaan worden aan een groot
aantal voorwaarden, zoals beperking van de overlast voor
bewoners, handhaving van een evenwichtige balans tussen
wonen, winkels en uitgaansvoorzieningen en  handhaving, c.q
respecteren van stiltegebieden. Bovendien moeten er maxima
worden gesteld aan het aantal uitbreidingen per gebied en mag
er geen precedentwerking voor verdere uitbreiding ontstaan.
De ondernemers moeten aanspreekbaar zijn op hun eigen ver-
antwoordelijkheden, zoals het in de hand houden van de
terrrassen, afvalverwerking  en opslag, geluidsoverlast en gedrag
van bezoekers. Hier moet een sanctiebeleid voor opgesteld
worden.
De Wijkraad vindt dat uitbreiding van bestaande horeca binnen
de eigen muren weinig bezwaren hoeft op te leveren.

Terrassen
Over  de uitbreiding van terrassen (die volgens het college ‘bij-
dragen aan een gezellige sfeer’) zijn de bewonersorganisaties
eensgezind. Zo zegt het Wijk C-Komitee ‘dat, zolang er geen
sprake is van een goed handhavingsbeleid, er geen uitbreiding
van terrassen mag plaatsvinden.’ Het ZOS is van mening: geen
uitbreiding zolang de handhaving niet goed is geregeld, (...)  en
vervolgt: ‘de huidige aanduiding van de maximale omvang van de
terrassen met spijkers voldoet niet.Voordat hiervoor een bete-
re oplossing is gevonden heeft het geen zin na te denken over
verdere uitbreiding, omdat er geen goed beeld is van de mate
van overlast die zou bestaan wanneer de ondernemers zich aan
de regels hielden’.
De Wijkraad stelt heel praktisch voor ‘bij ieder terras een kaart
op te hangen waarop duidelijk de grenzen van het terras zijn
weergegeven’. Pas  als er met de ondernemers duidelijke afspra-
ken zijn gemaakt over handhaving ontstaat  misschien een
situatie waarin over beheerste lokale uitbreiding kan worden
gesproken.
Het COS tenslotte is faliekant tegen: ‘ Een groot aantal 
terrassen is de laatste twee zomerseizoenen in oppervlakte
toegenomen, en inmiddels is het aantal blokkades van voet-
paden volstrekt onacceptabel. Handhaving lijkt geheel afwezig’.

Marjan Heisterkamp/Dick Franssen



Die aanpak werkt goed, omdat politie
en jongerenwerk veelal de jongeren
kennen en al contact met hen of met
hun ouders hebben.
Het grote verschil met andere wijken
is dat in de Binnenstad weinig jongeren
wonen en dat overlast vaak wordt ver-
oorzaakt door jongeren die naar de
Binnenstad komen omdat de levendig-
heid en de anonimiteit hen aantrekt.
Aan die anonimiteit komt nu een
einde.

Wijkbureau Binnenstad wil niet het
wiel opnieuw uitvinden en kijkt met
een schuin oog naar de al bestaande
methodiek in de andere wijken. Het is
duidelijk dat  een goede samenwerking
tussen politie en het jongerenwerk
(onderdeel van de wijkwelzijnsorgani-
satie) daarbij belangrijk is.Wijkagenten
en jongerenwerkers komen de over-
lastgevende jongeren vaak tegen en
houden elkaar op de hoogte van wat
ze horen en zien.
Sinds september onderzoekt het wijk-
bureau hoe de aanpak er in de
Binnenstad moet uitzien. Maar het blijft
niet bij praten en denken alleen. De

wijkwelzijnsorganisatie Cumulus  is
gevraagd om - tegelijkertijd met het
onderzoek - ook al in de praktijk aan
het werk te gaan. Op dit moment wer-
ken drie jongerenwerkers van Cumulus
in de Binnenstad. Ze  leggen contact
met de jongerengroepen en brengen
op die manier in kaart waar de jonge-
ren zich bevinden en wat ze daar doen.
Ze proberen er achter te komen wat
hen bezighoudt en waarom ze juist op
die plaats zijn. Bij overlast spreken ze
hen aan op hun gedrag.

Overlast melden
Op deze wijze krijgen we in beeld  wie
overlast veroorzaakt en waar dat
gebeurt. Ook komen we de omvang en
de aard van overlast te weten en wat
er eventueel aan te doen is. Daarover
hebben de jongerenwerkers, politie en
het wijkbureau regelmatig contact.
Daarnaast is het nodig dat bewoners
en ondernemers overlast bij het wijk-
bureau melden.Al enige tijd weten de
diverse buurtgroepen die weg te vin-
den.
Nu ze enige tijd bezig zijn, blijkt het de
jongerenwerkers al dat een positieve

benadering van de jongeren helpt. Er
moet vertrouwen ontstaan. Om de
jongeren een leuke activiteit te bieden
en ze op een andere manier te leren
kennen, organiseert het jongerenwerk
samen met de jongeren op 22 decem-
ber een voetbaltoernooi. Daarbij
dragen coffeeshops No name en
Koffiedik financieel een steentje bij; ze
willen op die manier iets terug doen
voor de jongeren en zich van een posi-
tieve kant laten zien. Ook sponsoren zij
voetbalteams.

Door de informatie en ervaringen van
de jongerenwerkers te combineren
met het ontwikkelen van de methode
slaan we twee vliegen in een klap.
Ideeën kunnen we direct in de praktijk
brengen, contacten worden nu al
gelegd. Deze gang van zaken resulteert
in een methode op maat die in 2003
verder zijn vruchten moet afwerpen.
Met als doel dat de sfeer in de
Binnenstad goed blijft en overlast
teruggedrongen wordt.

Logboek
Een van de jongerenwerkers is Hasan
Genç.Van ontmoetingen met jongeren
houdt hij een logboek bij. Hierna vol-
gen enkele momentopnames.

Donderdag 18.00 uur - 23.00 uur
Fietsen door binnenhofje en
Twijnstraat: jeugd op scooters.Vrij
haastig en agressief rijgedrag.

NV Huistuin: 2 Nederlandse jongens
komende vanuit Sarasani, liggen voor
Het Springertje. Blowen, luidruchtig
praten en spugen.

Brug bij Tivoli: 4 jongens, circa 18 jaar,
2 Nederlanders, 1 Hindoestaan,
1 Surinamer, blowen en hebben een
fles whisky in de binnenzak, de jongens
komen uit Sterrenwijk, Hoograven en
Zuilen.

Vrijdag 18.00 - 23.00 uur
Vaartsehof: 3 Marokkaanse jongens
bekend van activiteiten Buurthuis
Oudegracht, gesprek over invulling dag
en verveling, gaan naar buurthuis
Heycop en zijn op zoek naar een alter-
natief, komen zelf met een brief met
voorstel.Wordt vervolgd.
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Wijkbureau Binnenstad

Als u vragen heeft over de gemeente

of over zaken die spelen in de wijk.

Als u ideeën heeft om dingen in de

straat of buurt te veranderen.

Als u klachten heeft over het onder-

houd van speelplekke n , straten en

g ro e n .

Als u een plan heeft ter verbetering

van de buurt en hiervoor geld nodig

heeft? Kom, bel, fax of e-mail naar uw 

wijkbureau!

Wijkbureau Binnenstad

Drift 10, 3512 BS  Utrecht

tel. 2863960; fax 2863966

email: binnenstad@utrecht.nl

ma t/m vr 09.00-17.00u

Op weg naar aanpak 
jongerenoverlast
Vanuit het  wijkbureau wordt sinds enkele maanden gewerkt aan 

het ontwikkelen van een zogeheten Aanpak Jongeren op Straat 

(JOS-aanpak), specifiek voor de Binnenstad. In de andere wijken 

bestaat al langer een JOS-aanpak. Hierbij werken gemeente, politie,

jongerenwerk en opbouwwerk samen om overlast door jongeren 

in beeld te brengen en jongeren aan te spreken op hun gedrag.

Zaterdag 18.00 - 23.00 uur
Asch van Wijckskade: 3 Surinaamse en
2 Nederlandse jongens, 19-22 jaar, uit
Hoograven en Overvecht. De jongens
blowen en vervelen zich. Gevraagd of
zij mee willen voetballen op 22/12 bij
voetbaltoernooi. De groep is enthou-
siast, mobiele nummer genoteerd.
Wordt vervolgd.

Breedstraat: 4 jongens & 2 meiden,
circa 16-18 jaar van verschillende
nationaliteiten, staan voor LARA te
blowen. er ligt glas op de grond waar
ze niets vanaf weten.“Dit is ons tref-
punt, wij gaan zo naar de disco”, zeggen
ze. Zelfde groep van gisteravond.
Wordt vervolgd.

Voetbaltoernooi

Op zondag 22 december - direct na de
Ramadan en vlak voor Kerstmis - 
organiseren de jongerenwerkers van
Cumulus voor jongeren van 15 t/m 22
jaar een voetbaltoernooi.Alle jongeren
die in de Binnenstad wonen of verblij-
ven kunnen zich opgeven.
Locatie: Sporthal Hoog Catharijne
Tijd: 14.00 - 18.00 uur.
Toegang gratis
Informatie & aanmelden:
Hasan Genç, Cumulus (275 95 40)

jongerenwerkers van Cumulus, links Hasan Genç
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Sloop bunker 
Servaasbolwerk 

Op 8 oktober 2002 heeft het college
van burgemeester en wethouders inge-
stemd met sloop van de bunker op het
Servaasbolwerk. Het gebouw uit het
laatste jaar van de tweede wereld-
oorlog moet plaats maken voor de
nieuwbouw van 16 appartementen.

Hoewel de bunker volgens het
gemeentebestuur een zekere cultuur-
historische waarde heeft, is het van
mening dat toevoeging van 16 apparte-
menten in de Binnenstad belangrijk is.
De hoge architectonische en steden-
bouwkundige kwaliteit van het
nieuwbouwplan is eveneens een zwaar-
wegend argument geweest.Ten slotte is
het feit dat het huidige gebouw niet
gemakkelijk of economisch rendabel
hergebruikt kan worden ook nog een
overweging  om goedkeuring te geven
aan de sloop van het gebouw. Het
College is van mening dat de realise-
ring van het nieuwbouwplan een
architectonische en stedenbouwkundig
waardevolle toevoeging is aan de 
openbare ruimte in de zuidelijke
Binnenstad.

Binnenkort start er een artikel 19 pro-
cedure (afwijking van het huidige
bestemmingsplan) . Bij deze procedure
is het mogelijk dat omwonenden ziens-
wijzen indienen bij de gemeente.
Omwonenden worden te zijner tijd
geïnformeerd over de procedure.

Maatregelen
Breedstraatbuurt
worden definitief

De werkgroep Verkeer van de
Kwaliteitskring Breedstraatbuurt stelt
wethouder Van den Bergh voor de ver-
keersmaatregelen, waarmee dit jaar
een proef is genomen, definitief te
maken. Daarvoor zijn  formele ver-
keersbesluiten nodig die volgens de
wettelijke procedure gepubliceerd
worden en waartegen op dat moment
bezwaren kunnen worden ingebracht.

Nu de proef is geëvalueerd kunnen
verkeersdrempels aangelegd worden.
Deze drempels komen op de

Breedstraat in het verlengde van het
pleintje tussen de Predikherenstraat en
de Loeff Berchmakerstraat en op het
Predikherenkerkhof bij de aansluiting
op de Lange Lauwerstraat. Of de derde
drempel op de Van Asch van
Wijckstraat bij de aansluiting van de
Van Asch van Wijckskade noodzakelijk
is, hangt af van de definitieve vorm van
het opnieuw in te richten Van Asch van
Wijcksplein.Voor dit plan wordt op dit
moment en zogenaamde artikel 19
WRO-procedure gevolgd waarover
begin 2003  een besluit wordt ver-
wacht. Dan kan ook het van Asch van
Wijcksplein worden opgeknapt naar de
ideeën van de buurt.

Tot de  proef met de verkeersmaatre-
gelen was in april besloten. Het college
was van mening dat de overlast door
verkeer, die door bewoners en bedrij-
ven in deze buurt wordt ondervonden,
met de maatregelen effectief werd bes-
treden. De overlast bestond vooral uit
rijden  met te hoge snelheden en het
hinderlijk rondjes draaien.
De aanpak - voorgesteld in nauwe
samenwerking met de Kwaliteitskring
Breedstraatbuurt -bestond uit het
afsluiten van enkele straten en de aan-
leg van verkeersdrempels.
Omdat het effect van de afsluitingen
vooraf moeilijk was te voorspellen
werd besloten voor een proefperiode
van 3 maanden.
Er is gewacht tot de verkeersomleiding
door de Breedstraatbuurt, in verband
met de werkzaamheden op de
Voorstraat, voorbij was.
De afsluitingen zijn begin september
aangebracht in de Loeff
Berchmakerstraat aan de zijde van de
Neude, de Pauwstraat tussen de Loeff
Berchmakerstraat en de
Predikherenstraat, de Kalverstraat aan
de zijde van de Predikherenstraat en
ten slotte de middenberm van de
Breedstraat tussen de Hardebollen-
straat en de Korte Lauwersstraat.
Voor de afsluitingen werden - deels uit-
neembare - palen gebruikt. Omdat bij
het begin van de proef bleek dat de
toegankelijkheid voor de vuilnisauto
problemen opleverde, zijn enkele aan-
passingen uitgevoerd die echter geen
afbreuk deden aan de proef.
Ook werd een regeling getroffen 
voor het bereikbaar houden van de
Kalverstraat tijdens de zaterdagse 
lapjesmarkt.

De monumentale acacia op het Wolvenplein is  niet meer. Begin
november is de boom door projectontwikkelaar ABB geveld bij
de werkzaamheden voor het nieuwbouwproject ‘Wolvenplein’.
Dat is bijzonder pijnlijk omdat het bouwplan, waarvoor ABB uit-
eindelijk een bouwvergunning van de gemeente heeft gekregen,
na veel discussie uitging van behoud van de boom. De acacia
werd als belangrijk groenelement in de buurt beschouwd en het
bouwplan is daarom zodanig aangepast dat de boom behouden
kon worden en het bouwplan ‘om de boom heen is gedrapeerd’.
ABB geeft de fout toe en onderzoekt hoe dit heeft kunnen
gebeuren. De gemeente beraadt zich over een schadevergoeding.
Op de plaats van de school komen  24 appartementen,
3 ‘hofwoningen’ en 1 praktijkwoning  met  onder het maaiveld
een  stallingsgarage met 54 plaatsen. Oplevering  zomer 2004.
Prijzen van  220.000 tot   589.950 euro, exclusief  parkeerplaats.
Op de foto: de sloper maakt korte metten met de school.

Acacia ten
onrechte geveld



De politie geeft diverse tips over wat
u zelf kunt doen tegen fietsdiefstal.
Op het wijkbureau kunt u daarover 
2 folders ophalen: de Fietsregistratie-
kaart (zie de vorige Binnenstads-
krant) en de folder over fiets-
parkeren in het Stationsgebied.
Hierin zijn onder andere de volgende
tips opgenomen:

• zet uw fiets altijd op slot, ook al
bent  u maar even weg

• zet uw fiets met meerdere sloten
vast: een slot voor het voorwiel,
het liefst vastgemaakt aan het
frame, een ander slot om het
frame vast te maken aan een fiet-
senrek (aanbindbeugel) of een
ander vast voorwerp  

• bevestig de sloten zo vast mogelijk.

van de vakdienst. Door onwennigheid
met het systeem en een andere manier
van werken loopt het soms nog niet
helemaal op rolletjes.Als dat beter gaat
zal het makkelijker zijn de historie van
een melding terug te vinden en de mel-
der te informeren.
Een melding over een kapotte lantaarn-
paal die op het wijkbureau binnenkomt,
gaat meteen door naar de Remu. Het
wijkbureau kan daarna niet meer zien
of en wanneer de storing is opgelost.
Een overvolle prullenbak is vaak al
geleegd voordat de betreffende RHD-
medewerker dit in het systeem heeft
aangegeven. Soms gebeurt dit helemaal
niet, zodat de medewerkers op het
wijkbureau denken dat er niets is
gebeurd.
Op de langere termijn behoort het tot
de mogelijkheden dat er één centraal
nummer komt voor alle meldingen dat
dag en nacht bereikbaar is. Dan kunnen
ook andere instanties, bijvoorbeeld  de
politie of de Remu, aan het BMU-
systeem gekoppeld worden.

Meldingen kunt u doorgeven aan het
wijkbureau, tel. 2863960 of per e-mail:
binnenstad@utrecht.nl.
Ook positieve reacties zijn welkom.
Voor noodgevallen buiten kantooruren:
tel. 2861100.
Meldingen m.b.t. openbare verlichting
rechtstreeks bij de Remu,
tel. 0800-0100.
(Probeer het nummer van de straatlan-
taarn te noteren voordat u belt.)
Meldingen aangaande Hoog Catharijne:
Corio, tel. 0800-677 6777.
Meldingen  over beheer en onderhoud
Stationsgebied : NS Concernhuisvesting
tel. 030-3004409.

Klien-team 

Het programmateam Integrale
Veiligheid Binnenstad heeft het Klien-
team opdracht gegeven om een tijdje

Uw fiets beter vast
met aanbindbeugels

In navolging van het zuidelijke deel van
de stad worden binnenkort ook in het
noordelijke deel fietsrekken vervangen.
Er worden zwarte fietsklemmen -
bekend als de DSB-rekken - geplaatst,
die ruimte bieden aan ongeveer 6 fiet-
sen. Deze rekken zien er een stuk
netter uit dan de losse fietsklemmen.
Aan deze standaardrekken kun je ech-
ter alleen je voorwiel vastmaken.
Daardoor is het voor sommige fietsen-
dieven nog mogelijk een fiets - of een
frame zonder voorwiel - te stelen. Om
het hen een stuk moeilijker - of zelfs
onmogelijk - te maken, worden de
fietsrekken uitgebreid met zogeheten
aanbindbeugels: een stang die aan de
ene kant aan het fietsrek vaststaat en
aan de andere kant met een tegel aan
de grond.Aan die stang kun je het
frame vastmaken. Dat maakt de kans
op diefstal een stuk kleiner.

Fietsrekken én aanbindbeugels zijn
inmiddels besteld. Zodra ze er zijn,
worden er 38 rekken inclusief 114 aan-
bindbeugels geplaatst; 3 per rek. Naar
verwachting gebeurt dat eind decem-
ber, begin januari. Met deze ingreep
wordt de openbare ruimte wat netter
én u kunt met een geruster hart uw
fiets achterlaten.
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extra schoon te maken in de grachtste-
gen. Daar klagen bewoners en
ondernemers over afval dat zwervers
en junks daar achterlaten. De overlast
varieert van dozen tot ontlasting en
andere viezigheid. Het maakt er de
grachtstegen niet aantrekkelijker op.
Van november tot februari komen de
mensen van het Klien-team enkele
keren per week in de stegen. Deze
inzet staat los van het reguliere werk
van de RHD. Daarnaast krijgt het
Jodenrijtje eenmalig een flinke schoon-
maakbeurt. Daar worden een keer
goed duivenpoep en zwerfvuil verwij-
derd en schoffelwerk gedaan.
Als het wijkbureau tevreden is over
het werk van het Klien-team verlengt
ze de opdracht nog eens om de
grachtstegen voor langere tijd schoon
te houden.

Het Klienteam is een onderdeel van
Bureau Dagloon. Dat is een uitzendbu-
reau voor dak- en thuislozen.Andere
teams zijn onder andere het Klus-team,
het Soap-team en het Home-team.
Iedereen kan een aanvraag doen bij
Bureau Dagloon om tegen betaling via
losse opdrachten of een contract dak-
en thuislozen allerhande werk te laten
verrichten (296 13 80).

Nieuw systeem voor 
registratie klachten

De gemeente heeft een nieuw meldin-
gensysteem, genaamd BMU: Bewoners
Meldingen Utrecht. Hierin worden alle
meldingen en klachten geregistreerd,
voor zover die betrekking hebben op
de gemeente. Of het nu gaat om een
omvergereden paaltje op straat of een
fontein die niet meer functioneert, met
het nieuwe systeem is een goede
afhandeling van de melding mogelijk.
Bij de tien wijkbureaus in Utrecht kun-
nen de meldingen doorgegeven
worden.Aan de hand van de aard van
de melding bepaalt de medewerker
welke gemeentelijke  afdeling verant-
woordelijk is voor de afhandeling.

Op het Wijkbureau Binnenstad zijn
sinds de invoering ruim 1250 meldin-
gen binnengekomen van bewoners en
gebruikers van de Binnenstad. Dankzij
die meldingen heeft de gemeente een
beter zicht op wat er goed gaat in de
stad en wat beter kan. De database
met gegevens bevat een hoop informa-
tie die gebruikt kan worden voor
aanpassing voor de langere termijn.
Het merendeel van de klachten wordt
binnen enkele dagen opgelost.

Bijna de helft van de meldingen komt
terecht bij de wijkopzichter. Het gaat
dan om meldingen over straatmeubilair
en het onderhoud van groenvoorzie-
ningen en wegen. Zo’n 20% gaat naar
de Reinigings- en  Havendienst en dan
gaat het over (zwerf)vuil, volle prullen-
bakken en andere soorten vervuiling.
Deze laatstgenoemde meldingen zijn
vaak niet meteen op te lossen. Het is
bijvoorbeeld organisatorisch vaak niet
mogelijk meteen een extra veegploeg
te sturen. De RHD werkt met een vast
schema en afwijken hiervan is erg las-
tig. Het is wel nuttig om deze
meldingen te registreren. Het kan bij-
voorbeeld wel leiden tot een aangepast
veegschema voor het volgend jaar of
een budget voor incidentele schoon-
maakacties.

Het systeem werkt goed, maar nog
niet optimaal. Soms kan de klacht 
niet opgelost worden. In die gevallen
moeten wij de melder over de reden
hiervan informeren. Het wijkbureau is
hierbij wel afhankelijk van de informatie

Spreekuur 
wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad,Yet van
den Bergh, houdt eenmaal per maand
spreekuur in wijkbureau Binnenstad.
Als u iets met haar wilt bespreken,
kunt u zich hiervoor (liefst telefonisch)
en uiterlijk één week vóór het spreek-
uur aanmelden bij het wijkbureau
Binnenstad op telefoonnummer 
030-2863960.
Als u aangeeft waarover u inlichtingen
wilt hebben of geven of waarover u
met de wethouder van gedachten wilt
wisselen, dan maken de medewerkers
een afspraak voor u.

Het eerstvolgend spreekuur is gepland
op 18 december 2002.



boom? Waarom hangen we sterren
voor de ramen? Waarom eten we
eigenlijk zo uitbundig met kerst, en het
liefst aan een tafel vol met kaarsen? En
wat gebeurde er nu precies in dat stal-
letje? Het Catharijneconvent werpt een
nieuw licht op oude verhalen.

Bijzondere boodschappen
Het museum biedt een eigen, verras-
sende ‘winkeltocht’ langs een aantal
‘kerstetalages’. Een speciale route door
het oude, sfeervolle kloostergebouw
neemt de bezoeker mee langs middel-
eeuwse kerststalletjes, kleurige panelen,
maar ook langs levensgrote engelen,
gedekte kersttafels, een kerststal met
bewegende figuren en een prachtig ver-
sierde kerstboom.

Oude stal in een nieuw jasje
De rondgang vindt haar hoogtepunt in
de beroemde, 18e-eeuwse
Napolitaanse kerststal. Die kerststal
met zijn 56 kleurrijke figuren zal dit
jaar op een geheel nieuwe wijze wor-

Van 7 december 2002 tot en met 5
januari 2003 is Museum
Catharijneconvent in feestelijke kerst-
stemming.Voor jong en oud zijn er
bijzondere dingen te zien en te bele-
ven. De middeleeuwse gangen van het
museum zijn versierd met kerstgroen
en er staan prachtige kerstbomen. De
tafel is gedekt, de lichtjes branden al.
Een stralende ster wijst de weg naar

het kindje in de stal. Een speciale
theatervertelling voert bezoekers van 
4 tot 88 mee langs oude en nieuwe
kerstverhalen. Het museum is boven-
dien beide kerstdagen geopend.

Het is feest!
Kerstmis is een feest met bomen en
lichtjes, met kaarsen en sterren, van
lekker eten met familie en vrienden.
Maar wat is de betekenis van die kerst-

Geboorte van Christus, detail van Middelrijns altaarstuk, ca. 1410

den opgesteld door Dorine de Vos.
Deze ‘alleskunstenaar’, bekend van
haar spraakmakende inrichting van het
Rotterdamse Hotel New York, tekent
samen met de Utrechtse ontwerper
Jan de Rode voor de inrichting van dit
unieke kerstevenement.

Nog meer activiteiten
In alle weekenden tijdens de tentoon-
stelling én op beide kerstdagen brengt
meesterverteller Victor Frederik op
onvergetelijke wijze zijn kerstverhalen
voor jong en oud. Kerstarrangementen
zijn er op 8, 15 en 22 december. Er is
een speciale kijktocht in het museum
waarbij kinderen in etalages naar din-
gen zoeken die wel óf niet bij het
kerstfeest horen. Kinderen kunnen ver-
der naar hartelust puzzelen, kleuren en
lezen in het kerstatelier Een compleet
overzicht van alle activiteiten is te vin-
den onder het kopje tentoonstellingen
op www.catharijneconvent.nl.
Reserveren voor de vertelvoorstellin-
gen is aan te raden 
(ma t/m vr, tel. 030 - 2313835).

Museum Catharijneconvent

Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
tel: 030 - 2317296 / 2313835
fax: 030 - 2317896
www.catharijneconvent.nl

Openingstijden
di t/m vr 10-17 uur
za en zo 11-17 uur
NB: 1e en 2e kerstdag open van 11 tot 17
uur! 
Gesloten op maandagen en op 1 januari

Toegangsprijzen p.p.
volwassenen Ä 6,-
65+ / U-pas / groepstarief Ä 5,-
CJP / MJK via NS of Rabobank Ä 3,-
MJK,Vrienden,Ver. Rembrandt gratis 
kinderen t/m 5 jaar
gratis
kinderen 6 t/m 17 jaar  Ä 3,-
gezinskaart Ä 15,- 
(2 volwassenen en max. 4 kinderen)
NB: voor de speciale activiteiten 
geldt een toeslag.

Zin in kerst
Feest voor iedereen in Catharijneconvent Feest voor iedereen in Catharijneconvent 

Zittend Christuskind als Salvator Mundi
Zuid-Nederland, ca. 1550

Aanbidding der Koningen in: Ludolf van Saksen,
Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi;Antwerpen, Claes Leeu, 20 nov. 1488







eerste editie beleefde. Inmiddels liggen
er ook inspirerende plannen voor een
jeugdoperawerkplaats.
De stad heeft nog meer plannen op
muziekgebied. Zo wordt geprobeerd
het voormalige Nicolaïorgel naar 
de stad terug te halen en weer
bespeelbaar te krijgen, krijgt Utrecht 
misschien een beiaardopleiding en 
krijgen diverse wijken een Huis voor
de Muziek.
Verder is het de bedoeling dat er
structureel in de zomer een muziek-
programmering komt. Op het ogenblik
staat  ’s zomers het hele culturele
leven in Utrecht nog vrijwel stil.

Uitgevonden creaties
Schilderijen van Jan Bouman en Tjalf
Sparnaay zijn te zien op de  laatste ten-
toonstelling van het jaar van Galerie
Utrecht. Jan Bouman (1945) studeerde
in Berlijn en exposeert voornamelijk in
Duitsland. Hij schildert precies en
scherp, maar een fijnschilder is hij niet.
Zijn creaties zijn  door de realiteit
gevoed, maar toch meer uitgevonden
dan nageschilderd.
Sparnaay (1954) is duidelijk beïnvloed
door de Dada-beweging en de 
Pop-Art. Zijn schilderijen zijn zowel
humoristisch als monumentaal, klassiek
en toch lichtvoetig.
t/m zo 22 dec; Oudegracht 340.

dressenA
ACU, politiek cultureel centrum
Voorstraat 71, tel. 2314590; www.acu.nl
Akademietheater
Janskerkhof 17, tel. 2341108 / 2342100
www.theaterkikker.nl
Augustinuskerk
Oudegracht 69
Aorta, architectuurcentrum 
Achter de Dom 14, t e l . 2 3 2 1 6 8 6 ; w w w. a o rt a . nu
Catharinakerk
Lange Nieuwstraat 36
Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
Domkerk
Achter de Dom 1, tel. 2310403
www.domkerk.nl
Doopsgezinde kerk
Oudegracht 270
Gebouw Kunsten en We t e n s c h ap p e n
Mariaplaats 27, tel. 2316730
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Hofman Café
Janskerkhof 17a; www.hofman-cafe.nl
Instituto Cervantes
Domplein 3, tel. 2334261
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Kleine Catacombe
Oudegracht a/d Werf 275
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
Moira
Wolvenstraat 10, tel. 2368583
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof
Ottone
Kromme Nieuwegracht 62, tel. 2313368
Palladio
Kleine Geertekerkhof 1, tel. 2314963
Pieterskerk
Pieterskerkhof
RASA
Pauwstraat 13A; tel 2316040; www.rasa.nl
RonDom
Domplein 9, tel. 2333036
SJU Jazzpodium
Varkenmarkt 2, tel. 2331978; www.sjujazz.nl
Stadsschouwburg
Lucas Bolwerk 24,
info: tel. 2324125; kassa: tel. 2302023
Theater Kikker
Ganzenmarkt 14, tel. 2319666
www.theaterkikker.nl
Tivoli 
Oudegracht 245, tel. 2311491
reserveren tel. 0900-3001250; www.tivoli.nl
Tumult, debatcentrum
tel. 2332430; www.tumultdebat.nl
Vredenburg, muziekcentrum
V re d e n b u r g , t e l . 2 3 1 4 5 4 4 ; w w w. v re d e n b u r g . n l

De agenda is met zorg samengesteld en
mede mogelijk gemaakt door Città della
Musica en Gastheerschap & Cultuur
Museumkwartier. De redactie is niet
verantwoordelijk voor eventuele foutieve
vermeldingen en tussentijdse wijzigingen.

Zie ook:

www.binnenstadskrant.nl

Felicia van den End, leerlinge van Abbie de Quant in de afdeling Jong Talent

Get Down  weer open
Get Down, de discotheek in de voor-
malige Scala-bioscoop in de Potter-
straat, is weer open onder de naam
Get Down Dancepalace. De zaak was
deze zomer dichtgegaan wegens voort-
durende p roblemen met – vooral –
M a rokkaanse jongere n .
Een andere bekende Utrechte disco-
theek, Hordijk op de Mariaplaats, is na
een grondige verbouwing heropend als
Storm. Er is een zij-ingang gekomen op
de Springweg.

Heinrichs directeur
Vredenburg
Mathieu Heinrichs, tot dusver adjunct,
heeft tot eind 2004 een vaste aanstel-
ling als directeur van het
Muziekcentrum. Dit kon gebeuren
omdat Leefbaar Utrecht en diens 
cultuurwethouder Gispen niet langer
vasthouden aan het idee dat het
Muziekcentrum en de Schouwburg
samen één directeur moeten hebben.

Prijs voor Uphoff

Manon Uphoff  krijgt 6 december de
C.C.S. Crone-prijs, de nieuwe tweejaar-
lijkse prijs voor literatuur van de stad
Utrecht.

Uitzonderlijk 
jong talent
De Faculteit Muziek van de HKU heeft
een speciale afdeling voor kinderen en
jongeren  van 7 tot 16 jaar met een
uitzonderlijk muzikaal talent. Er is nu
een gelegenheid in K. en W.,
Mariaplaats,op zondagen om twaalf uur
vier concerten bij te wonen, waarin
deze talenten zich voorstellen als solis-
ten en als leden van
kamermuziekensembles.
22 december,23 februari, 11 mei,

22 juni. Losse kaarten E 7,50,
abonnement E 25,00.
030-2314044 of e-mail:
concerten@muziek.hku.nl 

‘Ongehoorde’ 
kerstmuziek
Koor, orkest en solisten van de
Muziekkring De Nederlandse Cantorij
onder leiding van Maarten Kooij maken
zondag 15 december om half vier in de
Gertrudiskerk,Willemsplantsoen, veel
‘ongehoorde’ feestelijke kerstmuziek
uit verschillende landen en tijden,

gecomponeerd in heden en ver 
verleden.
Toegang naar draagkracht.
Inlichtingen: 0343 561771.

Bieb heeft geen geld
voor culturele zondag
De Gemeentebibliotheek wil met ple-
zier op koopzondagen en culturele
zondagen activiteiten ontwikkelen,
maar kan die niet uit haar gewone mid-
delen betalen. Ze vindt het verwijt van
sommige raadsleden dat ze op zonda-
gen niets onderneemt daarom
onterecht. ‘Geef ons het geld, dan zul je
eens wat zien’, luidt de boodschap.

Tekening voor  Ä 89

'Echte kunst voor een kleine prijs' is
het thema van de leden-tentoonstelling
van het genootschap Kunstliefde.
Elke kunstenaar heeft ten minste één
werk, tekening of object beschikbaar
gesteld voor de prijs van Ä 89,39
(tekening) en Ä 178,78 (klein plastiek).
Nobelstraat 12a
t/m 29 december

Utrecht wordt 
Jeugdoperastad
Jeugdopera is een speerpunt  in het
muziekbeleid van Utrecht. De gemeen-
te wil de stad de komende jaren tot
centrum van vooruitstrevende projec-
ten op het gebied van jeugdopera
maken. Het motto daarbij is Utrecht
Jeugdoperastad.
Onder het voornemen ligt een stevige
voedingsbodem dankzij het werk van
het Utrechtse gezelschap Buffo
Operamakers en dankzij het Yo!
Internationaal Jeugdoperafestival,
dat vorig jaar oktober zijn succesvolle

schilderij van Jan Bouman



Geen blowers op de Nieuwegracht
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Monicabrug is de situatie er niet beter
op geworden.Als automobilist zie je
heuvelafwaarts een brede lege straat
voor je en als overstekende voetganger
word je midden op de brede asfalt-
strook overvallen door het
aanstormende autoverkeer.

Vroeger stonden er verkeerslichten
aan de kant van de Oudenoord, maar
dat is nu niet meer nodig (mag niet
meer), de Jacobsstraat is immers 30
km/uur geworden. Stoplichten staan er
nog wel bij de Jacobikerk.Alleen, de
wirwar aan voetgangers- en fietsover-
steekplaatsen en het van alle kanten
komend verkeer maken de situatie
aldaar zeker niet duidelijker.
De Jacobsstraat is breed, kaal, onaan-
trekkelijk. Dat was al eerder
geconstateerd.Alleen: er is geen geld
om daar wat aan te doen.Wellicht ook
mede om deze redenen begint er dui-
delijk een leegstand van de winkels op
te treden.Tegen het eind van het jaar
verdwijnt ook Koot Lightdesign nog.
Steeds meer begint de Jacobsstraat te
verworden tot een duidelijke scheiding
tussen het westelijke en oostelijke deel
van Wijk C.
Ook de gemeente ziet het probleem,
maar  op korte termijn zou er niet
meer kunnen worden gedaan dan het
aanleggen van een vluchtheuvel bij de
Oranjestraat. Dit gaat de bewoners
natuurlijk niet ver genoeg. Samen met

de middenstad willen zij bekijken hoe
de Jacobsstraat aantrekkelijker kan
worden gemaakt. Bijvoorbeeld . door
nog wat overbodige opstelstroken te
verwijderen, door de straat voetgan-
gersvriendelijker te maken, door
bomen te plaatsen.Wellicht kan er dan
bijvoorbeeld ook nog een bakker wor-
den overgehaald om een winkel in de
straat te openen.

Ben Nijssen

deze maand overladen met een enorm
ecologisch verantwoord cadeau. De
vegers nemen het steeds weer gelaten
in ontvangst. Soms kun je een blad
horen vallen. Blowers komen er niet
aan te pas. De rustige sfeer op de
gracht zou dat nauwelijks toestaan.
Men kiest voor puur handwerk ,dit
keer  ondersteund door de gemeente
met de “bladboot”.

Bezems en schoppen komen uit een
kleine door een bewoner beschikbaar
gestelde werfkelder ; de koffie in
wedgwood ,en koek, staan anderhalf
uur later klaar in de riante juist 
gerenoveerde werfkelder van nr. 52.
Jaarlijks komt ieder gemiddeld  vier
keer aan de beurt voor het vegen.
Palenstein: ‘Ik stuur hen een week
vooraf nog even een reminder!” 
Hij heeft zich destijds , na een enige
jaren buitenland, gretig als veger aan-
gemeld “voor een beetje cohesie”.
Gezien de sfeer om en nabij de werf-
kelder van nr. 52 en gereedschaps‘hok’
is dit aardig gelukt.
“Zo zie je nog eens iets van die reno-
vatie bij de overburen en blijf je op de
hoogte van het wel en wee op de
gracht”.
We zien hier een prachtige mix van
persoonlijke zorg voor eigen bezittin-
gen en voor die van ons , ons allemaal.

Jannet G.Vegter

Hoe het ook zit met de socia-
le cohesie, aan de leefbaarheid op
en langs de Nieuwegracht wo rd t
in ieder geval al zo’n twaalf jaar
e l ke maand gro e p s gew i j ze ve ge n d
gewe r k t . . . . en met succes.

Joan Kipp- Brinkman trok aanvankelijk
de kar, mede ondersteund door haar
echtgenoot Frans Kipp. Jaren heeft zij
zich ingezet voor het organiseren en
wegwerken van vuiligheid langs werf en
gracht.
Sinds ongeveer zes jaar zwaait de heer
van Palenstein Helderman (bewoner
van nr. 38) de scepter in een poging-
met zo’n veertig tot 45  grachtbewo-
ners - de zaak in het reine te houden.
Hoewel aangenomen wordt dat men-
sen met een eigen woning beter dan
huurders zouden zorgen voor hun leef-
omgeving, worden ook hier  matrassen
uit het raam gekeild en restanten van
bouwmaterialen en andere rommel
‘even buiten geparkeerd’.
Maar de rotzooi komt toch vooral van
passanten. Poep, pies en naalden zijn
geen echte bijzonderheid. Natuurlijk,
ook hier doet de RHD zijn werk, maar
dankzij de als heel doeltreffend en
gezellig bekend staande “veegclub” blijft
de Nieuwegracht toch schoner dan
anders het geval zou zijn.
De Binnenstadskrant was getuige van
het  vegen op de tweede zaterdag van
november. Jaarlijks wordt de club in

Jacobsstraat 
aan face-lift toe

In feite klagen de bewoners van
Wijk C er al enige jaren over: je voelt je
als fietser of voetganger niet veilig in de
Jacobsstraat. Zeker na de aanleg van de

Geen blowers op de Nieuwegracht

Sociaal pension

Het deze zomer geopende 'soci-
aal pension' van het Leger des Heils op
de Nieuwegracht 93 heeft  dit najaar
voor veel overlast gezorgd, onder
andere door dealen en prostitutie.
Om de overlast te verminderen mogen
de bewoners nu drugs (in elk geval 
softdrugs en alcohol) gebruiken in het
gebouw. Dit heeft tot een vermindering
van de overlast geleid, maar hiermee is
deze voorziening wel een stuk opge-
schoven in de richting van hostels zoals
die in andere buurten komen.

Red

Red

Red



‘Binnenstadsmanager duur en overbodig’ stond boven

mijn artikel in de vorige Binnenstadskrant. Blijkbaar

een pakkende kop en tekst, want nooit eerder heb ik

zoveel reacties losgeweekt en kritiek op mijn ingezon-

den bijdrage ontvangen.

De vele reacties waren voor Centrum Utrecht aanlei-

ding om dit onderwerp opnieuw ter discussie te stellen.

Niet alleen intern, maar ook met de opdrachtgevers

van het bureau BRO, de afdeling Economische zaken

van onze gemeente.

Hoewel wij nog steeds achter onze oorspronkelijke stellingen
staan, heeft de opnieuw gevoerde discussie toch ook een aantal
punten naar voren gebracht die ervoor pleiten om het plan om
een Binnenstadsmanager aan te stellen niet bij voorbaat af te
schieten. De invulling en uitvoering van de plannen rond het
Stationsgebied bijvoorbeeld raakt ook de oude Binnenstad. Het
is voor de daar gevestigde ondernemers een strikte noodzaak
om vanaf het eerste moment bij deze gigantische operatie
betrokken te zijn. Het is nog maar de vraag of het uit vrijwilli-
gers bestaande bestuur van Centrum Utrecht over voldoende
tijd en capaciteit beschikt om de belangen van zijn leden in alle
gevallen optimaal te behartigen.Alleen al om die reden kan een
Binnenstadsmanager  - mits ook mede aangestuurd door
Centrum Utrecht -  een welkome aanvulling betekenen. Het is

voor mij onbegrijpelijk dat in het conceptadvies dat het bureau
BRO heeft opgesteld, maar ook tijdens de discussies die daar-
aan vooraf zijn gegaan, geen woord werd gerept over de
argumentatie en voordelen zoals ik die nu heb omschreven.
Als dat wel het geval was geweest had ik mij in mijn vorige 
artikel minder negatief uitgelaten en was nadere discussie 
overbodig.

Eén van die zaken die bij de invulling van het Stationsgebied al
aan de orde is geweest  - en waar nog menige discussie over
gevoerd zal worden -  betreft de markt op het Vredenburg. Het
ziet er naar uit dat het Vredenburg in de toekomst onvoldoen-
de plaats voor een grote en interessante markt kan bieden. Een
eventueel vertrek van het Vredenburg lijkt onontkoombaar. Een
aantal winkeliers zal dat betreuren en een aantal zal er vanwege
overlast niet echt rouwig om zijn. Maar de opmerking van wet-
houder Lenting om de markt naar het Westplein te verplaatsen
is schokkend en tegen dat plan moeten wij ons ook echt ver-
zetten. Centrum Utrecht is van mening dat de markt een
wezenlijk onderdeel is van de woon-, winkel- en horecafunctie
van de oude Binnenstad en daarom voor de oude Binnenstad
bewaard dient te blijven. Natuurlijk zijn er ook alternatieven.
Zelf denken wij in de richting van het Domplein en omgeving,
inclusief het nieuwe stadhuisplein in de Korte Minrebroeder-
straat. Dat lijkt ons een uitstekende locatie. Dichtbij het woon-
en winkelgebied en het sluit ook aan bij de bloemenmarkt op
het Janskerkhof. De markt, die volgens mij dan groter en aan-
trekkelijker zal zijn dan de huidige, zou dan op het Domplein
staan, in de Domstraat, de Korte Jansstraat, de Minrebroeder-
straat en voor de ingang van het Stadhuis. Ik hoop dat dit wilde,
maar wel serieus bedoelde plan ook veel reacties zal opleveren.

Zonder in herhaling te willen treden  - ik heb er ten slotte al
meerdere keren over geschreven -  wil ik nogmaals aandacht
vragen voor de veiligheid in onze Binnenstad. Mijn eerdere arti-
kelen zijn niet altijd even goed gevallen bij de politie en onze
wijkagenten. Zij doen immers hun best en er zijn ook dikwijls
successen te melden, maar daar heb ik nog nooit één woord
aan gewijd. Ik heb begrip voor die kritiek en laat ik er duidelijk
over zijn, de dames en heren in het blauw verdienen dikwijls
een aai over hun bol. Maar wij zijn nog lang niet waar wij moe-
ten zijn en daar gaat het ons om. Gelukkig begint het zo
langzamerhand een beetje tot de maatschappij door te dringen
hoe groot het probleem van onveiligheid voor ondernemers is.
Op de voorpagina van het Utrechts Nieuwsblad van zaterdag 9
november j.l. staat weer een groot artikel dat een winkeldief
bijna altijd vrijuit gaat. Deze frustratie is een voorbeeld van een
discussie die wij al jaren met de Utrechtse politie en met justi-
tie voeren. Hoewel onze gesprekken altijd in een goede sfeer
verlopen, blijven wij het gevoel houden dat justitie en de
Utrechtse korpsleiding de veiligheid in de Binnenstad niet als
hun hoogste prioriteit beschouwen. Laten wij hopen dat de vele
landelijke publiciteit van de laatste weken over dit gevoelige
onderwerp ook de bazen van onze wijkagenten doet realiseren
dat het zo niet langer kan en dat zij meer geld, tijd en energie
aan de problemen van ondernemers in onze Binnenstad 
moeten besteden.

Lodewijk Osieck
Voorzitter ondernemersvereniging Centrum Utrecht
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A rose is a rose is a windroos

De windroos in de bestrating van de Stadhuisbrug, die bij renovatie van de brug grotendeels
was verdwenen, ligt nu midden op het plein en niet meer ingeklemd tussen de rijweg en de
bibliotheek. Door de indeling van de ruimte was het twaalf jaar geleden niet mogelijk de
roos in het centrum te leggen. Ze komt nu veel beter tot zijn recht.
De foto werd gemaakt vanuit het raam van de werkkamer van de burgemeester.

Misschien toch Binnenstadsmanagement
CENTRUM UTRECHT

De ondernemersvereniging
Centrum Utrecht zet zich in
voor een goed ondernemers-
klimaat in de Utrechtse
Binnenstad. Centrum Utrecht
behartigt de belangen van
ondernemers bij de gemeen-
te, neemt initiatieven voor
een aantrekkelijke Binnenstad
en geeft informatie aan haar
leden over actuele ontwikke-
lingen. Centrum Utrecht
heeft een afgevaardigde in het
bestuur van de Kamer van
Koophandel Utrecht en is lid
van het Platform Binnenstad
Utrecht (PBU).

Centrum Utrecht
(Visschersplein 160 H8)
Postbus 506
3500 AM  UTRECHT
tel. 2317438/2400717
fax 2304713



Er moet nog veel gebeuren, of liever,
eigenlijk is er sinds het referendum nog
niks gebeurd, zo leek het wel. De orga-
nisatoren deden tenminste voorkomen
alsof de besluitvorming over het
Masterplan, dat over een half jaar klaar
dient te zijn, nog helemaal moet begin-
nen. En dat terwijl in een ander zaaltje
van het stadhuis wethouder  Lenting al
had gesproken  over verplaatsing van
de markt . Bij die gelegenheid maakte
hij bovendien diverse raadsleden boos
met de mededeling  dat hij had laten
uitzoeken hoe de cijfers er uitzien als
je het Muziekcentrum helemaal  sloopt
en vervolgens een nieuw muziekpaleis
bouwt. Een raar initiatief, bedenkend
dat voor veel kiezers de belofte dat
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Gezever over Stationsgebied

investeringen van particulieren daar
weer op gang komen, en ‘de koppeling
weer tot stand komt met het kernwin-
kelapparaat van de Binnenstad.’. Er
komt een nieuw trottoir, een nieuw
fietspad en betere verlichting.
Het Vredenburgplein wordt voor
155.000 euro opgeknapt.

Wat verwachten 
ze van ons? 

De Wijkraad, na de zomer 
geïnstalleerd als opvolger van de
Overleggroep Binnenstad, belegt eind
januari een bijeenkomst om van bewo-
nersgroepen en andere organisaties te
horen wat zij van dit nieuwe orgaan
verwachten. Het is de bedoeling om er
een gezellige avond van te maken, met
een eenvoudig dinerbuffet, in een zaal
met tafels voor zeven personen, en aan
elke tafel één of twee wijkraadsleden.

Ziekteverzuim

Leidinggevenden bij de gemeente

Muziekpaleis moet 
in 2007 open

De gemeente dubt nog over de
vraag of Herman Hertzberger zal wor-
den uitgenodigd het nieuwe ‘muziek-
paleis’ te ontwerpen, of dat een prijs-
vraag wordt uitgeschreven.Voordeel
van een prijsvraag is dat er misschien
een heel gedurfd ontwerp naar voren
komt. Nadeel is dat de procedure
waarschijnlijk meer tijd kost. Het 
college hoopt dat het muziekpaleis 
- een samenvoeging van Muziekcentrum
V re d e n b u r g ,T i voli en Stichting Jazz
Utrecht -  medio 2007 zijn poorten
opent. De financiële paragraaf bij de
rapportage over de voortgang van het
project is de raadsleden vertrouwelijk
ter hand gesteld  

Opknapbeurtje voor
Vredenburg-noord

Het college denkt dat door
130.000 euro te besteden aan de open-
bare ruimte van Vredenburg-noord de

althans de grote zaal gehandhaafd
blijft, de doorslag gaf bij hun keuze
voor Visie A.Tussen haakjes: totale
afbraak is voordeliger, maar de
gemeenteraad heeft inmiddels besloten
dat daarvan geen sprake kan zijn.
Spreekstalmeester Maarten Konigs, van
beroep participatiedeskundige, begon
zonder uitleg een half uur later dan
aangekondigd, en versterkte de mistige,
half-religieuze sfeer door de ‘kernspe-
lers’ van Cório, Jaarbeurs en
NS-Vastgoed met jij en hun voornaam
aan te spreken. Jongens onder elkaar,
maar aardige jongens, die Utrecht echt
fantastisch vinden, maar er toch niet
wonen, zoals bij navraag bleek.
Marktkoopman Kas den Hollander, die

Het was aangekondigd als een stadsdebat over het Stationsgebied,

maar het leek meer een samenkomst  waarop gelijkgestemden elkaar

vertellen hoe goed de Heer het met ons voor heeft.

Dankzij de nieuwe politiek is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezin-

gen het Stationsgebied nu in goede handen, luidde de boodschap.Visie A

biedt prachtige vergezichten. En bewoners en gebruikers moeten helpen

bij de inkleuring van dat landschap.Want de tijd van beslissingen in ach-

terkamertjes  ligt achter ons.

was gekomen om wat te horen over
het Vredenburg, onderging het allemaal
zwijgend, in tegenstelling tot oud-raads-
lid Thijs Ornstein. Hij was het gezever
op een gegeven moment zat en vroeg
de heren te stoppen met hun ‘bijna
beschamend  gebabbel in algemeen-
heden’.

Helaas was de avond toen al bijna om.
Het ‘debat’ diende als opmaat voor een
serie ‘participatie-avonden’ over het
Stationsgebied. Op 10 december  volgt
de slotbijeenkomst  in het Stadhuis.
Hopelijk grijpt Ornstein dan eerder in.

Dick Franssen

hebben in november een formulier
moeten invullen waarin zij aangeven
hoe groot het ziekteverzuim  op hun
afdeling volgend jaar maximaal zal zijn.
Zij moeten aan wethouder Gispen van
personeelszaken verantwoording afleg-
gen als hun prognose niet wordt
gehaald. Het ziekteverzuim bij de
gemeente is nu 10,9 procent, en dat 
is te hoog, vindt de wethouder.

Meer overlast na
sluiting ‘tunnel’

De sluiting van de Stations-
dwarsstraat heeft in eerste instantie
geleid tot meer overlast, onder meer
doordat het systeem van dealen, helen
en gebruiken is verstoord, waardoor
onder de groep meer onrust ontstond,
zo berichten b. en w.
Ze voegen er aan toe dat de overlast
door verslaafden nooit helemaal 
zal verdwijnen.Verblijf in Hoog
Catharijne en Stationsgebied is 
voor een ieder toegestaan.
Ook voor verslaafden.

Haasje over

Voordat hij op zijn sokkel werd
gezet keek Barry Flanagans sterk
ondervoede Thinker on the Rock nog
even om zich heen. Maar nee hoor,
nergens wat te eten.
Utrecht heeft het intellectuele, magere
haasje intussen in zijn hart gesloten. Hij
kreeg al en paar keer een bos wortels,
en had ook al eens een hoedje op.

Den Hollander wachtte tevergeefs
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Het bewonersplatform

Centrale Oude Stad

(COS) heeft op 4 okto-

ber tweemaal een

schouw gehouden van

het HOV-traject Lange

Jansstraat-Nobelstraat,

’s morgens om negen

uur en ’s middags om

vijf uur. Bij deze schou-

wen, die elk een uur

duurden en gevolgd

werden door een dis-

cussie met de

aanwezigen, waren

ongeveer  25 personen

aanwezig. Behalve

bewoners uit de omge-

ving waren er

buschauffeurs,

raadsleden van de

Wijkcommissie

Binnenstad,

medewerkers van het

HOV-projectbureau,

een verkeersdeskudige

en een vertegenwoor-

diger van het

buurtcomité

Vogelenbuurt.

De aanwezigen hebben vastgesteld dat het projectbureau HOV
zich nu een jaar inspant om met verkeersgeleidende maatrege-
len de veiligheid van dit traject voor fietsers en voetgangers te
verbeteren en de functionaliteit van de busbaan voor het gemo-
toriseerde verkeer te bevorderen. De breed gedragen conclusie
van beide schouwen is dat ondanks deze inspanningen en inves-
teringen dit deel van de HOV nog steeds zeer onveilig is. De
verklaring is dat de echte oorzaak van het probleem niet wordt
aangepakt: er zijn teveel verkeersstromen door een te smalle
doorgang.

De deelnemers aan de schouwen hebben vele avonturen
beleefd. Een bloemlezing:

• Verkeersovertredingen zijn eerder regel dan uitzondering.

• Verkeersdeelnemers gedragen zich chaotisch, kennelijk omdat
men de verkeersstromen als onlogisch ervaart.

• De smalle doorgang voor voetgangers wordt geblokkeerd
door ladende en lossende auto’s, vuilniscontainers, vuilniszak-
ken, terrassen, fiets(wrakk)en, steigers, etc.

• Personenauto’s en zelfs bussen passeren elkaar, met levensge-
vaarlijke gevolgen.

• Er wordt te hard gereden, want de busbaan nodigt daartoe
uit.

• Overdag houden de bussen zich goed aan de maximum 
snelheid van 30 kilometer per uur, maar rijden hoog in de
versnelling en veroorzaken dan extra geluid- en stankoverlast.

• De overstekende weggebruiker moet in één keer zes ver-
keersstromen (tweemaal voetgangers, tweemaal fietsers en
tweemaal auto's, taxi's en bussen) tegelijk overzien, omdat er
geen ‘vluchtmogelijkheden’ zijn.

• Er zijn oudere, minder valide buurtbewoners, maar ook
ouders met opgroeiende kinderen die niet meer over durven
te steken. Uit ervaringen uit andere steden blijkt dat een
degelijke verkeersbarrière een sociale scheiding tussen wijken
veroorzaakt.

• Bevoorraders van winkels en cafés zijn opgezadeld met een
fiks probleem: ze moeten kiezen tussen lange en tijdrovende
ritten met handkarretjes of illegaal voor de deur gaan staan
en het voet- of fietspad blokkeren.

• Kruispunten zijn onlogisch en onoverzichtelijk en vragen
teveel de aandacht van de weggebruiker.

• Stoplichten staan zo lang op rood dat fietsers en voetgangers
zelf beslissen wanneer ze oversteken.

Conclusie: de busbaan is een onding door een historisch zo
waardevolle Binnenstad. Niemand is er gelukkig mee. De bewo-
ner niet, de voetganger niet, de fietser niet, de ondernemer niet,
de buschauffeur niet. Het is bedroevend dat de hoge investerin-
gen in dit deel van de HOV-baan zo’n onacceptabel resultaat
hebben opgeleverd.

Tijdens en na de schouwen hebben de deelnemers enkele
mogelijke oplossingen geformuleerd.
1. De busbaan op dit 30 km traject herinrichten conform de
normen van een 30 km weg, dus inclusief voetgangersover-
steekplaatsen en met verwijdering van zoveel mogelijk
verkeersgeleidende voorzieningen. De oversteekbaarheid verbe-
tert en het wordt wat veiliger, maar de doorstroming verbetert
niet en ruimte voor laden en lossen blijft uit.
2. De baan afsluiten voor bus- en taxiverkeer dat de stad
inkomt, en dit verkeer leiden via de Wittevrouwenstraat en de
Voorstraat. De vrijkomende ruimte gebruiken voor het oplos-
sen van de huidige knelpunten, bijvoorbeeld voor laden en
lossen, taxistandplaatsen, fietsparkeerplekken, ruimte voor het
aanbieden van huisvuil en containers.
3. Een groot deel van de 1600 bussen per dag omleiden via de
nog te voltooien busbaan om de zuid. Hierdoor zullen de ver-
keersdruk, geluidsoverlast en trillingen minder worden, maar
andere knelpunten zijn niet op te lossen. Op korte termijn zal
die busbaan echter niet voltooid worden.

Het COS, en met ons vrijwel iedereen die deelnam aan de
schouwen, kiest op korte termijn voor de tweede oplossing,
omdat die de meeste knelpunten oplost. Natuurlijk gaan er dan
nog steeds 800 bussen de stad uit, plus het overige verkeer.
Hiermee ontstaat een betere doorstroming voor alle verkeers-
deelnemers, wordt een sociale scheiding voorkomen en
verbeteren de voorwaarden voor ondernemers, zodat het win-
kelaanbod in de Nobelstraat meer kwaliteit kan krijgen. Op
langere termijn biedt de derde oplossing soelaas.

Natuurlijk, het is jammer van de investeringen tot nu toe.Van
fouten moeten we leren.Wat wij voorstellen is een investering
in de kwaliteit van de Binnenstad waarvan bijna iedereen vindt
dat die heel erg gewenst is. De Voorstraat wordt er drukker
door, maar een vergelijking met vroeger gaat niet op. Bussen
zijn immers een stuk schoner geworden, en natuurlijk krijgt ook
de Voorstraat een wegdek dat trillingen vermindert.

Het is ons bekend dat het college het voornemen heeft oplos-
sing twee uit te voeren. Naar deze variant loopt op dit moment
een onderzoek, en volgend jaar zal hierover worden besloten.
Wij hebben de keuze al gemaakt.

MarijkeVolkers en Paul Opdam

18

Teveel verkeersstromen
op deel HOV-traject
Teveel verkeersstromen
op deel HOV-traject

Wellicht zebrapaden op busbaan

De gemeente gaat ‘indringend’ bekijken of er zebrapaden
kunnen komen op de HOV-baan. Dankzij die toezegging is een
kort geding van de baan, dat bewoner Theo Haffmans met steun
van het bewonersplatform Centrale Oude Stad  had aangespan-
nen.
Haffmans vindt – en hij niet alleen – dat er op de busbaan veel
te hard wordt gereden, niet alleen door bussen, maar ook door
taxi’s. Dat er geen verkeersdrempels kunnen worden aangelegd
begrijpt hij. Zebrapaden zijn daarom de enige mogelijkheid om
iets te doen aan de veiligheid van voetgangers.

Red

Nobelstraat



Begin volgend jaar wordt de Mariaplaats  heringericht, waarbij
de inrichting meer in overeenstemming wordt gebracht met de
rest van  het Museumkwartier. Het fietspad verdwijnt, de voet-
paden worden verbreed en de rijbaan versmald. Die versmalling
is mede mogelijk door het verdwijnen van lijn 2 van de
Mariaplaats, waar wij destijds actie voor hebben gevoerd.Alleen
leggen de geparkeerde auto's nu zulke strakke voorwaarden op
dat er toch problemen ontstaan. De ontwerpers van de
gemeente hebben bedacht dat het pleindeel achter de pomp
parkeervrij moet worden. Op zich een goede zaak, maar de
gemeente wil niet dat het totaal aantal geparkeerde auto's
omlaag wordt gebracht. Een belangrijke reden daarvoor is dat
men de inkomsten aan parkeergelden niet wil missen. Daarom
is in het ontwerp de zone met dwars geparkeerde auto's
(tegenover Stairway en voor de Mariahoek) uitgebreid.
Daarmee zou naar mening van het COS de herinrichting een
achteruitgang voor de (vaak fietsende) bewoners betekenen,
omdat die na het opheffen  van het fietspad langs deze dwars
geparkeerde auto's moeten rijden. Die hebben bij het uitrijden
weinig uitzicht en vormen dus een gevaar voor de fietsers.
Vreemd genoeg is de Mariaplaats geen 'hoofdfietsroute', hoewel
veel fietsers de route Station - Mariaplaats - Springweg -
Hamburgerstraat etc. gebruiken.Wat het COS wil is erkenning
van deze route als hoofdfietsroute, en een veilige inrichting van
de Mariaplaats voor fietsers. Dat betekent dan dat een aantal
parkeerplekken moet worden ingeleverd.
De Wijkraad voor de Binnenstad gaat minder ver in zijn oor-
deel. Hij beschouwt het ontwerp een grote verbetering ten
opzichte van de huidige situatie, maar vindt dat het dwarsparke-
ren zo snel mogelijk moet worden vervangen door
langsparkeren, eventueel aan beide kanten. De mogelijkheid
daartoe ontstaat als elders in de omgeving nieuwe parkeerplaat-
sen komen, bijvoorbeeld in het Stationsgebied.
Op het gebied van de fietsroutes speelt nog meer. De Lange
Nieuwstraat is na de herinrichting geen voorrangsweg meer.
Maar omdat in een oude nota deze straat is aangemerkt als
hoofdfietsroute heeft de Fietsersbond de gemeente verzocht
hier opnieuw voorrang in te stellen. De gemeente wil hierop
ingaan, maar het COS vindt dit een heilloze ontwikkeling omdat
dan de Lange Nieuwstraat opnieuw een racebaan zal worden.
Wanneer de route via de Hamburgerstraat (die voor fietsers
veel meer belang heeft dan de Lange Nieuwstraat) hoofdfiets-
route wordt, is het argument om op de Lange Nieuwstraat
voorrang in te stellen, vervallen.

Opnieuw heeft de horeca het COS de afgelopen periode bezig-
gehouden. Een plek waar momenteel uitbreiding van de horeca
acuut dreigt is de Mariaplaats. De gemeente wil een procedure
starten om het illegale restaurant 'de Heeren' te legaliseren.
Daarvoor moet de bestemming worden gewijzigd. Maar het
gevaar bestaat dat daarin het hele pand van de voormalige
sociëteit wordt meegenomen. En dat loopt door tot aan Achter
Clarenburg (nu nog sportschool), zodat dan daar ook nieuwe
mogelijkheden voor horeca ontstaan. Het COS zal dit scherp in
de gaten houden.

Zoals elders in deze krant ook gemeld, ligt er een ambtelijke
nota met een voorstel om het horecabeleid op drie punten te
wijzigen: verruiming van de vestigingmogelijkheden voor restau-
rants, lunchrooms e.d., verruiming van het terrassenbeleid, en
een betere omschrijving van het begrip 'additionele horeca'.
Dankzij de enkele jaren geleden ingevoerde 'differentiatie'
wordt nu in het bestemmingsplan vastgelegd welk soort horeca
zich op een bepaalde plek mag vestigen (discotheek; cafe; cafeta-
ria; of restaurant). Het is hierdoor niet meer mogelijk dat een
discotheek die veel overlast veroorzaakt zich vestigt in een
pand waarop oorspronkelijk een horecabestemming was afgege-
ven voor een tearoom. Het gemeentebestuur is van mening dat
er in de Binnenstad een gebrek is aan restaurants, bistro's, ijssa-
lons etc., en wil nu op met name genoemde plekken meer
vestigingen toestaan. Het zou dan voor elk van deze plekken
gaan om maximaal één nieuwe vestiging per jaar.Voor de ZOS
zijn dit: Mariaplaats, Springweg, Oudegracht aan de werf, Lange
Nieuwstraat, Zocherplantsoen.Wij hebben in onze reactie
gesteld dat wij in ieder geval de Springweg en het
Zocherplantsoen ongeschikt vinden als plaatsen voor nieuwe
vestigingen. De Springweg is een woonstraat die al rijkelijk met
horeca is gezegend, en het Zocherplantsoen is in de eerste
plaats een groenvoorziening en geen uitgaansgebied.Wat betreft
de twee andere punten in de nota: de uitbreiding van de terras-
sen raakt ons niet direct omdat het ook daar gaat om met
name genoemde plekken, die allemaal buiten de ZOS liggen. En
we vinden een betere omschrijving van de 'additionele' horeca
een goede zaak. Onder additionele horeca worden restaurants
in musea, galeries e.d. verstaan. De uitbreiding hiervan kan met
een betere omschrijving wellicht enigszins aan banden worden
gelegd.

Han van Dobben
(Bewonersplatform Zuidelijke Oude Stad)
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Herinrichting Mariaplaats is
achteruitgang voor fietsers

Mariaplaats, midden 19e eeuw

1200-1300 daklozen

In Utrecht zijn op het ogenblik
1200 tot 1300 dak- en thuislozen,
de jongeren meegerekend. Dit
vertelde René Mol, directeur van
het Catharijnehuis, tijdens een
bezoek van de Raadscommissie
voor de Binnenstad aan zijn dag-
opvang. Mol zei verder dat de
voortdurende aanwas van nieuwe
mensen hem bevreemdde. ‘De
onderkant blijft maar groeien’.
Het Catharijnehuis, dat tegen-
woordig zeven dagen per week
van tien tot zes open is - bijna een
verdubbeling ten opzichte van
vroeger - krijgt per dag zestig tot
zeventig daklozen over de vloer.
Per jaar ziet Mol 800 verschillende
gezichten.
Het Catharijnehuis is bestemd
voor niet-verslaafden, maar een
heel streng deurbeleid is er niet.
De bezoekers krijgen gratis soep
en kunnen voor een klein bedrag
een brooodmaaltijd eten. Enkele
keren per week is er een warme
maaltijd voor maximaal twaalf per-
sonen.Verder zijn er douches en
kunnen kleren worden gewassen
en omgeruild.



Programma  
winter / voorjaar 2003

Cumulus start in het voorjaar weer
een aantal nieuwe activiteiten voor vol-
wassenen en senioren bij u in de
Binnenstad. De cursussen vinden veelal
plaats in buurtcentrum Oudegracht.
Dit voorjaar zijn er bijvoorbeeld zelf-
verdedigingscursussen waarin zowel
verbaal als fysiek gewerkt kan worden
aan uw zelfvertrouwen op straat. De
Schrijf WerkPlaats begint een nieuwe
cyclus van 8 lessen waarin u goed leert
schrijven voor uzelf en voor anderen
en er is een cursus over Utrechtse
schilders.
Ook heeft Cumulus speciaal voor seni-
oren computerbasis,- tekstverwerken,-
en internetcursussen in het internet-
café Time2Surf. Voor het
Theaterpodium 55+ kunt u terecht op
dinsdagochtend in buurtcentrum
Oudegracht.

De nieuwe folder van Cumulus waarin
deze activiteiten en cursussen uitge-
breid aan bod komen ligt na de
Kerstvakantie op alle buurtcentra, bibli-
otheken etc. Dus haal de folder, lees,
en geef u snel op.
De activiteiten voor kinderen zullen
weer in een speciale kinderfolder ver-
meld staan die de kinderen na de
kerstvakantie van school meekrijgen.

Voor informatie over deze en alle
andere activiteiten kunt u bellen met
het Wijkservicepunt de Leeuw, tele-
foon 030 – 2759550, tussen
10.00-16.00.

Vrijwilligerswerk
belangrijk

Cumulus is een welzijnsorganisatie,
actief in de Binnenstad, Noordoost en
Overvecht. In vrijwel alle sectoren en
accommodaties worden de beroeps-
krachten bijgestaan door vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk is voor Cumulus van
onschatbare waarde: zonder inzet van
vrijwilligers zou het welzijnswerk niet
kunnen bestaan!
Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar
daar staat veel persoonlijke waardering
tegenover. Cumulus heeft een goede
vrijwilligersregeling, waarin alle rechten
(en plichten) zijn geregeld.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk
of wilt u meer informatie over de ver-
schillende mogelijkheden? De
contactpersoon vrijwilligerswerk van
Cumulus helpt u bij het zoeken naar en
vinden van vrijwilligerswerk dat bij u
past.
De contactpersoon vrijwilligerswerk is
bereikbaar via het Wijkservicepunt de
Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,
telefoon 275 95 50.

Kerstmiddag Animato

Ieder jaar organiseert het ouderenkoor
Animato in het Dienstencentrum een
kerstmiddag. Het belooft weer een
gezellig samenzijn te worden met veel
bekende kerstliedjes, die u ook mee
kunt zingen.
Er wordt een kerstverhaal gelezen en
gedichten voorgedragen. Een muzikaal
optreden zorgt voor een extra feeste-
lijke stemming.

Vrijdag 20 december 
van 13.30-17.00 uur 
Dienstencentrum 
Willem van Noortplein 19
Entree: Ä 2,50
Voor informatie en kaartverkoop:
Dienstencentrum: 030-2713749

Schaken

In het Dienstencentrum,Willem van
Noortplein 19, wordt elke vrijdag van
13.15-16.30 geschaakt door een aantal
enthousiaste 55-plussers.
Als u zin heeft kunt u geheel vrijblij-
vend een partijtje komen spelen. Hier
zijn geen kosten aan verbonden. U kunt
ook altijd langskomen bij het
Dienstencentrum of voor meer infor-
matie bellen naar onze contactpersoon
tel. 2430198.

Zaalvoetbaltoernooi 
Futsal Binnenstad 
zondag 22 december 14 - 18 uur
Sporthal Hoog Catharijne .
Voor jongeren van vijftien tot en met
22 jaar.Toegang gratis.
Voor info en vragen:
Cumulus, Buurtcentrum De Leeuw,
Hasan Genç, tel. 2759540

Kinderkerstmarkt

En ouders zijn natuurlijk ook van harte
welkom! Na het grote succes van vorig
jaar, is er besloten dit jaar weer een
Kinderkerstmarkt te houden!  
Op 24 december van 11.00u tot
14.00u is er in Speeltuin ‘De Kleine
Dom’ weer van alles te doen.

Wat kun je verwachten??

• Musical ‘Oliver’ opgevoerd door kin-
derkoor ‘Jonge Gracht’!

• Kindervrijmarkt!

• Verkleed op de foto in de kerststal!

• Koek & zopie!

• En een bezoek van de Kerstman!!

Kom op 24 december naar de
Kinderkerstmarkt in 
Speeltuin ‘De Kleine Dom’
Lange Nieuwstraat 79

Voor meer informatie:
Speeltuin De Kleine Dom 
030 – 231 37 53
Buurthuis de Lauwer
030 – 231 42 36

Girlzclub
In oktober is er in Buurtcentrum de
Leeuw een nieuwe activiteit voor mei-
den van start gegaan. Ben jij tussen de
12 en 15 jaar oud dan kun je iedere
zondagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
terecht op de Girlzclub. Ben je tussen
de 16 en 19 jaar oud dan ben je wel-
kom van 15.00 tot 17.00 uur bij
Girlzclub 2.

Kom samen met je vriendinnen mee-
doen aan leuke activiteiten. Sieraden
maken, praten over ouders en andere
dingen, voorlichting en discussies over
verschillende onderwerpen. Maar er
kan ook gezellig gekletst worden en
bijvoorbeeld een film gedraaid worden.

Heb jij nog leuke ideeën? Laat het ons
dan weten, dan kijken wij of het moge-
lijk is.

De Girlzclub kost 0,50 euro per keer.
Wil je meer weten? Kom dan even
langs of bel en vraag naar Petra Louter
of Jolanda Slobbe.

Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
030-2759540 / 030-2759532
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Cumulus All Inside Sport
voor kids van 8 t/m 12 jaar

Cumulus biedt een veelzijdig binnensportprogramma voor jongeren van 8 tot
en met 12 jaar. Onder begeleiding van de sportleiders tijdens het All Inside
Sport uur kun je trefballen, basketballen, voetballen en veel meer andere spor-
ten.
De volgende activiteiten worden aangeboden:

Maandag 15.30 - 16.30 uur All Inside Sport Daltonschool
Dinsdag 16.30 - 17.30 uur Voetbal Daltonschool
Woensdag 15.30 - 16.30 uur All Inside Sport Koekoekschool
Donderdag 17.00 - 18.00 uur Voetbal Daltonschool

De kosten voor ll Inside Sport zijn Ä 0,50 per keer.

Er worden ook verschillende sportcursussen gegeven o.a Streetdance, Judo en
Basketbal.Wil je meedoen laat het ons even weten.
Voor meer informatie bel het sportteam:
Linda, Erik en Hassan 
telefoon: 030- 275 95 41

Speeltuin 
de Kleine Dom

Lange Nieuwstraat 79, tel. 2313753
geopend ma t/m vr 10-17u; za 11-17u
tot 12jr , toegang gratis

Peuterknutselclub
tot 4 jaar; ma, wo en vr 10.30 uur
Thema december:
Van Sint via vogels naar de kerst

wo en za diverse activiteiten
Kerstvakantie gesloten op 
25 en 26 dec en 1 jan

Hoofdkantoor:

Pahud de Mortangestraat 65-67

3562 AB Utrecht

Tel: 275 84 90

info@wwocumulus.nl
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De stad veiliger en leuker maken,
dat willen de Binnenstadskinderen die
lid zijn van de Kinderraad. Dit jaar zijn
dat  Randy Pauw, Beer Poelma,Wolf
Poelma, Koen Prins, Gino van Hal,
Anne-Roos van Manen en Kim Kooren.
Ze willen dat er meer speelplekken en
skate-banen komen, zodat je niet meer
op gevaarlijke straten hoeft te spelen.

Begeleidster van de Binnenstadsgroep
is  Alinda van Lunshof: “Ik vind het
belangrijk dat kinderen inspraak heb-
ben.We gaan ook dit jaar weer langs
alle scholen.Van de kinderen van groep
7 en 8 inventariseren we wat zij veran-

Preventief fouilleren 

B. en w. willen dat  preventief
fouilleren ook in Utrecht mogelijk
wordt. De burgemeester moet de
bevoegdheid krijgen om gebieden aan
te wijzen waar volgens informatie van
de politie de veiligheid in het geding is
door illegaal vuurwapenbezit. In die
gebieden kan vervolgens het Openbaar
Ministerie de politie opdragen preven-
tief te fouilleren op wapenbezit.
Deze bevoegdheid is mogelijk gemaakt
door een recente wijziging van de
Gemeentewet en de Wet Wapens en
Munitie. Het aanwijzen van een veilig-
heidsrisicogebied geldt voor een
bepaalde duur en niet langer dan strikt
noodzakelijk is.

Kastanje gered

De kapvergunning voor het vellen
van de grote kastanje in de tuin van
het pand Lucas Bolwerk 15 is ingetrok-
ken. Met de omwonenden is de
gemeente bij nader inzien van mening
dat de boom beeldbepalend is voor het
straatbeeld van de Korte en Lange
Jufferstraat.

De Arm wordt trendy
De Arm, eigenaar van een serie

winkels in tweedehands goederen op
de Oudegracht, heeft samen met het
Kringloopcentrum Utrecht op de
Verlengde Hoograveneweg een waren-
huis-grote kringloopwinkel geopend
voor de ‘gewone’ spullen. De winkels
op de Ougegracht krijgen een meer
trendy karakter.

Exit wijkcommissies

C DA , PvdA en D66 zijn boos ove r
het feit dat de gemeenteraad in meer-
derheid heeft besloten de raadscom-
missies voor de wijken af te schaffen en
te ve rvangen door één commissie vo o r
alle tien wijken gezamenlijk.
In het collegeprogramma was afgespro-
ken de commissies, die de ogen en
oren van de gemeenteraad in de wijken
moesten zijn, te versterken, niet om ze
af te breken.

Vraag van de redactie van de
Binnenstadskrant: een raadscommissie
voor alle tien wijken? Dat is toch de
gemeenteraad?

Crisiscentrum

Om politie en huisartsen te ont-
lasten komt er in Utrecht opnieuw een
crisiscentrum dat de hele week dag en
nacht open is.Tot '96 was er een 
24-uurs-centrum in het W.A.Huis 
op de Lange Nieuwstraat.

Overschilderen

De krakers van de 'Unicapanden'
op de Ganzenmarkt moeten hun huis
overschilderen. Een paar maanden gele-
den gaven ze hun onderkomen een
zeer opvallend verfje. Met name het
raadslid Edzard van Holthe had zich er
zeer aan geërgerd.

Cameratoezicht haalt
doelstelling niet

Hoewel de doelstelling niet is
gehaald gaat Utrecht door met het
cameratoezicht. Op het ogenblik bewa-
ken 21 camera's de route Neude-
M o re e l s e p a r k . Er komt nu uitbre i d i n g
naar het V redenburg en de Drieharing-
s t r a a t . De in 2001 gefo r mu l e e rde 
doelstellingen waren onder meer een
toename van het ve i l i g h e i d s g evoel bij
uitgaanspubliek en bewoners en een
afname van de geweldsdelicten met tien
p ro c e n t . Het aantal gemelde delicten is
echter niet afgenomen en slechts dert i g
p rocent van het publiek zegt zich ve i l i-
ger te vo e l e n . Het positieve nieuws is
dat er dankzij de camera's misdrijve n
zijn opgelost die anders onopgelost
w a ren gebleven en dat de politie uit-
barstingen van gewe l d , w a a r g e n o m e n
op de monitor, sneller kan smore n .

Binnenstad leuker maken
derd willen, wat ze belangrijk vinden.
We willen dat ze in groepjes van mini-
maal twee een plan bedenken.. Ik wil
zoveel mogelijk meningen verzamelen.
Begin februari  komt er een wijkvoor-
ronde. Daar komt het plan van onze
wijk uit. Daarna debatteren de kinde-
ren in de raadzaal van het stadhuis
over de plannen en stemmen ze over
wat het beste plan is. De winnende
wijk krijgt 20.000 euro om het plan uit
te voeren..Wie weet wordt het idee
van de Binnenstad straks wel uitge-
voerd”.

Josina Heuvelsland

Nightliner brengt
jongeren thuis

De Nightliner gaat in Utrecht op
zaterdagnacht rijden. Dit is in de afge-
lopen Jongerenraadsvergadering
besloten. Daarnaast gaat  de
Jongerenraad feesten organiseren bij
verschillende poppodia in de stad, spe-
ciaal voor jongeren tussen de 13 en 18
jaar oud.
De nachtbus rijdt voorlopig zes maan-
den op proef. Achtpersoonsbusjes
zullen jongeren veilig thuisbrengen in
alle wijken van de stad. Kaartjes kosten
Ä 2,50. Een meerderheid van de
Jongerenraadsvergadering gaf de voor-
keur aan de halte bij Vredenburg. Met
het voorstel om de busjes om half vier
‘s nachts te laten vertrekken waren de
meeste jongeren het niet eens. Zij zien
liever dat ze bijvoorbeeld een uur later,
om half 5, kunnen vertrekken.
Er wordt geld vrijgemaakt voor de
proefperiode. Daarna zal de Nightliner
zichzelf moeten bedruipen.

De eigen uitgaansavonden- en midda-
gen  worden georganiseerd  in
samenwerking met Ekko, City Hall
(voormalige Axl) en Tivoli onder de
naam Safe City Tour.

Zorgen over Zocher

Het Bewonersplatform Zuidelijke Oude Stad (ZOS) maakt zich ernstig
zorgen over het Zocherplantsoen. In de gemeentelijke begroting is voor
de jaren 2002 - 2004 een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor het
opknappen van het plantsoen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het niet
lukken de beheersvisie dit jaar gereed te hebben. En dat betekent dat het
vermoedelijk niet mogelijk is de voor 2002 begrote post in zijn geheel op
een zinvolle wijze te besteden. Het ZOS stelt voor om in 2002 slechts die
maatregelen uit te voeren waarvan al bij voorbaat duidelijk is dat die nodig
zijn, hoe de visie ook uitvalt. Er moeten wegen gezocht worden om mid-
delen die in 2002 niet zinvol besteed kunnen worden, door te schuiven
naar volgende jaren.
Overigens vindt het ZOS dat de verwaarlozing van het plantsoen dermate
groot is dat voor een periode van langer dan drie jaar investeringen nodig
zijn om de achterstand in te halen.
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ger betekent het dat de overheid min-
der doorzichtig wordt. Het doel van de
WOB bijvoorbeeld is in het geval van
Lepelenburg gefrustreerd als gevolg van
de grote hoeveelheid witte vlekken in
de gemeentelijke archieven.
De slechte dossierzorg bij het project
parkeergarage Lepelenburg voedt de
veronderstelling dat 'als het hier fout
zit, het bij andere projecten ook wel
mis zal zijn.' Het roept vragen op over
dossierzorg elders binnen de gemeen-
te, in het bijzonder bij de diensten
DSO en DSB.
Voor GroenLinks is het voldoende
reden een onderzoek te wensen.
Inmiddels ligt er een breed gesteunde
onderzoeksvraag bij de
Rekenkamercommissie.

2861122, groenlinks@utrecht.nl.

Fietsenchaos
Aanpakken

Het Stationsplein is, ondanks een
poetsbudget van een slordige 2 miljoen
euro, nauwelijks (niet) schoner dan, pak
hem beet, 1 jaar geleden. Het ziet  er
net zo onaantrekkelijk uit als altijd:
graffiti, zwerfvuil, slecht wegdek en veel,
heel veel kapotte fietsen. En dan de
gebouwen zelf: door het gebruik van
goedkope materialen die snel veroude-
ren (zoals beton en kunststof) is een
grijsgrauwe plek ontstaan aan de rand
van ons stadshart.Van het huidige
Stationsgebied krijg je momenteel de
indruk dat het is opgegeven, ondanks
alle plannen die ervoor gesmeed wor-
den.
Er zijn veel fietsen in onze stad die,
soms al jaren, onbeheerd zijn gestald,
vaak in fietsklemmen. Op het
Sationsplein is de capaciteit van de
openbare fietsenstalling sinds het door-
voeren van het model van
oud-GroenLinkswethouder Hugo van
der Steenhoven in de jaren ‘90 gehal-
veerd, dit terwijl GroenLinks zich toch
altijd manifesteert als de fietserspartij
bij uitstek. De vraag naar stallingruimte
is sinds die tijd zeker niet afgenomen,
zoals iedereen in de omgeving van het
station kan constateren. Hoewel het
‘fietsstallingsprobleem’ wel nooit hele-
maal zal worden opgelost, is er
mogelijk wel iets te verbeteren.
Ik stel de volgende maatregelen voor,
die het karakter van een ‘campagne’
zouden moeten krijgen:
a. continue controle van het gehele
gebied van Stationsplein en directe
omgeving met (visuele) registratie van
fietsen die kennelijk lang onbeheerd
zijn achtergelaten en het merken van
die fietsen. Nachtelijke controle met
behulp van de politie.
b. verwijderen van gemerkte fietsen,

Archivering garage-
plan blijkt een zooitje

GroenLinks is er van geschrokken dat
veel stukken over de parkeergarage
Lepelenburg verdwenen  zijn. Dit kwam
aan het licht tijdens een WOB-proce-
dure , gestart in 2000 door stichting
Behoud Lepelenburg. Het gaat onder
meer om tekeningen, berekeningen,
notities en verkeersmetingen.
GroenLinks vraagt zich af of dit een
incident is of dat er structureel proble-
men zijn met archivering.
Bij het project parkeergarage
Lepelenburg is in elk geval niet zorgvul-
dig met de documenten omgegaan. Het
is schokkend te zien hoeveel documen-
ten niet (meer) zijn aangetroffen. Dit
betekent dat geld voor de productie
van stukken als verloren moet worden
beschouwd. Hiermee is opgebouwde
en op schrift gestelde expertise, die bij
andere projecten van pas kan komen,
verdwenen.
Slechte dossierzorg is ook om andere
redenen kwalijk. Het staat een goede
controle van de gemeenteraad in de
weg. Deze controlerende taak is met
de dualisering belangrijker geworden.
Ook voor (nieuwe) wethouders is het
moeilijk werken. De continuïteit van
bestuur komt in gedrang.Voor de bur-
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Kaas schaven

Het college van burgemeester en wet-
houders ontloopt de scherpe politieke
keuzes, die nodig zijn om bij de econo-
mische tegenwind het schip op koers
te houden. In plaats daarvan worden:

• de dienstreserves "opgeschoond", in
gewoon Nederlands potverteren.

• het "verdienend vermogen" 
structureel verhoogd met  
e 6 miljoen; dat noemen de 
meeste mensen: lasten verzwaren.

• de indexering van de budgetten voor
alle uitgaven met 1% gekort; in de
volksmond heet dit ‘kaasschaven’

Het ontlopen van keuzes is het gevolg
van de inconsistente samenstelling van
het college, van VVD tot PvdA en van
CDA tot Leefbaar Utrecht. Omdat er
geen duidelijke overeenstemming is
over de koers moet iedere coalitiepar-
tij tevreden gehouden worden.

Smakkelaarsveld
levensgevaarlijk 

Bij de plannenmakerij voor het
Stationsgebied worden inwoners,
ondernemers en ander belanghebben-
den betrokken. Het CDA juicht dit toe,
want met de keuze voor Visie A is de
definitieve invulling nog lang niet
gemaakt. Het is goed dat u op partici-
patiebijeenkomsten die ideeën naar
voren kunt brengen, zodat uiteindelijk
een plan ontstaat dat kan rekenen op
draagvlak onder gebruikers van het
gebied en de inwoners van de stad.
Ook voordat het bouwen begint moet
het in het gebied prettig vertoeven zijn.
Op dit moment wordt het door velen
niet als prettig en veilig ervaren. Eén
van de oorzaken ligt in de enorme
hoeveelheid troep op straat. Het hele
gebied is voortdurend smerig en dat is
niet bepaald prettig. Daarom zal er nog
harder aan voortdurende schoonmaak
moeten worden gewerkt.
Een ander probleem vormt de ver-
keersveiligheid. Onder andere het
Smakkelaarsveld is een doolhof voor
met name fietsers en voetgangers. Het

SP

opslag gedurende een zekere tijd waar-
in de fietsen kunnen worden opgehaald
en een systeem waarbij deze fietsen,
wellicht nog te herstellen, tegen een
beperkte vergoeding, beschikbaar wor-
den gesteld, bijvoorbeeld aan
(geregistreerde) slachtoffers van fiet-
sendiefstallen.
c. geleidelijke vervanging van de huidige
klemmen door het oude ‘alternerende’
model ter verdubbeling van de capaci-
teit. Daarnaast zo spoedig mogelijk
uitbreiding van de bestaande bewaakte
fietsenstallingen.

Jan Scheffer, Leefbaar Utrecht 

mag een wonder heten dat het aantal
ernstige ongelukken tot nu toe beperkt
is gebleven. Opstelplaatsen voor fiet-
sers bij stoplichten zijn veel te klein,
kruisingen van fietspaden met elkaar en
met andere wegen zijn onlogisch en
dus gevaarlijk.
Al anderhalf jaar geleden heeft de raad,
met instemming van de CDA-fractie,
geld beschikbaar gesteld voor een aan-
pak van het Smakkelaarsveld op korte
termijn. Het enige wat tot op heden is
gebeurd is wat extra schoonmaken.Van
een verbetering van de verkeersveilig-
heid voor fietsers en voetgangers is
nog niets terechtgekomen.Waar ande-
re politieke partijen nu vooral hameren
op schoonmaak, blijft het CDA van
mening dat tenminste een deel van het
geld moet worden gebruikt waarvoor
het was bedoeld: aanpakken van die
levensgevaarlijke verkeersituatie voor
fietsers en voetgangers .Voorstellen
van het college hierover zullen wij
onder meer daarop beoordelen.

Harm Janssen, fractievoorzitter CDA

Potverteren

Een tekort van 10 miljoen euro op de
begroting 2003 wil het college oplos-
sen door de ‘dienstreserves op te
schonen’. Er wordt dus gewoon inge-
teerd op de bestaande reserves, iets
dat gezien de onzekerheid naar de toe-
komst (ook de begroting in de jaren
daarna zal niet sluitend zijn) een bui-
tengewoon onverstandige zet is. Dit is
in gewoon Nederlands potverteren.
Roel Freeke, 06- 260 260 19



Wekelijks kijkt de politie tijdens de stapavonden actief

mee via beveiligingscamera’s. De camerabedienaars

staan in direct contact met agenten die toezicht hou-

den in het uitgaansgebied.

Anderhalf jaar gelden werden 21 camera’s in het gebied tussen
de Neude en de Mariaplaats geïnstalleerd. Het cameratoezicht
is bedoeld om geweldsincidenten zoveel mogelijk te voorko-
men. Daarnaast is het een uitstekend middel voor snel en
adequaat optreden bij incidenten en voor het oplossen van
(gewelds)misdrijven. Onlangs besloot het college van burge-
meester en wethouders tot een uitbreiding naar het
Vredenburg en de Drieharingstraat.

Meekijken en luisteren
Elk weekend, van donderdag tot zaterdagnacht, kijken twee
camerabedienaars in de avond- en nachturen actief mee. De
diensten beginnen op donderdag om 18.30 uur in verband met
de koopavond. Op vrijdag en zaterdag wordt er om 23.00 uur
gestart. Marco, bedienaar:“We zijn iets eerder aanwezig om de
apparatuur aan te zetten. Ondertussen wonen we voor het
laatste nieuws de dienstoverdracht bij. Hier horen we de bij-
zonderheden voor de komende nacht, bijvoorbeeld of er nog
ergens grote feesten gehouden worden.Tijdens het uitkijken 
luisteren we uiteraard mee met de berichtgeving die via de
meldkamer verloopt. Op die manier weten we steeds wat er
speelt, ook buiten het gebied dat wij kunnen overzien met de
camera’s.”

Kijken naar gedrag
Marco let bij het uitkijken vooral op het gedrag en de houding
van mensen. Marco:“Een stel dat hand in hand loopt, is niet zo
interessant.Wel als het bijvoorbeeld om een groep gaat die zich
uitbundig gedraagt.We hebben natuurlijk geen geluid, maar aan
het gedrag kun je veel zien.” Marco geeft de aanwezigheid van
zo’n groep direct door aan de politiemensen die toezicht hou-
den in het uitgaansgebied. Zij spreken op hun beurt de groep
meestal aan op hun gedrag en de eventuele overlast die ze
daarmee veroorzaken. Op deze manier worden veel vechtpartij-
tjes of irritaties die kunnen uitlopen op vechtpartijen in de kiem
gesmoord.

Verhoging pakkans
Duidelijk is geworden dat cameratoezicht in deze vorm de pak-
kans verhoogt. Onlangs werd een man mishandeld op de
Oudegracht. De drie daders waren er vandoor gegaan en door
hen te volgen via de camera’s konden zij getraceerd worden.
Marco:“Als je iemand in de drukke binnenstad, ‘s nachts, op
basis van een signalement moet zoeken, lukt dat bijna nooit.
Door het bekijken van de beelden zagen we de mannen lopen

en konden ze volgen tot aan het moment dat zij een horecage-
legenheid op de Mariaplaats inliepen. De collega’s hebben hen
als verdachte van mishandeling aangehouden.”

Oplossen
Sinds de invoering van cameratoezicht zijn meer zaken opge-
lost.Vooral het terugzoeken van beelden naar aanleiding van
gepleegde misdrijven, blijkt zijn vruchten af te werpen. Deze
beelden kunnen in het opsporingsproces een toegevoegde
waarde hebben als bewijs. Enkele keren zijn de beelden gebruikt
in het programma Opsporing Verzocht. Mede door het inzetten
van beeldmateriaal kon Justitie een zaak vorig jaar bewijstech-
nisch rond krijgen. Een man, verdacht van moord op een
prostituee, werd aangehouden en zit nu een gevangenisstraf uit.

Toekomst
Op dit moment werken de gemeente en de politie aan de uit-
breiding op het Vredenburg en de Drieharingstraat. Daarnaast
heeft de politie de opdracht gekregen om eventuele verdere
mogelijkheden van uitbreiding in de stad te onderzoeken.
Hiervoor worden de wensen van de wijkbureau’s en de politie-
districten in de stad geïnventariseerd. In een later stadium
wordt bekeken of, waar en met welk systeem eventuele uitbrei-
ding plaats kan vinden. In dit onderzoek wordt een aantal
aspecten meegenomen. Zo is cameratoezicht zoals dat nu
plaatsvindt niet zomaar te kopiëren op alle misdrijven. Er is nu
ervaring opgedaan met geweldsincidenten die zich vooral ken-
merken door een “lange aanlooptijd”. Je ziet een incident als het
ware ontstaan en hebt daardoor ook de tijd om te reageren en
zaken in de kiem te smoren. Bovendien zijn geweldsdelicten
gerelateerd aan min of meer vaste tijden en locaties (uitgaans-
gebied). Dit alles geldt minder voor andere soorten misdrijven
zoals veel voorkomende criminaliteit (autokraken, fietsdiefstal
e.d.) dat over de gehele dag plaatsvindt. Inzet van cameratoe-
zicht op dit soort delicten vergt een geheel andere aanpak die
consequenties heeft voor de inzet van politie.
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Wijkagenten Binnenstad &
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

District benoemt 
speerpunten voor toezicht

Het district Paardenveld
benoemt elke twee weken
speerpunten voor extra politie-
toezicht. Deze speerpunten zijn
een afgeleide van de diverse
activiteitenplannen, criminaliteit-
cijfers en signalen uit de buurt.
Het toezicht gebeurt door de
verschillende disciplines binnen
de politieorganisatie, zoals afde-
ling parkeren, bijzondere
wetten, wijkagenten, recherche
en noodhulp. Daar waar moge-
lijk en nodig zoekt de politie de
samenwerking op met andere
partijen zoals bijvoorbeeld de
Nederlandse Veiligheidsdienst of
de afdeling Toezicht.

In dit kader heeft de politie van
district Paardenveld afgelopen
weken extra toezicht in de
Breedstraatbuurt gehouden.
Reden voor het geïntensiveerde
toezicht rond de Breedstraat
waren de klachten uit de buurt.
Omwonenden hadden aangege-
ven overlast te ervaren van
onder andere straatprostitutie
en verkeersoverlast.

Uit de surveillance van deze
weken blijkt dat de overlast
vooral bestaat uit verkeersover-
tredingen. In de twee weken
van extra toezicht werden 110
parkeerbekeuringen uitgeschre-
ven. Daarnaast werden 56
bekeuringen uitgeschreven voor
hinderlijk gedrag, wildplassen en
diverse verkeersovertredingen.
In deze periode werden vijf
aanhoudingen gepleegd van
onder andere mensen die nog
een openstaande straf hadden,
fietsdiefstal en straatprostitutie.

Cameratoezicht

Je ziet het aan het gedrag



Locus Dei 

het vroor
ik gaf de dakloze wat geld
knoopte een gesprekje aan
hij lachte vriendelijk
deed mijn sjaal goed
voor de kou
zei hij -

op weg naar huis
een flits
was dit een antwoord
op mijn vraag
de immer brandende vraag
waar o waar
ben Jij te vinden God?

te midden van de wierook
de gewaden de prelaten
of ook zomaar
verrassend
op de hoek van de straat?

Oeke Kruythof

Locus Dei = Plaats van God

Kantoor en woningen
in oude bibliotheek 

De voormalige bibliotheek in de
Voetiusstraat 2-4 krijgt een woon- en kan-
toorfunctie. Na de opheffing van
zalencentrum Trait d’Union uit het pand, is
de gemeente, als eigenaar van het pand,
op zoek gegaan naar een koper. Mevrouw
Caroline Greep en de heren M. Ran en 
S. Ran kochten het pand voor 
e 1.444.000 en bouwen het om tot  
vijf grote woonappartementen en een
kantoor- of bedrijfsruimte van maximaal
ca. 320 m2.

Torenklokken 

De beheergroep Binnenstad gaat
bevorderen dat  Utrecht in navolging van
Amsterdam de torenklokken tussen ‘s
avonds elf en ‘s morgens zeven uitzet.
Overweging is dat de Binnenstad steeds
lawaaiiger wordt.

Meer tijd om andere
ligplaats te zoeken

Bezitters van pleziervaartuigen van
meer dan zeven meter die nu in de stad
liggen afgemeerd, krijgen tot 31 december
2003 de tijd om een ligplaats te zoeken bij
een jachthaven. De gemeente was eerst
van plan de grote jachten al heel snel weg
te sturen, maar heeft de termijn nu ver-
lengd. Hoogste prioriteit heeft thans het
voorkomen van nieuwe illegale situaties.

Het aantal ligplaatsuren voor de grotere
pleziervaartuigen is begrensd om de
doorvaarbaarheid en beheersbaarheid van
de Utrechtse wateren te waarborgen.
Ook moet deze maatregel voorkomen dat
de schepen als woonboot worden
gebruikt.

Opknapbeurtje voor
Vredenburg-noord

Het college denkt dat door 130.000
euro te besteden aan  de openbare ruim-
te van Vredenburg-noord de investeringen
van particulieren daar weer op gang
komen, en ‘de koppeling weer tot stand
komt met het kernwinkelapparaat van de
Binnenstad.’. De opknapbeurt bestaat uit
een nieuw trottoir, een nieuw fietspad en
betere verlichting.
Ook op het Vredenburgplein zal wat

zoek van de gemeente.Volgens het
Continu Vakantie Onderzoek trok Utrecht
in 2001 ruim 4,2 miljoen bezoekers, waar-
mee de stad op de derde plaats komt na
Amsterdam en Rotterdam  

Karel V wil uitbreiden

Hotel Karel V wil in de tuin een
gebouw in drie lagen van 55 meter breed
en tien meter hoog neerzetten. Het is
nodig omdat de logiescapaciteit te klein is
om voldoende rendement te halen.
De buurtbewoners, die tegen het plan
zijn, vinden het opmerkelijk dat Karel V er
nu pas achter zou zijn gekomen dat het
hotel in de huidige omvang niet te exploi-
teren is.
Volgens afspraak met de gemeente is de
tuin overdag vrij toegankelijk.

Noodvoorziening
huisartsenzorg

Sinds 21 oktober zit in het GG en
GD-gebouw op het Jaarbeursplein een
noodvoorziening huisartsenzorg. De prak-
tijk - een initiatief van de GG&GD
Utrecht en de Agis Groep -  is bestemd
voor mensen  die geen huisarts kunnen
vinden. De proef geldt voorlopig voor
drie maanden.
De praktijk is open van van 
09.00 tot 17.00 uur.Tel. 286 3333.

Parkeeronderzoek

Meer dan 600 Utrechters wo rd e n
o n d e rvraagd over hun parkeergedrag in de
B i n n e n s t a d . De gemeente wil weten wat zij
doen als het parke e rtarief omhoog gaat en
het aantal plaatsen op straat tegelijke rt i j d
ve r m i n d e rt . Z o e ken zij dan de tegen die
tijd gere a l i s e e rde (?) parkeergarages op of
ke ren ze zich af van de Binnenstad?
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gebeuren. De gemeente steekt 85.000
euro in herbestrating van veertig procent
van het plein met bestaande materialen en
70.000 euro in een aantal andere voorzie-
ningen.

Pijnpunt Ledig Erf

De verkeersdrukte op het Ledig Erf
leidt tot langdurige discussies in de
gemeenteraad. De hoofdveroorzaker van
het verkeersprobleem is lijn elf, naar
beweerd de drukste buslijn van Europa.
Voor het probleem is nog geen oplossing.
Weer uit de kast gehaald is het idee om
éénrichtingverkeer in te voeren  en de
helft van de bussen een lus te laten maken
via de - ook al behoorlijk zwaar belaste -
Vondellaan en Albatrosstraat.

Uitstel  opheffen
treintaxi gevraagd

Wethouder Van den Bergh heeft de
NS gevraagd het opheffen van de treintaxi
in ieder geval één jaar uit te stellen. In de
brief spreekt de wethouder haar verba-
zing uit over het feit dat ze eind augustus
via de krant heeft moeten vernemen van
het plan van de NS om halverwege
december te stoppen met de treintaxi
vanaf het Centraal Station en station
Vleuten.

Utrechters blij
met toeristen

De bewoners van Utrecht staan in
overgrote meerderheid positief tegenover
toeristen in de stad. Slechts 3 procent van
de bewoners en 2 procent van de bedrij-
ven heeft een negatief oordeel.Vooral de
gezelligheid, de toename van de levendig-
heid en  de werkgelegenheid worden als
pluspunten gezien, zo blijkt uit een onder-
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Zin in een biertje? 
Had deze linde zin in een biertje?  Het leek er wel op,

want waarom viel hij tijdens de oktoberstorm bijna

bovenop café België?
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