
Ik zal handhaven

• Spitsroeden
• Camera kijkt
• Orde houden
• Natuursingel
• Arne Zuidhoek
• Eten op straat
• Domtoren 2x

 krant 
Binnenstadskrant 21ste jaargang, nummer 3, 3 juni – 9 september 2016

Maar nu even niet
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Colofon

A
dressen

G
iften:

Financiële steun van bew
oners, 

bedrijven en instellingen is van 
harte w

elkom
 op IN

G
 bank-

rekening N
L71IN

G
B

0000245122 
ten nam

e van Binnenstadskrant, 
U

trecht, onder verm
elding van 

‘gift’.
Bew

onersgroepen

Beheergroep 
N

V-H
uistuin e.o.

2367315

Bew
onersgroep 

V
rouw

 Jutten 
(W

arendorffterrein) 
06 51604659

Bew
onersgroep 

W
olvenbuurt

ronald-kam
pm

an@
ziggo.nl

Bew
onersoverleg 

N
ieuw

straat (BO
N

) 
w

w
w

.langenieuw
straatutrecht.nl

Buurtcom
ité Tw

ijnstraat 
en om

streken 
w

w
w

.tw
ijnsite.nl

Buurtpreventiegroep 
W

ijkC-w
est

2328076

Com
ité Behoud Lucas Bolw

erk 
w

w
w

.lucasbolw
erk.nl

K
lankbordgroep W

erven

Pandhof van de D
om

Kikkersloot 18, 3993TK H
outen

Pandhof Sinte M
arie

w
w

w
.pandhofsintem

arie.nl 

Stichting Behoud Lepelenburg 
lepelenburg@

planet.nl 

Stichting Leefbare 
Breedstraatbuurt
w

w
w

.leefbarebreedstraatbuurt.nl 

K
lankborgroep w

erven
robinvanessen@

outlook.com

Vereniging G
rachtstegen

w
w

w
.burodesteeg.nl 

W
ijkC -kom

itee
w

w
w

.w
ijkc.nlO

verig

Bartholom
eus G

asthuis
w

w
w

.bartholom
eusgasthuis.nl

Buurthuis in de 3 K
rone

w
w

w
.inde3krone.nl

Buurtteam
 Binnenstad

w
w

w
.buurtteam

sutrecht.nl/
buurtteam

-Binnenstad 
D

oenja D
ienstverlening

w
w

w
.doenjadienstverlening.nl/

Binnenstad 

W
ijkagenten Binnenstad

Tel. 0900-8844 
(Politie spoed: 112) 

W
ijkbureau Binnenstad 

(gem
eente U

trecht)
w

w
w

.utrecht.nl/Binnenstad 
2869860, Binnenstad@

utrecht.nl 

W
ijkraad Binnenstad

w
w

w
.w

ijkraadBinnenstad.nl 

Zakkendragersvereniging
(bew

oners, ondernem
ers) tel. 2317578

w
w

w
.binnenstadskrantutrecht.nl 

w
w

w
.docum

entatie.org [schat aan inform
atie over de Binnenstad] 

w
w

w
.bouw

pututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontw

ikkelingen in het Stationsgebied] 
w

w
w

.nieuw
s030.nl [m

et veel opinie en colum
ns over de stad]

w
w

w
.w

ijkraadbinnenstad.nl
w

w
w

.destadutrecht.nl [digitale krant]
w

w
w

.duic.nl D
e U

trechtse Internet C
ourant 

[digitale krant m
et veel actueel nieuw

s uit de stad]

w
w

w
.utrecht.nl [onm

isbare inform
atiebron]w

w
w

.  

w
w

w
.ad.nl/utrecht [U

trechtse editie van het A
D

] 

Interessante w
ebsites

Voorpagina: hand’haven’ ©
 Sjaak Ram

akers en Saar Rypkem
a m

et m
edew

erking van rederij M
JC

Ik zal handhaven
Jacqueline van Eim

eren

O
p dit m

om
ent zijn bouw

vakkers bezig het huis onder m
e 

w
eg te zagen en te boren. Zo klinkt en voelt het. O

ns huis 
kraakt, steunt en schudt op zijn grondvesten. Som

s denk ik 
ja hoor, daar gaan w

e. H
et leegstaande w

inkelpand-m
et-ga-

rage naast en onder ons bovenhuis is verkocht en nu breken 
ze het van binnen af. Er kom

en tw
ee appartem

enten in. Ik 
m

oest letterlijk op m
ijn hoofd krabben om

 m
e dat te kunnen 

voorstellen.
O

p oude foto’s is te zien dat er heel vroeger een aardap-
pelw

inkel in het pand zat. Later is die gevolgd door diverse 
andere zaken, m

aar de laatste jaren stond het voornam
elijk 

leeg. W
at m

e goed beviel, w
ant de w

oning is supergehorig.
Kw

am
en er w

el eens m
ensen, dan leek het alsof ze bij ons in 

huis rondliepen. Zoals het nu ook steeds lijkt of de bouw
-

vakkers door onze kam
ers lopen. En bij elk boorgat dat ze 

m
aken denk ik recht in het gezicht van een bouw

vakker te 
kijken. D

e m
uren zijn dun.

Ik zou graag de situatie handhaven zoals hij w
as. En niet 

w
eggeboord en -gezaagd w

orden, w
at w

aarschijnlijk slechts 
een opw

arm
ertje en voorprogram

m
a is van de geluidsover-

last straks als de studenten er eenm
aal zijn ingetrokken.

O
ok aan de buitenkant is ons huis veranderd. N

aast onze 
voordeur w

aar altijd een garagedeur m
et oprit zat, glim

t nu 
een w

itte pui m
et een andere voordeur en een raam

. D
e 

m
ooie struik naast onze voordeur is ineens gehalveerd, de 

takken aan de kant van de nieuw
e pui zijn er plom

pverloren 
afgezaagd. 
Ik heb hier geen toestem

m
ing voor gegeven; er is m

ij ook 
niks gevraagd. Ik had bezw

aar kunnen m
aken, m

aar w
as m

e 
van geen onheil bew

ust. Ik had graag w
illen handhaven. 

O
nze konijnen hebben zich al aan de nieuw

e situatie aan-
gepast. Kregen ze de eerste keer dat de drilboor de m

uur 

D
e Binnenstadskrant is een onaf-

hankelijke uitgave op initiatief van 
bew

onersgroepen, verschijnt vijf keer 
per jaar en w

ordt gratis verspreid in 
de Binnenstad
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B0000245122 ten 
nam

e van Binnenstadskrant, U
trecht 

onder verm
elding van ‘abonnem

ent’
 D

e Binnenstadskrant w
ordt financieel 

m
ogelijk gem

aakt door: 
• gem

eente U
trecht

• w
ijkraad Binnenstad

• Bartholom
eus G

asthuis
• D

oenja D
ienstverlening

• particuliere giften 
• M

aatschappelijke O
ntw

ikkeling,
   afdeling W

elzijnszaken

Ze liggen er schitterend bij, de vernieuw
de 

w
erven van de O

udegracht. M
aar w

ie zijn 
ogen goed de kost geeft, ziet dat er pro-
blem

en zijn. O
p som

m
ige plaatsen zitten 

scheuren in de kadem
uren en hier en daar is 

m
etselw

erk losgeraakt. 

Ruim
 een jaar geleden begon de dertig m

iljoen 
euro kostende restauratie van de vier kilom

eter lan-
ge kades en w

erven. D
e houten fundering w

ordt 
daarbij vervangen door een betonnen constructie. 
D

eze hoeft niet historisch verantw
oord te zijn; de 

bekleding ervan echter w
el. D

e speciale specie 
en de m

etselstenen zijn een eis van de afdeling 
Erfgoed van de gem

eente en lijken niet de beste 
keuze, gezien de ontstane schade.
Peter van O

osterom
, projectleider van de gem

een-
te, zegt: ‘D

e problem
en van de loslatende stenen 

zijn bekend en w
orden bij elke oplevering geë-

valueerd. Lopende de w
erkzaam

heden zullen de 
problem

en zodoende w
orden opgelost’.

R. van Veen, onderhoud infrastructuur U
trecht: 

‘H
et herstel van de oude kades is geen standaard-

w
erk m

aar m
aatw

erk, en het w
erk w

ordt pas 
opgeleverd als alles in orde is.’

O
ngeschikt?

Volgens uitvoerder D
irk Boers zijn de stenen en 

het m
etselw

erk helem
aal niet geschikt voor w

ater 
w

aar schepen varen. D
e stenen laten vooral los 

op plekken w
aar de (prefab)kades op elkaar 

aansluiten. Tussen de kades zitten zogenaam
de 

dilatatiestrips, flexibele voegen om
 uitzetting op te 

vangen. D
eze strips zorgen er door nog onbekende 

oorzaak voor dat de hoekstenen loslaten. Ze zijn al 
m

eerdere m
alen vervangen door andere strips.

O
ok zijn er problem

en m
et de schrikhekken voor 

de trappen die vanaf het straatniveau recht op de 
gracht uitkom

en, om
 te verhinderen dat voetgan-

gers het w
ater inlopen. Ze zijn aan de voorzijde 

van de kadem
uur bevestigd. Schepen varen er ge-

m
akkelijk tegenaan, en dat is ook al een paar keer 

gebeurd. Eén hek is daarbij m
et stenen en al uit de 

kadem
uur getrokken. Van het Ledig Erf tot aan de 

Bem
uurde W

eerd w
orden de w

erven aangepakt. 
D

e w
erkzaam

heden zijn eind 2020 afgerond. • 

N
ieuw

e w
erfm

uren hebben kinderziektes 

Detailfoto van loslatende steen bij w
ater ©

 Gerard Arnikhof

Richard den H
artog

inging bijna een konijnenberoerte en m
oest ik ze m

et spoed 
evacueren naar de keuken, als nu om

 zeven uur ‘s m
orgens 

het boren begint, gaan ze er gezellig bij liggen: ‘A
ha, de 

vertrouw
de geluiden’. En ook w

ij zullen handhaven. Zolang 
het huis blijft staan blijven w

ij er w
onen. •

D
e goedkoopste elektrische auto kost evenveel als w

at ik veer-
tig jaar geleden betaalde voor een vakantiehuis in de Kop van 
O

verijssel. H
et staat in een gehucht, Kalenberg, dat niet op het 

openbaar vervoer is aangesloten. Sportieve m
ensen kunnen de 

trein nem
en naar Steenw

ijk, en dan dertien kilom
eter fietsen 

of lopen. Er is een m
ooi pad, m

aar ik kom
 daar uitsluitend m

et 
m

ooi w
eer (op de elektrische fiets). Speciaal voor ‘Kalenberg’ 

heb ik een auto. G
em

iddeld elke tw
ee w

eken rijd ik heen en 
w

eer. Verder gebruik ik hem
 w

einig.
Van heel w

at oudere m
ensen hoor je dat ze opzien tegen 

autorijden in het donker. Ze hebben last van verblinding door 
de koplam

pen van tegenliggers; ze zien niet m
eer zo scherp 

w
aar aan de zijkant het asfalt eindigt en de berm

 of het trottoir 
begint. 
Bij voorkeur ga ik voor het donker vanuit Kalenberg terug naar 
U

trecht, m
aar som

s lukt dat niet. En als het dan ook nog eens 
regent…

.. 
H

et engste is het in de Binnenstad, w
aar het w

em
elt van fiet-

sers zonder licht. Je ziet ze pas op het laatste m
om

ent. 
H

et schijnt dat je als autom
obilist bij een ongeluk m

et een 
fietser altijd schuld hebt, ook al heeft die fietser geen licht en 
rijdt hij ook nog eens tegen het verkeer in (w

at op de grachten 
veel gebeurt). M

aar afgezien van de schuldvraag, het blijft een 
raadsel w

aarom
 zoveel m

ensen hun leven riskeren. W
aarom

 
kopen ze niet voor een paar euro een setje lichtjes? En w

aar 
is de politie, die er toch is om

 w
aakzaam

 te zijn en op onze 
veiligheid te letten? H

et zal w
el geen prioriteit hebben. 

Ze m
oeten handhaven, m

aar doen het nu even niet. •

M
aar nu even niet 

D
ick Franssen

M
ilieudefensie trekt voorbarige conclusies

D
ick Franssen

Verkleed als rechters boden inw
oners van 

U
trecht op 19 m

ei gem
eenteraadsleden en 

w
ethouder Lot van H

ooijdonk (G
roenLinks) 

een m
eetrapport van M

ilieudefensie aan. 

Er staat in dat in U
trecht de luchtkw

aliteit gunstig 
afsteekt bij die van de andere grote steden. M

aar 
die conclusie is aanvechtbaar. Ze is nam

elijk ge-
trokken op basis van m

etingen die alleen w
erden 

gedaan in straten (en delen van straten) w
aar 

M
ilieudefensie vrijw

illigers kon vinden. O
p de 

G
raadt van Roggenw

eg, M
.L. Kinglaan, Pijperlaan, 

H
aydnlaan, Lessinglaan, C

artesiusw
eg, C

atharijne-
singel tussen Bleekstraat en Ledig Erf, Venuslaan, 
Vredenburg, W

eerdsingel, Voorstraat en een hoop 
andere erkend vieze straten is niet gem

eten. 

Toen destijds het m
eetonderzoek w

erd uitgezet, 
had Ted Zorn van het W

ijk C
-Kom

itee m
eteen zijn 

tw
ijfels. M

ilieudefensie-official A
nne Knol ant-

w
oordde hem

 dat ‘voor een pure m
eetcam

pagne 
er w

aarschijnlijk deels andere punten geselecteerd 
zouden m

oeten w
orden. O

ns doel is echter een 
bew

ustw
ordingscam

pagne m
et politiek doel, 

w
aarvoor ook geografische spreiding, beleidsre-

levantie, ‘iconische punten’ en aanw
ezigheid van 

bew
oners die w

illen m
eten van belang zijn’.

M
ilieudefensie staat pal achter de U

trechtse m
ili-

euzone. In het als onderzoeksrapport gepresen-
teerde politieke bew

ustw
ordingsverhaal staat dat 

er ondanks de bem
oedigende cijfers nog veel w

erk 
aan de w

inkel is. ‘Er m
oet verder w

orden gew
erkt 

aan een autoluw
e of autovrije (binnen)stad.’ •

A
ls in 2020 de restauratie van de w

erven en 
de kadem

uren van de O
udegracht is voltooid, 

zijn w
aarschijnlijk honderd m

onum
entale 

bom
en verdw

enen. 

Een aantal van deze bom
en is slachtoffer van de 

w
erkzaam

heden. Een van de oorzaken is w
aar-

schijnlijk de tijdelijke verlaging van de w
aterstand. 

M
ogelijkheden om

 voor de rest van het traject de 
schade te beperken w

orden niet onderzocht. U
it 

onvrede daarover is een deel van de klankbord-
groep (voornam

elijk bew
oners van de O

udegracht) 
opgestapt. Bij bom

enliefhebbers en om
w

onenden 
ontstond beroering toen ze hoorden dat op het 
pas gerestaureerde rak 14 (tussen G

eertestraat 
en Lange Rozendaal) voor zes bom

en noodkap 

noodzakelijk w
as. D

e bom
en zijn inm

iddels geveld. 
Trekproeven hadden uitgew

ezen dat ze instabiel 
w

aren. Tw
ee jaar geleden w

as daarvan nog geen 
sprake. Ze w

aren toen vitaal genoeg voor behoud. 
In rak 15 heeft een bew

oner een velvergunning 
aangevraagd voor een plataan om

dat de w
ortels 

in de toekom
st schade zouden kunnen opleveren 

voor de vloer van zijn huis. D
e aanvraag is nog in 

behandeling. Verlening van de vergunning kan 
grote consequenties hebben. A

lle bom
en op de 

O
udegracht hebben w

ortels onder de huizen.
In juni staat een bezuinigingsactie op de agenda 
van de gem

eenteraad. O
ok dit kan leiden tot de 

kap van een groot aantal m
onum

entale bom
en.

Lees een uitgebreider artikel op w
w

w
.binnens-

dtadskrantutrecht.nl •

W
erfrestauratie kost veel bom

en

D
e Bijenkorf rekent na de verbouw

ing en uitbrei-
ding op tw

ee keer zoveel bezoekers. D
at zegt 

Jacques Blom
m

endaal, voorzitter van C
entrum

 
M

anagem
ent U

trecht. Zijn uitspraak staat haaks 
op w

at D
e Bijenkorf destijds bij de aanvraag van 

de bouw
vergunning stelde. Toen er kritiek kw

am
 

op de slechts geringe uitbreiding van de parkeer-
garage, antw

oordde het w
arenhuis dat een groter 

aantal nieuw
e parkeerplaatsen niet nodig w

as, 
om

dat niet gerekend w
erd op veel m

eer klanten, 
m

aar vooral op w
elgestelde klanten. •

Bezoekers Bijenkorf 

Bijna vijftig bew
oners van de Binnenstad pronken zaterdag 

2 juli m
et hun tuin. Ze doen dat op O

pen Tuinendag, de zesde 
op rij. Verscheidene tuinenbezitters doen dit jaar voor het 
eerst m

ee. Zo is achter O
udegracht 333, het huis w

aarin zij 
tot haar dood in 1966 w

oonde, de tuin te zien van de schrijf-
ster Ida Boudier Bakker. Een passe-partout kost 12,50. •

Pronken m
et je tuin
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G
evangen in de cam

era

Vanaf de Voorstraat volgen 
bew

akingscam
era’s een w

egren-
nende dief in een feloranje jack. 
H

ij stal een m
obieltje. H

ij denkt 
buiten beeld te zijn als hij zijn 
opvallende jas in een donkere 
hoek van het Janskerkhof bin-
nenstebuiten keert. D

an loopt 
hij rustig terug richting N

eude. 
En daar w

ordt hij in zijn kraag 
gepakt.

In het Servicecentrum
 van de U

trecht-
se m

eldkam
er in de Briljantlaan 

kijken operators naar de beelden 
van alle cam

era’s in de hele provin-
cie. V

ia drie sets beeldscherm
en zien 

ze de Binnenstad, tw
ee sets tonen 

beelden van de buitenw
ijken en ver-

der steeds één set voor A
m

ersfoort, 
Veenendaal, de stationshal U

trecht 
en het stationsplein. D

e scherm
en 

staan naast en boven elkaar en 
vorm

en sam
en een lichtende w

and 
die de hele lengte van de kam

er in 
beslag neem

t. 

©
 Job de Jong

Theo de W
it, de politiem

an die 
ons rondleidt, legt uit w

aar zoal op 
w

ordt gelet. Een operator zoom
t in 

op een groepje van drie jongens, 
onder bij de brug over de W

eerds-
ingel. ‘D

ie linker is een vervelend 
handelaartje. W

aarschijnlijk is hij aan 
het dealen, m

aar dat is niet ernstig 
genoeg om

 de beelden door te 
geven voor eventuele actie’. 

Tien m
inuten

D
e operators van het Servicecentrum

 
beslissen – ‘m

eestal gew
oon op ons 

buikgevoel’ - of een situatie ernstig 
genoeg is voor het predicaat ‘prio 1’ 
en dan doorgestuurd m

oet w
orden 

naar de eigenlijke m
eldkam

er, een 
sam

enw
erking van am

bulancezorg, 
brandw

eer, politie en Koninklijke 
M

arechaussee.
Theo de W

it: ‘W
e m

atchen de 
cam

erabeelden m
et m

eldingen die 
binnenkom

en via de alarm
num

-
m

ers 0900-8844 of 112. Bij prio 1 
m

oeten w
e binnen tien m

inuten ter 

Blinden m
oeten spitsroeden lopen

Bert D
eterm

eijer 

Bij de N
eudeflat m

oeten w
e om

lopen, w
ant daar 

w
ordt gew

erkt. D
e herrie is hun een doorn in het 

oor. ‘W
ij oriënteren ons m

et behulp van geluid’, 
legt Peter uit. ‘M

et dat law
aai is het een stuk 

lastiger.’
In de V

inkenburgstraat grijpt Rob zijn kans en 
gaat Radio C

entrum
 binnen voor een boodschap. 

‘A
ls w

e de Binnenstad ingaan, proberen w
e 

zoveel m
ogelijk boodschappen te com

bineren. 
In O

vervecht zijn steeds m
inder voorzieningen. 

D
e w

itgoedzaak is w
eg en bankkantoren w

orden 
gesloten.’ H

ij betast uitvoerig de onderdelen van 
een elektronische gadget en m

aakt zijn keus. 
Bij het pinnen w

endt collega Peter discreet zijn 
hoofd af.

G
rote ijsco

Pas na elf uur ’s ochtends w
aagt Rob zich in de 

Binnenstad. D
aarvóór is het te druk m

et lossende 
vrachtw

agens. O
p droge toon: ‘D

an hebben ze 
hun laadklep openstaan ter hoogte van je gebit.’
O

ok de V
inkenburgstraat is gestoffeerd m

et 
sandw

ichborden, geen favoriet m
eubilair van 

blinden. Extra lastig w
ordt het als m

ensen hun 
fiets tegen zo’n bord parkeren in een goedbe-
doelde poging om

 niet nodeloos ruim
te in beslag 

te nem
en. Voor blinden vergroot dat de puzzel. 

A
ls Peter hoort dat in de D

uitse universiteitsstad 
Freiburg fietsers w

orden aangespoord om
 hun 

rijw
iel aan de rand van het voetgangersgebied te 

parkeren, reageert hij opgetogen. ‘H
et zou goed 

zijn als dat hier ook gebeurt. M
aar dan is er, denk 

ik, ook een m
entaliteitsverandering nodig.’

A
an het eind van de V

inkenburgstraat staat een 
grote ijsco als reclam

e, bijna tw
ee m

eter van de 
gevel vandaan. In elke zichzelf respecterende 
w

inkelstad zou dit verboden zijn. Terw
ijl Peter 

oreert over obstakels, staan Rob en Truus haast 
liefkozend de rom

ige vorm
en van het ijsje te 

betasten. 

Prulletjes
Truus houdt een lofrede op de Binnenstad van 
M

aastricht. ‘D
aar heb je geen uitstallingen. D

at 
is heel knap gedaan. D

aar vind je zelfs geen 
prulletjes op straat. A

ls m
ensen daar een papier-

tje w
eggooien, w

ordt er een opm
erking over 

gem
aakt.’

O
ok H

aarlem
 heeft een reputatie op dit gebied. 

In de belangrijkste w
inkelstraten is ieder reclam

e-
obstakel uit den boze. 
O

p de O
udegracht gaat volgens de gem

eentelijke 
plannen veel veranderen. ‘A

ls dit w
andelgebied 

w
ordt, m

oeten ze streng kijken w
at w

eg kan’, 
zegt Truus. ‘A

ls het geen nut heeft, m
oet het 

w
eg. ’

Terrassen zijn geen bezw
aar, w

ant die horen bij 
de stad. Peter: ‘D

aar lopen w
e om

heen. M
its het 

binnen de perken blijft. En dat is een kw
estie van 

handhaving.’
M

aar als het plaveisel verandert, w
il het drietal 

graag dat er een heldere m
arkering blijft tussen 

stoep en w
eg. ‘A

nders w
eet je niet w

aar je 
loopt.’ In de net vernieuw

de Zadelstraat is de 
grens tussen stoep en straat gem

arkeerd m
et 

grijze klinkertjes.’ Peter zw
aait m

et zijn stok over 

Charles Crom
bach en Erik van W

ijk

 Vism
arkt ©

 Saskia Flessem
an

plekke zijn. C
riteria zijn: levensbe-

dreigende situatie, directe confronta-
tie dader-slachtoffer, letsel, gew

eld, 
aanrijding en overval. Let w

el, tien 
m

inuten vanaf de m
elding tot het er 

zijn. D
us hoe langer w

ij ‘uitvragen’, 
hoe m

inder tijd de w
agens hebben. 

W
e zitten ruim

 onder het landelijk 
gem

iddelde. W
e beslissen ook of de 

auto m
et zw

aailicht en sirene m
oet 

rijden. Een inbreker w
il je liever niet 

storen’.
O

p de plattegrond van de Binnenstad 
w

ijst D
e W

it ons w
aar de cam

era’s 
zoal opgehangen zijn - vijftig in 
totaal. H

et uitgaanscentrum
 zit er vol 

m
ee, m

aar direct ten noorden van 
het Vredenburg en ten zuiden van de 
Lijnm

arkt en M
ariaplaats w

ordt de 
dekking een stuk dunner. M

aar op 
het Jaarbeursterrein en hier en daar 
op Kanaleneiland en in O

vervecht 
staan w

eer groene bolletjes op het 
scherm

. 
Behalve de gem

eentelijke cam
era’s 

hangen er natuurlijk ook talloze par-
ticuliere cam

era’s bij grote bedrijven, 
kantoren, w

inkels en w
oningen. O

ok 
die beelden kunnen een cruciale rol 
spelen als een zaak voor de rechter 
kom

t.

Vette bek
W

aar en w
anneer is het in de Binnen-

stad nou het m
eest aan de hand? 

D
e W

it: ‘Vooral in het w
eekend 

natuurlijk. D
at begint al op donder-

dagavond. En dan na tw
aalf uur ‘s 

nachts, m
et een piek om

 ongeveer 
vijf uur in de ochtend. D

an is bijna 
iedereen aangeschoten en ontstaan 
er ruzies als m

en in een cafetaria nog 
een ‘vette bek’ gaat halen. Voorstraat, 
Lange Jansstraat en N

obelstraat sprin-
gen er uit. In het w

eekend hebben 
w

e hulp van ‘D
e U

it’, een groep van 
gem

iddeld vier agenten die dicht op 

de horeca zit. D
e portiers hebben een 

directe verbinding m
et de coördina-

tor van D
e U

it. En verder is het in de 
zom

er en tijdens festiviteiten natuurlijk 
een stuk drukker voor ons.
H

et cam
eratoezicht levert heel 

veel steun voor het opsporings- en 
aanhoudingsbeleid’ zegt D

e W
it m

et 
overtuiging. ‘Vanuit de politiek is 
er som

s w
eerstand tegen cam

era’s 
vanw

ege privacy-aspecten, m
aar de 

gem
iddelde burger die niks kw

aads in 
de zin heeft, is er veel beter m

ee af. 
H

et aanhouden gebeurt adequater en 
de opsporing heeft profijt van cam

e-
rabeelden . Er w

orden gew
oon veel 

m
inder verkeerde m

ensen aangehou-
den. W

e kunnen ook eerder preven-
tief optreden. A

llem
aal gew

eldige 
voordelen. W

at ons betreft m
ogen ze 

er best nog w
at cam

era’s bijzetten’.

Burgers als ogen en oren 
Is het gebruik van gew

eld in de stad 
aan het afnem

en? D
e cijfers laten 

nam
elijk een gunstiger beeld zien dan 

het gevoel bij ‘de bange burger’. 
Theo D

e W
it: ‘W

aarschijnlijk w
el, 

m
aar ik heb w

el het gevoel dat het 
gew

eld bij ruzies ernstiger gew
or-

den is. Vroeger kreeg je een klap, 
tegenw

oordig w
ordt er sneller een 

m
es getrokken. En de com

binatie van 
alcohol en drugs heeft ook zijn uit-
w

erking. M
eer agressie en ook m

eer 
com

agevallen. En dan het lastigvallen 
van am

bulancebroeders en agenten. 
D

at is toch niet m
et je gezonde ver-

stand te begrijpen. Ja, na afloop zien 
ze hun fout vaak w

el in’. 
M

aar er zijn ook tal van burgers die 
w

aardevolle steun leveren. ‘Er is on-
gelooflijk veel anim

o voor Burgernet’, 
zegt D

e W
it. ‘Laatst in N

ieuw
egein 

hoopten w
e op tw

eehonderd deelne-
m

ers, m
aar er m

eldden zich 1400. Zij 
zijn onze ogen en oren in het veld’. •

D
e N

eude is naar verhouding eenvoudig te nem
en. W

e m
oeten ons vanaf de bushalte tus-

sen w
at fietsen door w

urm
en, m

aar dan kunnen w
e onze gang gaan. 

W
e zijn op inspectiereis m

et blinden. Peter G
ovaard, Truus H

oonhout en Rob Rem
m

en 
m

aken een rondje door de Binnenstad in verband m
et de gem

eentelijke plannen om
 het 

voetgangersgebied uit te breiden. G
ovaard is contactpersoon m

obiliteit van de O
ogvereni-

ging, de landelijke organisatie van blinden en slechtzienden. Peter en Rob zijn geheel blind, 
Truus heeft nog beperkt zicht.

het plaveisel. ‘Ik m
erk geen verschil.’

Bij de Stadhuisbrug aaien ze gedrieën over een 
klein stenen paaltje; het w

ordt geflankeerd door 
tw

ee rood-w
itte stalen paaltjes m

idden op de 
w

eg. Er is volop besef van de m
onum

entale 
uitstraling van de nostalgische parkeerpaal, m

aar 
Truus vraagt zich af: ‘W

at is het nut hiervan?’

A
vondjurken

Blinden lopen bij voorkeur langs de gevel, om
dat 

dat gem
akkelijker is voor hun oriëntatie. M

et 
alle uitstallingen is dat spitsroeden lopen. Peter: 
‘Ik loop m

et m
ijn hoofd som

s tussen de avond-
jurken.’ Luifels zijn evenm

in populair. O
p de 

V
ism

arkt is het vrijw
el uitgesloten de gevel te 

volgen. Truus: ‘D
ie ongelijke stoepjes zijn w

aar-
deloos.’
Peter hoort een knetterende brom

m
er. ‘H

é, m
ag 

die hier nog rijden?’ M
aar over de elektrische 

exem
plaren is hij evenm

in te spreken. ‘D
ie horen 

w
e niet.’

In de Servetstraat m
aait Peter over de klinkers. 

‘D
it vinden w

ij niks.’ D
at zullen hooggehakte 

dam
es m

et hem
 eens zijn.

W
andelen in de Binnenstad is verm

oeiend, w
ant 

het vergt veel concentratie, vertelt Rob. ‘A
ls ik 

m
ijn rondje heb gem

aakt en ik ben terug in O
ver-

vecht, dan denk ik: jeetje, w
at is het hier luxe. A

l 
die brede stoepen.’ •

H
et Sijpesteyngebouw

, het laatste nog overeind 
staande deel van de sterk gedateerde ‘m

uur’ van 
drie gekoppelde kantoren achter het station (de 
G

G
 &

 G
 D

 zat in het m
iddelste deel), kom

t in 
oktober leeg. D

e huurder, de A
lgem

ene O
nderw

ijs 
Bond (de A

O
B), verhuist dan naar de Kroonstraat 

in W
ijk C

. Verm
oedelijk gaat het Sijpesteyn-

gebouw
 kort daarna tegen de vlakte. D

e A
O

B 
betrekt het m

assieve gebouw
 dat D

e N
ederlandse 

Bank ooit liet bouw
en (m

et enorm
e kluizen) en dat 

later onderdak bood aan de Kam
er van Koop-

handel. N
a een grondige renovatie is het nu w

at 
m

inder gesloten. •

Sijpesteyngebouw
 

D
e exploitanten van de negen U

trechtse coffee-
shops (de m

eesten zijn in de Binnenstad) klagen 
over het strenge beleid van de gem

eente. Ze 
m

ogen slechts een voorraad hebben van 500 
gram

 softdrugs, m
aar daarm

ee kunnen ze de 
vraag niet aan. In reactie op vragen daarover van 
de raadsleden Steven D

e Vries van G
roenLinks en 

A
nne-M

arijke Podt van D
66 heeft burgem

eester 
Van Zanen (openbare orde) zich bereid verklaard 
tot een gesprek m

et coffeeshophouders en andere 
ingew

ijden. H
et staat gepland voor juni. •

Soft drugsbeleid 

D
e H

ogeschool voor de K
unsten 

verlaat volgend jaar D
e Planeet, 

alias Blue Building, hoek O
ude-

gracht-Lange V
iestraat. D

e school 
heeft daar de bovenste verdiepingen 
in gebruik. 
D

e verbouw
ing van D

e Planeet kom
t 

dan dichterbij. D
e blauw

e platen 
gaan er af, zodat het gebouw

 w
eer 

m
eer gaat lijken op het m

ooie w
a-

Planeet w
eer w

arenhuis

renhuis dat het oorspronkelijk w
as, 

de G
aleries M

odernes. 
D

e eigenaar onderhandelt al tijden 
m

et de huidige gebruikers over 
voortzetting van de huur. 
D

e C
anadese w

arenhuisketen 
H

udson’s Bay is geinteresseerd in 
het pand. H

et zou het w
illen delen 

m
et La Place. •



Binnenstadskrant pagina 6
Binnenstadskrant pagina 7

 A
nne Pols

K
erkorganiste uit K

orea

H
ippe kledingw

inkel iII in de D
rieharingstraat heeft een voorbeel-

dig reclam
ebord op straat staan. Slechts veertig centim

eter breed 
en m

eteen tegen de pui. D
it staat niet in de w

eg. W
ant dat is hier 

w
el een probleem

. In deze populaire, sm
alle w

inkelstraat w
em

elt 
het ook nog eens van de reclam

eborden, zodat er voor het publiek 
nauw

elijks ruim
te overblijft. Buurm

an Pickles vraagt beduidend 
m

eer aandacht m
et een sandw

ichbord van 69 centim
eter breed. En 

nu m
aar hopen dat hier geen calam

iteit optreedt. 

D
e reclam

eborden op straat rukken 
op en w

orden een plaag. O
fficieel 

is het verboden, m
aar het w

ordt 
gedoogd. En dus leggen steeds 
m

eer sandw
ichborden en uitstallin-

gen beslag op de openbare ruim
te, 

w
aar ook nog eens steeds m

eer volk 
loopt. Zelfs in de sm

alste straten. 
D

e Servetstraat spant de kroon. H
ier 

staan over een afstand van zo’n 
veertig m

eter zo’n vijftien objecten, 
w

ijnvaten m
eegerekend. D

e reclam
e-

borden staan allem
aal m

instens een 
m

eter van de pui vandaan. H
et is 

m
isschien een kram

pachtige poging 
de aandacht van de consum

ent te 
trekken, w

ant hier is ieders blik na-
tuurlijk naar die toren gericht.
O

m
 de hoek, op de V

ism
arkt, is het 

rustiger. M
aar ook hier m

oet de 
w

andelaar regelm
atig uitw

ijken. Bij 
Rachm

aninoff staan zeven objecten 
buiten, zelfs aan de overkant van de 
straat staan designstoelen.

Bert D
eterm

eijer

Sandw
ichbord rukt op

A
ntw

erpen
O

ok stripw
inkel Piet Snot vraagt 

veel aandacht. D
e stoep telt acht 

staanders m
et ansichtkaarten en 

een standaard m
et zonnebrillen. H

et 
zorgt voor klandizie. ‘D

e m
ensen 

m
ogen blij zijn dat w

ij hier zitten, 
w

ant anders zat er w
eer een kle-

dingzaak’, zegt m
edew

erker C
aspar 

Koot. ‘V
ijf jaar geleden kregen w

e 
com

m
entaar van de gem

eente over 
onze uitstallingen, m

aar daar zijn ze 
op teruggekom

en.’
Er zijn ook nadelen, erkent Koot. 
‘Som

s is het schrijnend. A
ls er 

borden staan en er blinden lopen.’ 
H

ij is gecharm
eerd van de situatie 

in A
ntw

erpen, w
aar borden in de 

Binnenstad verboden zijn. ‘D
at ziet 

er erg m
ooi uit.’

Koot denkt dat hij zich m
et zijn 

uitstallingen kan beroepen op histo-
rische rechten, om

dat hier vanouds 
m

arkthandel w
as. Vroeger had 

iedereen hier zijn w
aren uitgestald, 

vooral dus vis. M
aar de rechten van 

Piet Snot lijken tw
ijfelachtig. A

l in 
1891 m

aakte de gem
eente zich 

druk over luifels en uitstallingen op 
de V

ism
arkt, om

dat ze het verkeer 
belem

m
erden. Er w

as geen recht 
op uitstallingen, m

aar ze w
erden 

‘oogluikend’ toegestaan, zo luidde 
de conclusie. D

at is dus nog steeds 
het beleid.
‘In de Binnenstad geldt inderdaad 
een uitstallingenverbod’, bevestigt 
een w

oordvoerder van de gem
een-

te, een m
aand nadat w

e onze eerste 
vragen hebben ingediend. ‘O

ok w
ij 

constateren dat m
eerdere w

inkels 
inm

iddels w
eer uitstallingen op de 

straat plaatsen. D
oorgaans leidt dat 

niet tot hinderlijke situaties.’

K
operen Bel

O
m

dat de w
inkeliers toch graag 

w
illen uitstallen, onderzoekt de 

gem
eente nu de m

ogelijkheid voor 
een ontheffing van het verbod. ‘In 
de Zadelstraat w

ordt hier een proef 
m

ee gedaan’, aldus de gem
eentelijk 

w
oordvoerder. ‘In de plannen w

ordt 
daar rekening gehouden m

et een 
kleine uitstalling m

its er voldoende 
ruim

te blijft voor voetgangers.’
D

it betekent dat G
eert Fuhren, 

eigenaar van D
e Koperen Bel in de 

Zadelstraat, toch m
oet inbinden. 

In het verleden stond zijn stoep 
propvol w

inkelw
aar, dit tot ergernis 

van m
enig passant en w

inkelier. Vele 
m

alen heeft Fuhren hierover in de 
clinch gelegen m

et de gem
eente. 

D
at is voorbij. D

e handel van Fuhren 
neem

t inderdaad niet m
eer dan een 

m
eter in beslag langs de gevel van 

zijn w
inkel. ‘Ik w

il dat gezeik niet 
m

eer’, verklaart Fuhren. ‘Ik heb nu 
vergunning om

 tot 75 centim
eter 

voor m
ijn gevel uit te stallen en daar 

houd ik m
e aan.’

D
e w

inkeliers in de Zadelstraat 
zijn nog niet op de hoogte van de 
proef. N

et nu de straat helem
aal is 

opgeknapt en de irritante paaltjes 
zijn verdw

enen, grijpen som
m

igen 
hun kans. H

er en der staan grote 
sandw

ichborden, zelfs op straat. 
Logisch, m

eent een w
inkelier. ‘Er is 

nu genoeg ruim
te.’ •

Servetstraat spant de kroon ©
 Saskia Flessem

an

D
agelijks gevecht tegen de chaos

Elaine Vis

G
edaanteverw

isseling
D

e D
rift heeft een gedaanteverw

isseling ondergaan. 
D

e fietsen zijn w
eg, op één na. D

e beveiliger van de 
U

niversiteitsbibliotheek zegt: ‘ A
ls je m

aar eventjes 
ergens m

oet zijn dan ga je natuurlijk niet helem
aal 

naar de fietsenkelder’ om
 de hoek. D

e U
niversiteits-

bibliotheek heeft in de W
ittevrouw

enstraat zeven-
honderd fietsparkeerplaatsen in een stalling onder 
het binnenplein en nog eens driehonderd in de 
Keistraat - voor iedereen, niet alleen voor studenten. 

Even verder het Lucasbolw
erk. D

eze m
aand kom

t 
er een nieuw

 fietsenrek dat tegelijk een afschei-
ding m

et het Zocherpark is. Fietsvakken vervangen 
de bestaande fietsenrekken. Er kom

en in totaal 
honderd fietsparkeerplaatsen bij, vooral voor kort 
parkeerders, dus de handhavers zullen ook hier hun 
handen vol hebben. 

N
etjes recht zetten

Bij het Janskerkhof staan een paar m
annen van het 

U
trechts W

erkbedrijf in fluorescerende oranje hes-
jes. Ze zetten alle fietsen in de vakken w

eer netjes 
recht. ‘D

at doen w
ij elke dag. W

e hebben een vaste 
route, in het Stationsgebied en op enkele plekken in 
de Binnenstad’. 
H

et W
erkbedrijf w

erkt sam
en m

et de gem
eente-

lijke dienst Toezicht en H
andhaving. Van w

rakken 
en gevaarlijk geparkeerde fietsen m

aken ze foto’s. 
D

aarna gaan die de laadbak in, naar het gem
eente-

lijk fietsdepot.
D

agelijks w
erken er tw

ee tot zes ‘fietshandhavers’ 
in de Binnenstad, m

et een slotenslijper en een 
vervoerder die de fietsen afvoert. 
In 2015 w

erden in totaal 17855 fietsen verw
ijderd, 

w
aarvan het leeuw

endeel uit de Binnenstad. Slechts 
7633 fietsen w

erden opgehaald door een eigenaar. 
D

e rest w
erd verkocht.

Blauw
 label

O
ok in de fietsenstallingen verw

ijderen handhavers 
de w

eesfietsen, net als elders in de stad. O
m

 de 
paar m

aanden voorzien zij in een bepaald gebied 
alle fietsen van een blauw

 label. N
a vier w

eken 
w

orden de fietsen m
et een label w

eggehaald. D
e 

eigenaren hadden natuurlijk zelf het grofvuil m
oe-

ten bellen om
 ze te laten w

eghalen. •

‘Geparkeerde’ fietsen bij de Stadsschouw
burg ©

 Hum
phrey Daniëls

Een ochtendw
andeling door de Binnenstad. Bij de Citybioscoop zijn drie fi

etsparkeervakken, 
daar m

ag je de hele dag je fi
ets laten staan. D

e vakken zijn propvol schots en scheef staande 
fi

etsen. Enkele zijn om
gevallen. H

et is een kom
en en gaan van gehaaste m

ensen die hun 
fi

ets kw
ijt w

illen. A
an de overkant groeit langs de hekken van de Plom

petorengracht een 
dikke haag. D

at m
ag totdat er m

eer rekken in de om
geving zijn.

D
e A

PV
 regelt niets voor katten

Kirsty W
estra

W
ist u bijvoorbeeld dat u een rioolput niet m

ag 
afdekken of onzichtbaar m

ag m
aken? O

f dat u in 
parken geen sm

eulende voorw
erpen (barbecue-

kolen!) m
ag achterlaten? 

O
ver achtergelaten gesproken, binnen de be-

bouw
de kom

 m
ag u alleen uw

 behoefte doen 
op plekken die daarvoor zijn bestem

d. D
us op 

zaterdagavond m
oet u, bijvoorbeeld, een plas-

kruis gebruiken, m
aar tijdens uw

 w
ielrentochtje 

op zondagm
iddag buiten de bebouw

de kom
 kunt 

u een boom
 opzoeken. Voor honden gelden w

eer 
heel andere regels. Zij m

ogen op de stoep of in 
een speeltuin poepen, m

aar alleen als het baasje 
de rom

m
el m

eteen opruim
t. Voor katten m

et aan-
drang is dan w

eer niets geregeld.

O
m

 te kunnen handhaven heeft de overheid regels nodig. Som
m

ige staan in w
etten zoals het 

W
etboek van Strafrecht en de W

egenverkeersw
et. G

em
eenten hebben hun eigen regelgeving, 

w
aarin zij zaken kunnen regelen die voor hun grondgebied en hun bew

oners van belang zijn. 
D

e belangrijkste gem
eentelijke regelgeving is de A

lgem
ene Plaatselijke Verordening (A

PV
). 

Velen zullen het saaie kost vinden m
aar in de U

trechtse A
PV

 is heel w
at interessants te vinden.

Pooiers
O

m
 bij behoeften te blijven: D

e A
PV regelt ook 

uitgebreid aan w
elke eisen ‘seksinrichtingen’ 

m
oeten voldoen en w

anneer straatprostitutie is 
toegestaan. O

ok is bepaald dat u zich niet ‘dw
in-

gend m
ag bem

oeien’ m
et een prostituee. O

p 
het eerste gezicht kunt u zich afvragen hoe zij 
dan haar geld verdient, m

aar gelukkig zit er ook 
een toelichting bij de A

PV. D
eze regel probeert 

vooral te voorkom
en dat pooiers zich agressief of 

intim
iderend gedragen. G

ebruik m
aken van de 

diensten valt hier niet onder.
U

 m
ag op straat gew

oon naar uw
 buurm

an 
kijken, m

aar hem
 niet m

et een verrekijker in zijn 
slaapkam

er bespieden. En bent u buiten de deur 

gezet om
dat u toch de buurm

an hebt bespied? 
D

an m
ag u ’s nachts niet op straat gaan slapen, 

ook niet in uw
 auto. O

verdag m
ag het w

el, dus 
er zijn m

ogelijkheden om
 toch aan uw

 slaap te 
kom

en.

W
inkelw

agentje
En zo regelt de A

PV nog een hele hoop m
eer 

om
 de openbare orde en veiligheid te w

aarbor-
gen. D

at u zich niet hinderlijk m
ag ophouden bij 

gebouw
en, bijvoorbeeld. En dat fietsen niet zo 

m
ogen w

orden neergezet dat de stoep geblok-
keerd w

ordt. Een verm
elding w

aard aangezien 
dat bij velen niet bekend lijkt te zijn.
G

raag sluit ik af m
et m

ijn favoriete bepaling in 
onze U

trechtse A
PV – eentje om

 bij het bood-
schappen doen aan te denken. U

 m
ag het w

in-
kelw

agentje w
el m

ee de w
inkel uit nem

en, m
aar 

niet verder dan honderd m
eter. D

at u het m
aar 

even w
eet. •

Injectie Tivoli/Vredenburg

D
ankzij m

eevallers heeft de gem
een-

te m
iljoenen beschikbaar om

 Tivoli/
Vredenburg op de been te houden. 
H

et m
uziekgebouw

 (D
e Telegraaf 

spreekt van poptem
pel) verkeert al 

sinds de opening in financiële nood. 
Tegenvaller stapelt zich op tegenval-
ler. Verlaging van de huur m

et 1,9 
m

iljoen en extra geld, onder m
eer 

om
 jaarlijks een top-popartiest aan 

te trekken en het gebouw
 levendig 

en aantrekkelijk te m
aken, m

oeten 
Tivoli/Vredenburg toekom

stbesten-
dig m

aken. H
et college van B&

W
 

neem
t daarm

ee de aanbevelingen 
over van een achtkoppige com

m
issie 

van onderzoek.
Zonder een grote financiële injectie 
zou er vrijw

el geen klassieke m
uziek 

en helem
aal geen jazz m

eer te 
horen zijn.
In verhouding kom

t er sow
ieso nóg 

m
eer pop, jazz blijft problem

atisch 
en de program

m
ering klassieke m

u-
ziek w

ordt ook dunner - m
en m

ikt 
op oude m

uziek, festivals en ‘ontzui-
ling’(com

bi van pop en klassiek). 
 D

om
U

nder
Pas nu w

ordt openbaar dat de 
realisatie van D

om
U

nder onder 
het D

om
plein veel m

eer geld heeft 
gekost dan begroot. Er is een 
tekort van 1,6 m

iljoen euro. O
m

 de 
publiekstrekker te redden is vijf ton 
(uitgesm

eerd over tien jaar) van de 
gem

eente nodig. •
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Een chaotisch verkeersongeluk in de Potterstraat

H
et leek een rustig m

iddagje te w
orden: een rondje m

et tw
ee stadsw

achten in de Binnenstad, 
zodat w

e een beter beeld zouden krijgen van hun w
erk. H

et draaide uit op een chaos.

Sandra en O
laf beginnen hun dienst m

et een 
briefing op de dertiende verdieping van het Stads-
kantoor. O

p een groot planbord staan de surveilleer-
koppels genoteerd die over een half uur aan hun 
ronde beginnen. 
D

e chef van dienst geeft een overzicht van een 
aantal actuele zaken. In het Stationsgebied opereren 
regelm

atig Roem
eense bedelaars, die daar overlast 

veroorzaken. Er schijnt een m
isdaadorganisatie ach-

ter te zitten, die zorgt voor zielige gehandicapten en 
hen vervolgens uitbuit. G

evraagd w
ordt w

aarne-
m

ingen te m
elden, eventueel foto’s te m

aken en de 
bedelaars w

eg te sturen of te verbaliseren. (Zie ook 
bladzijde 10: ’Bedelen tot klokslag half zes’.) O

ok 
zijn er straatm

uzikanten zonder vergunning actief. 
Zij riskeren een bekeuring, m

aar dat is vaak goedko-
per dan een vergunning. En dan is er nog overlast 
van zw

ervers en daklozen bij het M
oreelsepark. Er is 

dus genoeg te doen, zo lijkt het.

H
otspots

O
p ons program

m
a voor deze m

iddag staat 
jeugdoverlast en daarna, tijdens de tw

eede ronde, 

BO
R (brom

m
ers op de rijbaan). Vandaag gaan 

w
e m

et de bus , m
aar eigenlijk is de fiets het 

beste vervoerm
iddel in de Binnenstad. W

e gaan 
eerst naar een aantal ‘hotspots’, w

aar vaak jeugd 
rondhangt en overlast geeft. A

l deze hotspots zijn, 
na m

eldingen en w
aarnem

ingen, vastgelegd in 
een database en ze zijn bij de m

eeste stadsw
ach-

ten goed bekend. O
ns eerste doel is de om

geving 
van de Springw

eg. D
aarachter zijn hofjes en 

pleintjes m
et bankjes w

aar regelm
atig geblow

d en 
gedronken en dus ook geplast w

ordt. Zodra w
e in 

de buurt van een gesignaleerde plek kom
en, geeft 

de zakcom
puter (PD

A
) autom

atisch de betref-
fende inform

atie. O
laf kan er dan direct info aan 

toevoegen, bijvoorbeeld – zoals in dit geval – dat 
er niets is w

aargenom
en, behalve w

at stoffelijke 
restanten van ‘gebruik’. O

p deze w
ijze ontstaat er 

een goed overzicht van frequentie en tijdstippen 
van de overlast. 
Zo bezoeken w

e nog m
eer plekken, m

aar vanm
id-

dag is het overal rustig. M
et een enkele bekende 

w
ordt een praatje gem

aakt. D
at is goed voor het 

contact m
et het publiek. Vervolgens rijden w

e via 

Van sneue stadsw
acht tot stoere handhaver

W
e zien ze regelm

atig lopen of fi
etsen in de stad: de handhavers, vaak m

et z’n tw
eeën, som

s m
et 

z’n drieën. Ze delen parkeerbonnen uit, spreken m
ensen – al of niet verm

anend – toe, verw
ijderen 

fi
etsen of ontferm

en zich over straatzw
ervers. 
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H
et m

oet een speelse geest gew
eest zijn, die de 

afkorting TH
O

R (Toezicht H
andhaving O

penbare 
Ruim

te) bedacht. Thor is de G
erm

aanse donder-
god, die orde schept in de chaos. D

at lijkt veel op 
het w

erk van M
argriet Kragten, een van de vier 

team
leiders van het leger van 140 handhavers die 

U
trecht op orde houden. Vroeger stadsw

achten 
genoem

d, m
aar nu dus handhavers en inm

iddels 
geprom

oveerd tot BO
A’s, buitengew

one opspo-
ringsam

btenaren. Zolang ze m
aar geen politie-

agenten heten, w
ant dan w

ordt het te duur. M
et 

hun parkeerbonnen behoren ze tot het m
eest 

verguisde, uitgescholden deel van de U
trechtse 

sam
enleving.

Zij vorm
en de overheidsafdeling die actief en 

zichtbaar aanw
ezig is op straat, die m

ensen aan-
spreekt op hun verantw

oordelijkheid en desnoods 
handhavend en/of verbaliserend optreedt. A

lles 
voor een veiliger en leefbaarder stad. 
Er is ook nog een afdeling die zich bezighoudt 
m

et ‘Bebouw
de O

m
geving’ (bouw

toezicht, huis-
vesting, drank &

 horeca, de O
pium

w
et, seksinrich-

tingen, etc.) en een voor ‘Vergunningen’.

Sturing en overleg
D

e handhavers m
ogen alleen in nauw

 om
schre-

ven situaties bekeuren. Ze m
oeten zaken vooral 

door sturing en overleg oplossen. Som
s m

oeten 
ze ‘handhavend’ optreden, zoals bij gevaarlijk 
gestalde fietsen, fietsen in het voetgangersge-
bied, jeugdoverlast, blow

ers, zw
ervers en niet te 

vergeten: onjuist geparkeerde auto’s. M
aar ook 

zaken als hondenpoep en verkeerd aangeboden 
huisvuil w

orden aangepakt. H
uisvuil, grofvuil en 

bedrijfsafval dat illegaal w
ordt aangeboden, w

ordt 
onderzocht en zo spoedig m

ogelijk verw
ijderd. Zo 

blijft de stad schoon.
M

argriet: ‘M
eldingen kom

en binnen bij het 
w

ijkbureau, telefonisch bij de gem
eente of via 

de w
ebsite en w

orden doorgespeeld naar onze 
m

edew
erkers. D

ie proberen in overleg tot een 
oplossing te kom

en. M
aar som

s m
oeten ze een 

boete opleggen. En som
m

ige zaken m
oeten ze 

aan de politie overlaten. Bijvoorbeeld bij rijden 

zonder licht, tegen het verkeer in rijden of bij het 
negeren van een rood stoplicht kunnen de BO

A’s 
niet handhavend optreden; dit is een taak van de 
politie.’ M

aar de handhavers kunnen de overtre-
ders w

el verm
anend toespreken en desnoods de 

politie inseinen; zij zijn nam
elijk ook elkaars ‘ogen 

en oren’. Zow
el handhavers als politie m

aken 
gebruik van het gem

eentelijk cam
eratoezicht en 

krijgen som
s via dat kanaal een m

elding.

Contactpersonen
Een speerpunt van de laatste tijd is het ‘fietsparke-
ren’, vooral rondom

 het centraal station, Vreden-
burg, N

eude en D
rift. Zeker nu de capaciteit van 

de gem
eentelijke fietsenstallingen behoorlijk is 

toegenom
en, w

ordt hier strenger gehandhaafd op 
gevaarlijk of hinderlijk gestalde fietsen. D

at geldt 
ook voor w

eesfietsen. Rondom
 de stations en in 

het centrum
 w

orden achtergelaten fietsen na 14 
dagen verw

ijderd en in de w
ijken na 28 dagen. 

de C
atharijnesteeg naar het Lepelenburg, beide 

ook bekende ‘hotspots’.

A
anrijding

A
ls w

e de bus net hebben geparkeerd en een 
ronde w

illen doen, kom
t er een oproep van de 

m
eldkam

er: een aanrijding in de Potterstraat bij 
de N

eude, en de politie vraagt H
andhaving om

 
assistentie te verlenen. W

ij zijn dichtbij en m
elden 

dat w
e erop afgaan. 

W
e arriveren bij een verkeerschaos: een vrachtw

a-
gen heeft een scooter om

vergereden, de gew
on-

de scooterberijder ligt op het fietspad, er staan 
m

ensen om
heen, tw

ee politiew
agens blokkeren 

de busbaan en het verkeer is vastgelopen. Snel 
overleg levert direct een taakverdeling op: O

laf 
en Sandra gaan het verkeer regelen en de politie 
handelt de aanrijding af. A

l snel kom
t er verster-

king door nog tw
ee stadsw

achten. D
at kom

t goed 
uit, w

ant het is een ingew
ikkelde verkeerssituatie. 

H
et w

ordt nog ingew
ikkelder als alle hulpvoertui-

gen een plaats hebben gevonden; uiteindelijk drie 
am

bulances, drie politiew
agens en tw

ee auto’s van 
H

andhaving. D
e stadsw

achten staan vrij ver van 
elkaar vandaan, m

aar hebben onderling contact 
via de portofoon. H

et verkeer kan op deze m
anier 

Uiteindelijk kom
en drie am

bulances voor één gew
onde ©

 Ton Verw
eij

Hans en Olaf bekijken de Binnenstadskrant ©
 Ton Verw

eij

Ton Verw
eij 

Ton Verw
eij

A
angezien scooters steeds m

eer het straatbeeld 
bepalen, w

ordt hier vanaf dit jaar ook op gehand-
haafd.
H

ans van W
erven en O

laf Le Blanc zijn de contact-
personen voor de Binnenstad. O

laf: ‘H
et is een 

beetje te vergelijken m
et de w

ijkagent. Zo zien de 
bew

oners bij problem
en steeds dezelfde gezich-

ten, w
at een zekere vertrouw

ensbasis geeft. W
ij 

zijn ook niet te beroerd om
 aan te schuiven bij een 

buurtoverleg.’ O
ok is er veel contact m

et organi-
saties als jeugdzorg, verslavingszorg, N

S en H
oog 

C
atharijne.

D
e BO

A’s zijn beëdigde am
btenaren en krijgen een 

speciale opleiding. D
aarbij is aandacht voor allerlei 

regelgeving, ook in aanpalende disciplines als de 
D

rank- en H
orecaw

et. En om
dat het w

erk van de 
handhavers niet altijd w

ordt gew
aardeerd, krijgen 

ze training in zelfverdediging, dragen ze een steek-
w

erend vest en hebben ze handboeien bij zich. 
M

aar het w
erk bestaat dus niet alleen uit sancties 

en regelzucht of volgens som
m

igen zifterij. H
and-

havers assisteren ook bij calam
iteiten en kunnen 

eerste hulp verlenen. D
at kan van dondergod Thor 

niet gezegd w
orden. •

goed w
orden geregeld en kom

t langzaam
 w

eer 
op gang. D

e verw
ondingen van de scooterrijder 

lijken m
ee te vallen, m

aar voor de zekerheid 
w

ordt hij in gestabiliseerde toestand afgevoerd 
naar de spoedeisende hulp. N

a drie kw
artier is 

de orde hersteld en nem
en de politieagenten en 

stadsw
achten afscheid van elkaar; de hulp van 

H
andhaving w

erd ook nu w
eer duidelijk op prijs 

gesteld.
Inm

iddels is het al half vijf; tijd voor een ‘bakkie’. 
D

at betekent terug naar het Stadskantoor. W
e 

gaan vanuit de parkeergarage m
et de lift naar de 

begane grond, vandaar m
et een andere lift naar 

de tiende etage, en daar w
eer m

et een andere lift 
naar de dertiende verdieping; geen snelle route 
m

aar het bevordert de onderlinge contacten, 
zullen w

e m
aar zeggen. 

A
lles rustig

D
oor de aanrijding is het program

m
a danig in de 

w
ar geschopt; de controle op brom

m
ers op de 

rijbaan (BO
R) kom

t in het gedrang. D
e bedoeling 

van deze controle is om
 brom

fietsers en scoote-
raars die op het fietspad rijden, te w

ijzen op het 
per 14 m

aart ingegane verbod.

G
ezien de beschikbare tijd besluiten w

e om
 

nog een ritje ‘overlast’ te doen. H
et doel is de 

W
esterkade, w

aar zich – in de nabijheid van een 
kinderdagverblijf – regelm

atig een persoon op-
houdt die zich m

isdraagt en seksistische opm
er-

kingen m
aakt naar het personeel. W

e kom
en in 

een enorm
e file terecht, m

aar om
dat w

e gebruik 
m

ogen m
aken van de busbaan, zijn w

e toch 
redelijk snel ter plaatse. D

aar blijkt alles rustig en 
zijn er geen verdachte figuren aanw

ezig.
W

e nem
en afscheid. Sandra en O

laf hebben nog 
tw

ee ronden te gaan. N
a een debriefing op het 

kantoor kunnen ze om
 23.00 uur naar huis. •



Binnenstadskrant pagina 10

Er is nu nog niet veel te zien van de bollen m
et 

w
aterplanten. Ze hangen zo’n tw

intig centim
eter 

onder het w
ateroppervlak in de luw

te van bruggen. 
M

aar als het goed gaat m
oeten vooral de w

aterle-
lies goed zichtbaar w

orden. Verder zit er kikkerbeet, 
w

atergentiaan, grof hoornblad, w
aterranonkel, 

egelskop en veenw
ortel in de bollen. 

 In juni w
orden op een aantal plaatsen de oeverkan-

ten beplant, onder andere bij de Schouw
burg en de 

W
ittevrouw

enbrug. Zo w
ordt ook vanaf de vaste 

w
al de overgang naar het w

ater zachter te m
aken 

en aantrekkelijk voor dieren. In juli kom
en er drij-

vende eilanden m
et planten en krijgt de M

aliesingel 
een vooroever m

et planten. D
eze eilanden en de 

vooroever bestaan uit kokosm
atten die beplant zijn 

m
et planten die na elkaar bloeien.

W
aterlelies in de singel

Ben N
ijssen

V
lak voor Pinksteren zijn er 23 w

ilgentenen bollen m
et w

aterplanten in de singel te w
ater 

gelaten. H
et is de eerste stap van het natuurvriendelijker m

aken van de singel. D
e w

a-
terplanten m

aken de betonnen oever ‘zachter’. Er kom
t onder en boven w

ater een beter 
leefklim

aat voor allerlei dieren en het ziet er ook nog eens veel fraaier uit. A
ls er voldoen-

de w
aterplanten zijn, zuiveren die bovendien het w

ater van zw
evende deeltjes en w

ordt 
het w

ater helderder.

Betonnen rand
D

e eerste plannen w
erden gem

aakt door de 
Initiatiefgroep Vergroening Singels, die de ideeën 
uitw

erkte van een grotere groep bew
oners. D

e 
beschoeiing van betonnen nep-baksteen die een 
paar jaar geleden rond de singels is gem

aakt w
as 

hen een doorn in het oog. O
verigens blijft die beton-

nen rand voor eenden en andere dieren een haast 
onneem

bare hindernis om
 uit het w

ater te kom
en. 

M
aar er kom

en nog speciale dierentrappen.
Voor Pinksteren zijn er ook kratten in het w

ater 
neergelaten w

aarin zich zoetw
aterm

osselen 
m

oeten gaan nestelen. Larven van deze m
osselen 

zw
even in het w

ater van de Krom
m

e Rijn dat in de 
singel stroom

t.. M
osselen zuiveren het w

ater van 
organische verontreinigingen, en ze vangen ook 
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algen w
eg. O

ok op deze kratten kunnen w
aterplan-

ten groeien. N
et als de w

ilgentenen bollen liggen 
de kratten in de luw

te van bruggen en zijn vanaf de 
kant niet te zien. 

Proefperiode
Voorlopig geldt voor alle acties een proefperio-
de van drie jaar. D

aarna w
ordt beslist over m

oge-
lijke uitbreiding. H

et bureau W
aardenburg, dat de 

kratten ook plaatste, volgt de ontw
ikkeling van de 

planten en de m
osselen. Enthousiaste vrijw

illigers 
gaan zw

erfvuil verw
ijderen. D

e gem
eente en het 

H
oogheem

raadschap D
e Stichtse Rijnlanden zorgen 

voor de financiering.
A

ls extra attractie kom
t er dichtbij het w

ater ter 
hoogte van C

entraal M
useum

 een kunstw
erk. Er 

is gekozen voor een ontw
erp van Birthe Leem

eijer, 
dat vooral de relatie tussen park, groen en w

ater 
gaat benadrukken. H

et m
oet nog verder uitgew

erkt 
w

orden. 
W

il je ook m
eehelpen om

 de singel natuurvriende-
lijker te m

aken te m
aken, neem

 dan contact op m
et 

H
arm

ke van D
am

, de m
otor van de Initiatiefgroep 

Vergroening Singels (harm
ke.van.dam

@
xs4all.nl). •

Voorrang
A

nne Pols

W
ie in een chem

ische fabriek of een houtzage-
rij een sigaret opsteekt, riskeert ontslag op staande 
voet. Veiligheid voor alles, w

ie zich niet aan de 
regels houdt, brengt zichzelf en anderen in levens-
gevaar. In het verkeer geldt dat ook, alleen m

oet je 
w

el w
eten dat de Binnenstad langzam

erhand z’n 
eigen voorrangsregels heeft.
O

fficieel heeft rechts nog steeds voorrang op een 
‘gelijkw

aardige kruising’. M
aar ja, hoe definieer je 

dat? D
us geldt elke straat die ook m

aar een centi-
m

eter breder is dan de straten erom
heen, tegen-

w
oordig als ‘voorrangsw

eg’. N
eem

 de Lange 
N

ieuw
straat. A

lleen de chauffeurs van bus 2 kijken 
op de hoek van de H

am
burgerstraat of de Korte 

Sm
eestraat nog even of er verkeer van rechts kom

t. 
O

ok de Lange Sm
eestraat is nu ‘voorrangsw

eg’. 
M

aar uit de Pelm
olenw

eg schiet nog w
el eens 

een bezoeker van Karel V, die niet w
eet dat in de 

Binnenstad rechts helem
aal geen voorrang heeft, 

zonder te kijken de brug op. 
O

p zijn beurt legt de Lange Sm
eestraat het w

eer 
af tegen de O

udegracht. Erg praktisch voor fiet-
sers die op de gracht tegen de rijrichting in rijden. 
Trouw

ens, ‘tegen de rijrichting in’ is voor veel fiet-
sers ook al iets w

aarbij ze zich helem
aal niets m

eer 
kunnen voorstellen.
O

p zich niets verkeerds aan veranderende regels. 
A

ls ik m
aar w

eet aan w
elke ik m

e te houden heb. 
Laatst stond ik m

et m
ijn fiets tegen een aardige 

autom
obilist te gebaren dat hij toch echt voorrang 

had. Lachend m
eende hij dat ik m

aar w
eer m

oest 
opstappen. H

et ging net goed op het m
om

ent dat 
w

e allebei tegelijk dachten door te rijden. •

 De bollen gaan het w
ater in. Aan de rechterkant -vrij voorin- een verslaggeefster van Vroege Vogels ©

 Hillie Sm
idts

Tuin A
natole France m

ogelijk sem
i-openbaar

In april w
erden bijna alle struiken en kleine bo-

m
en afgezaagd. W

at rest is een kaalgeslagen des-
olaat ogend terrein m

et hier en daar verw
eesde 

bom
en. Robert-Paul C

aron, sinds 1 m
aart een van 

de tw
ee eigenaren van de tuin plus enkele aan-

grenzende panden en zelf tuin- en landschapsar-
chitect: ‘Er zijn snoeiw

erkzaam
heden verricht aan 

de kleine struiken door de hovenier.’ 
C

aron heeft nog geen idee voor een nieuw
e 

inrichting van de tuin, of het erf, zoals hij het 

noem
t. Eerst gaat hij een pand op de Van A

sch 
van W

ijckskade verbouw
en tot appartem

enten. 
M

aar hij is bevlogen: ‘Ik heb een passie voor 
groen en de stad U

trecht. D
it stuk grond is voor 

m
ij belangrijk, om

dat ik hierm
ee graag iets m

oois 
voor de stad w

il m
aken, een nieuw

 stuk groen 
m

et plantensoorten die de natuur bevorderen.’ 
H

et w
ordt denkelijk ook iets sem

i-openbaars. Een 
park? M

et een theehuis? 
D

e buurt nodigde C
aron uit om

 zijn plannen te 

Verw
ilderde tuin ©

 Sjaak Ram
akers

horen. Er w
erden allerlei suggesties geopperd, 

van verkoop van stukken grond aan aanw
onen-

den tot een ‘hortus’. C
aron vraagt expliciet om

 
verdere suggesties: ‘O

ver een paar m
aanden w

il 
ik m

et de buurt over de ideeën praten, dus alles 
is w

elkom
.’ W

el m
oet de nieuw

e inrichting in elk 
geval rendabel zijn gezien de grote investering. 
H

ij denkt over een m
aand of zes een beslissing te 

nem
en.

 ‘N
iets bijzonders’

D
e tuin hoorde oorspronkelijk bij Plom

petoren-
gracht 18, en w

erd in 1853 ontw
orpen door de 

beroem
de (landschaps)architect J.D

. Zocher jr. als 
onderdeel van zijn ontw

erp van de singels. Later 
w

erd de tuin losgekoppeld van het huis. Sinds-
dien is de tuin een ‘zelfstandig’ gebied, dat op 
het bestem

m
ingsplan staat ingetekend als ‘tuin’. 

D
e Franse schrijver en N

obelprijsw
innaar A

natole 
France (1844-1924) heeft overigens niets te m

a-
ken m

et de benam
ing van de tuin. D

e afgelopen 
decennia w

as de eigenaar van de tuin en een stel 
aangrenzende panden een m

an uit Zeist m
et de 

achternaam
 France. D

ie naam
 w

ordt geassocieerd 
m

et de voornaam
 A

natole, et voilà!
Eigenaar France ging niet bepaald zachtzinnig 
m

et de tuin om
. H

ij zaagde in 2006 veel oude 
bom

en om
, die hij liet liggen, parkeerde er auto’s, 

en liet de boel vervolgens de boel. 
O

m
dat de tuin altijd verboden toegang is ge-

w
eest, is w

einig tot niets bekend over de flora 
en de fauna. A

angenom
en m

ag w
orden dat zo’n 

grote en lang verw
ilderde tuin allerlei vogels, 

insecten en w
ilde planten herbergt. Er w

as in elk 
geval eens sprake van uilen. En van de insecten 
profiteerden vast ook vleerm

uizen. Eigenaar 
Robert-Paul C

aron, desgevraagd: ‘Voor de w
erk-

zaam
heden is hierover een rapport gem

aakt door 
de hovenier. Er is niets bijzonders aangetroffen.’ •

Bedelen tot klokslag half zes
Richard den H

artog

Bedelen is niet verboden in veel N
ederlandse 

steden, behalve als anderen er hinder van 
hebben. Blijkbaar is deze kennis doorgedron-
gen in M

idden-Europa. N
ogal w

at Roem
enen 

en Bulgaren kom
en in de zom

erm
aanden 

hierheen om
 de kost te verdienen m

et het 
ophouden van hun hand.

Ik zie ze vaak. Ze lijken zo te zijn w
eggelopen van 

een film
set over de M

iddeleeuw
en. G

ekleed in 
vuile, oude kleding m

et ongew
assen gezichten 

en haren. M
et ingestudeerde loopjes proberen 

ze hun situatie nog ernstiger te laten lijken. Ja, 
loopjes. W

ant het is m
ij opgevallen dat dezelfde 

bedelaar niet iedere dag m
et hetzelfde loopje 

loopt.
Sterker nog, de ene dag lukt het niet m

et de 
benen naast elkaar te lopen en de volgende dag 
zit dezelfde m

an zonder m
oeite m

et een jonge 

puppy tussen de benen probleem
loos in de kleer-

m
akerszit.

H
et jonge hondje is er om

 breed in te zetten op 
uw

 gevoelens. G
eeft u niet uit m

edeleven m
et de 

m
an, dan w

el om
dat u een dierenliefhebber bent. 

Ik zie al drie jaar lang iem
and in de stad bedelen 

m
et telkens w

eer een ander schattig jong hondje. 
W

aar zou het hondje van verleden jaar gebleven 
zijn? Vragen aan z’n baasje heeft geen zin, w

ant 
N

ederlands spreken doet hij niet. Bij iedere vraag 
haalt hij steevast zijn ID

 te voorschijn. N
iet w

e-
tend dat ik géén opsporingsam

btenaar ben. 

D
ezelfde ruif

Eén ding m
oet ik ze nageven. Ze houden zich 

aan w
erktijden, w

ant klokslag 17.30 uur is het 
gedaan en vertrekken ze allem

aal richting M
o-

reelsepark w
aar ze door hun chauffeur w

orden 
opgehaald.

Bedelen is uit het w
etboek van Strafrecht gehaald 

en iedere gem
eente m

ag zelf bepalen of ze be-
delen opneem

t in de A
PV. U

trecht heeft er voor 
gekozen het niet te doen. U

itsluitend in geval 
van hinder of overlast zal de gem

eente optreden. 
Zelfs professioneel georganiseerd bedelen is dus 
toegestaan. 
M

aar er zijn natuurlijk óók m
ensen die w

el m
óe-

ten bedelen om
 w

at bij te verdienen. D
it zijn de 

bedelaars die tw
aalf m

aanden per jaar iedere dag 
in w

eer en w
ind hun best doen om

 hun kostje 
bij elkaar te schrapen. Zij zijn de slachtoffers 
van deze professionele bedelaars, om

dat die uit 
dezelfde ruif pikken. G

ezien hun zw
akke positie 

dienen ze dan ook bescherm
d te w

orden tegen 
deze georganiseerde bedelpraktijken. H

et aan-
pakken van georganiseerde bedelbendes m

oet 
toch m

ogelijk zijn? •

D
e n

ieu
w

e eig
en

aren
 van

 d
e ‘tu

in
 van

 A
n

ato
le Fran

ce’ zijn
 vo

o
rtvaren

d
 te w

erk g
eg

aan
. 

Tien
tallen

 jaren
 lag

 d
e afg

eslo
ten

 ‘g
eh

eim
e’ tu

in
 van

 zo
’n

 vierd
u

izen
d

 vierkan
te m

eter 
tu

ssen
 d

e Plo
m

p
eto

ren
g

rach
t, d

e V
an

 A
sch

 van
 W

ijckskad
e en

 d
e B

eg
ijn

estraat er o
n

aan
-

g
ero

erd
 b

ij. D
e n

atu
u

r h
ad

 er b
ezit van

 g
en

o
m

en
. H

et resu
ltaat w

as een
 o

n
to

eg
an

kelijke 
w

ild
ern

is van
 stru

ikg
ew

as, jo
n

g
e b

o
m

en
, verm

o
lm

d
e b

o
o

m
stam

m
en

 en
 d

aartu
ssen

 een 
aan

tal h
o

g
e b

o
m

en
. M

aar d
aaraan

 is ab
ru

p
t een

 ein
d

 g
eko

m
en

. 

M
arijke Brunt
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D
e straat als eetgelegenheid

A
ls je al om

 zes uur ’s ochtends 
van huis bent gegaan heb je 
tussen de m

iddag flinke trek. 
D

e m
annen van bouw

bedrijf 
Boom

 uit Purm
erend zijn bezig 

m
et een verbouw

ing op de 
O

udegracht. N
u is het lunch-

pauze. Een broodtrom
m

eltje 
m

ee van thuis? D
at is héél lang 

geleden. •

Een Vlaam
se die een frietje eet bij de Vlaam

se friettent M
anneken Pis. N

ancy 
Verschoot kom

t uit H
ooglede in W

est-Vlaanderen. D
ochterlief is op een bijeen-

kom
st in U

trecht en m
oeder verm

aakt zich ondertussen m
et shoppen. En sm

aakt 
die Vlaam

se M
anneken Pis- friet nou net als in Vlaanderen ? ‘A

ch, friet is friet’. •

O
p het N

S-hoofdkantoor is een w
elvoorziene kantine voor het personeel. 

M
aar als het m

ooi w
eer is loop je toch liever even naar de O

udegracht 
voor een lunch in de open lucht. •

Tw
ee studentes uit Singapore hebben ook de geneugten van de patat ont-

dekt. A
delin en Eve studeren sociologie in A

m
sterdam

 en doen een dagje 
U

trecht. Ze zijn neergestreken bij de Frietw
inkel in de V

inkenburgstraat. 
Lekkere friet hoor, m

aar voor deze buitenlandse dam
es zijn eìgenlijk poffer-

tjes het toppunt van de N
ederlandse keuken. •

W
ie in een w

inkel m
et sportartikelen w

erkt w
il natuurlijk een ultra-gezond 

hapje eten. En dat is een hapje dat je van huis m
eeneem

t. Een biolo-
gisch-dynam

ische cracker dus. M
et m

ager beleg. En tijdens het eten ook 
stevig doorstappen…

 •

N
anette heeft V

ietnam
ese roots. D

us zo nu en dan neem
t ze als traktatie 

een loem
pia m

et dezelfde afkom
st. In dit geval tijdens het shoppen m

et 
haar zoontje G

abriel. D
ie is nog niet toe aan de loem

pia. Kom
t vast nog 

w
el. •

Een ijsje eten op straat, dat 
kon altijd al, m

aar andere 
dingen at je thuis, of in een 
restaurant, of in een auto-
m

atiek, of in een patatzaak. 
D

e tijden zijn veranderd: 
niet alleen heet patat tegen-
w

oordig friet, m
aar ook dat 

je – zonder iets te doen w
at 

niet hoort – je honger tegen-
w

oordig kunt stillen w
aar je 

w
ilt. D

e straat is één grote 
eetgelegenheid gew

orden. 
G

erard A
rninkhof sprak en 

fotografeerde de nieuw
e 

m
ens. •

Fotografie en tekst G
erard A

rninkhof
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Rosanne en Rik zijn bezig m
et het plannen van een vakantie op Sum

atra. 
Tussendoor is er tijd voor een broodje. Liefst aan het w

ater. In de zon. 
M

ooie voorbereiding... •

Izabel G
etler heeft een nachtje doorgehaald. D

an is een bakje kibbeling 
een goed m

iddel om
 er w

eer een beetje bovenop te kom
en. D

us gaat ze 
op (?) de m

otor naar de m
arkt. N

aar haar vaste visboer. •

M
oeder en dochter zijn op w

eg naar de zaterdagse lapjesm
arkt. Er m

oet 
een huis ingericht w

orden. D
us is er stof nodig. Voor de gordijnen bijvoor-

beeld. Intussen even m
aar w

at snacken. •



K
anunnik G

eert G
roote vond het plan een kerktoren van 112 m

eter te 
bouw

en zw
aar overdreven. D

e toren hoefde niet veel hoger te zijn dan 
de bijbehorende kerk. D

e rest w
as ijdelheid, m

achtsvertoon. D
e lantaarn 

bijvoorbeeld (het bovenste deel van de toren) diende nergens toe.  

D
ick Franssen
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D
e andere kanunniken w

aren het 
oneens m

et de voorm
alige boete-

prediker, en zo verrees tussen 1321 
en 1382, m

eter voor m
eter, een 

bouw
w

erk w
aarover later geen enkele 

discussie m
eer w

as. D
e D

om
toren 

w
erd – en is nog steeds – de trots 

van de stad. H
et C

entraal M
useum

 
w

ijdt er van 25 juni tot 2 oktober een 
grote tentoonstelling aan, gebaseerd 
op het m

ateriaal dat René de Kam
 

en Frans Kipp verzam
elden voor hun 

standaardw
erk uit 2014 over de D

om
-

toren 
René de Kam

, coördinator publieks-
bereik erfgoed bij de gem

eente, is 
ook een van de sam

enstellers van de 
expositie. Van het C

entraal M
useum

 is 
Veronique Konings er nauw

 bij betrok-
ken. H

un voorbereidingen begonnen 
ruim

 anderhalf jaar geleden. 

In geen duizend jaar
D

e toren, in de m
iddeleeuw

en geschil-
derd in de U

trechtse stadskleuren rood 
en w

it, overleefde in 1674 de ver-
w

oestende storm
 die U

trecht trof. H
et 

KN
M

I zocht het uit: in geen duizend 
jaar w

as er in N
ederland zo’n storm

 
gew

eest, m
et w

indsnelheden tot 220 
kilom

eter per uur. Veronique Konings: 

‘H
et w

as de hel op aarde. A
llerlei 

kerken w
aren ingestort, alle m

olens 
w

aren w
eg, het m

iddenschip van de 
D

om
kerk verw

oest. D
at de toren geen 

schram
m

etje had, dat alle klokken 
van H

em
ony er nog in hingen, w

as 
gew

oon een w
onder.’

D
e Kam

 en Konings zijn er van over-
tuigd dat de tentoonstelling zal aan-
slaan, niet alleen bij U

trechters, die nu 
eenm

aal een speciale band hebben 
m

et de D
om

, m
aar bij iedereen. Er valt 

enorm
 veel te zien en te beleven. In de 

eerste van de vier zalen bijvoorbeeld 
kom

t een bew
egende 3D

-anim
atie 

van tw
intig bij vijf m

eter. Je bent in het 
U

trecht van 1441. D
e D

om
toren is op 

hoogte, m
aar aan de D

om
kerk en de 

Buurkerk w
ordt nog volop gew

erkt. 

H
erm

an Saftleven
D

e bouw
geschiedenis van de toren is 

het onderw
erp van de tw

eede zaal. 
D

e bezoeker kan er een bouw
kraan 

bedienen, er is een tekenfilm
 w

aarin 
elke tw

ee seconden een bouw
jaar 

passeert. H
et is een m

isverstand te 
denken dat honderden arbeiders bij 
de bouw

 w
aren betrokken. In feite 

w
erkte er steeds een team

 van zo’n 
vijftien vaklui aan.

In 2 m
inuut 28 de toren op

Bert D
eterm

eijer

Elke stad van betekenis heeft haar trots. Vaak 
gaat dat gepaard m

et een hoge, of liever de 
hoogste toren. In veel landen w

ordt dat ook 
nog eens gevierd m

et w
edstrijden: w

ie is het 
snelste boven. D

ie kam
pioenen zijn vervol-

gens w
eer een rolm

odel voor anderen: w
ees 

gezond, neem
 de trap, w

ord een held. Zo ont-
staat voorspoed.

H
et w

ordt tijd dat U
trecht ook haar kansen grijpt. 

M
et de hoogste kerktoren van het land (112 m

eter) 
gooit de stad hoge ogen als het gaat om

 een veel-
betekenend kam

pioenschap. (D
estijds m

ikte A
m

-
sterdam

 m
et de N

ieuw
e Kerk op een hogere toren, 

m
aar dat is w

egens geldgebrek m
islukt.)

H
et is al zo’n dertig jaar geleden dat er voor het 

laatst een publieke D
om

klim
 is gehouden. A

an-
leiding w

as in 1982 het 600-jarig bestaan van de 
toren. Er is daarna nog w

el eens een D
om

klim
/

D
om

storm
/D

om
op of iets dergelijks georganiseerd, 

m
aar het hield al snel op.

M
aar er is hoop. M

edew
erkers van de atletiekver-

enigingen H
ellas, Phoenix en U

-track beraden zich 
m

om
enteel op de m

ogelijkheid om
 een D

om
storm

 
te organiseren. D

at zou m
oeten gebeuren in de 

w
eek van 17 tot 24 septem

ber dit jaar, als op het 
D

om
plein de N

ationale Sportw
eek w

ordt gevierd. 
In 1982 w

as de w
innaar de toen achttienjarige 

Edw
in van den Brink, lid van sportvereniging H

ellas. 
H

ij besteeg de 465 treden in tw
ee m

inuten en 25,8 
seconden. ‘D

it is m
et niets te vergelijken, zo m

oei-
lijk’, vertelde Van den Brink na afloop. 
N

um
m

er tw
ee w

as G
erard van Bruggen (16 jaar!) 

van de roeivereniging Viking m
et 2.29,4. Er w

aren 
ook deelnem

ers van buiten de stad. M
aar die had-

den als nadeel dat ze de toren niet kenden, zoals 
een Rotterdam

m
er betoogde, die ruim

 tien secon-
den trager w

as.

A
ndere techniek

H
et N

ederlandse Kam
pioenschap traplopen bestaat 

al geruim
e tijd, m

aar dan gaat het om
 m

oderne 

kantoorgebouw
en en dergelijke. D

ie vergen een 
totaal andere techniek dan de uitgesleten m

iddel-
eeuw

se U
trechtse treetjes. H

et laatste N
K traplopen 

w
as eind 2015 in de A

lphatoren in Enschede, een 
w

oontoren van 101 m
eter. Bij de m

annen w
erden 

de 450 treden in een m
inuut en 55,7 seconden be-

dw
ongen; bij de vrouw

en in tw
ee m

inuten en 31,6 
seconden. D

at zijn m
ilde tijden vergeleken bij de 

Em
pire State Building Run U

p in N
ew

 York (1.576 
treden), die m

et 39 edities de oudste torenrace ter 
w

ereld zou zijn. H
et record voor m

annen dateert uit 
2003 m

et 9 m
inuten en 33 seconden. Voor vrou-

w
en in 2006 m

et 11 m
inuten en 23 seconden. 

O
verigens w

as er ook in U
trecht in 2014 nog een 

traprace. Initiatiefnem
er w

as het D
iabetesfonds in 

het kader van de nationale traploopw
eek. D

e actie 
had een bescheiden opzet, w

ant het H
ooghiem

-
stragebouw

 telt naar schatting 99 treden. M
aar 

w
innaar w

as een m
an die toevallig het trappenhuis 

binnenstapte om
 naar zijn w

erk te gaan en prom
pt 

besloot m
ee te doen. Zijn naam

 en tijd zijn onbe-
kend. D

at zijn de echte helden. •

D
e m

and en de m
an

Ze vertelde dat ze haar auto net om
 de hoek 

bij het Lepelenburg had geparkeerd. W
ij w

aar-
schuw

den haar dat ze absoluut haar spullen uit 
de auto m

oest halen. Er w
erd de laatste tijd vaak 

ingebroken in geparkeerde auto’s in de Binnen-
stad. 
Toen w

e bij de auto aankw
am

en, stond het ach-
terportier open. 
Ze zei dat de rieten m

and w
eg w

as die ze op de 
achterbank had gezet en jam

m
erde: ‘D

aar zat 
m

ijn lievelingsbikini in, die ik ooit in Spanje heb 
gekocht!’
Een zw

aar verlies in haar ogen, daarom
 gingen 

w
ij m

ee zoeken. Enkele spullen lagen al her en 
der over het grasveld verspreid. Even later zagen 
w

e de m
and drijven, hij ging net onder de brug 

bij villa Lievendaal door. W
e zochten naar stokken 

en gooiden m
et stenen om

 de m
and naar de 

w
alkant te krijgen. 

Even later stopte er een auto m
idden op het 

Lepelenburg. Een m
an stapte uit en kw

am
 naar 

ons toe. D
e m

otor draaide nog en het portier 
stond open. 
D

e m
and dreef tam

elijk hard door de singel en 
w

as al bijna bij de H
erenbrug. Tot onze grote 

verbazing ging de m
an aan de brug hangen om

 
m

et zijn voeten de m
and tegen te houden. M

aar 
de m

and dreef onder zijn voeten door, hij kon er 
net niet bij.
W

ij liepen door naar de andere kant en hoorden 
toen: ‘H

elp, help!’
Inm

iddels stonden er enkele m
ensen toe te kijken 

aan de w
alkant. D

e m
an riep: ‘Ik kan het niet 

m
eer houden en ik kan niet zw

em
m

en, help!’ En 
hij viel in het w

ater. 
W

ij raakten in paniek en lieten de m
and m

aar 
varen. G

elukkig sprongen er tw
ee studenten in 

het w
ater om

 de m
an op de kant te helpen. 

H
ij kon douchen bij iem

and in de buurt en kreeg 
daar ook droge kleren. Iem

and anders heeft zijn 
auto nog geparkeerd en afgesloten.
H

et w
as inm

iddels donker gew
orden, zodat w

ij 

Ingezonden

Terrasregeling 
Ledig Erf
D

e terrassen op het Ledig Erf die op last van de 
rechter dit voorjaar dicht m

oesten, om
dat ze te 

veel overlast veroorzaakten voor de om
w

onen-
den, zijn in elk geval voorlopig w

eer in gebruik, 
zij het onder strikte voorw

aarden. Zo m
ogen ze 

niet m
eer dan veertig stoelen hebben en is het 

om
 half elf ’s avonds afgelopen.

D
e regeling, tot stand gekom

en na overleg tussen 
de bovenburen, de horeca-exploitanten en de 
gem

eente, geldt tot de aanvraag van de nieuw
e 

terrasvergunning is afgerond.

D
om

striptease in Centraal M
useum

Foto: Rop van der Lingen

In 2020 rondje Binnenstad

H
et kom

t toch in orde: er is (in de gem
eentelijke Voorjaarsnota) geld gevonden om

 het laatste stuk van de gedem
pte singel w

eer open te graven. 
H

et gaat om
 het deel vanaf de M

arga K
lom

pébrug (tussen M
ariaplaats en M

oreelsepark) tot bij hotel K
arel V. In 2020 is een rondje Binnenstad 

w
eer m

ogelijk. H
et is afw

achten hoe het straks in een bootje aanvoelt onder de sterk verbrede traverse van H
oog Catharijne. D

e realisatie van het 
laatste stuk is begroot op negen m

iljoen euro. O
p deze foto van half m

ei: op de voorgrond het nieuw
e H

C in aanbouw
 m

et rechts het laatste deel 
van de singel dat nog hersteld m

oet w
orden. 

m
aar naar huis gingen. 

D
e volgende dag hebben w

e nog langs de singel 
gelopen, m

aar natuurlijk geen spoor m
eer van de 

m
and. 

’t Is al een poosje geleden gebeurd, dat w
el, 

m
aar het blijft toch een m

ooi verhaal? •
Ellen Leussink

In totaal beslaat de tentoonstelling 
vier zalen, w

aarin natuurlijk ook aan-
dacht is voor de ram

p in 1674. Van 
H

erm
an Saftleven, die in opdracht 

van het gem
eentebestuur tekenin-

gen m
aakte van de schade, hangt 

er een stadsgezicht, uitgeleend door 
de G

em
äldegalerie D

resden. Je ziet 
U

trecht halverw
ege de zeventiende 

eeuw
, m

et in het m
idden de D

om
to-

ren. Zo hoort het ook. •

©
 Saar Rypkem

a



A
ls het lukt heeft Van Zanen zich voor tw

ee 
m

iljoen uit een m
oeilijk parket gem

anoeuvreerd. 
D

ankzij de deal hoeft hij niet m
eer te beslissen 

over de aanvraag van Freya om
 de peeskam

ertjes 
te heropenen. Bij ‘ja’ zou hij zich de w

oede van 
de buurtbew

oners op de hals hebben gehaald. 
Bij ‘nee’ w

achtte de gem
eente een proces van de 

afgew
ezen prostituees. W

elisw
aar is Freya nu ook 

erg boos, m
aar bij de rechter kunnen de dam

es en 
hun raadsm

an w
aarschijnlijk niet veel beginnen.

O
verigens neem

t de raad pas een beslissing na 
een juridische toetsing van de deal. G

roenLinks en 
de PvdA

 w
illen dat graag, en de rest van de raad 

heeft er geen bezw
aar tegen. Beide linkse partijen 

vinden dat de prostitutie voorlopig in de H
ardebol-

lenstraat m
oet terugkeren. D

e vrouw
en zijn te lang 

aan het lijntje gehouden. 

A
BC-straat

Een andere situatie ontstaat als ‘het nieuw
e Zand-

pad’ klaar is. D
e gem

eenteraad besloot destijds 
unaniem

 voor concentratie van alle raam
prostitutie 

op die plaats. M
aar het is nog volkom

en ondui-
delijk w

anneer deze locatie feestelijk kan w
orden 

geopend. Intussen is het op last van de vorige bur-
gem

eester gesloten ‘oude Zandpad’ nog gebruiks-
klaar. H

et is alleen een kw
estie van het verw

ijderen 
van de planken voor de ram

en van de boten. 
PvdA

 en G
roenLinks w

ijzen er op dat prostitutie 
tegenw

oordig een legaal beroep is. Tegengew
or-

pen kan w
orden dat er w

el m
eer beoefenaars van 

legale beroepen zijn die je niet graag naast de 
deur w

ilt hebben, zoals autoslopers en varkens-
houders.
G

roenLinks w
as destijds voorstander van de kom

st 
van Victas (grootschalige verslaafdenzorg) naar de 
A

BC
-straat in de zuidelijke Binnenstad. D

e partij 
vond dat de bezw

aren van de buurtbew
oners niet 

opw
ogen tegen de noodzaak om

 op die plaats 
een dergelijke voorziening te hebben. •
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‘D
e tekenaar, schilder, verteller, verzam

elaar en 
chroniqueur van de zee, schepen, horizonten, 
piraten, de m

an van het rusteloze hart naar het 
groots en m

eeslepend zeem
ansleven. G

aljoe-
nen slaan te pletter op ongenaakbare kusten 
en de m

ens schikt zich w
eerspannig spartelend 

in zijn lot, op zoek naar een lang verloren 
vriend; dat is A

rne Zuidhoek.’

H
et citaat hierboven is van Jaap Röell, eigenaar van 

kunstruim
te Kuub in de Pieterstraat. H

et staat in de 
aankondiging van een tentoonstelling in zijn galerie 
van w

erk van D
irkje Kuik en Zuidhoek. 

O
p de dag van de opening, zondag 26 juni, presen-

teert Zuidhoek bovendien zijn vierdelige encyclo-
pedie m

et w
etensw

aardigheden over ongeveer 
zevenduizend piraten. Zo’n gigantisch overzicht 
bestaat nog nergens. H

et is de neerslag van veertig 
jaar verzam

elen, docum
enteren, ordenen. Behalve 

alles w
at Röell al noem

de is de schrijver dus ook 
w

etenschapper, al zou hij zichzelf nooit zo noem
en. 

Julius de G
oede gaf de boeken heel m

ooi vorm
. D

at 
deed hij ook m

et het nagelaten Roverslied van D
irkje 
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Zevenduizend piraten
D

ick Franssen

Veel straten in de Binnenstad zullen er dit jaar w
at 

m
inder fleurig uitzien dan vorig jaar. D

e gem
eente 

heeft de subsidieregeling van de ‘hanging baskets’ 
behoorlijk veranderd, w

aardoor aanvragen m
inder 

snel w
erden gehonoreerd. Voorheen kw

am
 het 

geld uit het Leefbaarheidsbudget. In de plaats hier- 
van is er nu het Initiatievenfonds. D

e gem
eente 

vraagt nu, naast een draagvlak, ook een tegenpres-
tatie van de initiatiefnem

ers in de vorm
 van een of 

andere straatactie. O
ok is de m

ogelijkheid van deze 
aardige aankleding van de straten een beetje stil-
letjes gehouden; voorgaande jaren kregen eerdere 
aanvragers autom

atisch een rem
inder, m

aar dit jaar 
is dit achterw

ege gebleven, zodat vele aanvragers 
te laat w

aren of het helem
aal zijn vergeten. H

et 
W

ijkbureau verw
acht dan ook nog w

el de nodige 
telefoontjes. A

l bij al kom
t het gew

oon over als een 
soort achterbakse bezuinigingsactie, w

at natuurlijk 
erg jam

m
er is, zeker als je ziet w

at m
en er voor over 

had om
 iets te doen aan de aankleding van de stad 

tijdens de Tour de France. N
avraag bij het W

ijkbu-
reau m

aakt duidelijk de gem
eente op deze w

ijze 
€ 10.000,- heeft bespaard.. •

’H
ardebollen’ w

ordt gew
one straat

 D
ick Franssen

M
inder 

‘hanging baskets’ 

G
lazen pui exit 

Voorzitter H
ans D

ortm
und van de w

ijkraad Bin-
nenstad vindt het ‘jam

m
er’ dat het college van 

B&
W

 akkoord is m
et het oordeel van de com

m
issie 

W
elstand en M

onum
enten over het nieuw

e ont-
w

erp voor de uitbouw
 aan de O

udegrachtkant van 
het voorm

alige hoofdpostkantoor op de N
eude. 

O
orspronkelijk w

erd aan een glazen pui gedacht, 
m

aar opdrachtgever en architect hebben uitein-
delijk gekozen voor een m

eer gesloten gevel. D
e 

‘W
elstand’ is daarm

ee akkoord. D
ortm

und vroeg 
w

ethouder G
eldoff (m

onum
enten) w

at hij ervan 
dacht. Zijn antw

oord w
as dat het college in het al-

gem
een vaart op het oordeel van de w

elstandscom
-

m
issie, zo ook in dit geval. Publicist A

rjen den Boer 
kreeg in de digitale krant D

U
IC

 m
edestanders voor 

zijn opvatting dat de glazen pui veel m
ooier is. •

O
ndanks eerdere toezeggingen krijgt ook 

lijn 2, de M
useum

lijn door de Binnenstad, 
als begin- en eindpunt het Jaarbeursplein. 

O
p 2 juli zullen alle buslijnen die nu nog aan 

de Binnenstadszijde van het C
entraal Station 

halteren, naar de Jaarbeurszijde verhuizen. D
it is 

nodig in verband m
et de bouw

w
erkzaam

heden 
op de plek van het huidige busstation. O

nder 
het Stationsplein m

oeten de fietsenstalling en 
het busstation kom

en en onder het te bou-
w

en Zuidgebouw
, oftew

el het Platform
, het 

tram
station. Voor die tijd zal, al eind dit jaar, 

de M
oreelsebrug (Rabobrug) over de sporen 

gereedkom
en.

Bus 2 rijdt straks vanaf het Ledig Erf via de 
C

roeselaankant naar het C
entraal Station. D

it 

Lijn 2 ook naar w
estzijde CS

w
w

w
.binnenstadskrant.nl

Kuik, dat de leidraad vorm
t van de tentoonstelling. 

Zuidhoek (75) schreef zijn encyclopedie in het Engels 
om

dat zijn doelgroep dungezaaid is, en over de hele 
w

ereld verspreid w
oont. D

e oplage is nu nog klein, 
m

aar kan fors groeien als de A
m

erikaanse uitgever 
die hij op het oog heeft, in het project stapt. 

M
eeslepend

H
oe dan ook, rijk w

ordt hij er niet van. ‘H
et m

aakt 
m

e eigenlijk niet uit of ik er veel verkoop. M
aar 

w
anneer ik m

orgen om
val dan is het er. Ik heb 

voorkom
en dat m

ijn hele archief in de papiercontai-
ner verdw

ijnt zonder dat iem
and w

eet w
at ik al die 

jaren deed.’ H
et vierde deel van de encyclopedie, 

m
et beschrijvingen van groepen piraten, verschijnt 

binnenkort ook als apart boek. Piraten zijn zeelieden 
die voor eigen rekening handelen. Zeerovers (zoals 
Piet H

ein) doen dat in opdracht van anderen.
A

rne Zuidhoek ging na de m
ulo varen als lichtm

a-
troos. ‘A

nders had ik naar een kantoor gem
oeten’. 

H
ij bleef zeven jaar op zee, en raakte toen ‘per 

vergissing’ w
eer aan de w

al. (H
ij had gem

onsterd op 
een nieuw

 schip, m
aar er w

as een hut te w
einig.) 

Sinds die tijd is hij kunstenaar. H
ij zegt van zichzelf 

dat hij ‘een aardig veelzijdig m
annetje’ is, en dat 

klopt. H
ij schrijft m

ooi en m
eeslepend en m

aakt 
prachtige tekeningen, vooral van zeilschepen.
D

e teller staat nu op 73 boeken, m
aar toch is hij 

geen gekoesterde U
trechter, zoals bijvoorbeeld D

ick 
Bruna of Ingm

ar H
eytze. M

isschien is pr niet zijn 
sterkste punt. 

G
rootvader

O
ver piraten zegt hij: ‘Tachtig procent heeft er niet 

voor gekozen. D
e om

standigheden dw
ingen m

en-
sen er som

s toe het recht in eigen hand te nem
en. 

A
ls je op een schip rebelleert w

egens het slechte 
eten, de lijstraffen, de slechte gage, het veel te harde 
w

erken, enzovoort, en je zet de kapitein af, dan zit 
je nog steeds op dat schip en is er geen w

eg terug. 
D

an ben je dus een crim
ineel gew

orden.’
H

et is vooral de sociale kant van het verschijnsel pira-
terij die hem

 boeit. ‘D
at kom

t door m
ijn grootvader. 

H
ij vond dat je dingen niet langer m

oest nem
en. H

ij 
is later voor de SD

A
P (voorloper PvdA

) in de Tw
eede 

Kam
er gekom

en. M
ede dankzij hem

 zijn er in 
N

ederland allerlei sociale m
aatregelen genom

en. H
et 

m
eeste w

ordt ons nu w
eer afgepakt.’ •

Ton Verw
eij

D
e m

eerderheid van de gem
eenteraad staat achter de deal die burgem

eester Van Zanen w
il 

sluiten m
et de eigenaar van de negen prostitutiepandjes in de H

ardebollenstraat. H
ij w

il ze 
voor bijna zes m

iljoen kopen, en hoopt ze vervolgens – ontdaan van de seks-bestem
m

ing - 
voor ongeveer vier m

iljoen euro w
eer kw

ijt te raken. 

Ben N
yssen

betekent niet alleen een langere route, 
m

aar ook dat het hele gebied rond de 
C

atharijnesingel zonder busvervoer kom
t te 

zitten. D
at slaat een gat in de O

V-dekking. 
D

e bew
oners en bezoekers van het Bartho-

lom
eus G

asthuis m
oeten helem

aal naar de 
Lange N

ieuw
straat om

 de bus te nem
en. 

D
e halte op het Jaarbeursplein is ook 

ongunstig om
dat ze naast het huidige 

tram
-eindpunt kom

t. D
it betekent extra 

lange loopstukken naar zow
el de treinen als 

naar de overige stadsbussen, die een heel 
eind verderop halteren. •

M
inder 

‘hanging baskets’ 

 Van lichtm
atroos tot kunstenaar ©

 Sjaak Ram
akers

 Zes m
iljoen voor negen pandjes ©

 Dick Franssen
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Fietsersvrije O

udegracht, zo een-
voudig is dat niet

H
et voetgangersgebied in de Binnenstad 

kan eenvoudig uitgebreid w
orden door fiet-

sen op de O
udegracht tussen Potterstraat 

en H
am

burgerstraat te verbieden. A
lthans, 

zo staat dit in een convenant dat de ge-
m

eente sam
en m

et het CM
U

 (Centrum
 M

a-
nagem

ent U
trecht) heeft afgesloten. M

aar 
is dit inderdaad zo eenvoudig? D

eze vraag 
w

il de gem
eente proberen te beantw

oor-
den door het raadplegen van bew

oners en 
individuele w

inkeliers in de Binnenstad, 
bezoekend publiek en andere belangheb-
benden.

W
aarom

 w
il het C

M
U

 uitbreiding van het 
voetgangersgebied? In het convenant staan 
ogenschijnlijke tegenstrijdige argum

enten. Eerst 
w

ordt gesteld dat de voorspellingen erop w
ijzen 

dat het aantal bezoekers aan de Binnenstad de 
kom

ende jaren sterk zal toenem
en; van 25 m

il-
joen in 2015 tot 40 m

iljoen in 2025. M
aar aan 

de andere kant zegt het C
M

U
 dat er een groot 

aantal verbeteringen m
oet w

orden uitgevoerd 
om

 m
eer bezoekers naar het centrum

 te trek-
ken. Im

m
ers, consum

enten hebben steeds m
eer 

alternatieven. N
iet alleen de m

obiliteit is enorm
 

toegenom
en, m

aar ook internet, bezorging aan 
huis en nieuw

e toeristische form
ules. D

ezelfde 
discussie vindt ook plaats over de groei van het 
inw

onertal van de stad. D
e vraag dringt zich op 

of die groei vanzelf doorgaat of dat deze door 
de gem

eente w
ordt ghestim

uleerd en vooral ook 
in hoeverre deze groei gew

enst is.

K
nelpunten

D
e vraag of fietsers gew

eerd m
oeten w

orden op 
bepaalde delen van de O

udegracht, m
et nam

e 
op de V

ism
arkt, speelt al heel lang, los van de 

verw
achte toenam

e van het aantal bezoekers. 
Tot nu toe w

as de opvatting altijd dat een ver-
bod niet te handhaven is, of je m

oet perm
anent 

verkeersregelaars opstellen. Fietsers kiezen nu 
eenm

aal graag de kortste route. Bovendien zijn 
er knelpunten op de andere noord-zuidroutes 
via de Lange N

ieuw
straat en de C

atharijnesin-
gel. Bij het alternatief Lange N

ieuw
straat zijn de 

m
inpunten de zeer fietsonvriendelijke oversteek 

van het D
om

plein en de vervelende kruising bij 
het Janskerkhof. D

e C
atharijnesingel is op het 

ogenblik helem
aal een fietsonvriendelijk alter-

natief en dit zal w
aarschijnlijk in de toekom

st 
niet veel beter w

orden. D
e binnenzijde langs de 

singel blijft een doodlopende w
eg doordat H

oog 
C

atharijne deze route blijvend afsluit.

Boodschappen
Van al die extra bezoekers die de gem

eente 
en C

M
U

 verw
achten, kom

t een flink deel on-
getw

ijfeld m
et de fiets. D

us zijn er veel m
eer 

stallingsplaatsen nodig. Er is een creatieve geest 
nodig om

 voor deze toestroom
 een oplossing te 

vinden. H
et w

eren van fietsers betekent directe 
nadelige gevolgen voor zow

el bew
oners als w

in-
keliers. Bew

oners kunnen hun w
oning dan ook 

niet m
eer op de fiets bereiken en voor de w

in-
kels geldt dat klanten niet even snel op de fiets 
een boodschap kunnen doen. 
In de discussies over het w

el of niet uitbreiden 
van het voetgangersgebied zullen alle voor- en 
nadelen w

orden geïnventariseerd. M
ocht er be-

sloten w
orden om

 de O
udegracht níét fietsvrij 

te m
aken, dan zou op zijn m

inst een duidelijker 
scheiding tussen voetganger en fietser aange-
bracht m

oeten w
orden. D

it zou kunnen door 
een duidelijke rijw

eg en stoepen te m
aken. D

at 
zou consequenties kunnen hebben voor som

m
i-

ge terrassen op de gracht. • 
Ben N

ijssen, w
ijkraadslid

Volgens een passantenonderzoek uit 2015, 
opgesteld op verzoek van het C

M
U

 
(C

entrum
 M

anagem
ent U

trecht), is U
trecht 

de slechtst per auto bereikbare stad in 
N

ederland. H
et C

M
U

 bracht dit onlangs bij 
m

onde van voorzitter Jacques Blom
m

endaal 
w

eer in het nieuw
s. In het recente con-

venant tussen de gem
eente en C

M
U

, ‘D
e 

rode loper uit’, staat echter iets heel anders, 
nam

elijk dat gem
eente en C

M
U

 in sam
en-

w
erking m

et hun partners een integraal 
com

m
unicatieplan zullen uitw

erken dat de 
uitstekende bereikbaarheid van het centrum

 
benadrukt. O

p zijn eigen w
ebsite schrijft 

het C
M

U
 over bereikbaarheid: U

trecht is de 
gezelligste, m

ooiste én best bereikbare w
in-

kelstad van N
ederland.

In het convenant staan veel m
eer afspraken 

opgesom
d dan alleen onderzoek naar uit-

breiding van het voetgangersgebied. A
m

bi-
ties zijn er ook op het gebied van integrale 
herinrichting of onderhoud van het huidige 
w

inkelgebied alsm
ede van Potterstraat, 

Lange V
iestraat en Voorstraat, het onderling 

verbinden van w
inkelconcentraties, het rege-

len van de bevoorrading, het optim
aliseren 

van de handhaving m
et betrekking tot vuil, 

w
ieldruk, uitstallingen en fietsen stallen en 

betere bew
egw

ijzering naar centrum
gebie-

den. A
l m

et al een uitgebreid program
m

a 
dat hopelijk niet ten koste van bijvoorbeeld 
bew

onersw
ensen gefinancierd gaat w

orden.

Zorgeloos slapen onder een 
eeuw

enoud dak

Lim
onade, taart en 

ballonnen

Lim
onade, taart en ballonnen w

aren 
er op 20 april voor de kinderen 
tijdens de officiële ingebruiknem

ing 
van de speelplek naast de lavendel-
tuin in H

ooch Boulandt. H
oew

el het 
slechts een bescheiden voorziening 
is, w

as er van de opening veel w
erk 

gem
aakt. D

at had voor een deel 
te m

aken m
et de voorgeschiede-

nis. Een aantal jonge ouders w
ilde 

graag een speelplek op deze plaats, 
m

aar vrij veel om
w

onenden vonden 
dat een slecht idee. Ze zagen er 
een aantasting in van de zorgvul-
dig ontw

orpen openbare ruim
te. 

O
ok m

eenden ze dat in de buurt 
voldoende speelvoorzieningen voor 
kleine kinderen zijn. 
H

oe dan ook, de voorstanders 
hebben hun zin gekregen. Een 
tegenstander m

et een stedenbouw
-

kundige achtergrond w
as vervolgens 

zo sportief m
ee te denken over de 

inpassing van het speelplekje.
Enkele kinderen hielden w

ethouder 
G

eldof (foto rechts) bij het doorknip-
pen van het lint.
A

l voor de dag van de opening w
erd 

van het speelplekje druk gebruik 
gem

aakt. •

Stadsgesprek

H
et uitbreiden van het voetgangersgebied w

as 
ook onderw

erp van het stadsgesprek Voetganger. 
Eén van de betere stadsgesprekken, goed voorbe-
reid, goed nagedacht over w

ie erbij m
oest w

or-
den uitgenodigd en hoe. H

et ging m
et nam

e over 
het conflict tussen de voetganger en de fietser in 
het w

inkelgebied. D
at conflict treedt vooral op 

w
anneer er veel toeristen en w

inkelend publiek 
sam

en m
et de fietser gebruik w

illen m
aken van 

dezelfde, sm
alle, routes. Er is een poging gedaan 

om
 vertegenw

oordigers van alle belanghebben-
den te benaderen. D

at is goed gelukt, bew
oners, 

ondernem
ers en de horeca w

aren aanw
ezig. O

p 
diverse plekken in het w

inkelgebied w
erd druk 

gediscussieerd over het al of niet fietsvrij m
aken 

van delen van het w
inkelgebied. In het stadhuis 

w
erd aan een aantal tafels verder gesproken over 

de voors en tegens. Er tekende zich een lichte 
voorkeur af voor het zo m

in m
ogelijk fietsvrij 

m
aken van een aantal routes. A

lles is uitvoerig 
opgeschreven en vastgelegd. O

p m
om

enten dat 
veel toeristen en w

inkelend publiek de doorgang 
voor fietsers blokkeren, kiezen veel fietsers een 
andere route.
H

et is nu nog beheersbaar. A
ls het gem

eentelijk 
beleid, het stim

uleren van bezoek van nog m
eer 

toeristen en andere bezoekers aan de Binnenstad, 
w

ordt aangepast, kunnen de voetgangers en de 
fietsers op m

eeste routes sam
en blijven verkeren. •

H
ans D

ortm
und, voorzitter w

ijkraad Binnenstad

H
et Bartholom

eus G
asthuis, voor velen een begrip, 

voor anderen een goed bew
aard geheim

. M
aar 

w
ist u dat het historische gebouw

 aan de Lange 
Sm

eestraat een sfeervol (zorg)hotel herbergt? 
A

lles w
at U

trecht zo aantrekkelijk m
aakt ligt op 

loopafstand; de groene singels, m
usea, w

inkels en 
diverse theaters en bioscopen. In het hotel zelf lijkt 
de drukte van de stad echter ver w

eg. Er heerst 
een prettige rust en de eeuw

enoude historie van 
het pand is haast voelbaar. In de grote, om

sloten 
binnentuin ligt het terras van Brasserie Zunte, w

aar 
het échte ontspannen als vanzelf begint. 

W
aarom

 inchecken in een zorghotel? 
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een 
verblijf in een zorghotel. M

isschien w
acht u op 

een operatie en kunt of durft u niet alleen thuis te 
w

onen. O
f er is niem

and die u kan ondersteunen. 
O

ok kan het zijn dat u (tijdelijk) een aangepaste 
kam

er nodig heeft. Zoekt u een bestem
m

ing voor 
een w

eekendje (of langer) er tussenuit, m
aar bent 

u afhankelijk van zorg? O
f w

ilt u (tijdelijk) iem
and 

bij u in de buurt hebben, m
aar heeft hij of zij zorg 

nodig? O
ok dan biedt het hotel uitkom

st. W
ilt u 

m
eer w

eten over verblijven in het (zorg)hotel en 
over de m

ogelijkheden van Bartholom
eus in de 

w
ijk? Kijk dan op w

w
w

.bartholom
eusindew

ijk.nl 
of bel naar 030 - 2310254. •

“W
ij w

aren m
eer 

dan aangenaam
 

verrast toen w
ij voor 

een 8-daags verblijf 
hier arriveerden. D

e 
kam

er, het eten, het 
personeel, alles w

as 
fantastisch en boven 
verw

achting”. (Fam
i-

lie S. via SN
H

Z.nl)

“M
ijn verblijf heb ik ervaren als een w

arm
e douche!” 

(A
noniem

e gast via SN
H

Z.nl) 

Slecht bereikbaar?

W
c M

ariaplaats 
zoekt plek
Eindelijk w

as het dan zover. O
p 11 april zou het 

foeilelijke openbare toilet op de M
ariaplaats een 

nieuw
e plaats krijgen in het M

oreelsepark. Een 
eenvoudige klus die volgens het w

ijkbericht in 
één dag klaar zou zijn. 
D

eze ene dag is echter uitgelopen op w
eken en 

m
isschien w

el m
aanden vertraging, w

ant nog 
steeds is niet duidelijk w

anneer het toilet er 
kom

t. N
avraag w

ijst uit dat de gem
eente w

as 
vergeten bodem

onderzoek te doen. Bij plaatsing 
bleek dat er kabels onder de locatie doorlopen. 
Er m

oest een andere plek w
orden gezocht. 

D
e gem

eente heeft nu een parkeerplaats voor 
vergunninghouders (bew

oners) op het oog. D
it 

in een gebied m
et een hoge parkeerdruk w

aar 
tot 2016 al het m

axim
um

 van 50(!) parkeer-
plaatsen is verw

ijderd. •
©

 Saar Rypkem
a
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Foto: Hélène Bos

Foto: CU2030

    
K

ent u iem
and die een lintje verdient?

O
p 26 april dit jaar vond in 

de Stadsschouw
burg U

trecht 
de jaarlijkse Lintjesregen 
plaats. U

it handen van 
burgem

eester Jan van Zanen 
ontvingen 23 gedecoreerden een 
Koninklijke onderscheiding, 
om

dat zij zich zeer verdienste-
lijk hebben gem

aakt voor de 
sam

enleving. D
e sam

enleving 
die sim

pelw
eg niet kan 

zonder actieve vrijw
illigers 

en personen die een 
buitengew

one prestatie 
leveren.

In U
trecht w

onen en w
erken onge-

tw
ijfeld m

éér m
ensen die zich op een 

bijzondere m
anier inzetten. M

ensen 
die vaak zeer bescheiden zijn. H

et zou 
gew

eldig zijn als ook zij in het zonnetje 
w

orden gezet.

Kent u iem
and die een blijk van 

w
aardering verdient, om

dat hij of zij 

W
ijkbureau Binnenstad 

W
at de G

reen Business Club 
U

trecht Centraal betreft, w
ordt 

het stationsgebied een plek w
aar 

iedereen zich thuis voelt. Een 
drukke plek in de stad w

aar het 
prettig toeven is door schone 
lucht, een opgeruim

de en groene 
om

geving en door allerlei activi-
teiten die er plaatsvinden. Zow

el 
nu, tijdens de herontw

ikkeling, als 
na de afronding daarvan. D

at is 
w

aar de club zich voor inzet.

H
et begint m

et w
ortels

H
et eerste zichtbare project van de 

G
reen Business C

lub zijn de vijftig 
groene bouw

hekken. D
e Planten-

fabriek zette deze op 7 april neer. M
et 

deze houten bouw
hekken m

et vele 
plantenbakken w

il de club het plein 
gedurende de bouw

w
erkzaam

heden 
verlevendigen, m

aar ook bew
ust-

w
ording creëren. Ineens zijn er plan-

ten en bijen te vinden in deze bouw
put 

m
idden in U

trecht!

D
uurzaam

, sociaal, cultureel
D

e groene bouw
hekken zijn gem

aakt 
van steigerhout, afkom

stig van een 
bouw

plaats elders in het land. 
D

e m
ensen van W

IJ3.0, een sociale 
w

erkplaats in U
trecht, zorgen voor de 

bew
atering ervan. Iedere w

eek verlengt 
het U

trechtse stadsdichtersgilde het 
gedicht op de plantenbakken. 
A

lexis Roode, dichter van het U
trechtse 

stadsdichtersgilde, schreef speciaal 
voor de opening een stadsgedicht. 
H

ierin spreekt hij zijn hoop uit voor het 
Jaarbeursplein als nieuw

 levend hart 
van N

ederland.

D
it is een sam

enw
erking van tw

aalf 
bedrijven, zie w

w
w

.greenbusinessclub.
nl/nl/utrecht-centraal. •

G
reen Business Club 

leefbaar U
trecht Centraal

U
trechters die sam

en m
et 

buurtgenoten of vrienden een 
idee hebben voor slim

 besparen 
of opw

ekken van energie,kun-
nen een aanvraag indienen bij 
het Fonds Energieke Initiatieven.

H
ebt u een goed idee, m

aar ont-
breekt het u aan kennis of geld daar-
voor? D

it jaar is tachtigduizend euro 
beschikbaar voor initiatieven, w

aarbij 
U

trechters zelf aan de slag gaan m
et 

Energieke ideeën gezocht!
ideeën die bijdragen aan verm

indering 
van C

O
2 -uitstoot in onze stad.

U
 kunt een aanvraag doen voor een 

bedrag van m
inim

aal duizend en 
m

axim
aal tienduizend euro.

Initiatief verder brengen
H

oe zorg je ervoor dat een goed 
idee ook echt w

ordt uitgevoerd? 
W

e vroegen het aan Lars Schotel, 
projectleider van dit fonds bij de 

bijvoorbeeld als vrijw
illiger 

al zo’n vijftien jaar actief is? 
En bent u bereid voor die 
verdienstelijke persoon (of 

personen) een onderscheiding 
aan te vragen? N

eem
 dan contact 

op m
et de adviseur O

nder-
scheidingen van de gem

eente 
U

trecht. Zij kan in grote lijnen 
aangeven of de verdiensten 

inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke 
onderscheiding. Vervolgens 
helpt zij u op w

eg m
et de 

aanvraagprocedure. A
anvragen 

voor de Lintjesregen 2017 m
oeten 

voor 1 juli 2016 w
orden ingediend.

C
ontactpersoon aanvraag onder-

scheidingen: C
laudia Prins, gem

eente 
U

trecht. Telefoon 14030, e-m
ail 

kabinet@
utrecht.nl.

M
eer inform

atie vindt u op w
w

w
.

utrecht.nl/onderscheidingen en op 
w

w
w

.lintjes.nl. •

A
lle buslijnen naar 

Jaarbeurskant station
O

p 2 juli sluit busstation Cen-
trum

zijde voor een periode van 
circa anderhalf jaar. H

et w
ordt 

verbouw
d tot een gecom

bineerd 
bus- en tram

station.

D
e buslijnen verhuizen dan (tijdelijk) 

naar de tw
ee busstations aan de an-

dere kant van het station: het nieuw
e 

busstation Jaarbeurszijde en het tijdelijk 
busstation Jaarbeursplein. H

et nieuw
e 

busstation Jaarbeurszijde is begin juli 
helem

aal klaar voor gebruik. H
et tijde-

lijke busstation aan het Jaarbeursplein 
blijft nog in gebruik en daardoor is 
er ruim

te om
 alle buslijnen naar deze 

kant van het spoor te verplaatsen.

A
an de centrum

kant ontstaat zo vol-
doende w

erkruim
te voor de bouw

 van 
het nieuw

e gecom
bineerde bus- en 

tram
station, de U

ithoflijn, het Platform
, 

het nieuw
e Stationsplein m

et fietsen-
stalling en de M

oreelsebrug. D
aarnaast 

w
orden in dezelfde periode ook nog 

diverse kabels en leidingen verlegd. D
e 

bouw
w

erkzaam
heden kunnen nu ef-

ficiënter en in goede sam
enhang m

et 
elkaar w

orden uitgevoerd. D
at hier 

tijdelijk geen busverkeer m
eer is, geeft 

duidelijkheid en kom
t de veiligheid ten 

goede.

G
evolgen voor reizigers

Een deel van de reizigers zal verder 
m

oeten lopen, bijvoorbeeld in de 
richting van het M

oreelsepark en de 
M

ariaplaats. Voor reizigers van en 
naar het centrum

 van de stad kan het 
uitkom

st bieden om
 ook gebruik te 

m
aken van centrum

haltes Vredenburg, 
Sint-Jacobsstraat en Potterstraat.

O
p dit m

om
ent w

erkt U
-O

V de 
aanpassingen uit voor de nieuw

e 
zom

erdienstregeling, die ingaat op 
2 juli. Kijk op: u-ov.info voor actuele 
reisinform

atie. •

W
ijkbureau Binnenstad 

Tw
ijnstraat, net alsof er m

eer 
ruim

te is!
D

e initiatiefgroep Tw
ijnstraat e.o. 

vroeg in 2011 om
 herinrichting van 

de Tw
ijnstraat en de N

icolaasstraat. 
N

a het gem
eenteraadsbesluit kon 

de sam
enw

erking beginnen.

D
e herinrichting Tw

ijnstraat-N
i-

colaasstraat is een logisch gevolg 
van de toegenom

en populariteit 
van deze belangrijke (w

inkel)
straat. D

e verbinding m
et station 

Vaartserijn w
as een tw

eede reden 
om

 de straat her in te richten. D
e 

laatste keer dat deze straat w
as 

opgeknapt w
as in 1997. D

e w
ensen 

van bew
oners, ondernem

ers en 
bezoekers zijn veranderd en daarom

 
w

as een m
ake-over nodig. Sam

en 
m

et bew
oners en ondernem

ers is 
de herinrichting voorbereid.

W
ensen voor het resultaat: zo veel 

m
ogelijk zicht op die m

ooie bocht 
in de Tw

ijnstraat en zicht door de 
N

icolaasstraat m
et het C

entraal 
M

useum
 aan het eind. Zo m

in m
o-

gelijk objecten op stoepen en straat 
en uitstallingen tegen de gevel, 

Binnenstad: opgeknapte straten

D
e gem

eenteraad besloot in 2012 prioriteit te geven aan het op-
nieuw

 inrichten van ‘prioritaire’ straten in de binnenstad. M
et de 

herinrichting van de Tw
ijnstaat-N

icolaasstraat en de Zadelstraat is 
de binnenstad w

eer een paar opgeknapte straten rijker. D
e andere 

zijn: Sint-Jacobsstraat, D
om

straat-K
orte Jansstraat, M

ariaplaats (alle 
al opgeleverd). M

et het O
udkerkhof en de Lange N

ieuw
straat gaan 

w
e dit jaar verder.
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gem
eente U

trecht. Lars: “N
aast geld 

zijn er ook andere m
ogelijkheden 

om
 een initiatief verder te brengen. 

Bijvoorbeeld m
eedenken m

et een 
initiatiefnem

er, hem
 of haar in 

contact brengen m
et andere initia-

tiefnem
ers of m

et de expertise van 
organisaties in de stad. Ik m

erk dat 
initiatiefnem

ers het fijn vinden dat 
zij ergens kunnen aankloppen. Ze 
staan er niet alleen voor.”

W
edstrijd

Veel initiatieven zijn al op w
eg ge-

holpen. Lars: “Energy Battle 030 is 
een m

ooi voorbeeld. D
it is een w

ed-
strijd tussen U

trechtse basisscholen, 
w

aarbij je zoveel m
ogelijk energie 

m
oet besparen. Energie is in dit ge-

val stroom
 (elektriciteit) en gas. H

et 
besparen kan thuis en op school.”

Vertel uw
 idee!

M
eer w

eten of een aanvraag doen? 
Kijk op w

w
w

.utrecht.nl/energie-
puntw

onen, bij ‘koopw
oning’ of 

‘huurw
oning’. •

Foto: M
aarten Benjam

in

    
    ‘Stop &

 D
rop’: gestopt

O
p de N

eude startte op 29 m
aart 2016 een proef om

 fietsparkeren 
en het schoon bevoorraden van de binnenstad op een slim

m
e m

anier 
te com

bineren. H
iertegen kw

am
en bezw

aren van ondernem
ers. 

N
a uitspraak van de rechter zette de gem

eente de pilot ‘Stop &
 D

rop’ 
voor de A

BN
 A

m
ro op de N

eude direct stop.

In overleg m
et alle betrokkenen zoekt de gem

eente nu een andere 
locatie op of rondom

 de N
eude. Voor de zom

er is bekend w
aar de pilot 

verdergaat. Tot die tijd w
orden de aanpassingen aan de straat die voor 

de pilot zijn aangebracht niet w
eggehaald. W

el kunnen fietsers nu w
eer 

de hele dag hun fiets neerzetten in de fietsparkeervakken.

O
p w

w
w

.utrecht.nl/w
ijk binnenstad/de w

ijk/projecten/proef m
et dyna-

m
isch parkeervak neude/ leest u m

eer achtergronden en hoe de pilot 
straks verdergaat. •

Foto: Hélène Bos

alleen daar w
aar het kan. Voet-

gangers en fietsers hebben m
eer 

ruim
te. D

aarnaast is er een goede 
looproute tussen station Vaartserijn 
en het M

useum
kw

artier. A
l deze 

veranderingen kw
am

en tot stand in 
sam

enw
erking m

et het buurtcom
ité 

Tw
ijnstraat e.o., de ondernem

ers-
vereniging, het Louis H

artlooper-
com

plex en C
entrum

 M
anagem

ent 
U

trecht. 

D
e Tw

ijnstraat is sinds half april w
eer 

open, de N
icolaasstraat volgde half 

m
ei! M

eer inform
atie vindt u op 

w
w

w
.utrecht.nl/w

ijk-binnenstad/de-
w

ijk/projecten/herinrichting-tw
ijn-

straat-en-nicolaasstraat/.

Zadelstraat, m
eer ruim

te bij de 
D

om
!

W
ie had geen kippenvel op de 

arm
en toen de Tourrijders vorig 

jaar juli door de Zadelstraat reden? 
D

e passage van het peloton w
as in 

ieder geval een goede reden om
 alle 

antiparkeerpaaltjes w
eg te halen om

 
renners en publiek m

eer ruim
te te 

geven. Inm
iddels is de herinrichting 

van de Zadelstraat afgerond. D
eze 

volgde logisch op de herinrichting 
van de M

ariaplaats. D
e inrichting 

van de Zadelstraat dateerde uit 
1975, toen er nog een bus onder de 
D

om
toren en door de Zadelstraat 

reed. Sam
en m

et bew
oners en 

ondernem
ers is de herinrichting 

voorbereid. U
itgangspunten zijn: zo 

veel m
ogelijk zicht op al die m

ooie 
geveltjes van de Zadelstraat en op 
de etalages, m

et de D
om

toren aan 
het eind. Zo m

in m
ogelijk objecten 

op stoepen en de straat en uitstal-
lingen tegen de gevel, alleen daar 
w

aar het kan.

D
e nieuw

e M
ariaplaats en Zadel-

straat leiden bezoekers op een 
andere m

anier door de binnenstad 
van U

trecht. Er is m
eer te kiezen en 

te genieten. Voetgangers en fietsers 
krijgen m

eer ruim
te in een gezonde 

stad. D
e laatste hand w

ordt begin 
juni gelegd aan de vernieuw

de 
Zadelstraat. •
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Politiek

A
ls bew

oner van de Servetstraat ben je erop 
voorbereid dat de zom

erw
eken de drukste zijn. 

Toeristen die overal naar kijken behalve naar 
de straat voor hen, U

IT (U
trechtse Introductie 

Tijd)-studenten die vanaf halverw
ege augustus 

door de Binnenstad zw
erm

en en gelukzoekers op 
w

eg naar een terrasje in de zon. G
oed voor de 

econom
ie en het is fijn om

 alle pracht van U
trecht 

te kunnen delen m
et zo veel m

ensen. M
aar er is 

ook een keerzijde: ieder jaar w
orden de straten in 

en rondom
 het w

inkelgebied drukker.
 O

p zonnige zom
erdagen, en zeker in het w

eek-
end, is het geen pretje om

 over het W
ed en langs 

de V
ism

arkt te fietsen. A
ls fietser m

oet je je een 
w

eg banen door de dagjesm
ensen die overal op 

letten, behalve op het verkeer. Voor w
andelaars 

is het ook geen sinecure. H
et is niet erg duidelijk 

dat de D
onkere en de Lichte G

aard voor zow
el 

voetgangers als fietser zijn, en toeristen schrikken 
van elke fietser die om

 hen heen slingert. D
e 

com
binatie van w

andelaars, fietsers en w
inke-

lend publiek levert al snel gevaarlijke situaties 
op. En hoew

el het voor de terrasgangers aan de 
V

ism
arkt een heerlijk tafereel m

oet zijn, hebben 
de m

edew
erkers van G

raaf Floris over span-
ning in hun w

erk niet te klagen. Is dit U
trechtse 

charm
e of is dit een probleem

 dat opgelost m
oet 

w
orden?

 H
et C

entrum
 M

anagem
ent U

trecht heeft een 
convenant gesloten m

et de gem
eente, w

aarin 
w

ordt gesproken over uitbreiding van de voet-
gangerszone. W

inst voor de bew
oners, bezoekers 

en ondernem
ers van de centrale Binnenstad? O

f 

U
trechtse 

charm
e?

is U
trecht niet voor niets een fietsstad en hoort 

het erbij? Bovendien is het lastig een goede 
alternatieve ‘doorfietsroute’ te vinden voor de 
O

udegracht. H
eeft u er een uitgesproken m

ening 
over of een goed idee voor het fietsverkeer? 
M

ail ons op D
66@

utrecht.nl. •
M

aarten Koning, raadslid 

M
oestuin D

e G
roene W

olf

Zo ontstond het idee tuinbakken te 
plaatsen op het voorplein van de oude 
gevangenis, voornam

elijk aan de zuid-
zijde van het terrein. Ervaren tuiniers 
bedenken voor elke bak een geschikte 
beplanting, rekening houdend m

et de 
plaatsing ten opzichte van de zon. Zo 
kom

en er bloem
en, bessen, groenten, 

kruiden en stinsenplanten. A
lle deelne-

m
ers van D

e G
roene W

olf adopteren 
enkele kisten die in de bakken kom

en. 
D

e tuinbakken zijn zo gem
aakt dat ze 

eenvoudig te verw
ijderen zijn als de 

gevangenis zijn definitieve bestem
m

ing 
krijgt. O

nder die voorw
aarde kreeg 

het Stadsdorp toestem
m

ing van de 
tijdelijke beheerder van het gevangenis-
terrein om

 de bakken te plaatsen. Voor 

de helft van de kosten is subsidie uit 
het Initiatievenfonds aangevraagd en 
gekregen, de andere helft betaalt de 
vereniging. D

e buurtbew
oners betalen 

de planten zelf.

O
p 16 april schepte m

en m
et vereende 

krachten een berg aarde van 2,5 m
3 

in 48 kisten en zette 6 steigerhouten 
bakken in elkaar. Som

m
ige buurt-

bew
oners brachten al enthousiast 

slaplantjes, bessenstruiken en zaaigoed 
m

ee, anderen w
achtten w

ijs tot na 

de ijsheiligen. H
et w

as een geslaagde 
m

iddag, w
aarbij jong en oud m

eehielp 
m

et het - som
s zw

are - w
erk.

N
aast het vergroenen van het parkeer-

terrein is een doel van D
e G

roene W
olf 

het sam
enbrengen van de buurtbew

o-
ners door gezam

enlijk voor de planten 
te zorgen. D

eze doelstelling w
ordt 

gehaald; zeker w
anneer m

et m
ooi 

w
eer de planten dagelijks w

ater nodig 
hebben, kom

en de buurtbew
oners 

elkaar tegen. •

W
ijkbureau Binnenstad 

D
e vereniging Stadsdorp W

olvenburg is opgericht in 2013 om
 de 

buurtbew
oners rondom

 de oude gevangenis aan het W
olvenplein 

op een positieve m
anier te betrekken bij de (tijdelijke) herbestem

-
m

ing van de gevangenis. Een groep m
ensen in het Stadsdorp is, 

onder de naam
 D

e G
roene W

olf, gaan nadenken over de m
ogelijk-

heid het bolw
erk te ‘vergroenen’.

Binnenstadskrant pagina 22

Zom
ers Lepelenburg

In het begin van het voorjaar bespraken politie, toezichthouders, BO
A’s 

(Buitengew
oon O

psporingsam
btenaren) van de gem

eente U
trecht en 

veldw
erkers van V

ictas de afspraken om
 de zom

erdagen en –avonden 
in het park dit jaar rustig te laten verlopen. H

ierbij w
ordt vastgehouden 

aan het eerder ingezette beleid, zoals te zien is op de toegangsborden 
rond het park. Zo is de speeltuin alleen voor kinderen, m

ogen er geen 
honden op het grasveld kom

en (w
el aangelijnd op de paden) en m

ag er 
’s nachts geen law

aai zijn. O
p drukke dagen surveilleren politie en BO

A’s 
extra in en rond het park. Zij handhaven de parkregels en treden onder 
andere op tegen foutparkeren en m

isbruik van alcohol en drugs.

O
m

 het park schoon te houden, plaatste de gem
eente m

obiele toiletten 
en vier extra kliko’s. A

lle afvalbakken in en rond het park w
orden tijdens 

de zom
erperiode elke dag geleegd. 

Ervaart u overlast? M
eld dit bij:

• 
Politie via 0900-8844: bij overlast. Politie kom

t dan - in overleg - 
 

zo snel m
ogelijk.

• 
Politie via 112: als u getuige bent van verdacht gedrag of het 

 
plegen van vernielingen.

• 
G

em
eente via 14030: voor het m

elden van klachten over vervuiling
 

of vernielingen, achteraf. 
 

M
elden kan ook online via w

w
w

.utrecht.nl/m
elding. •

 

Foto: Esther de Koning

Zaken die op papier goed geregeld lijken, pakken 
in de praktijk som

s heel anders uit. Enkele voor-
beelden: w

e hebben in N
ederland een w

ettelijke 
m

axim
ale huurprijs voor kam

ers, tegelijkertijd be-
taalt driekw

art van de studenten te veel. O
ok kun 

je, in principe, niet verplicht w
orden tot w

erken op 
zondag, toch ervaren veel m

ensen dit anders.
W

aarom
 is de praktijk zo anders dan hoe het op 

papier geregeld is? O
m

dat de regels helem
aal niet 

gehandhaafd w
orden. H

uisbazen en w
erkgevers 

kunnen dat doen om
dat veel m

ensen bang zijn 
voor de consequenties, voor hun w

oonruim
te, 

voor hun baan. D
it vergroot het idee van onrecht-

vaardigheid: je hebt w
el regels, m

aar heb je er ook 
w

at aan?
Bij de uitbreiding van de w

inkeltijdenverordening 
voorzag de SP dat steeds m

eer w
erknem

ers te 
m

aken zouden krijgen m
et verplicht w

erken op 
zondag. D

e partij vroeg om
 dit verschijnsel te 

m
onitoren vanuit de gem

eente, die de zondag-
opening had verruim

d, om
 zo een stok achter de 

deur te hebben. H
elaas zag de m

eerderheid van de 
gem

eenteraad daar niets in. 
Voor het bestrijden van huurprijzen boven het w

et-
telijk m

axim
um

 is in U
trecht nu enkele jaren het 

huurteam
 actief. H

et ondersteunt (kam
er)huurders 

in de stappen die ze kunnen zetten naar de huur-

Regels en w
etten zijn er niet voor niets. D

it geldt 
ook voor het verlenen van vergunningen voor 
evenem

enten. Een evenem
entenvergunning kan 

door de gem
eente w

orden verleend, m
aar er zijn 

w
el voorw

aarden, w
aaronder het niet-aantasten 

van flora en fauna. 

A
ls er bij opbouw

 van, tijdens en na een evene-
m

ent geen handhaving plaatsvindt, kan er niet 
w

orden gecontroleerd of w
el aan die voorw

aar-
den w

ordt voldaan. En dan kan het in som
m

ige 
gevallen flink m

isgaan. Zoals bijvoorbeeld na 
tw

ee edities van Zom
erkriebels in het G

agelbos 
bij O

vervecht, w
aar een deel van het festival in 

de ecologische hoofdstructuur plaatsvond en 
w

aar groen w
as beschadigd. O

f bij Park Lepelen-
burg, w

aar auto’s bij de op- en afbouw
 van een 

evenem
ent het terrein aantasten.

Er vinden in U
trecht - ook in de Binnenstad - 

steeds m
eer grootschalige festivals plaats. N

aast 
geluidsoverlast leveren deze festivals rotzooi op 
in de vorm

 van plastic bekertjes, etensresten, 
m

aar ook beschadigd groen door opbouw
-

w
erkzaam

heden of door festivalgangers zélf. 
En niet alleen m

ensen, m
aar juist ook dieren en 

de natuur ondervinden hier veel overlast van. 
H

andhaven tijdens (de opbouw
 en afbraak van) 

festivals is de enige m
anier om

 ervoor te zorgen 
dat festivalorganisatoren zich netjes aan de 
regels houden. •              Eva van Esch, raadslid

Een vergunning 
verlenen? H

and-
haaf dan ook! 

Is er bij u thuis al eens inge-
broken? Bent u beroofd op 
straat of kent u m

ensen die dit 
overkom

en is? D
an w

eet u hoe 
ingrijpend dat is. 

In het D
onkere D

agen O
ffensief 

gaan politie en gem
eente de strijd 

aan tegen heling onder het m
otto: 

Stop H
eling! G

em
eente en politie 

zitten de daders op de huid m
et 

extra toezicht en controles. Elk jaar 
als de donkere dagen aanbreken, 
geven w

ij u tips om
 uw

 w
oning en 

w
oonom

geving veiliger te m
aken. 

W
ij vragen u ook om

 1-1-2 te bellen 
bij verdachte situaties. D

ieven azen 
vooral op w

aardevolle spullen, 

H
ebt u vragen, ideeën, plannen en 

onderw
erpen over de binnenstad of 

over zaken die in uw
 buurt spe-

len? D
an bent u bij het w

ijkbureau 
Binnenstad aan het juiste adres. U

 
kunt altijd langskom

en. M
aak dan 

bij voorkeur een afspraak. O
f u kunt 

zich aanm
elden voor een gesprek 

m
et w

ijkw
ethouder Kees G

eldof.

W
ijkspreekuur w

ijkw
ethouder 

K
ees G

eldof
D

e eerstvolgende w
ijkspreekuren 

zijn op:
• 28 juni 17.00 – 18.00 uur;
• 26 augustus 16.00 – 17.00 uur.
H

et spreekuur is bij het w
ijkbureau 

Binnenstad. A
anm

elden hiervoor 
kan tot uiterlijk één w

eek van 
tevoren, bij voorkeur per e-m

ail: 
binnenstad@

utrecht.nl of telefonisch 
op 14030. 

W
ijkbureau Binnenstad

Stadskantoor, 5de verdieping 
Stadsplateau 1, 3521 A

Z, 
E-m

ail binnenstad@
utrecht.nl 

W
ebsite w

w
w

.utrecht.nl/
binnenstad. 
Via Tw

itter volgt u snel en eenvoudig 
de inform

atie van het w
ijkbureau: 

@
W

BBinnenstad. 
En de gem

eente volgt u via 
@

G
em

eenteU
trecht •

W
ijkbureau Binnenstad 

en spreekuur w
ijkw

ethouder

Foto: Rick Huisinga

Buurtpreventie via 
sociale m

edia
In verschillende buurten zijn bew

oners 
op eigen initiatief m

et elkaar verbon-
den via sociale m

edia, bijvoorbeeld 
w

hatsapp, m
et als doel de w

ijk veiliger 
te m

aken. D
e groepen richten zich op 

het signaleren van verdacht gedrag. 
Buurtbew

oners w
aarschuw

en elkaar 
bij verdachte situaties, die zij ook bij de 
politie m

elden.

W
ilt u zelf een groep starten of aan-

sluiten bij een bestaande groep? 
Kijk voor tips op de site van 
het burgerinitiatief U

trecht A
lert 

w
w

w
.utrechtalert.nl. •

A
fvalw

ijzer-app en ophaaldagen

D
e gratis A

fvalw
ijzer-app laat zien w

anneer het afval bij u in de buurt 
w

ordt opgehaald. In de app kunt u een m
elding instellen voor de dag dat 

het afval w
ordt opgehaald. O

ok ontvangt u een bericht als de ophaaldag is 
veranderd, bijvoorbeeld vanw

ege een feestdag. •

com
m

issie. D
e SP is trots op de successen van het 

huurteam
. H

et m
aakt echt uit dat huurders w

eten 
dat de gem

eente ze hierin ondersteunt. •
M

ichel Eggerm
ont, raadslid 

H
andhaving 

geen neutrale 
keuze

W
at ‘n zooitje

Op het Dom
plein, niet het m

ooiste m
aar historisch w

el het belangrijkste plein van de stad, m
aakt de horeca al jaren een zooitje van terras-

sen. Het m
eubilair lijkt op straat bij elkaar gesprokkeld na afloop van een vrijm

arkt of opgevist uit de gracht. ©
 Sjaak Ram

akers
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De brief
Vandaag kreeg ik een brief
ja, een echte brief
hij viel op de deurmat
ik raapte hem op
herkende het handschrift:
een brief van een vriend
het voelde als een geschenk

ja, natuurlijk, wij e-mailen ook
maar af en toe schrijven wij
gewoon schrijven
pen op papier
tijd, aandacht
envelop en brievenbus
wachten op antwoord

ja, af en toe schrijven wij
om nog iets te blijven ervaren
van het authentieke
dat weldra teloor zal gaan:
de diepte van een brief –

Oeke Kruythof

© Job de Jong

 
Wat ik wil
Ik wil veel in mijn leven handhaven, maar 
wat is ‘veel’? 
En wat kan ik beter niet handhaven?
Het woord ‘handhaven’ zwabbert door 
mijn hoofd en roept allerlei gedachten op:
-  Ik wil mezelf handhaven.
-  Daarom moet mijn gezondheid gehand-
 haafd worden.
-  Het handhaven van een actief leven is
 belangrijk.
-  De saaie kant in mijn bestaan wil zich-
 zelf handhaven.
-  Daarvoor is het belangrijk om ook de
 dynamiek in mijn leven te handhaven.
-  Maar daarbij moet ik wel de stabiliteit
 handhaven.

Handhaven is een evenwicht tussen 
stilstaan en bewegen, en tussen pieken en 
dalen.

Harrie Thewessem

Niet meer fietsen

Op de pagina van de wijkraad (bladzijde 19) 
staat dat de voors en tegens van uitbreiding 
van het voetgangersgebied tegen elkaar 
afgewogen worden en dat de uitkomst nog 
open is. 

Zo is het niet. Op de uitnodiging voor het 
‘stadsgesprek’ op 18 mei stond volstrekt duidelijk 
waarover het ging, namelijk over de vraag hoe en 
waar het voetgangersgebied wordt uitgebreid, 
en niet of het misschien groter moet worden. An-
nemarie Reintjes van organisatieadviesbureau De 
Beuk, die zich als gespreksleider volledig identifi-
ceerde met haar opdrachtgever, maakte aan mo-
gelijke twijfels over de bedoeling van de avond 
ook meteen een einde. Ze vond het geweldig 
als alle deelnemers samen met één plan zouden 
komen. ‘Maar twee plannen mag natuurlijk ook’. 
Helemaal haar zin kreeg ze niet, maar het werd 
wèl duidelijk wat de meerderheid van de onge-
veer zeventig ondernemers, bewoners en andere 
belangstellenden vond: de fietser moet in elk 

Dick Franssen

geval op drukke uren verdwijnen van Wed, Don-
kere en Lichte Gaard, Vismarkt en de oostkant 
van de Oudegracht tussen stadhuis en postkan-
toor, ‘maar er moet dan wèl een mooie alterna-
tieve route komen’. Die route, via Domplein en 
Janskerkhof, is op het ogenblik nog helemaal niet 
mooi 
Het stadsgesprek begon op straat. Er waren vijf 
groepjes die zich verzamelden op plaatsen die 
voorbestemd zijn ‘fietsersvrij’ te worden, zoals 
de Vismarkt. Vijf andere groepjes bezochten 
plaatsen zoals de Neude, waar ‘de positie van 
voetgangers kan worden versterkt’. Het groepje 
Neude ‘besloot’ tot een nieuwe indeling van het 
net met veel moeite en overredingskracht veran-
derde plein. Langs het trottoir met de terrassen is 
sinds kort een brede doorgang, die obers moeten 
oversteken om de terrassen op het pleindeel te 
bereiken. Het idee van het groepje is om van 
die doorgang ook terras te maken. Het fiets- en 
voetpad komt in die visie buitenom, dwars over 
de Neude. Van die dingen. •
Bekijk filmpje op www.binnenstadskrant.nl

 Afstappen straks? © Sjaak Ramakers

Onbereikbaar
Tot onze grote schrik heeft de gemeente 
voor onze deur een prachtige, gezonde en 
markante els gekapt. De boom stond ter 
hoogte van Wed/Donkere Gaard/Oude-
gracht. Wij zijn hierover niet geïnformeerd. 
We zouden direct bezwaar hebben ge-
maakt.

Via het op de website vermelde telefoonnum-
mer 14030 hebben we getracht informatie in te 
winnen, maar zijn hierin niet geslaagd.
We waren door een dame naar een website 
verwezen, alwaar niets te vinden is. De dame 
kon er zelf ook niets vinden. Vervolgens zijn we 
doorverbonden met de balie ‘bouwen, wonen 
en ondernemen’, alwaar een bandje te beluis-

teren viel (‘alle medewerkers zijn in gesprek’), 
zonder enige indicatie wanneer we aan de beurt 
zouden zijn. We hebben 21 minuten gewacht 
en een keer of 50 ‘alle medewerkers zijn in 
gesprek’ gehoord, en toen maar opgehangen.
We hebben nog een paar keer gebeld, waarop 
uiteindelijk een vriendelijke jongedame toe-
zegde dat de desbetreffende afdeling (op dat 
moment intern onbereikbaar) dezelfde middag 
of anders de volgende ochtend zou terugbellen, 
maar ook dat is niet gebeurd.

Keer op keer, in vrijwel alle gevallen, verlopen 
onze pogingen tot contact en verzoeken om ade-
quate informatieverstrekking zo. De gemeente is 
onbereikbaar, informeert belanghebbenden niet, 
en reageert niet als er klachten of bezwaren zijn; 
enkele uitzonderingen daargelaten. •

Michael van der Valk

Ingezonden


