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Bewonersgroepen

Beheergroep A t/m Z  
[Andreasstraat - Zilver-
straat] 
tel. 2333147

Beheergroep NV-Huis-
tuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Spring-
weg, Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt  
ronald-kampman@ziggo.nl

Buurtcomité Noordelijke 
Oude Stad [NOS]
e-mail: b.nijssen@wokkel.net

Buurtcomité Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke Oude 
Stad [ZOS]
e-mail: hanvandobben@wur.nl
Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Doenja dienstverlening, 
Europalaan 55, 3526 KP, 
info@doenjadienstverlening.nl

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

Algemene Hulpdienst
[van welzijnsstichting Stade]
tel. 2361743

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
www.centrumutrecht.nl

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Wijkbureau Binnenstad
[gemeente]
tel. 2869860
www.utrecht.nl/binnenstad
@WBBinnenstad
email: binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
[bewoners, ondernemers, 
instellingen; 
adviseert aan B&W]
www.wijkraadBinnenstad.nl

Zakkendragersvereniging 
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]

Interessante websites
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Onafgemaakte klus
Dick Franssen

Bij z’n afscheid van de landelijke politiek kreeg Kamerlid Aleid 

Wolfsen een plek in de eregalerij van HP/De Tijd. Elke week 

plaatste dit blad een pagina-grote foto van een zeer verdien-

stelijke Nederlander. De redactie vond hem een voortreffelijk 

politicus, wars van publiciteitszucht. 

Wolfsen moest het burgemeesterschap van Utrecht veroveren 

via een ridicuul referendum, waarvoor hij wekenlang met 

volle overgave op verkiezingstournee ging. Hij bleek een 

vriendelijke, geïnteresseerde, wat bedeesde man, zeker geen 

praatjesmaker. 

De meeste Utrechters stemden niet op hem, en nog minder 

op zijn tegenstrever Ralph Pans. Ze bleven massaal thuis, 

waardoor het referendum de geldigheidsdrempel niet haalde. 

Niettemin had vrijwel iedereen vrede met Wolfsens benoe-

ming. Hij zou het best goed kunnen doen. Ruim een jaar later 

kwam het bericht dat op zijn aandringen een editie van Ons 

Utrecht was vernietigd. In het blad stond een artikel waarin 

in twijfel werd getrokken of hij terecht de huur van tijdelijke 

woonruimte als onkosten had gedeclareerd. Later bleek dat al 

maanden eerder een journalist van het Utrechts Nieuwsblad 

zich in de kwestie had verdiept, maar dat zijn stuk na overleg 

tussen de burgemeester en de hoofdredactie was tegenge-

houden. In één van de twee niet-geplaatste artikelen zegt 

Wolfsen dat over de declaratie-kwestie überhaupt niet had 

moeten bericht omdat het ten onrechte een schimmige sfeer 

schiep rond zijn persoon. ‘Ik zou nooit iets aannemen waarop 

ik geen recht heb.’ Mensen op het stadhuis die veel met hem 

te maken hadden, prijzen hem als iemand met een groot 

rechtvaardigheidsgevoel. Maar toen hij zelf naar zijn idee 

onrechtvaardig behandeld werd, had hij meer afstand moeten 

nemen, vinden zij. Rijst de vraag of ze hem gewaarschuwd 

hebben. 

In de slotfase van zijn burgemeesterschap was het opnieuw 

zijn weerzin tegen onrecht die hem tot handelen dreef: op 

grond van mensenhandel en andere misstanden in de prosti-

tutie sloot hij het Zandpad en de Hardebollenstraat. 

Toen hij die maatregel trof wist hij hoe de plaatselijke politiek 

er over denkt: alle partijen, met uitzondering van de Chris-

tenUnie, vinden dat raamprostituees hun professie moeten 

kunnen uitoefenen. Wolfsen moest dus met een vervolgstap 

komen. Hij maakte die wereldkundig op zijn laatste perscon-

ferentie: Utrecht krijgt veilige, gezonde en uitsluitend vrijwil-

lige prostitutie, zei hij. De woonboten verdwijnen, er komen 

containers op een terrein achter het Zandpad, de Hardebol-

lenstraat gaat ’s nachts tussen twee en acht uur dicht.

De burgemeester straalde op die bijeenkomst een opvallende 

blijmoedigheid uit. Binnen een half jaar konden de prostitu-

ees op hun nieuwe plekken weer aan de gang; dankzij de 

nachtsluiting ging de Hardebollenstraat er flink op vooruit. 

Inmiddels weten we dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt. 

De financiering is volstrekt onduidelijk, het halve jaar wordt 

zeker anderhalf jaar, het terrein achter het Zandpad is slechts 

tijdelijk beschikbaar, de bewoners van de Breedstraatbuurt 

willen de prostitutie in de Hardebollenstraat absoluut niet 

terug. Wolfsen heeft voor zijn opvolger Jan van Zanen een 

lastige klus achtergelaten. •

Te zware vrachtauto: duizend 
euro boete

Chauffeurs die met een te zware vrachtwagen rijden op plaatsen 

in de Binnenstad waar een maximum aslast van twee ton geldt, 

kunnen bij aanhouding rekenen op een bekeuring van duizend 

euro. De controle wordt een stuk strenger dan tot nu toe het ge-

val was. Twintig mensen zijn opgeleid om de auto’s te wegen. Ze 

maken daarbij gebruik van platen die ze onder de wielen leggen. 

Ze rijden rond in een speciale ‘klachtenauto’. De meeste klachten 

komen van bewoners van de Nieuwegracht. Hun kelders hebben 

ernstig te lijden van te zware vrachtauto’s. De overschrijdingen 

gebeuren vooral in de vroege ochtenduren. Daarom is het de 

bedoeling al vanaf zeven uur te controleren. Waarschijnlijk wordt 

daarmee in het tweede kwartaal begonnen, na roosterwijzigin-

gen en goedkeuring door de ondernemingsraad. •
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Gratis WiFi in de hele Binnenstad, 
dat wilde de gemeente in 2013 voor 
elkaar krijgen, maar het lukte niet. 
Wat er allemaal tegenzat kan deze 
krant niet achterhalen. Herhaal-
delijke verzoeken om uitleg bij de 
afdeling communicatie bleven onbe-
antwoord. •

Duisternix

In het donker zie ik weinig. En 
zeker als een tegenliggende fiets 
of auto me verblindt met van dat 
helle licht. En wie ik al helemaal 
niet zie: onverlichte fietsers, in 
winterkleding gehuld.
Ooit fietste ik zelf ook zo. Dat 
leerde ik af toen we in een auto 
die plots opdoemende schim-
men nog net konden ontwijken. 
Inmiddels behangen veel mensen 
zich met voor- en achterlicht-
jes. Net zoals de bomen langs 
de Oudegracht van lichtjes zijn 
voorzien. En wat te denken van 
alle andere feestverlichting die 
zomaar ineens uit de lucht lijkt te 
komen vallen en halverwege tus-
sen de winkelgevels straatbreed 
is blijven hangen. Magisch!
Dat is erg prettig, want in het 
donker voel ik me minder op 
mijn gemak, vooral ook wanneer 
ik door straten met hobbelige 
keien loop. Het zal niet lang 
meer duren of ik neem een zak-
lantaarn mee. 
Gelukkig is het tijdelijk. De da-
gen lengen weer. •

 Beijers-pand © Patrick van der Sande

Historisch Beijerspand wordt ‘logement’

Het monumentale hoekpand 
Achter Sint Pieter/Pieterskerkhof 
mag van de gemeente een hotel 
met dertien kamers worden. 

Het rijksmonument waarin lange 
jaren boekhandel en antiquariaat J.L. 
Beijers zat, is vijf jaar geleden zorg-
vuldig gerestaureerd en daarna door 
de nieuwe eigenaar Bert Degenaar 
te huur aangeboden als kantoor. 
Liefhebbers die het voor langere 
tijd wilden gebruiken kwamen niet 
opdagen. Er zitten nu kleine bedrij-
ven met kortdurende, goedkope 
huurcontracten in. 
Degenaar: ‘Ik kon het niet vol 
krijgen, maar dat ligt niet aan het 
gebouw. Het is één van de mooiste 
panden van Utrecht. De markt is 
moeilijk, dat is nu eenmaal zo. Maar 
toch ben ik verbaasd dat het zo 
loopt.’ Omdat snelle verbetering niet 
te verwachten is, gooit hij het nu 
over een andere boeg. Hij maakt er 
een ‘logement’ van, een veredelde 
bed & breakfast, zoals hij eerder 
deed met één van zijn andere mo-
numentale huizen, Swaenenvecht in 
Oud Zuylen. 
Antiekhandelaar en ‘monumenten-
gek’ Degenaar wil in Achter Sint 
Pieter 140 geen café of restaurant. 
‘Die zijn er hier al meer dan genoeg. 
Ik vind het prima als in de vergun-
ning de café-restaurantfunctie 
uitgesloten wordt. Het laatste wat ik 
wil is dat de buurt overlast heeft van 
mijn logement’. 

Sieraet
Jacob van Asch van Wijck liet het 
Beijers-pand in het midden van 
de zeventiende eeuw bouwen als 
‘Sieraet dezer Stadt’. Een sieraad is 

het inderdaad, zowel van binnen als 
van buiten. Degenaar heeft zijn plan 
al doorgesproken met de afdeling 
monumenten van de gemeente. Uit-
gangspunt is dat er niets van waarde 
verloren gaat. Zo komt het sanitair 
in een soort kasten, die los van de 
wanden staan. De aanvraag van de 
hotelvergunning was te raadplegen 
vanaf 31 december. Bezwaar maken 
kon binnen vier weken. 
Degenaar verwacht over een half 
jaar met de aanpassing van het ge-
bouw te kunnen starten. Begin 2015 
kan het logement dan open. 
Bert@degenaar.nu •

Dick Franssen

Hanneke Gunsing

Broodje van Koot gestopt, Kwartier
uit Binnenstad 

De gasten gaan straks ontbijten in 
de kelder. De beheerder komt te 
wonen op Pieterskerkhof 1, dat met 
Achter Sint Pieter 140 verbonden is. 

Broodje van Koot, de Utrechtse 
variant van het Amsterdamse 
Broodje van Kootje, is er na 
tientallen jaren mee gestopt. In 
de snackbar op de hoek van de 
Nobelstraat en de Nobeldwars-
straat kon je een kroket eten op 
de manier waarop het hoort, na-
melijk met een zacht wit broodje. 

Ook Kwartier, de lampen- en design-
meubelenwinkel op de Ganzenmarkt, 
bij het stadhuis, is uit de Binnenstad 
verdwenen, althans voorlopig. De 
nieuwe eigenaar van Ganzenmarkt 
2, 4 en 6 wil de winkel en de kelder 
van 2 en 4 een nieuwe bestemming 

geven. Hij heeft een vergunning 
aangevraagd voor verandering van 
de gevel. De panden waren in bezit 
van het LOKV, het landelijk steunpunt 
voor amateurkunst en kunsteducatie. 
Het LOKV is verhuisd en opgegaan in 
een andere organisatie. Wijlen Mart 
van Schijndel, een spraakmakende 
Utrechtse architect, smeedde num-
mer 6 en de bovenverdiepingen van 
2 en 4 destijds om tot een bijzonder 
kantoor. Kwartier is uitgeweken naar 
de Oudenoord en gaat van daaruit 
zoeken naar nieuwe winkelruimte in 
het centrum. Op het ogenblik is Mari-
nus (Lange Nieuwstraat) nog de enige 
lampenzaak in de Binnenstad. •

‘Cultuurhotel’

De budget-hotelketen Stayokay 
(voortgekomen uit de Neder-
landse Jeugdherbergcentrale) en 
een groep Utrechtse cultuurlief-
hebbers, verenigd in de Stichting 
Muzum, willen òf van de Neude-
flat òf van de gevangenis op het 
Wolvenplein een ‘cultuurhotel’ 
maken. Onder een dergelijk 
hotel verstaan ze een combinatie 
van een hotel en een ‘huis voor 
Utrechtse en Stichtse kunsten’. 
Ook een groep bewoners van 
het Wolvenplein werkt aan 
plannen voor de gevangenis, die 
uiterlijk binnen enkele jaren leeg 
komt. •

Binnenstad nog 
niet digitaal



Lichttheater trotseert regen en wind
Ineke Inklaar 
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Zo nu en dan blijft de stroboscoop van het 
lichtkunstwerk in de lantaren van de Dom-
toren ‘hangen’ en gaan de helwitte ledflitsen 
eindeloos door. Maar verreweg de meeste 
tijd werkt hij goed, en dat is eigenlijk een 
wonder.

‘We hebben 350 spots op en rond de toren ge-
monteerd’, vertelt Arthur Klink van het gemeen-
telijk ingenieursbureau. ‘Buiten. Daarom is het 
systeem gevoelig voor weer, wind en vocht. Dan 
gaat er wel eens een enkele keer iets mis.’
Sinds het lichtkunstwerk is voltooid, is hij afhan-
kelijk van de gidsen van RonDom, die de sleutel 
van de toren hebben. Maar die zijn na werktijd 
niet op te piepen als ‘In lumine tuo’ (zoals de 
kunstzinnige verlichting officieel heet) het niet 
naar behoren doet. ‘Het liefst had ik een sleutel 
om klachten meteen te verhelpen.’
 (Toen nog) koningin Beatrix zette 11 april de 

lichtkunst officieel in werking. Ze drukte op het 
balkon van het Academiegebouw op een klein 
rood lantarentje en de spots floepten aan. Terwijl 
de menigte op het Domplein ‘Bea bedankt’ zong, 
slaakte Remco van der Wulp, projectleider bij aan-
nemer Heijmans, een zucht van verlichting. 

Theatertechniek
Klink: ‘Het ontwerp van het Londense bureau 
Speirs + Major maakt gebruik van een techniek 
die vooral binnen gebruikt wordt, in het theater. 
Toen ik voor het eerst over het ambitieuze plan 
hoorde, dacht ik: het kan niet. Het is veel te 
kwetsbaar. Maar ik zat er dus naast.’
De gedachte erachter? Als het donker wordt, ade-
men de toren, de kerk en het plein. Elk kwartier. 
Licht vlamt op en zwakt af: vanachter de glas-in-
loodramen van de kerk, schijnend op het verzets-
beeld op het plein, rond de transen van de toren. 
Als ware het de hartslag van de stad.

‘Vanuit de grond klimt de energie van de stad 
de toren op,’ aldus Klink, ’en leidt aan het eind 
van het uur tot een lichtexplosie in de spits.’ Het 
carillon haakt hier met een compositie van beiaar-
dierster Malgosia Fiebig op aan. Om 24 uur is de 
show gedaan.

Stoppenkast
Gemeentelijk manager Jo de Viet ‘trok’ dit pro-
ject, dat ingewikkeld was. Past het wel Utrecht? 
Wat is het effect van ledverlichting op middel-
eeuwse stenen? En ook gecompliceerd omdat 
er zoveel partijen bij betrokken waren. Ook 
omdat niemand - bewoner, ondernemer, toerist 
- last mocht hebben van het klussen. Klink: ‘De 
Dom is van alle Utrechters, die keken met z’n 
325-duizenden mee.’ Maar vooral vanwege de 
uitvoering: hoe bevestig je al die ledlampen, kan 
de stoppenkast dit wel aan? ‘We hebben ons 
eindeloos over de techniek gebogen,’ licht Van 
der Wulp toe. 
‘Een computersysteem stuurt de spots aan door 
een signaaltje over een lijn. En lamp nummer 
25 moet wel op het goede moment branden of 
dimmen.’ Wat van al dat gepuzzel zichtbaar is: 
een bedieningspaneel ter grootte van een smart-
phone, in de portiersloge van de toren.
November 2012 begonnen de mannen van 
Heijmans. De monteurs hadden pech: ze moesten 
aan de buitenkant van de toren werken, bovenin, 
terwijl het bar winterweer was. Van der Wulp: 
’Het was waanzinnig koud, de wind gierde om 
ons hoofd. Het hele bedrijf had vorstverlet, alleen 
wij niet terwijl de gevoelstemperatuur soms de 
min 20 naderde. Het ijzelde gewoon binnen.’
Werken op hoogte heeft zo z’n nadelen: de 
mannen gingen soms vijf keer op een dag op 
en neer voor gereedschap, om op te warmen in 
de bouwkeet op het plein of bij de Griek in de 
Servetstraat. ‘In het begin hielden we turflijsten 
bij, maar op den duur werd het gewoon.’’ 
Ze raakten ondanks alles wel gehecht aan deze 
tijdelijke werkplek: uitvoerder Arjan is tijdens de 
klus in de Michaëlskapel getrouwd.

Goed huisvader
Toen ze op 95 meter aan de slag gingen, heb-
ben ze het materiaal via het takelgat in de toren 
gesjord. ‘Iedereen elke keer één spotje mee 
naar boven laten nemen, werkt niet,’ zegt Van 
der Wulp. ‘We hebben toen ook maar een Dixi 
ingehesen.’
De monteurs (vier, vijf man - op het drukste 
moment elf) hadden de opdracht om als een 
goed huisvader met het gotische monument om 
te gaan. Heijmans had ze geselecteerd: geen 
rauwdouwers. Dus zetten ze de spots zorgvul-
dig in de voegen vast (en niet in de stenen) en 
wurmden ze eindeloos om ze nog net één graad 
gekanteld te krijgen voor een beter lichteffect.
Het zeven ton kostende ontwerp is inmiddels 
twee keer in de prijzen gevallen. Formeel duurt 
het tot 2018, daarna is het kunstproject op en 
om de Domtoren voorbij. Klink: ‘Maar dat jaar 
heb ik nog maar niet in de agenda gezet’. • 

Twee van de honderden lampen © Joost Gijzel
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De nacht is koud. Op het stille, verlaten bus-
station zijn twee mannen doende met een 
ladder bij een elektronisch busbord. Een rij 
van stuk of twintig wachtende taxi’s schuift 
langzaam op. Verder niets. Dan komt, precies 
om 1.59 uur, bus 412 aangereden. Met al zijn 
lichten ziet hij er feestelijk uit in deze naar-
geestige omgeving. Drie passagiers stappen 
in en chauffeur Mark Uit den Bosch begint zijn 
eerste nachtrit. 

Het onoverzichtelijke parcours bij bouwput Stations-
gebied is elke keer weer anders. Mark zigzagt de 
dubbele bus voorzichtig over de scherpe bochten. 
De eerste haltes zijn in de Binnenstad. Het uitgaans-
weekend van de studenten begint op donderdag-
avond. De late stappers kunnen met bus 412 terug 
naar hun studentenflats in de Uithof en Zeist. Hij 
rijdt op donderdag- en vrijdagnacht op en neer 
naar Zeist, vier keer tussen 2 en 5 uur. Op zaterdag-
nacht rijden er zes andere nachtbussen naar allerlei 
bestemmingen rondom Utrecht.

Vol tot aan het dakluik
Deze donderdagnacht stappen op de Neude tien 
passagiers in en op het Janskerkhof zes. Op straat is 
er geen kip te zien - tot in de Nobelstraat. Daar klon-
teren grote groepen cafébezoekers voor de kroegen. 
Donkere schimmen steken over. Mark rijdt lang-
zaam. Bij de Schouwburg stappen maar zes mensen 
in, en nog een enkele bij de haltes op de Biltstraat. 
Deze nacht is het rustig. Mark Uit den Bosch: ‘Dat 
kan ook heel anders zijn. Ik heb soms honderdvijftig 

man in mijn bus. Dan zit ik vol tot aan het dakluik. 
Allemaal studenten.’ Met sommigen maakt hij een 
praatje. Hij kent er veel, hij rijdt al twaalf jaar op de 
nachtbus, om de week – de andere week heeft hij 
gewoon dagdienst. ‘Het bevalt me heel goed. Je 
hebt ’s nachts minder stress. Er is geen ander verkeer 
op de weg, geen files, en ik kan dan op de dag voor 
de kinderen zorgen.’ 

Voorover klappen
Mark is in zijn eentje op de bus, maar hij heeft geen 
moeite met zijn uitgaanspubliek. ‘Ik ben eraan ge-
wend. Studenten drinken veel, sterke drank. Het kan 
gebeuren dat er een die uit de kou de warme bus 
binnenkomt, voorover klapt. Ik heb een noodknop. 
Dan zijn de politie en de ambulance er direct. En als 
ze de boel onderkotsen, dan staat er in Zeist een 
schone bus voor me klaar.’ 
Een jongen die binnenkomt met een bierblik in zijn 
hand, krijgt te horen ‘You take it outside, O.K.?’ 
De jongen knikt en neemt het blikje mee als hij 
later uitstapt. Mark: ‘Ze mogen van mij veel. Ik doe 
nergens moeilijk over. Maar hun rommel moeten ze 
meenemen.’ 
Buiten de stad draaien we de Uithof in. Lege wegen. 
De stoplichten springen routineus op groen als de 
bus eraan komt. Hier en daar stappen wat mensen 
uit. Mark zwaait. Op de busbaan naar Zeist zet hij de 
sokken erin. 

Cultuurschok 
Mark’s vader is 31 jaar buschauffeur geweest, ook 
vanuit Zeist. Als klein jochie reed Mark met hem 

mee. ‘Dat was mooi. Ik heb er een hoop geleerd. 
Zijn laatste vijf jaar hebben we zelfs samen dezelfde 
dienst gereden. En nu gaat mijn eigen zoontje van 
elf zoveel mogelijk mee. Die vindt dat prachtig.‘
Sinds begin december van het vorige jaar is het 
stadsvervoer in handen van QBuzz, een dochter-
onderneming van de Nederlandse Spoorwegen. Het 
volgde het busbedrijf Connexxion op. Mark is er 
zeer over te spreken. ‘Natuurlijk, het is jammer dat 
er mensen zijn afgevloeid, maar de organisatie is zo-
veel beter dan bij Connexxion. Bij Connexxion was je 
een nummer. Bij QBuzz staat de chauffeur centraal. 
De directie vraagt hoe jij er tegenaan kijkt. Als er 
wat is, dan kan je erheen, dingen kunnen worden 
veranderd. Dat is gewoon een cultuurschok. We zijn 
allemaal een stuk vrolijker.’ 

‘Slaap lekker’
We rijden terug naar Utrecht met weinig passagiers 
en zijn precies om 2.59 uur op het busstation voor 
de volgende rit naar Zeist. Op het Janskerkhof 
stappen nu veel meisjes in, die allemaal vriendelijk 
groeten. Er wordt gelachen en gepraat, Nederlands, 
Engels, Spaans. Een meisje blijft maar hikken. De bus 
raakt aardig vol. Bij de Schouwburg wordt een bleke 
jongen de bus ingesjord door twee vrienden. Ze 
houden hem overeind op een bankje. Later ergens 
in de Uithof verdwijnen ze samen in het donker. 
Als het laatste meisje uitstapt in Zeist zwaait Mark: 
‘Slaap lekker’. Er stappen nu twee passagiers met 
grote rolkoffers in. Die nemen straks vast de nacht-
trein naar Schiphol. En de bus rijdt weer door de 
donkere nacht naar Utrecht. •

Chauffeur nachtbus: ‘Ik doe nergens moeilijk over’
Marijke Brunt

 Mark Uit den Bosch: ‘En als ze de boel onderkotsen, dan staat er in Zeist een schone bus voor me klaar.’ © Gerard Arninkhof
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Een mes pakken
In de donkere uren gebeuren andere dingen dan 
overdag, weten ze. Zelf hebben ze met Pasen een 
inbraak gehad. ‘Ik heb niemand gezien,’ vertelt 
Smolders, ‘maar de zijdeur was geforceerd en de 
kluis stond open.’Daarna hebben ze de doorgang 
van de bakkerij naar privé afgesloten. ‘We dachten 
altijd: Dit is een bakkerij, wat valt hier nu te halen?’
Eenmaal heeft het (banket)bakkersechtpaar 
een dief betrapt die probeerde de onbreekbare 
winkelruit van overbuurman Petit Bateau kapot te 
maken. Ze hoorden de buurvrouw gillen en gingen 
op de jongen met zijn scooter af. ‘Die had daarna 
wel pijn, vermoed ik.’ Patty Smolders is niet bang 
aangelegd. ‘Als ik een alarm zou horen, pak ik een 
mes.’ Ze zijn ochtendmensen. Niet eens noodge-
dwongen. Bond & Smolders kunnen intens genieten 
als ze zondag om acht uur na het ontbijt door de 
stille Binnenstad lopen. Bond: ‘Dan is Utrecht op 
z’n mooist. Jammer hoor, dat die unieke sfeer door 
de koopzondag niet de hele dag aanhoudt.’
Soms valt het regime Ralph en Patty niet mee. 
Doordeweeks liggen ze rond tien uur op bed; 
vrijdag al om zeven uur. Vooral in de zomer, als 
het nog lang licht is en het leven buiten tot in de 
late uurtjes doorgaat, wil de slaap vaak niet direct 
komen. Zelfs niet met rolluiken.

Bakplaten
Patty Smolders is 43; ze heeft altijd gezegd dat ze 
dit werk tot haar 50ste wil doen. Niet vanwege 
de rare werktijden, maar omdat het fysiek zwaar 
is, steeds maar dat tillen van die bakplaten en die 
warmte van de oven. 
Of een van haar twee puberzonen te zijner tijd de 
zaak zal overnemen? Dat is nog niet bekend. Ze 
dringen er ook niet op aan. Maar mocht het zo 
zijn, dan is één van de twee alvast gewend aan 
‘werken’ in het donker. ‘Hij doet aan wedstrijd-
zwemmen en ligt ’s ochtends tegen zessen al in het 
water. Die is gewend aan vroeg opstaan.’ •

Ineke InklaarVoor de warme bakker is de avond kort

Patissier Patty Smolders en haar man, bakker 
Ralph Bond, liggen er niet wakker van dat ze 
moeten opstaan als andere mensen net naar 
bed gaan. 

Bij Ralph gaat als eerste de wekker af. Van vrijdag 
op zaterdag start hij zelfs al om middernacht, om 
brood te maken. Patty begint drie uur later, met 
het gebak. Ze zegt, ‘Het is onze eigen keuze; we 
willen nu eenmaal warm brood en verse tom-
poucen verkopen. Om acht uur moet de winkel 
ingericht zijn.’
Ze vinden het niet vreemd om in het donker te 
werken. Dat hoort erbij. Ze hebben er geen hekel 

aan om voor dag en dauw op te staan. ‘Het maakt 
me niets uit dat anderen nog slapen, de sfeer is ’s 
nachts bijzonder,’ vertelt Patty. ‘Af en toe wordt er 
op het raam geklopt of roepen mensen wat tegen 
je.’ Het tweetal ziet van alles. Ze weten precies 
wanneer Tivoli dichtgaat. Diep in de nacht loopt er 
dan plotseling veel volk vanaf de Oudegracht langs 
hun pand op de Lijnmarkt/hoek Boterstraat. Ze zien 
’s nachts dronken mensen voorbijwaggelen, horen 
geschreeuw. Taxis’ rijden door de straat, schoon-
makers gaan panden in, de eerste vrachtwagens 
komen voor half zeven al goederen afleveren.

Patty Smolders © Sjaak Ramakers

Tussen de Zadelstraat en de Steen-
weg ligt een korte smalle straat waar 
de zon niet komt. Dat gaf hem ooit 
de naam Donckerstraete, en nu nog 
heet hij Donkerstraat. Hij wordt voor 
het eerst vermeld in 1324, in een 
koopakte. ‘Deze straat mag veilig 
onder de oudste der stad gerang-
schikt worden’, aldus Nicolaas van 
der Monde in 1846 in zijn beschrij-
ving van de Utrechtse pleinen, straten 
en stegen. Het is een straatje met een 
waterhoofd. Midden tussen beschei-
den huizen, een enkele winkel, een 
pui die werkelijk helemaal onder de 
graffiti zit en een paar puien met ge-

blindeerde ramen, pronkt de reusach-
tige gevel-met-de-rode-luiken van het 
Zoudenbalchhuis. Omstreeks 1470 
liet Evert Zoudenbalch, penningmees-
ter en bestuurder van de Domkerk, 
deze gotische gevel voor zeven be-
staande huizen zetten en maakte van 
het geheel zijn woonhuis, met daar-
achter een grote tuin. Waarschijnlijk 
was het ook Zoudenbalch die de 
brede 3de Buurkerksteeg liet aanleg-
gen door wat panden tegenover zijn 
huis te laten afbreken. Zo kreeg hij 
aan de straatkant meer licht in zijn 
nieuwe woning plus mooi uitzicht op 
de Buurkerk.

Rood linoleum
Later diende het Zoudenbalchhuis als 
weeshuis en bejaardentehuis van de 
rooms-katholieke kerk, tot in 1903 
een grote brand het huis verwoestte. 
Alleen de hardstenen gevel bleef 
staan. De kerk wilde wel van de ruïne 
af, maar de Rijksmonumentendienst 
verplichtte de kerk tot restauratie 
en herbouw. Vervolgens diende het 
Zoudenbalchhuis als bedrijfsverzamel-

gebouw, opslagplaats en, van 
1981 tot 2007, als kantoor van de 
landelijke Stichting Natuur en Milieu. 
Daarna kreeg het pand weer zijn 
oorspronkelijke bestemming van 
woonhuis, maar nu in de vorm van 
24 appartementen voor starters, met 
nog steeds een heel grote tuin – bij-
zonder voor de Binnenstad. De lange 
gangen met rood linoleum waar de 
appartementen aan zijn gelegen, 
doen niet bepaald middeleeuws 
aan. Maar het mooie uitzicht op de 
Buurkerk is sinds 1470 onveranderd, 
en de Donkerstraat is sinds dat jaar 
niet meer zo erg donker.  •

Ineke Inklaar

Donkerstraat lichter

 © Job de Jong
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Een avond stappen in de Binnenstad 
is een avond flirten. Voor de 25-plus-
ser houdt dit in dat je naar een kroeg 
gaat waar je eerst rustig borrelt 
en misschien een spelletje doet. Je 
begint vroeg, en tegen een uurtje 
of tien dimmen de lichten, wordt de 
muziek harder gezet en gaan de ta-
fels aan de kant. Je blijft tot in de late 
uurtjes op dezelfde plek, of je hopt 
van de ene naar de andere kroeg. Op 
deze zaterdagavond staat er voor ons 
geen interessant feestje op de plan-
ning. We gaan ‘gewoon’ de stad in. 
Vanavond dus ook geen hoge hak-
ken en jurkjes, maar spijkerbroeken, 
sneakers en omdat wij het kunnen 
hebben, laag uitgesneden truitjes.
 
22.00 uur Het Hart
De kleine kroeg staat vol, maar ge-
lukkig vinden we achterin een plekje 
aan de bar. De lichten zijn gedimd 
en er hangt een relaxte sfeer. Het 
publiek is 25-plus, met meer mannen 
dan vrouwen die casual gekleed zijn. 
’t Hart is een zaak zonder poespas; 
2,40 voor een biertje is relatief 
goedkoop. Er zijn vanavond opval-
lend veel mannen in geruite bloesjes. 
En, tot mijn verbazing, mannen die 
ik herken van Tinder (voor de bezette 
mensen onder ons: Tinder is een 

soort vleeskeuring voor vrijgezel-
len, op de smartphone, waarmee je 
mensen van het andere geslacht kunt 
vinden. En daten.) Ik zie meerdere 
gasten die ik verwijderd heb wegens 
oneerbare voorstellen. Niet te lang 
hier blijven dus.
 
23.00 uur Bar Madrid
Op de Neude draait vriendin B. zich 
ineens met een ruk om. ‘Die gast die 
langsliep, daar had ik echt geen zin 
in. Foutje uit mijn vrijgezelle periode!’, 
zegt ze met een grijns en trekt ons 
Madrid in. De zaak is relatief nieuw. 
Hippe uitstraling, met even hippe 
prijzen. Het is er erg smal en donker. 
Achterin staat een dj te draaien: 
Wouter S. Rustige technomuziek 
klinkt door de zaak waar vooral man-
nelijke dertigers, strak in overhemd, 
zitten. We drinken een paar wijntjes 
en raken aan de praat met het bar-
personeel. Alle knappe mannen zijn 
jammer genoeg bezet.
Eenmaal weer buiten komen we een 
onmiskenbaar onderdeel van een 
avondje Utrecht tegen: Manolo, een 
kleine, schuchtere man die gebrek-
kig Engels spreekt en afkomstig is 
uit Bangladesh, altijd gewapend 
met een polaroidcamera. Na zijn 
amper verstaanbare ‘Pretty girls, you 

Kylie Fletcher

Als wespen op de limonade...

photo?’, geven we hem drie euro en 
maakt hij een foto. De tocht door de 
motregen gaat verder. De meiden 
zijn in overleg. Wordt het ’t Gras? 
‘Nee, ik heb geen zin in die stinkende 
toiletten’, zegt vriendin B. Ik opper 
Hofman, op het Janskerkhof. ‘Hof-
man? Kyl, de vorige keer stonden we 
daar op zaterdag als een stel paarden 
in een vleeskeuring van wanhopige 
veertigers’, zegt vriendin S. ‘Lust dan 
maar. Daar kunnen we ook dansen, 
maar is het publiek jonger?’, vraag ik. 
We lopen richting de Nobelstraat.
 
00.45 uur Grandcafé Lieve Lust
Lieve staat propvol. Populaire hitjes 
uit de jaren ’90 en ’00 knallen uit de 
boxen. De zaak oogt normaliter strak 
en netjes, maar je hebt nu door de 
flitsende discolampen het gevoel in 
een feestcafé te zijn. We geven onze 
spullen af bij de garderobe en wur-
men ons door de dansende menigte. 
Het publiek bestaat uit een mix van 
leeftijden, maar er zijn opvallend veel 
vrouwen. De aanwezige mannen 
flirten er lustig op los. Zodra je een 
tel alleen bent, komen ze op je af als 
een zwerm wespen op de limonade.
Wanneer ik langs de bar richting 
toilet loop, hoor ik naast mij ‘Pas op! 
Zwenkt uit!’. In plaats van door te 
lopen en meneer te negeren, draai 
ik mij om. ‘Pardon?’ bijt ik hem toe. 
Ik herken hem vaag en weet dat hij 
een gouden kettinkje draagt met zijn 
eigen naam. ‘Goh, nog steeds te ach-
terlijk om je eigen naam te onthou-

den?’ zeg ik snerend, terwijl ik hem 
mijn mooiste glimlach geef. Die zag 
hij niet aankomen. Ik draai mij om 
en loop weg. Wanneer ik de wc uit 
kom en in het voorbijgaan een blik 
op mijzelf werp in de spiegel, hoor 
ik achter me, in plat Utrechts: ‘ziet er 
goed uit hoor wijfie’. Deze getatoe-
eerde knapperd weet gelukkig wel 
hoe het moet.
Vriendin B. houdt het om 02.00 uur 
voor gezien en gaat als enige bezette 
dame naar manlief, thuis. Wij vrij-
gezellen dansen, flirten (ja, met die 
knapperd) en zitten nog een uurtje 
of drie aan de vodka-lime, tot de 
lichten aangaan en de muziek stopt. 
Huisgenoot M. staat ergens in een 
hoekje met een vreemde te zoenen, 
vriendin S. stuurt een berichtje dat ze 
al bijna thuis is.
 
Ik trek M. bij haar verovering weg en 
pak onze jassen.
 
05.00 Falafel City
De tocht naar onze fiets stokt. Een 
plaspauze wordt mijn suède tas bijna 
fataal: terwijl ik op M. sta te wachten 
wordt er een Turkse pizza vol knof-
looksaus overheen gegooid. Ik wil nu 
echt mijn bed in. Maar eerst nog de 
getatoeëerde knapperd afwimpelen. 
Want zoenen kan ‘ie namelijk voor 
geen meter.

Kylie (25) is student journalistiek en 
werkt in de horeca. •

‘Wil je ook een kusje?’ Het is zaterdagavond, 22.00 uur, Voorstraat. 
Ik sta met drie vriendinnen op het punt de eerste kroeg van de avond 
binnen te gaan. We komen een bekende tegen. Utrecht is klein. Drie 
van ons kent hij, vanuit de horeca. Maar mijn huisgenoot kent hij niet. 
M. glimlacht en draait hem haar wang toe. 

Wachten tot je naar binnen mag © Gerard Arninkhof
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Ben Nijssen

Voorstraat onder controle 

Op een druilerige maandag-
avond omstreeks tien uur lopen 
fotografe Saar Rypkema en ik 
met de boa’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) Hassan 
Lemrini en Ronald Schakelaar 
door de Breedstraatbuurt. Je zou 
verwachten dat het dan wel erg 
rustig is.

Dat gaat inderdaad op voor de 
zijstraten, maar in de Voorstraat 
lopen, fietsen en hangen nog heel 
wat mensen rond. Regelmatig spreken 
Hassan en Ronald iemand aan. Soms 
gewoon om even contact te maken, 
bij anderen echter ook omdat ze bij-
voorbeeld niet in een portiek mogen 
blijven hangen. Hun opmerkingen 
worden geaccepteerd en gerespec-
teerd. Althans tijdens onze aanwezig-
heid op een afstandje. Om even rustig 
met elkaar te kunnen praten gaan we 
in het pand Voorstraat 84 zitten. Het 
is tijdelijk voor de boa’s gehuurd om 
er wat te eten en koffie te drinken. 
Het wordt ook gebruikt voor overleg 
tussen (wijk)politie en boa’s.

Gebiedsverbod
De boa’s lopen in twee diensten 

door het gebied: van 9 uur tot 15 
uur en van 15 uur tot 23 uur. We-
gens geldgebrek is de derde dienst, 
van 23 tot 7 uur, tijdelijk komen te 
vervallen. 
De thuisbasis van alle boa’s is in de 
St. Jacobsstraat. Daar is ook de over-
dracht. De ploeg die klaar is licht de 
volgende ploeg in over zijn waarne-
mingen. De boa’s hebben niet een 
eigen gebied, zoals bijvoorbeeld 
wijkagenten. In principe lopen ze 
door de hele stad. Maar als ze in de 
Breedstraatbuurt moeten surveille-
ren, leren ze bijvoorbeeld van foto’s 
wie daar een gebiedsverbod heeft. 

Reflecterende hesjes 
Ronald en Hassan hebben een groot 
rayon, maar lopen voornamelijk in 
de Voorstraat en letten daar speciaal 
op verslaafden en drugsdealers. Zij 
zijn van grote afstand al herkenbaar 
aan hun gele licht reflecterende hes-
jes. Ze dragen die omdat er vooral 
een preventieve werking van hun 
aanwezigheid moet uitgaan. 
Volgens de boa’s vindt de grootste 
activiteit van de dealers plaats als 
het druk is in de Voorstraat; dan 
valt het het minst op. Bewoners en 

passanten vinden de straat echter 
vooral onaangenaam in de stillere 
uren, juist omdat het gedrag van 
verslaafden en dealers dan meer 
opvalt.

Koffiedik
In vergelijking met de politie hebben 
de boa’s weinig middelen om ge-
welddadige mensen in bedwang te 
houden of zich zelf te beschermen. 
Ze dragen wel een beschermend 
vest en vanaf maart hebben ze ook 
handboeien bij zich. Dit is ook wel 

noodzakelijk omdat ze steeds meer 
taken van de politie overnemen. 
Hoeveel effect hun werk heeft is 
niet precies te bepalen. Ronald en 
Hassan merken, net als de bewoners 
van de Breedstraatbuurt, dat sinds 
het verdwijnen van coffeeshop Kof-
fiedik en van de raamprostitutie in 
de Hardebollenstraat de leefbaarheid 
veel beter is. Maar ook de boa’s dra-
gen een steentje bij. Hun aanwezig-
heid schrikt potentiële overlastgevers 
af. •

Ben Nijssen

Verbouwing Bijenkorf. Huiswerk overdoen.

Het bestemmingsplan dat de renovatie van de Bijenkorf mogelijk 
moet maken, is onvoldoende onderbouwd, zo heeft de Raad van 
State op 18 december in een tussenvonnis beslist. Dat betekent 
dat de gemeente haar huiswerk moet overmaken. Ze heeft daar tot 
midden maart de tijd voor.

Het Pensioenfonds Metaal en Tech-
niek, eigenaar van La Vie, wachtte 
de uitspraak in december niet af en 
begon al met de verbouwing, in de 
verwachting dat het uiteindelijk al-
lemaal goed komt. 

De bezwaarmakers tegen het 
bestemmingsplan zijn vastgoedeige-
naar Corio en het Wijk C-Komitee, 
twee ‘spelers’ die niet vaak samen 
optrekken. Kernpunt van hun kritiek 
is de aanname van de gemeente 

(ingefluisterd door De Bijenkorf, die 
zegt niet te mikken op meer bezoe-
kers, maar vooral op bezoekers met 
meer geld) dat er ondanks de grote 
uitbreiding van het warenhuis niet 
meer dan vijftien extra parkeerplaat-
sen nodig zijn. Het Komitee denkt 
dat na de renovatie de parkeer-
garage van De Bijenkorf veel vaker 
vol zal zijn, en dat de klanten hun 
auto dan overal in Wijk C neerzet-
ten. Corio is bang dat veel Bijenkorf-
gangers de garages van Hoog-
Catharijne zullen gebruiken. Voor 
de bezoekers van de winkels van 
HC blijft er dan onvoldoende plaats 
over. 

Stadsrand
Volgens de normen voor winkelop-
pervlak moeten er in de Bijenkorfga-
rage tenminste 119 parkeerplaatsen 
extra komen. Na het besluit over het 
bestemmingsplan heeft de gemeen-
te echter een nieuwe nota gemaakt 
waarin de parkeernorm versoepeld 
is. Auto’s zouden bij voorkeur aan 

 Ronald Schakelaar en Hassan Lemrini © Saar Rypkema

de rand van de stad moeten worden 
geparkeerd. Het Wijk C-Komitee 
vindt de vijftien extra plaatsen wel-
iswaar volstrekt onvoldoende, maar 
wil net als de gemeente geen verde-
re uitbreiding vanwege de luchtkwa-
liteit in de verkeersader van Wijk C, 
de St. Jacobsstraat, ook volgens de 
gemeente één van de straten van de 
stad met de meeste luchtvervuiling. 
Geeft de gemeente toe dat er in De 
Bijenkorf meer bezoekers komen, 
dan moet ze aannemelijk maken 
dat die inderdaad aan de rand van 
de stad zullen parkeren. Als die 
auto’s wel in wijk C gaan parkeren, 
betekent dat een grote toename van 
verkeer en daarmee een verslechte-
ring van de luchtkwaliteit. Omdat 
deze kwestie dus nog loopt heeft 
de Raad van State nog geen oordeel 
geveld over de consequenties van 
de verbouwing voor de luchtkwali-
teit in Wijk C. De bezwaren tegen 
verslechtering van uitzicht en bezon-
ning voor bewoners achtte ze niet 
gegrond. •

 Zonder toestemming is de renovatie al begonnen © Gerard Arninkhof

 Herinnering aan ‘De Utrecht’
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Je moet er geweest zijn

De meningen over de buitenkant van TivoliVredenburg mogen 
verdeeld zijn, over de binnenkant kun je nauwelijks van oordeel 
verschillen: die is overweldigend. Vijf grote zalen in van een zee van 
ruimte, met spectaculaire constructies waarvan je niet begrijpt hoe 
ze in elkaar zitten, met verbazingwekkende doorkijkjes. 
De bevoorrechten, zoals de mensen die zich heel snel opgaven voor 
een rondleiding tijdens de culturele zondag van 12 januari, zagen 
het al met eigen ogen. En straks ziet iedereen het. Rob van der Lingen 
was er in december en schoot er een heel geheugenkaartje vol. 
Op deze bladzij een paar van zijn foto’s. •

 Jazz-zaal Herinnering aan ‘De Utrecht’  Kamermuziekzaal

Fotografie Rop van der Lingen
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GroenLinks inventariseerde in de kerst-
vakantie al wat leegstaande of leeg-
komende gebouwen. Voor de bieb 
opperde zij het postkantoor op de 
Neude en kantoorgebouw Movares 
op het Smakkelaarsveld en voor 
’t Hoogt City/Movies in de Voorstraat 
en Tivoli op de Oudegracht .

Kredietbank
Architect Herman Hertzberger heeft 
het niet uitgerekend, maar denkt dat 
de bibliotheeker in elk geval voor een 
groot deel in zijn gigantische muziek-
paleis bij kan. Allerlei hoeken en 
plekken in dit XXL-gebouw hebben 
geen specifieke bestemming. In 
de enorme jazz-zaal, die met zijn 
omloopbalkon qua vorm sterk doet 
denken aan een negentiende eeuwse 
bilbliotheek, zegt hij ‘Stel dat het wat 
tegenvalt met die jazz, dan zou dit 
toch een prachtige leeszaal kunnen 
worden. Het zou toch geweldig zijn 
als de bibliotheek in dit gebouw 
kwam. Dan is het hier elke dag vol 
leven.’

Hertzberger ontwierp ook het Chassé-
theater in Breda, met daarin drie bios-
coopzalen. De Binnenstadskrant, 
niet te beroerd om ook een duit in 
het zakje te doen, denkt dat je in 
TivoliVredenburg gemakkelijker een 
film-arthouse onderbrengt dan de 
bibliotheek.

Nu de ++ een -- geworden is

De lichten op de Stadshuisbrug blijven aan © Rop van der Lingen

Dick Franssen

In het rijtje gebouwen waaraan 
nu wordt gedacht ontbreekt de al 
jaren leegstaande Kredietbank in de 
Domstraat. Het zou een hele aardige 
plek voor het Artplex kunnen zijn.

Geen ‘smoel’
Maar aan al deze gedachtekronkels 
vooraf gaat natuurlijk de vraag vooraf 
of ’t Hoogt en de bibliotheek werke-
lijk in te kleine en achterhaalde ruimtes 
zitten. De bieb op de Stadhuisbrug 
heeft vooral het probleem dat ze geen 
‘smoel’ heeft naar de straat. Er is op 
de begane grond alleen een ingang, 
verder niets. Juist op de dag dat in de 
gemeenteraad de beslissing viel om de 
Bibliotheek ++ niet te bouwen, kwam 
het bericht dat Polare, de huurder 
van het grootste deel van de begane 
grond, in grote problemen verkeert. 
Mocht Polare het niet redden (waarop 
trouwens niemand zit te wachten) of 
moeten indikken, dan ontstaan er op 
de Stadhuisbrug plotseling grote moge-
lijkheden.

Van het grote ruimtegebrek in de bieb, 
waarover B en W voortdurend spreken, 
merken de bezoekers niets. Er is altijd 
plek, de schappen met boeken staan 
ver uit elkaar. En bovendien, het is er 
gezellig. Al jaren reserveerde de bibli-
otheek geld voor de inrichting van de 
nieuwbouw op het Smakkelaarsveld. 
In de ‘Stadhuisbrug’ werd nauwelijks 

geïnvesteerd. Dat merk je. Er is maar 
één lift, de klimaatregeling is niet opti-
maal.

Grande Bellezza
Dat ’t Hoogt wel wat anders wil, valt 
wel te begrijpen. De grote Zaal 1 is op 
zichzelf heel comfortabel, maar een 
probleem is de bereikbaarheid. Het is 
een hele klim om er te komen. De zaal-
tjes 2 en 3, in de kamers van vroege-
re woonhuizen, zijn behoorlijk primi-
tief (maar de stoelen zitten prima, en de 
gedateerde inrichting heeft zeker haar 
charme).

Druk is het er niet. Het arthouse is 
bedoeld voor ‘moeilijke’ films. Daarom 
krijgt het ook subsidie. Veel publiek is 
er bijna uitsluitend als ‘t Hoogt onder 
de duiven schiet van andere bios-
coopexploitanten, zoals laatst met de 
alom bejubelde, veel kijkers trekken-
de Grande Bellezza. De film draaide er 
eerder dan in Hartlooper.

Het cafe-restaurant van t’ Hoogt is 
kortgeleden veranderd in en soort 
wijnbar, met veel hoge tafeltjes en 
hoge stoelen en harde akoestiek. De 
vraag is of bioscoopbezoekers, die net 
een moeilijke film achter de kiezen 
hebben, zich wel zo aangesproken 
voelen door die nieuwe inrichting.

Schorsing
De besluitvorming over de Bibliotheek 
++ sleepte zich jarenlang voort, met 
een slinkend aantal voorstanders in de 
gemeenteraad. Aangenomen werd 
dat het voorstel het op 13 januari net 
zou halen, met 23 tegen 22 stemmen. 
Maar het werd net andersom. Al vrij 

snel werd tijdens de vergadering dui-
delijk dat er bij het CDA (voorstander 
van het plan) wat aan de hand was. De 
partij vroeg een schorsing die uitliep 
tot ongeveer anderhalf uur. De man op 
wie lang, maar tevergeefs was inge-
praat was Cees Bos. Hij was de afge-
lopen weken tot de slotsom gekomen 
dat de nieuwbouw toch te groot en te 
duur was.

De Bibliotheek ++ zou een kolossaal 
gebouw worden van tachtig miljoen 
euro, met op de onderste verdiepingen 
de bibliotheek, het filmhuis en horeca, 
en daarboven ongeveer 240 kleine 
flats. De projectontwikkelaar was Vorm 
uit Papendrecht, in combinatie met 
Jebber b.v., dochter van studentenhuis-
vester SSH.

Aandachttrekkers
Toen eind vorig jaar coalitiepartij 
GroenLinks plotseling overliep naar het 
kamp van de tegenstanders kwamen 
D66 en de ChristenUnie met een red-
dingsplan: minder meter voor de bieb, 
minder zalen voor het flimhuis. VVD 
en SP waren vanaf het begin tegen het 
bibliotheekplan. Ze vonden het megalo-
maan en financieel uiterst riskant.

De Bibliotheek ++ paste in de het 
streven van de gemeente om in het 
Stationsgebied tenminste drie grote, 
aandachttrekkende publieke gebou-
wen te realiseren. De andere twee zijn 
TivoliVredenburg en het Stadskantoor.

In de filosofie van de bibliotheekdirec-
teur Ton van Vlimmeren is de Utrechtse 
bibliotheek totaal achterhaald. Goede 
voorbeelden van eigentijdse bibliothe-
ken zijn volgens hem Amsterdam, en 
vooral ook Birmingham. Ga je kijken 
in Amsterdam dan zie je daar vooral 
ZZP-ers en studenten, die de bieb als 
gratis werkplek gebruiken, en klanten 
in La Place op de bovenverdieping. In 
Utrecht zijn in de twee universiteitsbi-
bliotheken de werkplekken vaak volle-
dig bezet. Ook in de openbare biblio-
theek zitten veel studenten.

Jos Stelling, eigenaar van het Louis 
Hartlooper Complex en SpringHaver, zei 
eerder tegen de Binnenstadskrant dat 
hij wel kon sluiten als de Bibliotheek ++ 
doorgaat. ‘Tegen zoveel oneerlijke con-
currentie kan ik niet op’.

Hij is ongetwijfeld een opgelucht man. •

Hebben ’t Hoogt en de Openbare Bibliotheek een punt als ze zeggen 
dat ze dringend betere, grotere ruimte nodig hebben? De gemeente-
raad vindt na jarenlange hersenspoeling van wèl, en gaat daarom na 
het afschieten van de Bibliotheek ++ op zoek naar andere, wat goed-
kopere plekken in de stad waar de twee instellingen hun dromen 
kunnen verwezenlijken.
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plaats waar de prostitutie het best 
geregeld was. Op het ogenblik is het 
de enige grote stad zonder raam-
prostitutie. De gemeenteraad, met 
uitzondering van de ChristenUnie, 
wil dat dit snel weer verandert: de 
prostituees moeten weer aan het 
werk kunnen. Tot dusver houdt het 
waterschap vast aan het besluit 
dat de sexboten in de Vecht voor 3 
maart weg moeten. De beslissing 
kwam na een gesprek met burge-
meester Wolfsen. Het waterschap is 
plotseling tot de conclusie gekomen 

Caja van Tolie met haar advocaat Bernard Tomlow en met Wil Post, lid van de door 
Caja in het leven geroepen raad van toezicht. © Angeliek de Jonge

Breedstraatbuurt vreest terugkeer prostitutie

Als een schaduw hangt boven 
de Breedstraatbuurt de mogelijk-
heid dat de prostitutie terug-
keert in de Hardebollenstraat. 
Wanneer de zeventien ramen 
weer in gebruik worden geno-
men, betekent dat ongetwijfeld 
het einde van een ongekende 
periode van rust. 

De buurt ging er – nadat burge-
meester Wolfsen deze zomer de 
raamprostitutie in Utrecht had ver-
boden op grond van mensenhandel 
en andere missstanden - vanuit dat 
het besluit althans voor de Harde-
bollenstraat onomkeerbaar was. Dat 
blijkt geenszins zo te zijn. In decem-

Elaine Vis 

ber ontrolde zich zelfs een scenario 
waarin de Hardebollenstraat de 
eerste jaren de enige plek in Utrecht 
met raamprostitutie is. Advocaat 
Bernard Tomlow, raadsman van 
enkele prostituees: ‘Daar moet je 
toch niet aan denken. Dan krijg je 
wachtrijen tot aan De Bijenkorf’. De 
buurt zelf vreest ‘een toeloop van 
ongekende grootte’. 

’Zeker een jaar’
Wegra, de eigenaar van onder meer 
de ramen in de Hardebollenstraat, 

voelt wel wat voor verplaatsing naar 
een nieuwe locatie bij het Zandpad. 
Volgens een plan dat burgemeester 
Wolfsen in december presenteerde, 
is op een landje in barakken plaats 
voor de hele Utrechtse raamprosti-
tutie (162 ramen). Hij zei eerst dat 
de nieuwe zone binnen een half jaar 
gerealiseerd kon zijn. Later werd dat 
een jaar, en kort daarna ‘zeker een 
jaar’. Intussen is het steeds meer de 
vraag of het plan überhaupt kan 
worden uitgevoerd. In de tussentijd 
doet Wegra de ramen in de Harde-
bollenstraat vast niet van de hand. 

Vechtoever aantrekkelijker
Utrecht gold in Nederland als de 

dat de Vechtoever ter hoogte van 
het Zandpad landschappelijk aan-
trekkelijker moet worden. 

Nachtsluiting
Bij Wolfsen stond voorop de macht 
van de eigenaars en de exploitanten 
van de sex-inrichtingen te breken. 
Raamprostitutie kan volgens hem 
veilig, gezond en vrijwillig zijn. 
De gemeenteraad heeft na langdu-
rige beraadslagingen een belangrijk 
deel van zijn voorstellen overgeno-
men. Monopolisering is voortaan 
uitgesloten, de minimum-leeftijd 
voor prostituees is omhoog, en last 
but not least: voor de Hardebol-
lenstaat geldt, mochten de ramen 

weer open gaan, een nachtsluiting 
van twee tot acht uur. De overlast 
in de buurt zou daardoor sterk 
verminderen. De dames zijn het met 
die nachtelijke stop helemaal niet 
eens. Prostituee Caja van Tolie: ‘Dat 
betekent dat we een spitsuur gaan 
missen. ‘s Morgens van vier tot acht 
is het altijd erg druk met mannen 
die nog even langs komen voordat 
ze naar hun werk gaan.‘ 

Winkelstraatje
De bewoners van Breedstraatbuurt 

verwachten helemaal niet dat de 
nachtsluiting veel uitmaakt. Al jaren 
leed de buurt onder overlast door 
harddrugdealers die de bedrijvigheid 
in de Hardebollenstraat gebruikten 
als maskering voor hun activiteiten. 
Inzet van veel politie leidde tot ver-
mindering van de klachten, maar pas 
na sluiting van de ramen verdwenen 
de dealers vrijwel helemaal uit het 
beeld. Als de prostituees moch-
ten terugkeren begint volgens de 
bewoners de ellende ongetwijfeld 
opnieuw. En dat terwijl zich nu juist 
een goede mogelijkheid voordoet 
om van de Hardebollenstraat een 
aardig winkelstraatje te maken. 

’Raad van toezicht’
De kans bestaat dat de buurt straks 
met een nieuwe exploitant te maken 
krijgt. Er zijn verscheidene kandida-
ten die een deel van de Utrechtse 
sexindustrie willen beheren. Eén 
van hen is Freya (genoemd naar de 
Noorse godin van de liefde en de 
wellust), een initiatief van twee pros-
tituees, de Amsterdamse Caja van 
Tolie en een Bulgaarse, die niet met 
haar naam in de krant wil, omdat ze 
nog bezig is de hypotheek van haar 
huis rond te krijgen. Bernard Tomlow 
is hun advocaat. Bovendien hebben 
ze een heuse ‘raad van toezicht’. 

Vijf sterrenlocatie
Tomlow verwacht dat de prostitutie 
zal terugkeren naar de boten op het 
Zandpad, ‘een absolute vijf sterren-
locatie; de loopplanken maken dat 
je nergens veiliger zit’. Volgens hem 
heeft het waterschap geen enkele 
kans als Wegra, de eigenaar van de 
meeste boten, gaat procederen te-
gen de ontbinding van de ligplaats-
vergunningen. ‘Het waterschap 
heeft zich in een politieke kwestie 
begeven. Dat kan natuurlijk niet. 
Het oogmerk is onzuiver’. De meer-
derheid van de gemeenteraad vindt 
de verdwijning van de boten ook 
niet zo’n gelukkige greep. Wolfsen 
moest toch nog maar eens met het 
waterschap gaan praten. 
Of dat er voor zijn aftreden nog 
van is gekomen, is niet openbaar 
gemaakt. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Uit geweest, laat geworden, dan is er eenmaal in de buitenlucht plotseling 
die trek in iets hartigs, in een lekkere vette hap, om het onrustige gevoel in 
de maag te stillen. Het mooie is, daar valt wat aan doen, op welk uur van de 
nacht ook. Broodje shoarma, frikandel, balletje gehakt, patat mèt, het kan 
allemaal. En nu, in de winter, zelfs een oliebol of een appelflap. 
Woon je in zo’n straat met snackbars, en ben je zelf niet zo’n stapper, dan 
vind je het niet zo geslaagd, die drukte op tijden dat je wilt slapen. 
En ’s morgens merk je dat niet iedereen z’n afval in een bak deed, en dat 
niet iedereen het binnen heeft kunnen houden. 
De één z’n vertiertje kost de ander z’n woonpleziertje, zo als de dichter zegt . •

 

Als de kroegen al dicht zijn
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Fotografie Gerard Arninkhof
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Een snel rondje op een drukke zaterdagmid-
dag begin januari langs nieuwe fietsenstal-
lingen leert dat de stalling onder het Vre-
denburg voor driekwart vol staat, evenals de 
openluchtstalling op de Mariaplaats. Die op 
de Neude is helemaal vol. De stalling op de 
begane grond van de Neudeflat is daarente-
gen vrijwel leeg. Hopelijk komt dat niet door 
de briefjes met de mededeling ‘Hier geen 
fietsen plaatsen’ op de ramen. Tegen de ge-
vel staan inderdaad geen fietsen, maar wèl 
scooters, onder andere van de gemeente. 
Voor al deze stallingen en ook voor de open-
luchtstalling op het Janskerkhof geldt dat ze 
bewaakt zijn en op zijn minst de eerste 24 
uur gratis.

Gemakzucht
Bezoekers van de Binnenstad kunnen hun fiets 
dus zelfs op het drukste moment van de week in 
een stalling kwijt. Probleem van het tekort aan 
stallingen opgelost? Was het maar zo. Ook als 
binnenkort een stalling in een voormalige winkel 
in de Zadelstraat/Mariaplaats open gaat 
(zie bericht Wijkbureau op bladzijde 19) blijft het 
probleem levensgroot. Het wordt zelfs elke dag 
nijpender. Duizenden fietsen in de Binnenstad 
zoeken nog een plek. Maar op sommige plaatsen 
gebeuren rare dingen. De Drift is vergeven van 
de fietsen van studenten. Ze staan rijen dik aan 
beide kanten van de straat. Allemaal gemak-
zucht. Teveel moeite om de fietsen om de hoek 
in de enorme ondergrondse stalling te zetten. En 
toch is het een fluitje van een cent. Een trap komt 
rechtstreeks uit in de Universiteitsbibliotheek

Menens
Eén van de goede voornemens van het gemeen-
tebestuur is de aanpak van de problemen met de 
vaak lukraak neergezette fietsen in de Binnen-
stad. Het belangrijkste punt is natuurlijk dat er 
te weinig stallingmogelijkheden zijn. Het college 
mikt tevens op strengere handhaving en de ver-
wijdering van weesfietsen en gevaarlijk gestalde 
fietsen.
Rondom de Vredenburgstalling hebben veel fiet-
sers gemerkt dat het de gemeente menens is met 

de strengere handhaving. Ze konden, als ze op 
het idee kwamen dat hij misschien daarnaartoe 
was gebracht, hun fiets weer ophalen in de stal-
ling. De gemeente maakt trouwens niet duidelijk 
waar wel en waar niet gehandhaafd wordt

TivoIi/Vredenburg
In de Lange Viestraat zijn er sinds kort verbods-
borden op de straat geschilderd (de vraag is of dit 
rechtsgeldig is). Het lijkt enigszins te werken. De 
gemeente is nog in onderhandeling met de ver-
eniging van eigenaren van het Vredenburgpand 
om de stalling ook bereikbaar te maken vanaf de 
pleinkant. Tot nu toe moet je helemaal omlopen 
om je fiets op te halen. 
Na het herstel van de busbaan en de realisering 
van de bushaltes moet het grootste deel van de 
fietsenrekken aan de Wijk C-kant van het Vreden-
burg ook verdwijnen. Je kunt wel nagaan wat er 
straks gebeurt als ook nog TivoliVredenburg open 
gaat. Ook de Fietsersbond en de gemeenteraad 
maken zich hierover zorgen.
Formeel mogen gevaarlijk gestalde fietsen snel 
verwijderd worden, maar wat precies gevaar-
lijk gestald is en wat hinderlijk, is onduidelijk. 
Jarenlang liet de gemeente de fietsen die op de 
Viebrug stonden, ongemoeid. Tot enkele weken 

Kijk goed uit waar je je fiets zet
Ben Nijssen

geleden. Toen werden ze zonder nadere aankon-
diging verwijderd omdat ze gevaarlijk zouden 
staan.

Rechtopzetter
Een nieuwe aanpak om overlast van fietsen te 
verminderen, is het voornemen om omgevallen 
fietsen op te rapen. Dit is al op proef gedaan op 
het Smakkelaarsveld en blijkt meteen een be-
langrijk betere aanblik op te leveren (een nieuw 
beroep: fietsrechtopzetter).
Een verhaal apart zijn de fietsen rond het Cen-
traal Station. De situatie verandert daar voortdu-
rend en de druk wordt alleen maar groter. Van 
2007 tot 2013 is het aantal met vijftig procent 
toegenomen. De situatie is vooral nijpend aan de 
centrumkant van het station. Omdat daar nog 
plaatsen zullen verdwijnen komt op het Smakke-
laarsveld op de bestaande stalling een verdieping 
met een capaciteit van 3000 fietsen. 

Aanzuigende werking
Het zal nog heel lang duren voordat de nieuwe 
stalling voor 12.500 fietsen onder het stations-
plein opengaat. Aan de Jaarbeurszijde zal de 
situatie iets verbeteren wanneer op 4 maart de 
stalling onder de trappen naar het stationsplein, 
met 4200 plekken, klaar is. Ze zal, althans voor 
de eerste 24 uur, gratis zijn. 
De Jaarbeurskant wordt als een pilot gezien. 
Hoe kun je het gebruik van de stallingen stimu-
leren? Kan dat alleen met gratis stallingen? De 
Sijpesteijnstalling wordt er als de meest aantrek-
kelijke stalling gezien, omdat ze het dichtst bij 
de perrons ligt. Daarom zal daar betaald moeten 
worden. De stallingen op het Jaarbeursplein en 
de tijdelijke op het Westplein zullen gratis zijn. 
Tijdens de renovatie van de stalling in de 
Sijpesteijntunnel wordt de stalling op het West-
plein uitgebreid. Maar de vraag blijft of als alle 
stallingen aan beide zijden van het station klaar 
zijn, er voldoende plek is voor alle fietsen, ook al 
omdat nieuwe, mooie stallingen een aanzuigende 
werking hebben. • 

 © Gerard Arninkhof

Op het papiertje staat: Hier geen fietsen plaatsen A.U.B. Mogen scooters van Stadswerken wel? © Gerard Arninkhof



Ingezonden 
 

Stoepje schoongeveegd
Dick Franssen

 
De opheffing van acht parkeerplaatsen voor 
kortparkeerders en vergunninghouders zat 
al lang in de pen, maar omdat er nog geen 
collegebesluit was, mocht je na de verbre-
ding van het trottoir van de Domstraat op de 
stoep parkeren. 

Met witte stenen waren de vakken gemarkeerd. 
Na 6 januari verdwenen de stenen. Slechts drie 
vakken bleven over, dichtbij de Domkerk. 
Volgens de gemeente is het voor vergunninghou-
ders niet lastiger een plaats te vinden omdat het 
aantal vergunningen in het rayon Janskerkhof 
licht naar beneden is bijgesteld. 
Klopt dat wèl; is het echt niet lastiger? De 
laatste tijd zijn in het rayon al tientallen plaatsen 
opgeheven (bijvoorbeeld op het Janskerkhof). 
Plaatsen waarop uitsluitend vergunninghouders 
mogen staan, zijn er nog nauwelijks. Er zijn nog 
bijna alleen kortparkeerplaatsen. Daarop mogen 
zowel vergunnninghouders als bezoekers van de 
Binnenstad staan. 

Remedie
De Binnenstadskrant vroeg gemeentelijk verkeers-
deskundige Ronald Tamse te reageren op de vol-
gende stelling: een kleine vermindering van het 
aantal vergunningen lost voor de overblijvende 
vergunninghouders de problemen bij het zoeken 
naar een plaats niet op. Er zijn minder plaatsen, 
maar het totale aantal automobilisten (bezoekers 
en vergunninghouders) dat wil parkeren is zeker 
niet minder. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat wordt om vrijwel elke parkeerplaats gevoch-
ten. De remedie: veel meer plaatsen reserveren 
voor vergunninghouders. Tamse antwoordt 
dat de gemeente daarvoor niet kiest omdat de 
parkeercapaciteit dan minder efficiënt wordt 
gebruikt. ‘Als de bewoners overdag voor een deel 
weg zijn, zijn de parkeerplaatsen ongebruikt.’
Maar volgens hem is er toch geen probleem. 
‘Door het maximeren van het aantal parkeerver-
gunningen zorgen we er voor dat er plek is voor 
iedereen.’ Om daar dan weer aan toe te voegen: 
‘Dat laat onverlet dat de parkeerdruk op som-
mige geliefde locaties hoog kan zijn’. •
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 Zo was het, zo werd het © Sjaak Ramakers 

Ik begrijp de bewieroking van de kabouterspuiter 
KBTR in de laatste Binnenstadkrant niet, en ik keur 
het ook volkomen af. Graffiti is vervuiling, van 
normen en van het milieu. De gemeente probeert 
samen met bewoners en ondernemers de overlast 
van graffiti terug te brengen, en kijk, hier komt de 
Binnenstadkrant met een bewonderend verhaal 
over die kabouter die overal ongevraagd wordt 
aangebracht. Bravo. Behalve dat we kunnen 
discussiëren of het wel kunst is - bijna niemand is 
een Keith Haring - is graffiti vooral het anoniem 
vernielen van andermans spullen. Je baalt als een 
stekker als je eigen gevel opeens schade heeft 
door ongevraagd spuitwerk. Dat jullie daarover 
de loftrompet steken in de Binnenstadkrant - jullie 
moeten je schamen.

Axel Bakker
Reactie van de redactie
Uiteraard is de redactie van onze krant tegen het 
bekladden van de mooie muren van de Binnen-
stad. KBTR doet dat ook niet. Zijn werk is te vinden 
op plekken die tijdelijk zijn, waar geen aandacht 
voor is en op plekken waar de graffiti al ‘gepro-
grammeerd ‘ is bij het ontwerpen ervan, zoals een 
skateramp.
Uit uw mail maak ik op dat u sowieso tegen graf-
fiti bent. Dat is begrijpelijk wanneer het gaat om 
het vernielen van andermans spullen. 
Ik heb ervoor gekozen om over KBTR te schrijven 
omdat ik zijn werk binnen het genre heel goed 
vind, omdat hij uit Utrecht komt en omdat ik weet 
dat veel mensen genieten van zijn werk (in Neder-
land en daarbuiten). •

Elaine Vis, schrijfster van het artikel

Beschamende kabouterkunst 

Ingezonden 
 

Ik las dat het de bedoeling is dat we onze vuilnis-
mannen kwijt raken omdat het er containers in de 
Binnenstad moeten komen.
Shock! Ik vind de vuilnismannen altijd superleuk. 
Ze komen hier op maandag en donderdag, altijd 
dezelfde jongens. Ik sta al sinds 2008 met mijn 
kindjes voor het raam als we het piepertje horen. 
Dan zwaaien ze naar de mannen op de wagen als 
ze achteruitrijden, en de mannen zwaaien terug. 
Als ze de straat weer uitrijden, rijdt de chauffeur 
altijd extra langzaam, zodat ze nog een keer kun-
nen zwaaien.
De Binnenstadsvuilnismannen zijn de leukste die er 
zijn. Dat mag best even gezegd worden. • 

Hanneke van der Meer

Vuilnismannen

Ingezonden 
 

Op onregelmatige tijden ontvangen wij de Bin-
nenstadskrant Op zichzelf zou ik hem graag lezen, 
maar in alle eerlijkheid gaan alle laatste edities 
vrijwel uitsluitend over negatieve onderwerpen: 
geluidsoverlast, minder horeca in de Binnenstad, 
de terrassen moeten kleiner of weg, dit mag niet, 
dat moet anders, kan de Dom wat minder hard 
luiden etc. Lees de laatste edities er maar op na: 
het is één grote klaagzang, De cover zegt alles: 
een chagrijnige man staart me aan, met als kop 
‘Dwars’.
Natuurlijk overdrijf ik. Maar helaas niet eens 
heel erg... Hopelijk begrijpen jullie mijn punt: ik 
waardeer jullie inzet, maar een blaadje dat vrijwel 
uitsluitend gevuld is met verhalen van mensen 
die volgens mij liever ergens anders wonen, meer 
zeuren dan meedenken, verdwijnt hier ongelezen 
in de oud-papierbak. En dat is zonde van jullie 
moeite en inzet. •

Niels Aalberts, Herenstraat

Uitsluitend negatief

Ingezonden 
 

In het artikel over de sluitingstijden voor de snack-
bars stond dat D66 ontbrak op de avond. Dat is 
feitelijk juist, maar zo lijkt het alsof we uit laksheid 
niet zijn komen opdagen.
Die avond hebben wij ons echter netjes afgemeld 
omdat wij ons verkiezingsprogramma hadden te 
bespreken met onze leden. Ons raadslid Roelant 
Rollingswierheeft zelfs nog in diezelfde week met 
wijkraadsvoorzitter Hans Dortmond om de tafel 
gezeten om over de kwestie te spreken. •

D66 

Met reden afwezig

www.binnenstadskrant.nl



Binnenstadskrant pagina 16

Ze leert de zusters Augustinessen 
van de Oudegracht kijken naar kunst 
en ze geeft een tekengroepje in het 
Bartholomeus. Portretschilderes Ma-
rianne Baghuis (67) doet, tussen de 
opdrachten door, graag vrijwilligers-
werk. Met liefde, maar als het even 
kan wil ze een blijk van waardering. 
En daarom was ze teleurgesteld 

dat in het vorige nummer van deze 
krant het grote karwei dat ze op-
knapte in speeltuin De Kleine Dom 
uitsluitend in een fotobijschrift werd 
genoemd. In het artikel zelf kwam 
zij niet voor. Dat ging uitsluitend 
over de welzijnsorganisatie Doenja. 
Het is een verzuim dat moet worden 
rechtgezet. Dat doen we hierbij.

Tovenares van De Kleine Dom
Dick Franssen

‘Op de foto? Wat moet dat 
moet’. Maar Saskia van der Horst 
en Margriet Hoogendoorn, twee 
oudere bewoners van de Bin-
nenstad, willen er wèl graag bij 
vertellen waarom ze het zo be-
langrijk vinden om te fitnessen 
of te gymnastieken, en dan wel 
speciaal in het Bartoholmeus. 

Margriet: ‘Als je jong en gezond 
bent gaat alles vanzelf. Je fietst en 
je loopt en je bukt en je tilt en je 
hebt nergens last van. Maar op een 

Blijf in beweging

Zand en duinen
De historie van haar bemoeienis met 
de speeltuin gaat terug tot 1986, 
toen ze er kwam met haar kinderen. 
De gemeente organiseerde in die tijd 
een prijsvraag: wie had een goed 
idee om de tuin te verlevendigen? 
Marianne won met haar voorstel 
voor een muurschildering van zand 
en duinen, achter het zwembad. Ze 
ging aan de slag en won een prijs 
van vierduizend euro. Met een bus 
vol kinderen gingen ze naar de Efte-
ling. Van der rest van het geld werd 
speeltuinmateriaal gekocht. 
Als grootmoeder zag ze haar werk 
een paar jaar geleden terug. Het viel 
haar niet mee; het was helemaal 
verbleekt en moest dringend worden 
opgepimpt. In 2013 besloot ze het te 
doen en om daarna ook alle andere 
muren van het voorste deel van 
de speeltuin aan te pakken. In een 
nieuwsbrief vroeg ze wie wilde mee-
schilderen of haar wilde helpen, met 
geld of verf. 
Er kwam veel support. Zo kreeg ze 

Tovenares van De Kleine DomTovenares van De Kleine Dom

Zorg en Hoop

Marianna Baghuis © Sjaak Ramakers

Margreet Hoogendoorn [op de rug] , Jorien Bijleveld, 2x Saskia van der Horst 
[spiegel] en Colin Alberts © Sjaak Ramakers

gegeven moment merk je dat het 
niet meer zo makkelijk gaat. Je hebt 
dan de neiging om minder te doen, 
minder te bewegen. Als je daaraan 
toegeeft gaat het snel bergafwaarts, 
dan kun je binnen de korte keren 
weinig meer. Als oudere gaat je 
lichaam achteruit, dat is nu eenmaal 
zo. Maar als je blijft bewegen, dan 
houd je je conditie toch aardig op 
peil. Ik doe dat in het Bartholomeus 
omdat je hier kleine groepjes hebt, 
met een fysiotherapeut die ver-
stand heeft van ouderen. Na afloop 

drinken we samen koffie of thee, en 
de gesprekjes die we dan hebben 
zijn ook belangrijk’. Saskia: ‘Ik zat 
eerst op een andere sportschool. We 
werkten klassikaal, met de muziek 
keihard aan. Dan ga je snel aan je 
lichaam voorbij. Persoonlijke aan-
dacht was er weinig. Ik voelde me 
helemaal verloren. Hier is het heel 
anders; ik kom hier graag. Ik heb ar-
trose; ik krijg speciale oefeningen. Ik 
moet thuis veel trappen lopen. Dat 
gaat prima, maar als ik de oefenin-
gen een tijdje niet doe krijg ik een 
zeurderige pijn.’ Margriet: ‘Ik zit op 
een schildercursus met mensen van 
alle leeftijden. Hartstikke leuk. Maar 
gymmen doe ik toch het liefste met 
alleen leeftijdsgenoten.’

Voorlichtingsavond
Op 6 februari, ’s avonds om acht 
uur, organiseert het Bartholomeus 
een gratis voorlichtingsavond over 
gezonde voeding en beweging voor 
55plussers uit de Binnenstad. Fysio-
therapeut Collin Alberts en diëtiste 
Jorien Bijleveld zullen daar vertel-
len wat je kunt doen om zo vitaal 
mogelijk te blijven. Die adviezen zijn 
niet overbodig, want bij nogal wat 
ouderen laat de conditie te wensen 

over. Dat kan bijvoorbeeld komen 
door een tekort aan beweging of 
door ondervoeding. 
Collin Alberts: ‘Er zijn natuurlijk veel 
ouderen met overgewicht. Dat tors 
je allemaal mee. Je kunt er wat aan 
doen door je eetpatroon te veran-
deren, en door te sporten natuurlijk, 
maar dan moet je dat wel intensief 
doen. De mensen die hier komen 
zijn gemiddeld te zwaar.’ 
Margriet: ‘Ik kom hier niet om af te 
vallen, maar om te bewegen’

Drie kilo in een maand
Jorien Bijleveld: ‘Een probleem van 
veel ouderen is ondervoeding. Ze 
eten weinig omdat ze geen trek 
hebben, zich niet lekker voelen of 
niet goed kunnen kauwen. Je hoeft 
niet mager te zijn om ondervoed te 
zijn. Als je zonder het te willen drie 
kilo in een maand, of zes kilo in een 
half jaar afvalt dan ben je onder-
voed. Wij kunnen die mensen tips 
geven om daaraan wat te doen.’ 
Eenmaal in de week fitnessen of 
gymnastieken in kleine groepjes 
onder begeleiding kost zeven euro. 
U-passers hebben korting. Is er een 
medische indicatie dan betaalt de 
verzekering. •

van De Verfkampioen op de Rijnlaan 
alle hoofdkleuren cadeau. ‘Kies maar 
uit’, zei hij. 

Zeesterren
Het grote werk kon beginnen. 
Oud-journaliste Anke Serraris werd 
haar trouwste assistent. Intussen 
organiseerde Marianne een loterij 
met loten van vijf euro per stuk. De 
opbrengt was 430 euro. De prijs (voor 
zes kinderen): vereeuwiging op een 
muur. Het werden er uiteindelijk ne-
gen, want Marianne kon niet nalaten 
haar kleinkinderen ook te portrette-
ren. In oktober, na tweehonderd uur 
intensieve arbeid, was het klaar. De 
speeltuin had een omlijsting gekregen 
vol betoverende, de verbeelding prik-
kelende muurschilderingen. Marianne 
zou eigenlijk graag ook nog de vloer 
van het zwembad willen voorzien van 
dolfijnen, vissen en zeesterren. Maar 
dat wordt niks, want als er geen water 
in staat raggen de kinderen met kar-
retjes door het zwembad heen. Verf 
kan daar niet tegen. •

Dick Franssen
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Regels kleinschalige hotels aangescherpt

In de nota Hotels Utrecht 2010-2020 staat 
dat de hotelontwikkeling achterblijft bij de 
Utrechtse ambities. In de periode 2010-2020 
zet de gemeente in op de realisatie van 
duizend kamers.

Naast de grotere hotels worden in de nota ook 
genoemd, experience hotels, kleinschalige hotels, 
low budget hotels en bed & breakfast.
Grotere hotels kunnen alleen gevestigd worden op 
locaties waar het bestemmingsplan een hotelbe-
stemming aangeeft.

Ontheffing
Een bed and breakfast is toegestaan in een woon-
huis. Er mogen twee kamers ingericht worden met 
maximaal vijf bedden. Voorwaarde is wèl dat de 
hoofdbewoner zestig procent van de woning in 
gebruik houdt. Het pand moet een woonbestem-
ming hebben. Er is een ontheffingsmogelijkheid 
voor een B&B met vier kamers met tien bedden. In 
dat geval moet de hoofdbewoner vijftig procent 
van de woning in gebruik houden als woning.
Voor een kleinschalig hotel (maximaal 15 kamers) 
is in het bestemmingsplan Binnenstad een ruimer 
toelatingsbeleid van toepassing dan voor grotere 
hotels. Bij een kleinschalig hotel is standaard een 
restaurant mogelijk. 

Bestuursrechter
Eind 2010 is een bouwvergunning verleend voor 

de vestiging van een kleinschalig hotel aan de Ou-
degracht. Medio 2011 kreeg het vergunning voor 
een café in de werfkelder met een oppervlakte van 
tachtig vierkante meter. 
Tegen dat café heeft een bewoner bezwaar aan-
getekend. Hij is later in beroep gegaan bij de be-
stuursrechter.
In zijn beslissing heeft de bestuursrechter het 
beroep ongegrond verklaard. De reden van deze 
uitspraak was dat er in het bestemmingsplan Bin-
nenstad geen verschil is tussen een kleinschalig 
hotel en een hotel. De wijkraad heeft de uitspraak 
van de bestuursrechter aan burgemeester en wet-
houders voorgelegd met het advies de regels van 
het bestemmingsplan voor een kleinschalig hotel 
aan te passen. 

Doorslaggevend
Zoals het nu geregeld is, kan er op een locatie in 
de Binnenstad waar geen café is toegestaan, bij 
het vestigen van een kleinschalig hotel toch een 
exploitatievergunning voor een bar worden ver-
leend.
In de reactie van burgemeester en wethouders 
wordt gesteld dat de regels inderdaad worden 
aangescherpt zodat het realiseren van een bar in 
een kleinschalig hotel niet meer mogelijk is. Deze 
brief van 2 april 2013 is niet bij iedereen bekend.
Bij een bezwaar- en/of een beroepsprocedure kan 
het besluit van burgemeester en wethouders, met 
betrekking tot de aanscherping van de regels van 

doorslaggevend belang zijn. 
Het advies van de wijkraad en het antwoord van B 
en W van 2 april 2013 zijn te vinden op de website 
van de wijkraad Binnenstad. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Iets soepeler, graag

Heb je je fietstassen of je bakfiets gevuld met oud papier, plastic afval en flessen, kom je in tegenwind aan bij de 
afvalbakken op het Lepelenburg, zitten ze allemaal vol. Niet zo’n beetje ook. Slechts weinig bewoners nemen hun 
spullen mee terug naar huis om het de volgende dag nog eens te proberen. De meesten zetten alles tegen de volle 
bakken en laten het over aan het ongetwijfeld strakke schema van de ophalers. Het zou voor iedereen, de mensen 
die tegenover de bakken wonen en de teleurgestelde storters, een stuk prettiger zijn als het ophaalschema niet zo 
rigide was. Zo moeilijk kan het toch niet zijn, bakken legen als ze vol zijn. Het vraagt iets meer flexibiliteit van de 
ophaaldienst. Doen, jongens. • 

© Sjaak Ramakers

Tovenares van De Kleine Dom

Methadon uit ABC-
straat

Verslavingskliniek Victas heeft op 9 december 
de medicatieverstrekking (waaronder metha-
don) voor de ambulante cliënten van de ABC-
straat verplaatst naar de Tolsteegsingel 2A. 
Tot begin 2013 was de verstrekking daar ook.
De maatregel volgde op aanhoudende klachten in 
de buurt over overlast. •

Met als aanleiding de roep om asfalt op de door-
gaande fietspaden in de Utrechtse binnenstad 
maakt landschapsarchitect Marlies van Diest op 14 
februari tijdens een lezing voor de vereniging Oud 
Oud Utrecht een vergelijking tussen de binnenste-
den van Amsterdam en Utrecht. Allebei hebben 
ze de ambitie om in 2015 een samenhangende in-
richting voor de gehele binnenstad te hebben. Van 
Diest is bij beide plannen als ontwerper betrokken. 
Oud Utrecht is fel tegenstander van rood asfalt 
op de fietsroute door het historische deel van de 
binnenstad. (14 februari, 5 uur ’s middags, Bartho-
lomeusgasthuis) •

Rood asfalt

Puzzel te moeilijk

De Binnenstadskrant is toe aan een nieuwe puz-
zelredacteur. De laatste puzzel ‘Zoek de balkon-
netjes’ was zo moeilijk dat slechts twee lezers een 
poging deden ze te vinden. Voor een eerdere puz-
zel– identificatie van een obscuur stukje kademuur 
– kwam zelfs niemand in beweging. Niet te doen, 
gewoon. De torentjespuzzel van vorig jaar sloeg 
gelukkig wèl aan. Er kwamen een stuk of veertig 
oplossingen, waarvan er aardig wat helemaal goed 
waren.

De twee ‘balkon-inzenders’ deden wij met de 
puzzel trouwens een groot plezier.‘Smullen weer’, 
meldde Carla van Brugghen ‘Ik ga gelijk er op uit’. 
Maar hoe zei ook haar best deed, ze kon ze niet 
allemaal thuisbrengen. De andere inzender,  Henk 
de Moei, vond de puzzel ‘fantastisch’. Hij haalde 
ook een fantastische score: honderd procent. Onze 
felicitaties. De prijs volgt. •



Wijkwethouder Binnenstad 
Mirjam de Rijk houdt de komende 
maanden haar spreekuren op 
dinsdag 28 januari en 11 maart 
2014. Aanmelden kan tot 
uiterlijk één week van tevoren 
via 030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl •
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Deze verkeersmaatregel, ook wel ‘knip’ge-
noemd’, is noodzakelijk om de luchtkwaliteit 
rondom de Weerdsingel te verbeteren. 
Op verschillende locaties in de stad is de 
concentratie fijnstof en stikstofdioxide te 
hoog en daarom is besloten om een aantal 
maatregelen te nemen. Deze maatregelen 
staan beschreven in het Actieplan Lucht-
kwaliteit Utrecht (ALU). De Projectorganisatie 
Stationsgebied voert in opdracht van ALU de 
maatregelen bij de Monicabrug uit, zodat de 
werkzaamheden samen met de reconstructie 
van het Paardenveld kunnen worden uitge-
voerd.

Na het invoeren van de knip wordt sluip-
verkeer verwacht in de omliggende wijken 
Pijlsweerd, Ondiep en Wijk C. 
De gemeente heeft een participatietraject 
opgestart met afgevaardigden uit de drie 

verschillende buurten. In verkeerswerkgroepen 
denken betrokken bewoners en ondernemers 
met de gemeente mee om zo tot maatregelen 
te komen die sluipverkeer voorkomen én die een 
breed draagvlak hebben. 

In Pijlsweerd is het traject bijna afgerond. Hier 
heeft de verkeerswerkgroep een aantal maat-
regelen bedacht waardoor het niet meer mo-
gelijk is om vanaf de Amsterdamsestraatweg 
via Pijlsweerd naar de Oudenoord te rijden. Op 
verschillende locaties wordt de wijk dus geknipt. 
De bewoners beseffen dat dit consequenties 
heeft voor de bereikbaarheid van de wijk, maar 
dat weegt volgens hen op tegen de veiligheid en 
leefbaarheid die ze er voor terug krijgen. Momen-
teel is er overleg met diverse afdelingen binnen 
de gemeente en de nood- en hulpdiensten om de 
vormgeving van de knips af te stemmen. Op be-
paalde locaties komen waarschijnlijk beweegbare 
palen zodat politie, brandweer en ambulance niet 
om hoeven te rijden. In Wijk C is de verkeers-
werkgroep in december gestart en worden nog 
maatregelen bedacht. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met Sjors Spronk, Projectassistent 
Infra & Openbare Ruimte van gemeente Utrecht 
op telefoon 030 - 286 96 00.

De verkeersmaatregelen in de genoemde buurten 
worden uitgevoerd voordat de knip zelf wordt 
gerealiseerd. Naar verwachting in het najaar van 
2014. •

Wijkbureau Binnenstad

Verkeersmaatregelen naar aanleiding 
knip Monicabrug

Spreekuur 
wijkwethouderStationsgebied veiliger

Bewoners, bezoekers en werk-
nemers voelen zich veiliger in 
het Stationsgebied dan twee jaar 
geleden. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat de gemeente Utrecht 
tweejaarlijks laat doen, samen 
met NS en Corio. Het rapportcij-
fer steeg van 6,3 naar 6,5.

Het Veiligheidsbelevenisonderzoek 
werd voor de elfde keer uitgevoerd. 
Eerst gebeurde dat jaarlijks, sinds 
2009 is er iedere twee jaar een 
meting. De opzet bleef gelijk, zodat 
de resultaten een goede aanwijzing 
zijn voor trends in leefbaarheid en 
veiligheid. Bij de eerste peiling, in 
2001, leverde de veiligheidsbeleving 
nog een rapportcijfer van 5,2 op.

Veiligheidsgevoel stijgt
De laatste vijf metingen hadden spe-
ciale aandacht voor de mogelijke ge-
volgen van de intensieve bouwwerk-

zaamheden op het veiligheidsgevoel. 
Die lijken geen negatieve invloed te 
hebben. Ook het algemene oordeel 
over het Stationsgebied vertoont een 
stijgende lijn. Los van de veiligheid 
gaat het hierbij om het overstappen 
in het openbaar vervoer, winkelen, 
bereikbaarheid, de fysieke toestand 
van het gebied (schoon/heel), sfeer 
en uitgaan. De gebruikers van het 
Stationsgebied gaven vergelijkbare 
of hogere rapportcijfers dan in 2011. 
De vaakst genoemde reden: gelei-
delijk krijgt de vernieuwing van het 
gebied gestalte, het doel van de 
bouwinspanningen wordt zichtbaar.

Meting Stationsgebied 
Een ander onderzoek is de jaarlijkse 
effctmeting Stationsgebied, die de 
laatste keer in oktober 2013 werd 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bijna 
alle bezoekers de vernieuwingen po-
sitief vinden voor de stad: 88 procent 

van zowel Utrechters als niet-
Utrechters. Dat is wel een lichte daling 
in vergelijking met een jaar eerder. 
Hoewel 70% van de bezoekers 
aangeeft zijn weg goed te kunnen 
vinden, is er 20% die aangeeft, hier 
moeite mee te hebben. Wat betreft 
de duidelijkheid in het aangeven van 
de routes is 65% positief en geeft 
18% aan dat routes onduidelijk zijn 
aangegeven. Opvallend is wel dat de 
verkeersveiligheid voor voetgangers 
volgens gebruikers is verbeterd van 
54% (2012) naar 65% dit jaar. Toch 
is er nog altijd 21 %(in 2012 30%) 
die vindt dat de verkeersveiligheid 
voor voetgangers niet in orde is

De gemeente en de samenwerkings-
partners hebben inmiddels extra 
maatregelen genomen voor het ver-
beteren van de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid. Komend voorjaar 
volgt er nog een tussentijds onder-
zoek om te achterhalen of de geno-
men maatregelen effect hebben op 
de beleving van de gebruikers. •

Vanaf uiterlijk 1 januari ‘15 is het niet 
meer mogelijk om vanaf de Weerdsingel 
Westzijde linksaf te slaan richting 
Oudenoord en vice versa. De St. Jacob-
straat blijft bereikbaar vanaf zowel de 
Oudenoord als de Weerdsingel. 
Zie de afbeelding links ter verduidelijking.



Kennis en kunde wijkbewoners 
onmisbaar

De Binnenstad is volop in beweging. 
Het vinden van een juiste balans tus-
sen de levendigheid als stadscentrum 
en de leefbaarheid als woonwijk is dé 
grote uitdaging. Hoe doe je dat zo 
goed mogelijk? Waar besteed je als 
gemeente wel aandacht aan en waar 
niet aan? In tijden van krapte moet je 
soms keuzes maken... 

Wijkactieprogramma 2014
In overleg met bewoners, onder-
nemers en andere partijen zijn er 
wijkambities tot stand gekomen voor 
de periode tot 2018. Die ambities 
vormen het kader voor het maken 
van diverse plannen. In een noten-
dop gaat het voor de binnenstad om 
investeringen in de openbare ruimte 
die een aantrekkelijk verblijfsklimaat 
stimuleren, het voortzetten van de 
succesvolle veiligheidsaanpak en het 
beperken van (verkeers)overlast. Deze 
ambities zijn, begrijpelijkerwijs, ruim 
geformuleerd. Ze krijgen nader vorm 
in het Wijkactieprogramma 2014 
Binnenstad, dat het college naar 
verwachting begin 2014 vaststelt. 
Dat programma telt 35 projecten. 

Herinrichting Mariaplaats

Om aan te sluiten op de toekom-
stige situatie zijn aanpassingen in de 
openbare ruimte nodig. De gemeente 
werkt aan een ontwerp en vraagt 
hierbij input van bewoners, onder-
nemers en andere betrokkenen. 
Op woensdagavond 18 december 
organiseerde de gemeente de derde 
bijeenkomst voor bewoners, onder-
nemers en andere betrokkenen over 
de toekomst van de Mariaplaats. 
Ondanks alle kerstdrukte zijn ruim 30 
bewoners, ondernemers en andere 
belangstellenden naar deze avond 
gekomen.

In de eerste bijeenkomst in januari 
2013 hebben bewoners, ondernemers 
en andere belanghebbenden samen 
geschetst welke toekomstbeelden zij 
voor de Mariaplaats hebben, en hoe 

de Mariaplaats ook in de toekomst 
een aantrekkelijke en prettige plek 
kan zijn. Tijdens de tweede bijeen-
komst in april zijn de ambitiebeelden 
aan betrokkenen voorgelegd en is 
besproken hoe we deze ambities 
kunnen bereiken. In de meest recente 
bijeenkomst van 18 december is aan 
de hand van een Functioneel Ontwerp 
gesproken over de vertaling van de 
ambities naar een ontwerp. Op basis 
van de discussies aan de verschillende 
tafels werken we verder aan het Func-
tioneel Ontwerp. 

Alle documenten en de verslagen van 
de bijeenkomsten zijn in te zien op 
www.utrecht.nl/Mariaplaats   Via het 
forum op deze webpagina kunt u ook 
een bijdrage leveren aan de plannen 
voor de Mariaplaats. •

De nadruk ligt op het verbeteren 
van de openbare ruimte, waarvoor 
21 projecten op stapel staan. Ze 
variëren van het herinrichten van 
de Mariaplaats tot het opstellen en 
uitvoeren van een Wijkgroenplan en 
de restauratie van de werven. Op 
www.utrecht.nl/wijkambities vindt u 
de wijkambities 2014-2018 én het 
wijkactieprogramma 2014 voor de 
Binnenstad.  

Voorschot op 2015
De gemeente wil steeds meer ge-
bruik maken van de kennis, kunde 
en energie die aanwezig is in de wijk. 
Wilt u meedenken over welke zaken 
(binnen die wijkambities) prioriteit 
moeten krijgen in het wijkactiepro-
gramma 2015? Reageer dan. Uw 
ideeën en bijdragen zijn meer dan 
welkom! We denken vooruit, want in 
maart worden alweer de eerste stap-
pen gezet voor het wijkactieprogram-
ma 2015. Welke tips of prioriteiten 
heeft u voor het nieuwe college als 
het gaat om het wijkactieprogramma 
2015? Mail uw reactie naar het wijk-
bureau: binnenstad@utrecht.nl •

Binnenstadskrant pagina 19

Op 5 december 2013 werd de fiet-
senstalling op de begane grond van 
de Neudeflat geopend. Deze nieuwe 
bewaakte fietsenstalling heeft ruimte 
voor 130 fietsen. De eerste dag par-
keren is er gratis, daarna kost het 
€ 0,50 per dag. In februari 2014 
gaat nóg een inpandige stalling in 
de binnenstad open, op de Maria-
plaats (hoek Zadelstraat). Dit is een 
‘nieuwe generatie’ fietsenstalling, een 
locatie waar je de fiets veilig kunt stal-
len, een doe-het-zelf reparatie kunt 
uitvoeren of een elektrische bakfiets 
huren. Fietsers in de historische bin-

De omgeving van de Mariaplaats verandert. Hiermee verandert ook 
de functie en het gebruik van de Mariaplaats. Het nieuwe Stations-
plein Oost, de komst van de Rabobrug, de Herenroute en het terug-
brengen van het water in de Catharijnesingel hebben invloed op de 
betekenis van de Mariaplaats in het centrum. 

De herinrichting van de Mariaplaats, een Wijkgroenplan, voortzet-
ting van de overlastaanpak in de Breedstraatbuurt. Het zijn slechts 
drie van vele projecten waar Utrecht het komende jaar in de Binnen-
stad mee aan de slag wil gaan. 

Wijkbureau Binnenstad

Nieuwe fietsenstallingen 

Wethouder Lintmeijer opent fietsenstelling Neude © Merijn van der Vliet

Wijkambities 2014-2018 en het 
Wijkactieprogramma 2014

Utrecht is een echte fietsstad. Alleen al tussen 7.00 en 19.00 uur rijden 
er dagelijks 90.000 fietsers van en naar de binnenstad. De gemeente 
wil meer parkeerruimte creëren en de overlast van geparkeerde fietsen 
op straat verminderen. Daarom bouwt de gemeente nieuwe fietsen-
stallingen en worden weesfietsen en wrakken verwijderd.

nenstad kunnen zo hun fiets veilig, 
droog én dicht bij winkels en horeca 
stallen. De mobiele stallingen Neude 
en Mariaplaats blijven in gebruik. Ook 
in het Stationsgebied komen er nog 
meer nieuwe fietsstallingen bij. In 
2014 onder het Stationsplein West, 
later ook aan de oostkant. Meer in-
formatie over fietsprojecten vindt u 
op www.utrecht.nl/fiets 

Kijk voor de bewaakte stallingen ook 
op www.u-stal.nl en over de bouw 
van nieuwe stallingen in het Stations-
gebied op www.cu2030.nl •

Bijeenkomst 18 december 2013



Goed idee? Doe er iets mee!

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Ook in 2014 ondersteunt de gemeente Utrecht initiatieven 
van bewoners en ondernemers om hun buurt beter, leefbaar-
der en veiliger te maken. Dit doet de gemeente met 
het leefbaarheidsbudget: een budget per wijk speciaal 
voor bewonersinitiatieven. Heeft u ideeën die een bijdrage 
vragen uit het leefbaarheidsbudget? Vraag het dan aan via 
www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget •
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Eén meldnummer voor overlast in de zuidelijke binnenstad
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Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners 
en ondernemers in de wijk Binnenstad. Heeft u een vraag over zaken 
die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste 
adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt 
spreken. Bel dan voor een afspraak. 

Wijkbureau Binnenstad
Telefoon: 030 - 286 00 00. Email: binnenstad@utrecht.nl 
Website: www.utrecht.nl/binnenstad. Twitter: @wbbinnenstad. •

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad

In de zuidelijke binnenstad hebben de vier zorginstelling Altrecht,
Catharijnehuis, Leger des Heils en Victas gezamenlijk afspraken gemaakt 
om overlast van hun bezoekers terug te dringen. Op verzoek van omwo-
nenden van de maatschappelijke instellingen is er één telefoonnummer 
en één emailadres ingesteld om overlastmeldingen door te geven: 

Deze informatie staat ook op de websites van de gemeente en van 

Deze informatie staat ook op de websites van de gemeente en van de 
vier zorginstellingen. Bij overlast is het belangrijk dat u direct meldt!
Genoemde partijen kunnen dan onmiddelijk actie ondernemen.

Voor overlast in uw buurt kunt u ook met politie bellen op 0900 – 8844. 
Voor bedreiging, poging tot autokraak, harddrugs gebruik, vernielingen, 
openbare dronkenschap kunt u het beste bellen naar 112. •Meldnummer: 06 – 46 86 99 66

Emailadres: overlastmuseumkwartier@gmail.com

Ook hanging baskets in uw straat?

Heeft u afgelopen jaar genoten van 
de geraniums in de Binnenstad 
en wilt u deze zomer ook hanging 
baskets in uw straat? Doe dan een 
aanvraag uit het leefbaarheids-
budget. 

Ook als uw straat afgelopen jaren 
hanging baskets heeft gehad, moet 
u ze dit jaar opnieuw aanvragen. Op 
www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget 
vindt u het aanvraagformulier. 

Bij dit formulier moet u tien hand-
tekeningen van medeaanvragers uit 
uw straat meesturen. Centrumma-
nagement Utrecht hangt samen met 
het wijkbureau ook weer hanging 

baskets op in de winkelstraten in het 
centrum (binnen de singels).

Voorwaarden
Niet iedere straat is geschikt voor 
hanging baskets. Baskets kunnen 
bijvoorbeeld alleen hangen aan 
staande lantaarns; straten met 
veel bomen komen vanwege de 
schaduw niet in aanmerking en ook 
veel verkeersborden of een sterk 
verminderde lichtopbrengst van 
de lantaarns zijn redenen om geen 
hanging baskets op te hangen. 
De gemeente bekijkt elke aanvraag 
apart. Stuur uw aanvraag, met 
handtekeningen, op voor 1 maart 
2014. •

Wijkgroenplan, de eerste ideeën 

Maar liefst 33 groene ideeën zijn 
door bewoners van de Binnenstad 
ingediend voor het Wijkgroen-
plan! De gemeente is erg blij met 
deze grote betrokkenheid van 
bewoners bij het groen in hun 
buurt. 

Er zijn mooie omvangrijke ideeën 
ingediend zoals herinrichting van een 
aantal hoven. Maar ook zijn er leuke 
middelgrote en kleinschalige ideeën 
ingediend zoals het toevoegen van 
gevelbeplanting, bomen of boombak-
ken. Achter veel van deze ingediende 
ideeën zitten groepjes enthousiaste 
bewoners. Er is € 420.000 beschik-
baar om de plannen uit te voeren en 

voor te bereiden. De aankomende 
periode zal de gemeente de groene 
ideeën secuur bekijken en toetsen of 
ze in het Wijkgroenplan passen. In 
april wordt de uitkomst van de toet-
sing teruggemeld aan de bewoners. 
De groene ideeën die opgenomen 
worden in het Wijkgroenplan 
worden binnen twee tot drie jaar 
uitgevoerd en het eerste project start 
in het najaar van 2014. Bij de klein-
schalige ideeën lukt dat misschien al 
eerder.

Bekijk de toetsingscriteria en welke 
groene ideeën zijn ingediend op 
www.utrecht.nl/wijkgroenplan-
binnenstad •

Utrecht stopt met papieren 
afvalkalender  

De gemeente stopt met de verspreiding van de papieren afval-kalender. 
De afvalkalender is voortaan digitaal te bekijken. Zo is er een gratis 
afval-app beschikbaar voor smartphones en tablets. Verder kan de 
afvalkalender worden gedownload via www.mijnafvalwijzer.nl. Door het 
intikken van uw postcode en uw huisnummer komt de afvalinformatie 
van uw adres in beeld. Voor uitgebreide informatie over afval kijkt u op 
www.utrecht.nl/afval  •

Gemeenteberichten online beschikbaar  

Gemeenteberichten van de gemeente Utrecht staan sinds vorig jaar op 
www.overheid.nl onder de kop Berichten over uw buurt. Ga naar 
deze site en klik op Meer en u kunt zoeken op postcode of plaats. Nog 
handiger is het om de e-mailservice in te stellen. Dat doet u op dezelfde 
pagina, door op het oranje blok te klikken. Als u dit instelt, ontvangt u 
vervolgens een e-mail, elke keer als er in uw plaats of postcodegebied 
een publicatie is. Dan hoeft u dus zelf niet meer te zoeken. •
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Vr 24  Nicolaïkerk
20.15  Sweelinck 
Barokorkest olv Sigiswald 
Kuijken; werken van Lully, 
Rebel en Rameau

Vr 24  Pieterskerk
20.15  Cappella Amster-
dam olv Gijs Leenaars 
mmv Heleen Hulst - viool: 
Carte Blanche; werken 
van Josquin, Lassus, Van 
Platen, Escher, Bitten en 
Harvey; € 24,50/10

Za 25  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel): 
Koraalfantasieën uit de 
Noordduitse orgelschool; 
collecte

Za 25  Wilhelminakerk
20.00  Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra; werken 
van Stravinsky, Svendsen, 
Larsson en Grieg; € 10/7

Zo 26  Pieterskerk
15.30  Schütz-projectkoor 
olv Pieter Kramers: Lord, 
have mercy; werken van 
Tallis, Purcell, Copland, 
Britten en Howells; € 10

Zo 26  Janskerk
17.00  Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hage (orgel): Russische 
Vesper; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Vr 31  Pieterskerk
20.15  Utrechtse Studen-
ten Cantorij olv Fokko 
Oldenhuis: Wie ein Kind; 
werken van o.a. Poulenc, 
Nørgård en Heppener; 
€ 14/9

FEBRUARI

Za 1  Utrechtse kerken
10.00  Aanvang Bachdag; 
informatie 
www.oudemuziek.nl

Za 1  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini 
olv Remco de Graas; 
Praetorius; collecte

Za 1  Geertekerk
16.00  Nederlandse 
Bachvereniging olv Lars 
Ulrik Mortensen 
(klavecimbel) mmv Lauren 
Armishaw (sopraan), 
Maarten Engeltjes 
(contratenor), Jan 
Kobow (tenor) en Thomas 
Bauer (bas): Cantates 
over afscheid en verlan-
gen; werken van Bruhns, 
Schein, Kuhnau en Bach; 
€ 29/25/10

Za 1  Lutherse Kerk
16.30  Lucile Boulanger 

(viola da gamba) en 
Arnaud De Pasquale 
(klavecimbel); werken van 
Bach, Buxtehude, Schenck 
en Kühnel; € 16/13/10

Zo 2  Nicolaïkerk
17.00  Vesperdienst mmv 
Vespercantorij olv Ko 
Zwanenburg en Berry van 
Berkum (orgel)

Zo 2  Geertekerk
19.30  Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 125 
Mit Fried und Freud ich 
fahr dahin; collecte

Vr 7  Tivoli
20.00  Holland Baoque 
Society olv Lars Ulrik 
Mortensen (klavecimbel) 
mmv Claron McFadden 
en Veronica Cangemi 
(sopraan); muziek 
van Brel en Rameau; 
€ 33,50/27,50

Za 8  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas mmv Jan 
Hage (orgel); Koor- en 
orgelmuziek van Herbert 
Howells; collecte

Za 8  Nicolaïkerk
20.15  Residentie Kamer-
orkest & Koor olv Peter 
Gaasterland mmv 
Deborah Cachet (so-
praan), Eline Welle (alt), 
Emilio Aguilar (tenor) en 
Philip Barkhudarov (bas); 
Bach, Hohe Messe; € 25

Zo 9  Willibrordkerk
14.00  Vocaal ensemble 
Five Times mmv Bas 
Groenewoud (basso 
continuo); Bach, Bist du 
bei mir; Purcell, O Dive 
Custos; Schütz, Herr, 
wenn ich nur dich habe; 
Morley, Now must I die 
recureless; Charpentier, 
Messe des Morts; Bach, 
Jesu, meine Freude; 
collecte

Vr 14  Pieterskerk
20.15  Kamerkoor VENUS 
olv Rob Vermeulen: Er-
barme Dich; Bach, 
BWV 227 Jesu, meine 
Freude; Sauseng, Tot ist 
alles; Vivier, Jesus erbarme 
dich; Reger, Der Mensch 
lebt und bestehet nur 
eine kleine Zeit en 
Nachtlied; Barber, 
Reincarnations; Schuman, 
Carols of Death; € 15/10

Za 15  Janskerk
14.00  The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieer Jan 
Leusink; Mozart, Requiem 
en Krönungsmesse; € 70
Za 15  Domkerk
15.30  Zaterdagmid-

dagmuziek: Jan Hage 
(orgel) mmv leden van de 
Domcantorij; Bach, Grote 
Orgelmis; collecte

Za 15  Geertekerk
20.00  Ensemble Illustre 
olv Anthony Scheffer; 
Bach, BWV 123 
Liebster Immanuel, 
Herzog der Frommen, 
BWV 234 Missa brevis in 
A dur; 
Zelenka, ZWV 147 
Litaniae de Venerabili 
Sacramento

Vr 21  Pieterskerk
20.15  Nederlands 
Kamerkoor olv Peter 
Philips: Drie renaissance-
meesters; Brumel, Missa 
Et ecce 
terrae motus; motetten 
van Josquin en Lassus; 
€ 24,50

Za 22  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Barokensemble 
olv Jan Hage (orgel): 
ensemblemuziek uit de 
Duitse Barok; collecte

Za 22  Geertekerk
20.15  Lucidarium: Ayn 
neue Lid; Jiddische liederen 
uit de Renaissance; 
€ 23/19/10

Zo 23  Janskerk
17.00  Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Do 27  Nicolaïkerk
20.15  Opening Festival 
Nieuwe Muziek in de 
Klaas: Open Performance 
Site mmv studenten HKU; 
€ 10/9/5

Vr 28  Pieterskerk
20.15  Nederlands 
Studenten Kamerkoor 
olv Kurt Bikkembergs 
mmv Tommy van Doorn 
(harmonium): L’amour 
de moi: a song in a song; 
werken van o.a. 
Manneke, Stahmer, 
Swingle, Nystedt en 
Mahler/Gottwald; 
€ 18/12

Vr 28  Nicolaïkerk
20.15  Opera: Honderd 
nachten, honderd jaren; 
mmv Klaas de Vries 
(compositie en libretto), 
Gerrie de Vries (sopraan 
en choreografie), Dunja 
Jocic (regie), zangers en 
instrumentalisten; 
€ 15/12,50/7,50

Vr 28  Willibrordkerk
20.15  Kamerkoor 
Cantabile en koperen-
semble Brazzled mmv 
Martine Straesser 

(mezzosopraan) en Simon 
Stelling (orgel): Patterson 
in Première; € 15

MAART

Za 1  Nicolaïkerk
14.00  Fredrike de Winter 
(slagwerk), Guus Janssen 
(orgel) en Godelieve 
Schrama (harp); werken 
van Henneman, Cage en 
Janssen; € 10/9/5

Za 1  Janskerk
14.00  The Bach Choir & 
Orchestra of the Net-
herlands olv Pieer Jan 
Leusink; Mozart, Requiem 
en Krönungsmesse; € 70

Za 1  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 1  Nicolaïkerk
20.15  Ribatutta 
Ensemble olv Dick Duijst 
mmv saxofoonensemble 
Vento do Norte, Berry 
van Berkum en Ko 
Zwanenburg (orgel); 
werken van Bernstein, 
Copland, Ives, Feldman, 
Gherswin, Glass en 
Withacre; 
€ 15/12,50/7,50

Za 1  Geertekerk
20.30  Meesters & 
Gezellen olv Kaspars 
Putnins; werken van 
Palestrina, Pizzetti, 
Mendelssohn, Bruckner, 
Xenakis, Vasks en Abols; 
€ 20/5

Zo 2  Binnenstad
12.00  Culturele Zondag; 
info www.culturele-
zondagen.nl

Zo 2  Pauluskerk
15.00  Kamerkorkest 
Trajectum olv Manuel 
Visser mmv Lea 
Hemmerlin (klarinet); 
Weber, Concertino; 
Schubert, Italiaanse Ou-
verture; Gounod, 
Symfonie nr.1; 
Moesorgski, Ouverture 
Kovantchina

Zo 2 Nicolaïkerk
17.00  Jazzvesper mmv 
Steven Kamperman 
(saxofoon), Dion Nijland 
(contrabas), Vespercanto-
rij olv Ko Zwanenburg en 
Berry van Berkum (orgel); 
collecte

Zo 2  Geertekerk
19.30  Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 
120 Gott, man lobet dich 
in der Stille; collecte

Vr 7  Pieterskerk
20.15  Vocaal Ensemble 
Multiple Voice olv Paul 
de Kok mmv blazers-

ensemble: 
In retrospectief; werken 
van Stravinsky,  
Hindemith, Pizzetti, 
Krenek, Lauridsen, 
Monteverdi, Bach en 
Marenzio; € 15

Za 8  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 9  Willibrordkerk
14.00   Utrechts Kamer-
koor olv Wolfgang Lange; 
Demantius, Johannes 
Passion; Sweelinck, 
De Profundis; Tavener, 
Two Hymns to the Mo-
ther of God; Tallis, 
Lamentations of 
Jeremiah; collecte

Do 13  Geertekerk
20.15  Nederlandse 
Bachvereniging olv Jos 
van Veldhoven: Cantates 
voor het Stadsbestuur; 
werken van Bach; 
€ 29/10

Za 15  Nicolaïkerk
10.00  Bach-scratchdag 
voor de hele familie; info 
ww.singalongevents.nl

Za 15  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 16  Willibrordkerk
14.00  Kamerkoor 
Saudade olv Vincent 
Doek mmv Suzanne van 
Duuren (cello): Passie-
concert

Vr 21  Pieterskerk
20.15  Monteverdi 
Kamerkoor Utrecht olv 
Wilko Brouwers mmv 
Florieke Beelen (mezzo-
sopraan): Music in time 
of war; werken van Elgar, 
Reger, Ravel en Cui

Za 22 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 23  Janskerk
17.00  Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Vr 28  Pieterskerk
20.15  Cappella Amster-
dam olv Daniel Reuss: 
Lamentaties van Krenek; 
€ 24,50/10

Za 29  Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 30  Pieterskerk
15.00  Utrechtse kamer-
koren: Jubileumconcert 
25 jaar Pieterskerkconcer-
ten; € 15/12,50/7,50
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Niet nog eens vier jaar deze coalitie

Bieb – plus of min?

Op het moment dat u dit leest is het pleit waar-
schijnlijk al beslecht. Dan weten we of de raad 
een ‘go’ of ‘nogo’ voor de grootse Bieb++ plan-
nen op het Smakkelaarsveld heeft gegeven, of wil 
kijken naar alternatieven. Al in februari 2010 toen 
de toenmalige wethouder Janssen van het CDA 
de eerste plannen voor de Bieb++ presenteerde, 
heeft GroenLinks zich ertegen uitgesproken. Eind 
december 2013 / begin 2014 mooest het defini-
tieve ‘go-nogo’ besluit genomen worden op basis 
van alle financiële gegevens en doorrekeningen. 
GroenLinks besloot definitief tegen te stemmen. 
In de ogen van GroenLinks brengt het enorme 
bouwwerk gewoon te veel financiële risico’s met 
zich mee voor een periode van 40 jaar. Terwijl we 
er ook nog eens jaarlijks ruim 2,5 miljoen extra 
in moeten stoppen. Erg veel in deze veranderde 
economische tijden. Natuurlijk willen ook wij dat 
er een vernieuwde bibliotheek komt en staan we 
ook pal achter een Artplex, een extra filmhuis 
voor de bijzondere film en de filmeducatie. 

Gering draagvlak
Wij denken echter dat er voldoende, prachtige 
leegstaande gebouwen zijn om elk van beide 
(bibliotheek en filmhuis) in te realiseren. Deze 
alternatieven kosten minder geld en in ieder geval 
knap je er bestaande mooie panden mee op. Het is 
trouwens opvallend hoe gering ook het draagvlak 
onder de Utrechters voor de grote Bieb++ is. Een 
extra zorg voor ons is verder de toekomst van de 
wijkbibliotheek. In het geval van bijstellingen zal 
de gehele exploitatie van de bibliotheek, dus ook 
de wijkbibliotheken, worden betrokken, zo wordt 
ons door het college van B&W voorgehouden.
D66 en ChristenUnie, met steun van PvdA en 
CDA, hebben op de valreep voorgesteld de invul-
ling van de Bieb++ aan te passen met een iets 
kleinere bibliotheek en een iets kleinere Artplex. 
Ons probleem daarmee was, dat het gebouw 
zelf, dat de vier partijen willen bouwen, van 
dezelfde omvang blijft – en de gemeente dus 
evenveel extra gaat kosten - als in het eerdere 

Politiek

De afgelopen vier jaar staken wij veel energie 
in de aanpak van overlast en criminaliteit in de 
Breedstraatbuurt. De resultaten daarvan zijn 
merkbaar, maar het is een zaak van lange adem.
Dat zien we ook in het Museumkwartier, waar 
de overlast met de komst van verslavingskliniek 
Victas de spuigaten uitliep. CDA-raadslid en 
Binnenstadsbewoner Dick Hoek was, met de 
VVD, initiatiefnemer van een nieuwe aanpak voor 
graffiti. Bewoners kunnen nu via graffiti@utrecht.
nl melden als hun huis beklad is, waarna de 
schoonmaak in de gemeentelijke rondes wordt 
meegenomen. 

In 2011 diende het de motie ‘De Binnenstad 
beter’ in, die opriep om meer te investeren in de 
openbare ruimte en achterstallig onderhoud weg 
te werken. De resultaten daarvan zie u nu onder-
meer in de Domstraat en de Korte Jansstraat. 

Koopzondagen beperken
Nog vier jaar de huidige coalitie van Groenlinks, 
PvdA en D’66 is niet goed voor de stad. Ouderen-
woningen zijn voor ons een belangrijk aandachts-
punt. Het ‘wijkakkoord senioren Binnenstand’ uit 
2009 is door het college onvoldoende uitgevoerd. 
Wij gaan ons hard maken voor spreiding van 
evenementen door de stad en het beperken van 
de overlast in de Binnenstad. 

Ook de koopzondagen willen we weer beperken 
tot de situatie van voor 2013. Het belangrijkste 
speerpunt in de Binnenstad blijft voor ons de 

bestrijding van overlast in de Breedstraat en 
omgeving. Dealers en overlast rond coffeeshops 
pakken we hard aan. De prostitutie komt wat ons 
betreft in de Hardebollenstraaat niet terug.

Meer klassiek in TivoliVredenburg
In TivoliVredenburgmag het aandeel klassieke 
concerten best omhoog. De oude ‘grote zaal’ 
van het muziekpaleis aan het Vredenburg is 
gerenoveerd en omgedoopt tot de symfoniezaal. 
Het aantal symfonische concerten gaat ongeveer 
neer komen op 57 per jaar. CDA-raadslid Chantal 
Hakbijl: ‘Het muziekcentrum kan zich veel 
actiever inzetten om het klassieke publiek weer 
rijen dik voor de deur te krijgen’. 

Het CDA maakte daarom een plan voor een veel 
betere samenwerking tussen de kleine zalen en 
kerken. Op deze manier kunnen orkesten, net als 
in de popwereld, beter worden toegeleid naar de 
grotere podia met als einddoel de ‘grote zaal’. 
Op deze manier kan ook publiek mee doorstro-
men. De motie, mede namens GroenLinks, VVD 
en CU, werd door wethouder Lintmeijer overge-
nomen, evenals het voorstel van CDA en VVD om 
vijftien procent klassieke muziek als het absoluut 
minimum te beschouwen.

Ons verkiezingsprogram, onze kandidaten en 
ander nieuws kunt u vinden op cda-utrecht.nl, op 
facebook en op twitter. •

voorstel. De vrijgekomen ruimtes zouden dan 
opgevuld worden met een nog onbekende derde 
huurder: een partij uit de publieke sector. Het is 
onbekend of deze derde partij de commerciële 
huur de komende decennia kan of wil opbren-
gen. Het risico daarvan zou dan afgedekt worden 
door een bedrag van vijf ton per jaar te halen uit 
de begrotingen van o.m. onderwijs en cultuur. 
GroenLinks behield daarmee zijn twijfels aan de 
dekking. Wel zijn we blij dat deze partijen hun 
verantwoordelijkheid voor de Artplex niet hebben 
laten vallen.

Bestaande gebouwen
GroenLinks heeft wel haar verantwoordelijkheid 
al direct genomen door op zoek te gaan naar 
alternatieven voor de bibliotheek en de Artplex. 
Daartoe hebben we een zogenaamde Quick Scan 
laten uitvoeren naar de bestaande gebouwen als 
het oude postkantoor op de Neude, de be-
staande bibliotheek (incl. boekwinkel en Mobach) 
in combinatie met het gedeeltelijk leegkomende 
stadhuis, het NV-huis/Tivolipand, de City bios-
coop en het Movarispand aan de rand van het 
Smakkelaarsveld. •

Chiel Rottier – Raadslid GroenLinks. 

Op 19 maart kunt u als lezer van de Binnen-
stadskrant en bewoner van Utrecht uw stem 
uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het zittende college van GroenLinks, PvdA en 
D66 heeft, wat de VVD betreft, te weinig gedaan 
voor de Binnenstad en haar bewoners. Parkeer-
plaatsen zijn verdwenen zonder dat er een goed 
alternatief wordt geboden, in de Catharijnesingel 
staat nog steeds geen water en de omvang van 
het achterstallig onderhoud aan de openbare 
ruimte is alleen maar toegenomen.
De VVD heeft hart voor de Binnenstad, het 
visitekaartje van onze stad met zijn grachten, his-
torische gebouwen, musea en winkels. De VVD 
kiest een andere koers en wil de Binnenstad laten 
stralen! Geen prestigeprojecten als een gemeen-
telijke bioscoop met bibliotheek op het Smak-
kelaarsveld, maar water in de Catharijnesingel. 
Geen subsidies voor windmolens op Lage Weide, 
maar investeren in de kwaliteit van straten en 
pleinen. Geen bewustwordingscampagnes, maar 
toezichthouders die optreden bij overlast op 
straat en camera’s die het mogelijk maken om 
effectief toezicht te houden.

Stilstaand verkeer
De milieuzone voor oude auto’s die op 1 januari 
2015 zou moeten ingaan, is een maatregel die 
niet bijdraagt aan de verbetering van de lucht-
kwaliteit en de uitvoering kost daarnaast heel 
veel geld. Al dat geld kan beter besteed worden 
aan goede doorstroming op de wegen in en 

De Binnenstad 
verdient het
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De deadline voor dit stukje valt op de dag nadat 
bekend werd dat er steeds minder mensen zijn 
die raadslid willen worden. Oud-burgemeester 
van Enschede Jan Mans voegde daaraan toe dat 
‘raadsleden vooral met zichzelf bezig zijn’. Het 
eerste is, in elk geval voor D66 Utrecht, niet waar. 
Er hebben zich meer kandidaat-raadsleden dan 
ooit gemeld. Stuk voor stuk enthousiaste mensen 
met een hart voor de lokale politiek en die alle-
maal, op hun manier, midden in de maatschappij 
staan. Toch campagne? Nee, want wij hebben de 
indruk dat ook andere partijen best kandidaten 
konden vinden.
 
De uitspraak van Jan Mans ligt gevoeliger. Als 
ik hier, als raadslid, zou zeggen dat Jan Mans 
kennelijk niet weet wat raadsleden allemaal 
doen, dan lijkt het er al gauw op dat ik mijn 
eigen straatje wil schoonvegen. Ik zou me op 
mijn beurt kunnen afvragen of burgemeesters 
dat zo veel beter weten dan raadsleden. Feit is 
dat de ene burgemeester de andere niet is. Wat 
ik in elk geval wel durf te zeggen is dat Utrechtse 
raadsleden, van bijna alle partijen, doorgaans 
prima weten wat er speelt. Ze lezen hun stukken, 
bezoeken bewonersavonden, willen weten wat 
er leeft en zijn niet te beroerd om daar tot in het 
holst van de nacht met elkaar over te debat-
teren. En waar raadsleden in het duister tasten, 
moeten ze het college van B&W vragen om licht 
in die duisternis te scheppen. En dat doen ze ook. 
Gelukkig liet onze nieuwe burgemeester, Jan van 
Zanen, zich bij zijn aantreden heel wat positiever 
uit over de gemeenteraad dan Jan Mans.
 
De vraag is wat u vindt. Op 19 maart mag u als 
kiezer uw licht laten schijnen op de Utrechtse 
gemeentepolitiek en kiest u, hopelijk, 45 heldere 
lichten in de gemeenteraad. D66 hoopt op een 
hoge opkomst, want een hoge opkomst duidt 
op betrokkenheid en de lokale politiek kán niet 
zonder uw betrokkenheid. En als u dan toch gaat 
stemmen, dan adviseren wij u om... Nee. Geen 
campagne. Vragen? Mail d66@utrecht.nl • 

 Arjan Kleuver, raadslid

Politiek

          Meer kandidaat-
raadsleden dan ooit

rond de stad. Stilstaand verkeer vervuilt namelijk 
het meest. De VVD zal er alles aan doen om dit 
onzalige autoverbod te schrappen.
Met een stem op de VVD kiest u voor een leef-
bare Binnenstad waar wonen, werken en leven 
hand in hand gaan. Voor een levendige Binnen-
stad die gastvrij is voor iedereen, of je nou op de 
fiets, met de auto of het openbaar vervoer komt. 
Voor een schone en veilige Binnenstad met goed 
onderhouden straten, pleinen en parken.
De keuze is op 19 maart aan u. •

‘Under’ het Domplein Jacqueline van Eimeren

Dom Under, zoals de initiatiefnemers in hun wijs-
heid het ondergrondse publiekcentrum op het 
Domplein doopten, opent 2 juni. Wie niet zo lang 
wil wachten kan nu elke woensdag en zaterdag 
om 13.30 uur deelnemen aan een bouwplaats- 
en archeologie-rondleiding. Via een wiebelige 
ladder daal je af in het gat van vijf meter diep om 
alvast naar de schatten onder de grond te kijken. 
Ze omvatten archeologische resten van tweedui-
zend jaar Utrechtse geschiedenis. 
Het ‘beleefbaar’ maken gebeurt niet alleen door 
de opgravingen te laten zien, maar ook door 3d 
animaties die weergeven hoe deze plaats er op 
diverse tijdstippen heeft uitgezien, beginnend 

bij het Romeinse Castellum in het jaar 47 na 
Christus, het eerste kerkje dat Willibrord op deze 
plek stichtte in het jaar 700, de romaanse en 
gotische Dom, de ruïne nadat de tornado in 1674 
het middenschip van de gotische kathedraal 
verwoestte, etcetera.
Die 3d reconstructies moeten overigens bij wijze 
van spreken elke dag aangepast worden, want 
ook de archeologen (onder leiding van archeo-
loog Robert Hoegen) zijn al meerdere malen ver-
rast door wat ze aantroffen. Zo vonden ze bijzon-
dere muntstukken, skeletten en een grafsteen, 
onlangs nog een deel van een muurtekening en 
nog recenter een stuk Romeinse weg. •

Andere tijden: een boekhandelaar 
bepaalde het literaire klimaat

Dick Franssen

Volare oh oh, zongen we mee met Domenico 
Modugno. Verander één letter en de tekst is 
weer actueel: Polare oh oh.

De naam staat nog nauwelijks op de winkel 
op de Stadhuisbrug, of er zijn al geldproble-
men. Voor een deel schijnt het te liggen aan de 
bedrijfsvoering. Maar iedereen weet ook dat het 
met de boekenverkoop in het algemeen niet 
goed gaat.

Polare komt voort uit een samenvoeging van 
Selexys en De Slechte. In Utrecht gebeurt dat in 
één pand. Op de Stadhuisbrug is plaats gemaakt 
voor de collectie van de Oudegracht. Dat bete-
kende indikken: uitgever Gusto kreeg de bood-
schap het stapeltje nog onverkochte boeken van 
Niels Bokhove, waarmee kort tevoren nog een 
etalage was ingericht, op te halen. Er was geen 
plaats meer voor.

Beetje raar, want ‘De drempelschroom verdrijven’, 
zoals Bokhove’s boek heet, gaat juist over 
Polare, of liever gezegd over Broese, de boekhan-
del waarmee het allemaal begonnen is. 
Of nog liever gezegd over de literaire activiteiten 
die Chris Leeflang, de directeur, in de jaren tussen 
1932 en 1973 in de boekhandel organiseerde. 
Dat waren er enorm veel. Volgens Bokhove be-
paalde hij eigenlijk het literaire klimaat in de stad.

Plechtig en deftig
Als er anno 2014 een bekend schrijver in Utrecht 
een verhaal houdt, dan is er geen krant die daar 
nog een letter over schrijft, en waarschijnlijk ook 
niemand anders die er iets over vastlegt. In de tijd 
van Chris Leeflang lag dat anders. Er is veel infor-
matie bewaard gebleven van wat er op die lite-
raire avondjes gebeurde. Bokhove kon er dan ook 
een dik boek van driehonderd bladzijden over 
schrijven. Alle bekende auteurs uit die periode, 
zoals Marsman, Den Doolaard, Campert, Louis 
Paul Boon, Hermans, Claus, Haasse, Mulisch, 
Reve en Wolkers kreeg Leeflang in zijn winkel aan 
de praat. Zijn bedoeling was vooral de literatuur 
dichterbij een groter publiek te brengen. Maar 
als je de verslagen van die bijeenkomsten leest , 
vooral die van de eerste twintig jaar, dat moet de 
sfeer toch wel vaak heel plechtig en deftig zijn 
geweest.

Bokhove’s boek moet je in partjes tot nemen, 
anders wordt het je te veel. Je steekt er van 
alles van op, over de hebbelijkheden en onheb-
belijkheden van beroemde auteurs, over het 
culturele klimaat in Utrecht, over de rol die een 
boekhandelaar kon spelen in een stad (vroeger 
verzorgden schrijvers voor een habbekrats een 
avondje, tegenwoordig vragen ze bedragen die 
de gemiddelde boekverkoper absoluut niet kan 
opbrengen).

Aanrader voor de liefhebber. Te koop voor 25 
euro via www.gusto-utrecht.nl •

Chris Leeflang
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Winterdromer
Kale takken tegen
azuurblauwe lucht
een hoekige dans
een dodendans

alleen de dromer weet
van een geduldig wachten
van nieuw leven na de dood
een geruisloos ontwaken
in oogverblindend bladergroen

straks

en dat alles in een wonderlijk
veelvoud van miljarden

straks

alleen de dromer weet en wacht –

Leve de letteren 

Tivoli te koop

De gemeente wil Tivoli op de
Oudegracht verkopen aan de meest 
biedende. Dat betekent dat de 
prijsvraag over een nieuwe bestem-
ming die Vereniging Oud Utrecht 
samen met de afdeling erfgoed van 
de gemeente aan het voorbereiden 
was, waarschijnlijk niet zo veel zin 
meer heeft. 
Al jaren speelt de vraag wat er met 
het grote, monumentale gebouw 
moet gebeuren als het popcentrum 
naar het muziekpaleis vertrokken 
is. Diverse opties, zoals huisvesting 
voor senioren, passeerden de revue 
en werden tenslotte verworpen. •

Oeke deelt uit
Een weggeef-doorgeefbundel 
noemt ze het boekje met gedichten 
en tekeningen waarmee Oeke 
Kruythof haar 75 ste verjaardag 
vierde. Dankzij financiële steun van 
vrienden en kennissen werd het 
een mooie uitgave in full color. 
Op de verjaardag zelf gaf ze al hele 
stapels weg. Misschien heeft ze er 
voor de liefhebbers van haar poëzie 
en haar grafiek nog een paar over. 
Altijd het proberen waard: oeke.
kruythof@ziggo.nl •

Oeke Kruythof

Dick Franssen

Vrijwel alle zichzelf respecterende Duitse steden 
hebben een literatuurhuis, een trefpunt voor alles 
wat met de letteren te maken heeft. In Nederland 
was er tot voor kort niet één, maar Utrecht heeft 
daarin verandering gebracht. Oudegracht 237, 
een prachtig hoekpandje van het Monumenten-
fonds, is sinds een half jaar het plaatselijke bol-
werk van de literatuur. Alle Utrechtse initiatieven 
(Slau, City2Cities, Nacht van de Poëzie. Poetrys-
lam) zijn opgegaan in de Stichting Het Literatuur-
huis. Er is bovendien een nauwe samenwerking 
met de universiteit. Wiljan van den Akker, decaan 
van de faculteit geesteswetenschappen, staat op 
het lijstje bestuursleden. 

Voorzitter van het bestuur Ari Doeser: ‘Het is 
voor het eerst in dertig jaar dat het rijk, de 
provincie en de gemeente de Utrechtse letteren 
subsidiëren. We krijgen nu in totaal 335.000 euro 
per jaar. Dat is zeer bijzonder in deze tijd van 
bezuinigingen op de cultuur.’ 
Volgens hem heerst er in Utrecht en goed literair 
klimaat. Er is een gevestigde orde van schrijvers 
en dichters als Arthur Japin, Ingmar Heytze, 
Manon Uphof en Ronald Giphart, met daarachter 
een groep oprukkende jongeren. 

Vriend worden
Directeur van Het Literatuurhuis Michaël Stoker 
tekent voor de organisatie van de grote evene-
menten, zoals de Nacht van de Poëzie, die na een 
kommervolle periode op 20 september terugkeert 
in de vertrouwde zaal van het muziekcentrum. 
Het programma zal grote verwachtingen moeten 
wekken. In de hoogtijdagen was de Nacht uitver-
kocht. ‘We moeten het nu eerst maar presteren 
tweeduizend mensen te trekken’. 
Eerder dit jaar is City2Cities (een festival in april 
in een spiegeltent op het voorterrein van het 
Utrechts Archief in de Hamburgerstraat met 
schrijvers en dichters uit Utrecht, Dublin en Boe-
dapest. Al heel binnenkort, op 1 februari in Rasa, 
is de finale van het Nederlands kampioenschap 
Poetrtyslam. Er wordt dan uitgemaakt welke 
jonge dichter het best kan voordragen. 
In Het Literatuurhuis zelf zijn allerlei kleinere acti-
viteiten. Er is een achterzaaltje met dertig stoelen 
(de sacristie van een al lang verdwenen kerk) voor 
lezingen, films en optredens. 
Stoker en Doeser willen dat er op Oudegracht 
237 veel gebeurt. Binnenkort start een actie 
‘Vriend van Het Literatuurhuis’. Je krijgt dan een 
pasje dat allerlei voordelen biedt. •

Voorzitter en directeur kijken uit naar Vrienden van 
Het Literatuurhuis © Sjaak Ramakers


