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Onderhoud behoudt

Ik wandel rond de schouwburg door het groen
van Zocher. Het ligt er armoedig en slonzig
bij.Twee berichten schieten me te binnen: na
de bouw van een parkeergarage onder het
Lucasbolwerk komt het plantsoen er volgens
de wethouder weer schitterend bij te liggen
en: er komt een beheersplan, want het
Zocherplantsoen moet "zorg en aandacht krij-
gen, die heeft het nu niet genoeg" (vorige
Binnenstadskrant).

Hoe verhouden deze twee nieuwtjes zich 
tot elkaar? 
De mededelingen van de wethouder van ver-
keer hadden veel van weg van de suggestie dat
de bouw van de parkeergarage nodig is om
het plantsoen in zijn oude glorie terug te
brengen. Gebruikt het stadsbestuur de verloe-
dering van het plantsoen, waaraan het zelf
debet is, als wisselgeld? Velen is de verwaarlo-
zing een doorn in het oog; moeten zij
voortaan ijveren voor parkeergarages onder
het plantsoen? Hun leus wordt dan: steun de
bouw van parkeergarages en u krijgt er mooi-
er groen bij cadeau! Een prachtig voorbeeld
van branchevervaging en niemand die het
gelooft..
Het tweede bericht suggereert een beheers-
plan waarin het Zocherplantsoen als een
waarde op zichzelf wordt gezien. Een waarde
die de zorgzame aandacht verdient van enkele
speciaal voor dit stuk groen aangestelde men-
sen. Keert misschien de plantsoenendienst in
haar oude glorie terug? Dat kan een zegen
zijn, niet alleen voor het Zocherplantsoen,
maar voor alle parken in de stad. In het verle-
den is althans gebleken dat zo'n dienst een
waarborg kan zijn voor onafgebroken onder-
houd. De thans in zwang zijnde projectmatige
aanpak ontbeert die continuïteit. De verzor-
ging is een zaak van incidenten geworden: men
komt alleen in het geweer als een zware
storm bomen heeft ontworteld. Uiteindelijk is
de verslonzing al te opvallend geworden en
lanceert men een verwaarloosd park als een
project compleet met een (te krap) budget.
Pas dan gaat men grondiger aan de slag. Dat
beslaat echter een beperkte periode, na ver-
loop waarvan een volgende periode van
verwaarlozing komt aansluipen.Hopelijk door-
breekt het beheersplan deze cyclus en krijgt
het Zocherplantsoen (en het andere groen in
de stad) weer de voortdurende koestering
zowel van de zijde van de gemeente als van
bezoekers als u en ik.
Als leidraad daarbij kan dienen een geveltekst
die ik ooit las op een gevel van een timmer-
manswerkplaats: goed onderhoud is het
behoud van het goede.

Kees du Gardijn
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Een jaar of 25 geleden was het zaterdag-

nacht om één uur in de Binnenstad volkomen

uitgestorven. Tegenwoordig is het rond die tijd

drukker dan op een doordeweekse ochtend om

een uur of elf. Utrecht is uitgaansstad geworden.

‘I can’t wait for Saturday night’ zingt Herman Brood ongeduldig
in Stairway to Heaven. Het is zaterdagavond 22.20 uur, en het
spettert nog steeds niet. Maar de jongens die wat gelaten op
het randje van de dansvloer wachten op de dingen die komen
hoeven niet ongerust te zijn, net zo min als de uitbater. Het
wordt heus wel druk. Elke avond in het weekend komen twin-
tig- tot dertigduizend stappers naar de Utrechtse Binnenstad.
Ze geven twintig tot zestig euro de man uit, en sommigen nog
veel meer.

Minirokjes
Goed, ook al bruist het dan nog niet echt, Stairway is op dit uur
best wel gezellig. Gemoedelijk, gemêleerd publiek, dat zich zo te
zien niet speciaal voor de zaterdagavond heeft opgetut. Leuk
om nog even te blijven, maar ja, de plicht roept. Eerst ga ik mee
de straat op met de politie, en vervolgens gewapend met klad-
blok en digitale camera op onderzoek uit in kroegen en disco’s
in de Binnenstad.
Bovenaan mijn lijstje staat de Dansfabriek in de Drieharingen-
straat. Ik sluit achteraan in de rij van jeugdigen die geen jas
dragen, want waarom zou je twee keer ‘n euro betalen voor de
garderobe? De doelgroep (18 tot 25) wacht rustig tot ze € 5
mogen betalen (€ 7 voor niet-leden).Voordat je binnen bent,
moet je eerst vijf grote, brede mannen in zwarte jassen met
hightech headsets passeren. Het zal niet de laatste portier zijn
die ik deze nacht tegenkom.

Binnen is het gezellig druk, lekker klef en zie ik maar liefst drie
dansvloeren. Ik constateer dat heel wat boys en girls jonger lij-
ken dan de verplichte 18 jaar en bijna allemaal gekleed zijn
volgens de laatste popsternorm. Dat wil zeggen voor meisjes de
heupbroek of piepmini kostschoolrokje en puntlaarsjes. Hier is
de jeugd die in het weekend Breezers en Smirnoff Ice wil drin-
ken. Stiekem loeren ze naar elkaar, de dansvloer is een wilde
parfumjungle en iedereen is vooral heel erg hetzelfde. (Of ziet
er hetzelfde uit?)

Gucci en Prada
Tijd om naar één van de ‘skihutten’ te gaan waarin Utrecht
grossiert en waar het in het weekend met de benen buiten
hangt, dat wil zeggen barstens vol en carnavalesk is. Ik kies voor
Hofman. Het publiek definiëren is niet makkelijk: meer jong dan
oud, van student tot effectenhandelaar, van ordi tot kak. De
muziek kent een hoog meezing gehalte; Hazes en Abba komen
regelmatig door, om plots ‘vermixed’ te worden met een vette
danceplaat of een top 40 nummertje.
Het zijn dit soort uitgaansgelegenheden die in hoge mate het
Utrechtse uitgaansbeeld bepalen: gezelligheid troef, maar ver-
wacht geen onverwachte wendingen. Laat in godsnaam je

Gucci-bril en Prada-muilen thuis, tut je niet te veel op en heb
er vooral heel veel zin in. Je komt bedrogen uit als je niet lekker
in je vel zit, allergisch bent voor lichamelijk contact of op zoek
bent naar een goed gesprek.

Retrospective
Met mijn tas, jas, notitieblok, camera en eindredacteur Dick sta
ik een beetje klungelig tussen de opeengepakte massa mensen.
Ondanks de snoeiharde muziek en dansende (lees: op en neer
deinende) menigte dwalen mijn gedachten af naar de dag
ervoor toen ik op het forum van UithofNet.nl belandde. Dat
gaat over wat we hier nu meemaken; een discussie over ‘de hip-
heid van Utrecht en haar uitgaansetablissementen’. Met veel
genoegen las ik pagina’s digitale meningen. In retrospective mag
ik concluderen dat Utrecht niet hip is, maar gemoedelijk; een
dorp met stadse allures en met fantastische kroegen, maar met
een te streng deurbeleid. Foute gympen en je kunt het verge-
ten. De sluiting van de Vloer is erg. Over Storm - de ‘opvolger’
van Hordijk op de Mariaplaats - zijn de meningen sterk ver-
deeld, van ‘ echt wel leuk en hip’ tot ‘een grote modeshow van
30-plussers die hopeloos hip willen zijn, er eigenlijk niet meer
uitzien, maar dat verbloemen met dure kleren’.

In Hofman, maar later ook in KostenKoper en de Beurs, zie ik
steeds dezelfde taferelen. Heel veel ‘dezelfde’ mensen, harde
muziek, amper ruimte om te dansen en ogenschijnlijk heeft
iedereen de tijd van zijn leven. Het geheel komt weinig 
opzienbarend of spannend op mij over en vraag ik me af 
of de bezoekers echt een leuke tijd hebben.
Ik schreeuw naar Dick: ‘heb jij het naar je zin hier?’ Dick
gebaart me dat hij me niet verstaat. Misschien maar goed ook
want hij is, met zijn 60-plus, niet echt de doelgroep (ook al kijkt
hij geamuseerd om zich heen) en bedenk ik me dat ik ook
gewoonweg ongeschikt ben voor dit soort tenten.

Op naar de Nachtwinkel (van Sinkel) waar, volgens de Uitloper,
Club Risk iedere zaterdagnacht de dansers aan hun trekken
komen. Op de dansvloer tref ik een hoop hitsige dertigers aan
plus een paar Bekende Nederlanders en dat nog om 03.45 uur.
De toegangsprijs van €12,50 en de introductiekaart maken de
Winkel redelijk exclusief.
Aan de bar, omringd door zwetende housers, drink ik mijn eer-
ste biertje en concludeer dat ik het erg naar mijn zin heb. Ik zie
veel mooi uitgedoste en sexy geklede mensen.Voor het eerst
vanavond heb ik het gevoel dat ik adem kan halen.Wanneer de
portier langs komt lopen, schiet ik hem aan. Hij vertelt me dat
ze er prat op gaan niet teveel mensen binnen te laten om de
sfeer goed te houden. Ook draaien bekende dj’s met regelmaat
het vinyl aan elkaar.Vanavond is het de beurt aan Eric E die al
jaren zeer verdienstelijk zijn opzwepende dj-show opvoert. Het
werkt nog steeds; de hele vloer staat vol springende en uitzinni-
ge dansers.Tot 05.00 uur vergeet ik mijn notitieblokje om
uiteindelijk met de laatste gasten de tent uitgeveegd te worden.
Het was een mooie avond!

Elles Paijens

Uitgaansstad Utrecht…
Uitgaan doe je zo

De vraag - waar
moet ik vanavond in
Utrecht heen? – is voor
dertigplusser niet zo mak-
kelijk te beantwoorden.
Wat is THE place to be?
Waar moet ik heen om
gezien te worden, een date
te scoren of me in het
zweet te werken op de
dansvloer? Steeds vaker
hoor ik om me heen dat
mensen ‘vluchten’ naar
Amsterdam, een eigen
feestje organiseren (altijd
leuke mensen) of blijven
hangen in die ene kroeg
(dan weet ik tenminste
wat ik krijg). Heeft dat te
maken met mijn leeftijd en
die van mijn vrienden, na-
melijk 30 ‘single’ plus, of
met de uitbaters die louter
gefocust zijn op de bierdrin-
kende student? Misschien
ben ik wel Oost-Indisch
doof en hoor ik alleen
maar wat ik wil horen.
Bovenstaande vragen roe-
pen om grondige research.
Ik maak twintig posters en
300 flyers met de vraag
‘Wat vindt u van Utrecht
als uitgaansstad?’
Na een week heb ik wel-
geteld ‘nul’ reacties. Dus

> lees verder op pag. 16
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in de boeienSchreeuwlelijk in de boeien

De dikke man doet vervolgens wat
iedereen voelt aankomen. Hij schudt
zijn vrouw, die hem probeert tegen te
houden, van zich af, en rijdt weg, vanuit
zijn raam de agenten nog een serie
verwensingen toeroepend.Ver komt hij
niet. Na nog geen honderd meter slui-
ten drie politie-auto’s hem in.
Handboeien om.Afvoeren richting
Paardenveld. Blazen.
De test levert 1.1 promille op, ruim het
dubbele van wat is toegestaan. Even
optellen: een parkeerbon, een verbaal
wegens rijden onder invloed en toch
ook een verbaal wegens belediging.
De schelders weten Ronald Moes dit
weekend wel te vinden. Gisteravond
noemde ‘een heel vervelende man’
hem - terwijl er een heleboel mensen
bij stonden - ‘mongool’, Moes:
’Daarmee overschreed hij een grens’.
Het werd een transactie van 220 euro.

Demarreren
Sinds een paar jaar besteedt de politie
extra aandacht aan het uitgaansgebied.
Centrumzorg Plus heet het project. Elk
weekend patrouilleert een groep van
zeker acht agenten van ’s avonds elf tot
s’ morgens zeven in de Binnenstad.
Lopend, per fiets of met de auto.
Ronald Moes en Gertjan Groeneweg
hebben dit keer de mountainbike geno-
men. Ze zien er snel uit in hun
prachtige, waterdichte aërodynamische
pakken. Ze zeggen dat ze behoorlijk
hard kunnen fietsen, maar dat doen ze
niet.Tot ze in de buurt van het post-
kantoor een melding krijgen van een
vechtpartij op Voor Clarenburg. Hun
demarrage is zo verpletterend dat ach-
tervolgen geen zin heeft.

Om kwart voor twaalf ’s avonds zijn
we vanaf het hoofdbureau vertrokken
voor een eerste ronde langs kroegen
en disco’s. Overal portiers – doorgaans
met kale koppen en donkere pakken -
die een handje krijgen, en met wie een
praatje wordt gemaakt En dat is meer
dan een ritueel.Want deze uitvoerders
van het deurbeleid – bijna overal heb
je een pasje nodig om binnen te komen
- zijn sleutelfiguren in de Utrechtse
aanpak. Zij kunnen met hun mobieltjes
rechtstreeks bellen met de politieman-
nen van Centrumzorg Plus. Hooguit
een paar minuten later zijn de agenten
er dan. ‘We merken dat het heel goed
werkt’, zegt de portier van De Bachant
in de Vinkenburgstraat. Zijn collega, een
eindje verderop op de Neude, vult aan:
‘Dat is in een hoop steden wel anders.
In Den Haag bijvoorbeeld duurt het
een hele tijd voordat de politie er is.
En zijn ze er eenmaal dan doen ze niks.
Ze blijven gewoon toekijken tot wij
een fout maken’.Als ik hier in Utrecht
bel dan zijn ze er al voordat ik 
neerleg’.

Witte jas
Informatie krijgen Moes en Groeneweg
ook van de mannen van de camerabe-
waking. Met 21 camera’s, waarvan zes
beweegbare, houden zij de bewegingen
op de route Neude – Mariaplaats in de
gaten. Zien ze iets ongewoons dan bel-
len ze. Er is nu bijvoorbeeld een man in
een lange witte jas, die vervelend doet
tegen vrouwen , en op de Oudegracht
richting bibliotheek loopt. Daar is hij al.
Moes praat met hem en noteert zijn
naam. Even later geeft Groeneweg op
de Ganzenmarkt bij Broodje Ploff een

foutparkeerder één minuut de tijd om
te vertrekken. .

Groeneweg: ‘Je krijgt van mij een bon
als je langdurig toetert of met gierende
banden wegtrekt. Elke nacht in het
weekend gaan in de Binnenstad 20.000
tot 30.000 mensen uit, dat is de hele
bevolking van IJsselstein. Moes:’Onze
werkwijze is gebaseerd op het zo
vroeg mogelijk ingrijpen.Als ik zie dat
iemand zijn rits opendoet dan zeg ik:
‘Jongen, doe dat nou niet, daar zijn die
plaspalen voor’.

Computerwerk
Handjes schudden met de portiers van
de café’s aan het einde van de
Nobelstraat. Hier komt publiek dat in
de late nacht nog wel eens voor over-
last zorgt. Maar nu is er alleen een zeer
dronken man, die het waagt aan de
fiets van Groeneweg te zitten. Moes
stelt de man voor om met een taxi
naar huis te gaan, maar dat advies
wordt genegeerd. De man loopt terug
richting Janskerkhof, en hup, daar gaat
hij weer een café in. Groeneweg kijkt
door het raam waar hij is gebleven. ‘Hij
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zit aan de bar...laat hem nog maar
even’.

En dan krijgen we het incident met de
scheldende foutparkeerder in de
Voorstraat.Als hij is afgevoerd, fietsen
Groeneweg en Moes terug naar het
Paardenveld. Overdag zijn daar tegen-
woordig opsporingsassistenten, die
kleine delicten administratief verwer-
ken, zodat de politiemensen meteen
weer de straat op kunnen. Maar ’s
nachts moeten de agenten zelf dat
bureauwerk doen.
Moes vertelt dat een eenvoudige win-
keldiefstal al tien velletjes papier
oplevert. en dat ze voor dit akkefietje
nu zeker een uur achter de computer
moeten.
Onbevredigend, ook voor de verslagge-
vers.Want die man daar op het
Oudkerkhof , alleen in zijn mooie
Honda, die om drie uur ’s nachts de
hele straat volblaast met zijn reggae,
die hadden Groeneweg en Moes toch
eens flink de oren moeten wassen.

Dick Franssen

De dikke man die zijn busje op het fietspad in de

Voorstraat heeft geparkeerd, gaat door het lint als de twee

politiemensen hem bekeuren. ‘Zeiklul’, schreeuwt hij. ‘Mooie

nagemaakte kut dat je bent’.

Inspecteur Ronald Moes (40) en wijkagent Gertjan Groeneweg

(29) staan er bij en horen het aan. Gertjan zegt: ‘Hij zit wel

aan de grens. Dit is een typje dat er in mijn ogen niet zo gauw

van zal leren. Gaat hij verder, dan is hij de pineut, dan gaat

hij gewoon mee naar het bureau, al moet ik de hele stad er bij

halen, dat maakt me niet uit. Hij weet waar hij aan toe is. Hij

heeft gedronken. Dus hij moet niet gaan rijden’.

Red



ligheid in de garage is daglichttoetre-
ding van belang. Dit heeft er toe geleid
dat er een ronde lichtschacht met een
diameter van 10 m in
een grasveld komt te
liggen.Verder zullen
van de parkeergarage
boven de grond te
zien zijn: de in- en uit-
gangen, de
trappenhuizen/liften
en een luchtrooster.
De fontein die nu in het gras-
veld ligt zal later terugkomen
voor de terug te bouwen
bank. Het park zal na de bouw
van de garage hersteld worden
volgens de inzichten van Zocher; dit zal
ondermeer betekenen dat er bomen
verplant worden. De parkeerplaatsen
aan de zijde van het park zullen ver-
dwijnen en worden vervangen door
een rij lindes. De inrit van de garage
(hellingbaan van 8 m breed en 20 m
lang) komt aan de kant van de
Wittevrouwenstraat.Volgens de bere-

Voor het ontwerp is 1.7 miljoen Euro
uitgetrokken.

Realisatie van de parkeergarage is
afhankelijk van de discussie over de
parkeernota. Deze nota werd vorig jaar
al gepresenteerd, maar werd door wet-
houder Yet van den Berg schielijk
ingetrokken na felle kritiek van met
name haar eigen fractie in de gemeen-
teraad. De nieuwe parkeernota zou in
het voorjaar van dit jaar opnieuw ter

discussie moeten worden gesteld. Dan
zal moeten blijken hoeveel parkeer-
plaatsen er op de straat zullen
verdwijnen in ruil voor plaatsen in de
garage en of de gemeente wel het geld
over heeft voor deze grote investering.

Ben Nijssen

keningen van de gemeente zal de lucht-
vervuiling onder de toegestane normen
blijven.

Het fietstransferium (ondergrondse
fietsenstalling) zal evenwijdig aan de
schouwburg komen te liggen en moet
plaats gaan bieden aan 350 fietsen. De
hellingbaan die toegang tot de stalling
moet bieden, komt evenwijdig aan de
HOV-baan te liggen. Deze stalling
wordt een laag diep.

De logistiek voor de bouw wordt pas
vastgesteld na het definitieve ontwerp
van de garage. Het risico dat er iets
mis gaat bij de bouw wordt kleiner dan
1% ingeschat. Dit komt mede door de
ronde vorm. De kosten voor de bouw
worden geschat op 25 miljoen Euro
waarvan 15 miljoen onrendabel zal zijn.
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De parkeergarage moet plaats gaan
bieden aan 390 auto’s. Het bijzondere
aan de garage is dat hij een ronde
vorm krijgt met een middellijn van 
53 m en 5 verdiepingen (20 m) diep
onder de grond komt! 
Het ontwerp moest voldoen aan
monumentale randvoorwaarden
(behouden monumentale bomen en
structuur van park, handhaven resten
van oude stadsmuur en kademuur,
bovengronds zo weinig mogelijk bouw-
sels), ecologische waarden respecteren
en bereikbaarheid schouwburg en gara-
ge garanderen. In vergelijking met
eerdere ontwerpen is de garage meer
naar het midden van het Lucasbolwerk
opgeschoven en komt nu onder de
muur en bank (ontwerp Dudok) te lig-
gen. Een en ander zal ten koste gaan
van ten minste elf bomen, waaronder
een monumentale linde (categorie B)
en drie monumentale bomen van cate-
gorie C (een iep, een taxus en een
ginkgo). Deze monumentale bomen zijn
niet te verplanten.Voor de sociale vei-

Ronde parkeergarage onder Lucas Bolwerk

terug eisen.
Ze kondigde verder aan dat nog 
voor de zomer het werk aan de 
garage Grifthoek begint; zoniet 
dan beloofde ze een schoen op te
eten. De aanwezigen wierpen tegen 
dat het zinloos is om te trachten 
het parkeerprobleem op te lossen
door het bouwen van garages in 
het centrum.Voorrang moet worden
gegeven aan transferia en openbaar
vervoer.

De wethouder ging nauwelijks in op
het voorlopig ontwerp voor de garage
zelf, maar meer op de inpassing in het
plantsoen. Resten van de oude stads-
muur zouden er niet meer zijn.
Rijksmonumentenzorg zal pas haar
reactie op de bouw geven als het
definitieve ontwerp bekend is en de
RO-procedures doorlopen zijn. De
monumentale plataan zal met een hek
tegen bouwschade worden beschermd.
De bouw zal twee jaar in beslag
nemen. In de begroting is 20% onvoor-
zien meegenomen.
De aanwezigen betreurden vooral het
verlies van monumentale bomen en
vreesden dat als er wat fout gaat er
nog veel meer verloren kan gaan.
Sceptisch was men over de onderdelen
die boven het maaiveld uitsteken, voor-
al over het ontbreken van details

daarvan. Gevreesd moet worden dat er
door de bouw veel schade aan het
park zal worden aangericht. Het afvoe-
ren van die enorme hoeveelheid grond,
het opslaan van materialen, het bouwen
van bouwketen, het maken van voorlo-
pige voorzieningen voor de
schouwburg en het grote machinepark
zullen hun tol eisen. Omdat de bouw-
logistiek pas na het maken van het
definitieve ontwerp zal worden beke-
ken, kan de gemeente nog geen
inschatting van deze schade geven. Het
argument van de gemeente dat door
de bouw het herstel van het plantsoen
mogelijk wordt, werd als onzinnig
beschouwd. ‘We moeten nu nog min-
stens 5 jaar wachten tot het
verloederde park aangepakt wordt’.

Ben Nijssen

Hoewel volgens de uitnodiging alleen
het ontwerp voor de garage ter discus-
sie stond, begon wethouder Yet van
den Bergh toch met een vrij uitvoerige
uiteenzetting over het nut en de nood-
zaak van de garage. Bekeken zal nog
worden of de aan- en afvoerroute naar
het Lucas Bolwerk verbeterd kan wor-
den door het autoverkeer op de
Biltstraat weer gewoon met het HOV
mee te laten rijden. Mogelijk zou het
Rijk daar tegen kunnen zijn en zijn geld

Buurt vreest bouwschade

Het college van B&W heeft het voorlopig ontwerp voor een par-

keergarage en een fietstransferium onder het Lucasbolwerk

gepresenteerd. Na het voorleggen van dit ontwerp aan de Wijkraad

Binnenstad en een consultatiebijeenkomst zal het college het eventu-

eel aangepaste ontwerp voorleggen aan de Commissie Verkeer en

Beheer van de gemeenteraad. Eind dit jaar zal het inspraaktraject in

het kader van de RO-procedures starten.

Onder het motto “uw mening telt” hield de gemeente op 4 maart

een consultatieavond (?) op 4 maart over het voorlopig ontwerp voor de

parkeergarage. Beloofd werd dat de meningen ‘waar mogelijk verwerkt

zullen worden in het definitieve ontwerp van de garage’.

Red

Red



Volgens Jan van 

der Horst van de

Fietsersbond is het

voetgangersgebied in

Utrecht eigenlijk te

groot. "Het is een blok

binnen de stad.Veel

winkels in het kernwin-

kelgebied zijn voor

fietsers onbereikbaar.

We krijgen daar veel

reacties over.We zou-

den graag zien dat

fietsen in het winkelge-

bied tijdens de stillere

uren wordt toegestaan.

Aan welke uren denkt

hij dan? 

"Nou, niet op zaterdag-

middag". Dat op dit

moment fietsers in het

voetgangersgebied

gericht worden

bekeurd , is hem nog

niet bekend .

Op aandringen van de Fietsersbond heeft de gemeente de
Lange Nieuwstraat onlangs weer tot voorrangsweg verheven,
zonder overigens het kruisende verkeer daarvoor te waarschu-
wen.Argeloze fietsers die vanuit de Hamburgerstraat de Lange
Nieuwstraat wilden oversteken, werden door van links komen-
de automobilisten klemgereden.Wat wil de Fietsersbond
hiermee bereiken?

Jan van der Horst legt uit dat de Lange Nieuwstraat onderdeel
is van het gemeentelijke hoofdfietsnet.Via dit net kunnen fiet-
sers snel en comfortabel van het ene stadsdeel naar het andere
rijden, zo hoopt althans de gemeente, die de routes van dit net
in 1992 heeft vastgesteld.Wie bijvoorbeeld van Lunetten naar
de Vogelbuurt wil fietsen, kan dit volgens de gemeente het beste
doen via Lange Nieuwstraat, Domplein en Drift.

De Fietsersbond was destijds niet zo gelukkig met de aanwijzing
van de Lange Nieuwstraat als hoofdroute in het fietsnet. In haar
visie rijden fietsers vanaf de Twijnstraat over de Oudegracht tot
de Hamburgerstraat, waar ze afslaan naar de Lange
Nieuwstraat. "Maar de gemeente heeft nu eenmaal besloten",
zegt Van der Horst, "en dus moet ze ook de consequentie
nemen en van de Lange Nieuwstraat een voorrangsroute
maken." Dat niet veel fietsers deze officiële noord-zuidroute
nemen en de Lange Nieuwstraat nu een racebaan is voor taxi's,
is jammer maar helaas, aldus Van der Horst.
De Lange Nieuwstraat vormt een barrière voor de drukke
oost-west fietsroute. Dagelijks gaan grote groepen fietsers via
Walsteeg-Haverstraat-Hamburgerstraat-Herenstraat van en
naar het station. Cijfers heeft de Fietsersbond niet. "Dat laten
wij over aan de gemeente, en die telt alleen de auto's”.

Mariaplaats
Bij de komende herinrichting van de Mariaplaats verdwijnt het
vrijliggende fietspad. Op verzoek van een ongeruste bewoon-
ster heeft de Fietsersbond de gevolgen voor fietsers
onderzocht.Van der Horst meent dat de herinrichting op
hoofdlijnen leuk en vriendelijk is, maar dat fietsen wel gevaarlij-
ker wordt. "De fietser wordt gebruikt als snelheidsremmend
vlees", zegt hij met gevoel voor dramatiek. De Fietsersbond
stelt voor de geplande dwarsparkeerplaatsen op te heffen, en
het autoverkeer te beperken door de Strosteeggarage alleen
toegankelijk te maken voor bewoners. De bewoners hebben
hier wel oren naar, maar de gemeenteraad heeft bij de behande-
ling van de plannen geen enkele aandacht besteed aan het
rapport.

Marjan Heisterkamp
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Fietsersbond

Hoofdnet boven alles 

den aan de belofte van de Herman Kernkamp, de vorige wet-
houder van verkeer, dat de lijn 12 vanaf 2003 niet meer over het
Ledig Erf zou rijden. Maar een dergelijke belofte blijkt juridisch
geen enkele waarde te hebben.
Voorlopig verandert er dus niets. Nou ja...toch wel iets. Elke
nieuwe gelede bus die het GVU aanschaft , zal - net zoals de
dubbelgelede bussen - een dieselmotor hebben. Daf levert de
LPG-bussen namelijk niet meer.

Asbest in Catharijnehuis

Bij het vervangen van een luchtafvoerkanaal is in het
Catharijnehuis (dagopvang daklozen) een grote hoeveelheid
asbest gevonden, met als gevolg dat de deuren een aantal
weken dicht moesten.

Tijdelijke taxiplaatsen

Vooruitlopend op een definitieve uitbreiding van het aantal
taxistandplaatsen in de mogen taxi’s de laad- en loshavens in de
Lange Jansstraat van ’s avonds elf tot ’s morgens als standplaats
gebruiken.

Raadscommissie Binnenstad

De raadscommissies voor de wijken - niet te verwarren
met de wijkraden - zijn nog steeds niet officieel verdwenen. De
meerderheid van de gemeenteraad vond tijdens de algemene
beschouwingen dat ze per 1 januari 2003 moesten worden
opgeheven, maar via een andere motie werd hun leven nog
even gerekt. De raadscommissie voor de Binnenstad is zelfs
eind januari nog bijeen geweest, onder meer om te luisteren
naar een uiteenzetting van HC-gebiedsmanager Eelko van den
Boogaard. Er waren vijf leden. (zie ook pagina 14 en 22) 

Heisa op Ledig Erf

Het Ledig Erf was de afgelopen maanden veel in het nieuws.
Eerst een uitgelekt rappot van de juridische dienst van de gemeen-
te, waarin het college werd geadviseerd toch akkoord te gaan met
het zwaar bekritiseerde plan van Maarssens Bouwbedrijf.Veel
heisa, en uiteindelijk besloten b. en w. het bezwaarschrift toch maar
af te wijzen.Vervolgens wilden de omwonenden het college hou-

het fietspad op de Mariaplaats dat gaat verdwijnen
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Regelmatig controleert de brandweer of ondernemers

de regels voor brandveiligheid wel naleven.Terecht,

want de gevolgen die door brand kunnen ontstaan wil

je als ondernemer niet op je geweten hebben.

Persoonlijk heb ik bij de winkel waar ik werk duidelijk

ervaren dat de brandweer precies aangeeft wat wel en

niet mag. Het is goed of het is niet goed. En als het niet

goed is wordt je gelast je winkel, café, of restaurant te

sluiten. Met de brandweer valt daar niet over te onder-

handelen.Tenminste, dat zou zo moeten zijn.

Centrum Utrecht heeft zich binnen het PBU (Platform
Binnenstad Utrecht) laten voorlichten over de situatie op de
Oudegracht ter hoogte van de Bakkerstraat.Wij vinden dat
daar door de omvang en hoeveelheid bloemen en souvenirkra-
men, vooral op de zaterdag, een levensgevaarlijke situatie
bestaat. De ruimte tussen winkelgevels en kramen is zo nauw
dat het winkelend publiek zich er letterlijk door heen moet
wringen. Een brandweerauto kan er in ieder geval niet tussen-
door.

Krap
Tijdens die PBU bijeenkomst bleek dat de brandweer zelf ook
de ruimte aan de krappe kant vindt en dat de situatie niet
geheel aan de normen voldoet, maar ze kan er mee leven. Dat
begrijpt Centrum Utrecht niet. Is het nu goed of is het nu niet
goed? Waarom kunnen winkeliers niet onderhandelen en de
ambulante handel wel? 
Laten wij duidelijk zijn: Centrum Utrecht is er niet op uit om
de bloemenkramen te laten verwijderen. Dat is niet onze doel-
stelling.Wij gunnen iedereen zijn handel en het staat nog leuk
ook op de gracht. Maar wij willen wel een verklaring van brand-
weer en gemeente dat, mocht er brand uitbreken of mochten
zich andere calamiteiten op die locatie voordoen, de verant-
woordelijkheid hiervoor geheel bij de gemeente berust.
Ondernemers, ook die van de ambulante handel, kunnen daar
nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.
Centrum Utrecht heeft overigens een prachtig alternatief voor-
gesteld.Verplaats de kramen naar een ruimere locatie,
bijvoorbeeld tegen het Stadhuis op de Stadhuisbrug.Wij hebben
de gemeente schriftelijk gevraagd om op ons bezwaar en op
ons alternatief te reageren.Wij zien de reactie met belangstel-
ling tegemoet en houden u op de hoogte.

Professioneel
Als belangenbehartiger voor ondernemers overleggen wij regel-
matig met politie, de Reiniging en Havendienst (RHD) en met
vertegenwoordigers van het wijkbureau. De doelstelling is dui-
delijk. Een goed bereikbare, veilige en schone Binnenstad is van
essentieel belang voor het imago van Utrecht.Als dat allemaal
goed voor elkaar is en wij onze ondernemingen professioneel
leiden, dan rinkelen onze kassa’s. Dat is niet alleen eigen belang,
maar dat is goed voor heel Utrecht. Ondernemers betalen
immers forse gemeentelijke belastingen en hoe meer wij onder
aan de streep overhouden, hoe meer geld er in de gemeentekas
vloeit.
De RHD, zo lezen wij in het Utrechts Nieuwsblad, krijgt

ondanks toename van het aantal inwoners, onvoldoende midde-
len om aan de noodzakelijke kwaliteitseisen te voldoen. Er
moet bezuinigd worden en ook de Binnenstad wordt niet
gespaard. Het aantal veegbeurten is inmiddels verlaagd en de
greenmachines, handige veegapparaten die nog niet nog niet zo
lang geleden door de RHD zijn aangeschaft, worden niet meer
ingezet.
Is dat verstandig? Is dat het resultaat van het jarenlange overleg
met de RHD en het steeds weer hameren op het belang van
een schone Binnenstad? Is dat goed voor het imago van
Utrecht? Is dat goed voor de gemeentekas?
Na alle ellende door het aanleggen van de HOV baan, het ren-

overen van de bruggen en andere bouwactiviteiten, is het oude
centrum eindelijk weer een beetje op orde en aantrekkelijk. En
nu worden wij geconfronteerd met weer een tegenslag in de
strijd voor een beter imago.
Daarom een open brief aan de wethouder.

“Geachte wethouder,
Hierbij een ongevraagd, gratis en oprecht goed bedoeld advies
van de Utrechtse Binnenstadsondernemers.Als u wilt blijven
genieten van de welvarendheid van uw melkkoe, blijft u dan
investeren in onderhoud.Wij zijn ervan overtuigd dat het bezui-
nigen op het schoonhouden van de Binnenstad uiteindelijk uw
eigen inkomsten in gevaar brengt. Een stad die niet schoon is
heeft geen recht zich een aantrekkelijke winkelstad te noemen.
Uw besluit heeft als gevolg dat wij minder gaan verkopen waar-
door u minder belasting kunt ontvangen.Wij weten dat dit uw
doelstelling niet kan zijn en wensen u veel wijsheid bij het bepa-
len van de juiste keuze. In dit geval kan dat niet moeilijk zijn”.

Lodewijk Osieck,
Voorzitter Centrum Utrecht
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Bloemenkramen staan flink in de weg
Centrum
Utrecht

De ondernemersvereniging

Centrum Utrecht zet zich in

voor een goed ondernemers-

klimaat in de Utrechtse

Binnenstad. Centrum Utrecht

behartigt de belangen van

ondernemers bij de gemeen-

te, neemt initiatieven voor

een aantrekkelijke Binnenstad

en geeft informatie aan haar

leden over actuele ontwikke-

lingen. Centrum Utrecht

heeft een afgevaardigde in het

bestuur van de Kamer van

Koophandel Utrecht en is lid

van het Platform Binnenstad

Utrecht (PBU).

Centrum Utrecht

Postbus 506

3500 AM Utrecht

tel: 2317438/2400717

fax: 2304713

email: cu@planet.nl

www.centrumutrecht.nl

Bakkerbrug zaterdagmiddag



mag leveren aan particulieren.
Bij een inval in het pand op vrijdag 17
januari zijn ruim 1450 cannabisstekjes,
119,5 gram hasj en 445 gram gedroog-
de weed aangetroffen. Dit is ruim meer
dan de gebruikelijke hoeveelheid voor
eigen gebruik. De softdrugs zijn dus
bestemd voor verkoop, levering of ver-
strekking. Één van de huurders/
gebruikers van het pand heeft dit
bevestigd.

Op basis van de Opiumwet wet heeft
de burgemeester op dat moment, in
het belang van de veiligheid, besloten
het pand met onmiddellijke ingang te
sluiten (bestuursdwang). Dit besluit is
mede genomen met het oog op de
bescherming van de openbare orde en
het voorkomen van aantasting van het
woon-, winkel- en leefklimaat. In het
pand zijn verboden middelen aangetrof-
fen in de zin van de Opiumwet. Bij het
vaststellen van de sluitingstermijn heeft
de burgermeester de aangetroffen
vuurwapens als verzwarende omstan-
digheid in overweging genomen.
Daarnaast ligt het pand dichtbij een
kinderopvang en wonen erboven het
pand mensen die niets met de activitei-
ten in de winkel te maken hebben.

Andermans veren?

In de Binnenstadskrant van 9 januari
2003 staat 'Eindelijk bezoekerskaart',
een bijdrage van D66.Als wethouder
Verkeer wil ik graag twee opmerkingen
maken bij het geplaatste stuk:
1. De bezoekerskaart is niet ingevoerd
per 1 januari, maar komt nog voor de
zomer. Binnenstadsbewoners worden
hierover schriftelijk op de hoogte
gesteld. Het vervelende is dat deze
foute informatie tot veel telefoontjes
heeft geleid bij wijkbureau Binnenstad
en het Parkeerbedrijf Utrecht. Ik vraag
D66 dan ook voortaan de juiste infor-
matie te geven, want als raadsfractie
krijgen zij direct de besluiten van B en
W.
2. Ik vraag me ook af waarom de vori-
ge verkeerswethouder van D66 geen
bezoekerskaart voor de Binnenstad
heeft ingevoerd als zijn fractie daar
jarenlang voor heeft gepleit?
Zand erover! De Binnenstadsbewoner
krijgt een bezoekerskaart en daar gaat
het om!

Yet van den Bergh

Overlastbezorgers
HC voor de rechter

Overlastbezorgers in en rond
Hoog Catharijne (HC) effectiever
aanpakken: met dit doel startte in
november het project VAK
(Versnelde Afdoening
Kantonstrafzaken), waarin politie,
openbaar ministerie, rechtbank en
reclassering samenwerken. Op 11
februari werd de eerste zitting
gehouden.Van de opgeroepen
overlastbezorgers kwam er niet
één opdagen, maar dat staat een
veroordeling niet in de weg.

Bedelen, slapen op de openbare weg, je
ergens ophouden waar dat niet de
bedoeling is, wildplassen, drugs gebrui-
ken, je op verboden terrein bevinden.
Agressief is het meestal niet. Maar de
overlast voor bewoners, winkeliers en
bezoekers is niet te tolereren.
Bekeuren, de gebruikelijke aanpak, helpt
niet. Daarom is overgegaan tot oproe-
pen bij de kantonrechter, een celstraf

eisen en deze straf zo snel mogelijk
uitvoeren.

De eerste twaalf overlastbezorgers zijn
op 11 februari gedagvaard. Samen zijn
ze goed voor vijftig overtredingen.Voor
het Openbaar Ministerie is het een
leerzame bijeenkomst. 'Ktr’ in plaats
van voluit ‘kantonrechter’ gebruiken,
maakt een dagvaarding nietig. En over-
lastbezorgers die gedetineerd zijn,
worden voortaan pas opgeroepen als
ze die straf hebben uitgezeten; voor
deze zitting worden ze niet uit de cel
gehaald. De overigen worden veroor-
deeld tot gemiddeld twee dagen
hechtenis per overtreding.

Nog een paar cijfers: de doelgroep
bestaat uit zo'n 54 personen die onge-
veer 922 feiten op hun naam hebben
staan, een gemiddelde van zeventien. Er
zijn tot op heden 44 zaken via de zoge-
noemde oproeping (direct uitgereikt
op straat) ingepland en daarnaast gaan
er 26 dagvaardingen uit voor in totaal
265 zaken. Daarnaast wordt een aantal
verdachten via de normale procedure
behandeld.Al met al zullen er lopende
het project zon 435 zaken versneld
worden afgedaan. Elke twee weken zal
er een speciale zitting voor deze doel-
groep worden gehouden.

Natuurlijk is er kritiek: de aanpak biedt
geen structurele oplossing. En inder-
daad wordt het drugsprobleem er niet
mee opgelost. Doel van het VAK-pro-
ject is een effectievere aanpak te
ontwikkelen en de overlast te vermin-
deren. Niet alleen wordt de procedure
versneld, waardoor de overlastbezor-
ger snel op zitting komt en snel zijn
straf krijgt. Ook is hechtenis een beter
middel dan een geldboete. Niet betaal-
de bekeuringen zetten geen zoden aan
de dijk. Een overlastbezorger in de cel
kan geen overlast bezorgen, en dat is
winst.

Daarnaast is GRIP! een belangrijke
partner in het project. GRIP! probeert
op een aantal van deze mensen vat te
krijgen door afspraken met ze te
maken. Het doel daarvan is de omstan-
digheden duurzaam te verbeteren.
Door samenwerking (‘als je je niet aan
de afspraken houdt, moet je de cel in’)
wordt extra druk op deze mensen
gelegd om een succes te maken van

het GRIP!-traject. Of deze combinatie
van begeleiding en repressie uiteindelijk
succesvol is, zal moeten blijken. De
problematiek is taai. Inmiddels is één
van de betrokkenen al zeven maanden
uit het circuit en clean. En dat is pas
echte winst.

Mary Hallebeek
voorlichter Openbaar Ministerie, Utrecht

Growshop aan
Westerkade gesloten

Burgemeester Brouwer heeft eind
januari op basis van de Opiumwet
besloten dat de 'Growshop'
(groothandel Agra) aan de
Westerkade voor zes maanden
voor het publiek gesloten moet
worden. In het pand zijn namelijk
hoeveelheden softdrugs aangetrof-
fen die ruim uitgaan boven de
gebruikelijke hoeveelheid voor
eigen gebruik. Daarnaast is in het
pand en bij één van de exploitan-
ten een vuurwapen gevonden.

Al vanaf september vorig jaar ontvin-
gen de politie en de gemeente signalen
en klachten uit de buurt over de
'Growshop'. Deze signalen en klachten
zijn vanaf dat moment in behandeling
genomen en onderzocht en dat heeft
uiteindelijk geleid tot de sluiting van de
'Growshop'.

Waarom moest deze 'Growshop' 
sluiten? De 'Growshop' is geen ver-
kooppunt van softdrugs (coffeeshop)
die door de gemeente Utrecht ged-
oogd wordt. Groothandel Agra is een
winkel/groothandel die geen producten
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ijkbureau W

Wijkbureau Binnenstad

U hebt vragen over de gemeente of

over zaken die spelen in de wijk. U

hebt een idee om dingen in uw straat

of buurt te verbeteren. U hebt een

klacht over het onderhoud van een

speelplek, of over straten en groen. U

hebt een plan om uw buurt te verbe-

teren en hiervoor is geld nodig.

Kom, bel, fax of e-mail naar uw wijkbu-

reau. U kunt hier ook terecht om een

afspraak te maken voor het maande-

lijkse spreekuur van de wijkwethouder.

Wijkbureau Binnenstad

Drift 10, 3512 BS Utrecht

telefoon 286 39 60, fax 286 39 66

e-mail Binnenstad@utrecht.nl

open: ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur

Gemeente,
politie en jus-
titie werken
nauw samen
aan de veilig-
heid in de
stad en de regio. Preventie
helpt, maar kan niet alle crimi-
naliteit voorkomen. In deze
rubriek belicht het Openbaar
Ministerie haar werk: de afdoe-
ning van strafbare feiten.



Veel vraag naar vergunningen
De vergunningen moesten vóór 15
maart 2003 zijn aangevraagd bij de
Dienst Stadsbeheer, die ze heeft behan-
deld in volgorde van binnenkomst. Op
het moment van schrijven van dit arti-
kel (begin maart 2003) begon het
aantal aanvragen bij de gemeente al
behoorlijk op te lopen en waren de
vergunningen voor de populaire Van
Asch van Wijcksbrug al vergeven. De
gemeente heeft alle in het gebied
gevestigde winkeliers en
(horeca)ondernemers persoonlijk
benaderd om hen in de gelegenheid te
stellen een standplaats voor het eigen
bedrijf in te nemen.

Stadsplan
Via een stadsplan krijgen bewoners,
winkeliers en (horeca)ondernemers
binnen het vrijmarktgebied meer infor-
matie over de nieuwe regels voor de
vrijmarkt. De nieuwe regels voor han-
delaren zijn een vervolg op al eerder
door de gemeente getroffen maatrege-
len om van de vrijmarkt weer een echt
feest te maken. Zo is vorig jaar stren-
ger opgetreden tegen mensen die al
dagen van tevoren een plekje wilden
'bezetten' en werd de verkoop van
alcohol op straat door particulieren
verboden. Daarnaast ziet de
Keuringsdienst van Waren er nauwlet-
tend op toe, dat alleen professionele
handelaren etenswaren verkopen die
aan bederf onderhevig zijn. Bewoners
en ondernemers hebben deze maatre-
gelen over het algemeen positief
beoordeeld en zij worden dit jaar dan
ook onverkort gehandhaafd.

Kindervrijmarkt
Bij de voetbalkooi aan de Van Asch van
Wijckskade is weer ruimte voor een
kindervrijmarkt gereserveerd.

Bermen beschermen
De stinzenflora in de singels wordt ook
dit jaar weer met behulp van een hek-
werk beschermd. De gemeente vraagt
de medewerking van alle bezoekers
aan de vrijmarkt om de groenvoorzie-
ningen in het gebied zoveel mogelijk te
ontzien.

Kermis Neude gaat door
Het college heeft bovendien besloten
de kermis op de Neude door te laten
gaan. Dit echter onder strikte voor-
waarden:
• het kermisterrein wordt dit jaar

anders ingericht;
• er komt meer toezicht door de

exploitant;
• meer hekwerk en meer verlichting;
• alcoholverkoop op het kermisterrein

is verboden;
• de kermis moet op Koninginnedag

om 18.00 uur sluiten.

Met deze maatregelen hoopt het colle-
ge tegemoet te komen aan de
bezwaren van omwonenden en de
wijkraad Binnenstad. De kermis op de
Neude is, samen met de Piekenkermis
op de Maliebaan, nog de enige echte
stadskermis van Utrecht en heeft daar-
om een belangrijke functie. Het college
heeft de wijkraad direct op de hoogte
gebracht van het besluit. De maatrege-
len worden na Koninginnedag
geëvalueerd.

Meer informatie
Op de website van de gemeente
(www.utrecht.nl) staat uitgebreide
informatie over de vrijmarkt 2003.
De gemeente hoopt dat de vrijmarkt
vooral een gezellig feest wordt en
roept deelnemers op ook ludieke acti-

den. Het wordt een Binnenstadsring: de
huidige route tot aan het Ledig Erf en
dan via de Catharijnesingel terug naar
het Centraal Station. Lijn 2 rijdt dan
niet meer naar Kanaleneiland.

Deze nieuwe Binnenstadslijn gaat in de
toekomst ook met andere, kleinere
bussen rijden. Hopelijk komen deze in
de loop van de winterdienstregeling.
De datum is nog niet bekend.Via de
Binnenstadskrant houden we u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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In een deel van het traditionele vrijmarktgebied in de Binnenstad geeft

de gemeente vanaf dit jaar vergunningen uit voor handelaren. Het col-

lege van burgemeester en wethouders heeft dit in februari besloten

naar aanleiding van de evaluatie van de vrijmarkt van 2002. Handelaren

met zo'n vergunning zijn dan zeker van een standplaats. Het gaat om

plekken die al jaren door vooral commerciële handelaren op

Koninginnedag worden ingenomen, zoals de St.Jacobsstraat, een deel

van de Waterstraat, de Van Asch van Wijcksbrug en een gedeelte van

de Van Asch van Wijckskade.

Aanscherping 
regels vrijmarkt

viteiten te bedenken. De vrijmarkt
begint, zoals gebruikelijk, op 29 april
om 18.00 uur.Vóór die tijd mogen
geen plekken gemarkeerd en ingeno-
men worden. De politie controleert dit
streng. De markt duurt op
Koninginnedag tot 18.00 uur.

Met ingang van zaterdag 31 mei
2003 gaat de nieuwe dienstrege-
ling in van het Gemeentelijk
Vervoerbedrijf Utrecht (GVU).
Een belangrijke wijziging hierin is
de route van lijn 2: de bus gaat
vanaf dan namelijk niet meer
onder de Dom door. Dit kan voor
veel bewoners en omliggende win-
kels en horecagelegenheden een
goed bericht zijn.

Lijn 2 gaat eind mei als een ringlijn rij-

Buslijn 2: straks niet meer onder de Dom



Fietswrakkenactie

Elke maand houdt de Dienst
Stadsbeheer, in samenwerking met de
politie en de Reinigings- en
Havendienst fietswrakkenacties in een
deel van de Binnenstad. In de afgelopen
weken hebben bewoners fietswrakken
bij het wijkbureau gemeld en deze
worden verwijderd. Is zo'n fiets van u
en wilt u hem niet kwijt, dan kunt u
hem nog weghalen. De medewerkers
lopen dus niet straat in-straat uit om
fietswrakken te zoeken. Staat er bij u in
de straat een fietswrak, meld dit dan
alstublieft bij het wijkbureau.

De aankomende fietswrakkenacties
zijn:
24 april van 9.00 tot 15.00 uur,
in de noordelijke oude stad
22 mei van 9.00 tot 15.00 uur,
in de zuidelijke oude stad
In het stationsgebied worden de 
fietswrakken dagelijks weggehaald.

Oplappen Janskerkhof

Op verzoek van en in samenwerking
met de horecaondernemers aan het
Janskerkhof is het plein langs de randen
van de rijweg opgeknapt. De vele kui-
len en gaten zijn hersteld en waar
mogelijk zijn de antiparkeerpalen weg-
gehaald. Een doorn in het oog waren
de vele bedrijfsfietsenrekken in allerlei
soorten en maten. Deze waren in de
loop der jaren geplaatst door de hore-
caondernemers uit gebrek aan
gemeenteklemmen. Deze rekken zijn
na het plaatsen van de gemeenterekken
verwijderd door de ondernemers. Met
deze op zich kleine aanpak is een opge-
schoond geheel ontstaan. Dit jaar
wordt er langs de rand nog extra ver-
lichting geplaatst.

Leefbaarheidsbudget

In de periode september tot en met
december 2002 zijn de volgende aan-
vragen voor het leefbaarheidsbudget
goedgekeurd:
• Werkbezoek Overleggroep

Binnenstad
• Straatactiviteit Breedstraatbuurt 

22 september
• Plantdag singels 12 oktober
• Tekst uitnodiging bewonersavond

Breedstraat
• Plaatsen onderborden Kromme

Nieuwegracht
• Markeringen Kruising

Sterrenbos/Catharijnesingel
• Huur zaal en kleine kosten 

HOV-schouw
• Plaatsen zeven grote tekstborden

Museumkwartier
• Werkbezoek Deventer Beheergroep
• Herinrichten Dirck van Zuylenstraat
• Herinrichten groen

Hieronymusplantsoen
• Bijdrage opwortelen bomen

Jacobskerkhof
• Afsluiting Groengroep 

Pastoor Nuenenhof
• Buurtavond Breedstraatbuurt
• Sint Maartensfeest 11 november
• Boekje Museumnacht
• DSB-fietsenrekken Binnenstad
• Kleine Schouwwensen
• Bijdrage Gebouw Scouting derde

Utrechtse Groep
• Uitvoering Kinderkoor De jonge

Gracht

In de periode januari en februari 2003
zijn de volgende aanvragen voor het
leefbaarheidsbudget goedgekeurd:
• Binnenstadskrant
• Budget Schouwwensen
• Feestelijkheden 

Volksbuurtmuseum Wijk C
• Jubileum De steegzangers

Voor het aanvragen van een bijdrage
uit het leefbaarheidsbudget kunt u
terecht bij het wijkbureau.

Spreekuur 
wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad,Yet van
den Bergh, houdt elke maand spreek-
uur in het wijkbureau. Met de
wethouder bespreekt u zaken, die
alleen het gemeentebestuur of de poli-
tiek kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als
u ideeën hebt voor de toekomst van
uw buurt of straat en die aan de wet-
houder wilt laten weten.

Wilt u de wijkwethouder spreken? Het
eerstvolgende spreekuur is op 23 april.
Maak dan uiterlijk op 16 april een
afspraak bij uw wijkbureau.Voor het
spreekuur op 28 mei kunt u tot 21 mei
een afspraak maken.

Dus:
Het spreekuur van de wijkwethouder
is wel voor
• uitwisselen van ideeën over uw buurt

of straat wijk
• meedenken over plannen voor de

wijk
• praten over de gevolgen van beslissin-

gen voor uw buurt of straat

Het spreekuur van de wijkwethouder
is niet voor
• melden van vuil op straat
• klagen over overlast van jongeren op

straat
• vragen over het opknappen van een

pleintje, een deel van een straat en
dergelijke

• melden van losliggende stoeptegels
en overhangende struiken

Dit soort zaken meldt u bij het wijkbu-
reau. Het wijkbureau zorgt dat dit
wordt aangepakt.

Hebt u een probleem of klacht meer-
dere keren bij het wijkbureau gemeld
en is het nog niet opgelost? Of heeft
de gemeente het volgens u niet juist
opgelost? Dan is het ook mogelijk dit
met de wijkwethouder te bespreken.
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Yet van den Bergh
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‘Hamburgerstraat’ als
historisch museum

Het Utrechts Archief brain-
stormt met onder andere de musea
over het gezamenlijk presenteren van
historisch Utrechts materiaal in de
voormalige rechtbank in de
Hamburgerstraat. Het is de bedoeling
er een soort plaatselijk historisch
museum van te maken, sterk gericht op
het aantrekken van bezoekers.
Realisering zou de verwezenlijking
betekenen van de droom van raadslid
Jan Scheffer van Leefbaar Utrecht.
Hij ijvert al jaren voor een plek waar
de Utrechtse geschiedenis wordt ten-
toongesteld. .
In de huidige gedachtenvorming, de
zogenaamde Optie C, blijft het Archief
voor het overgrote deel op de
Alexander Numankade.
De financiering van de optie is nog een
heikel punt.
Een projectontwikkelaar heeft zich
inmiddels gemeld voor de verbouwing
van de rechter vleugel van ‘de
Hamburgerstraat’ tot appartementen.

Festival a/d Werf :
iedereen liefhebben 

Van 22 tot en met 31 mei organiseert
Huis a/d Werf voor de achttiende keer
Festival a/d Werf.Als altijd presenteert
het festival kleinschalig, nieuw en oor-
spronkelijk werk van diverse
kunstenaars uit verschillende discipli-
nes. In de Binnenstad, in Huis a/d Werf
en in Leidse Rijn zijn tien dagen lang
voorstellingen en films te zien.
Bovendien wordt onder de noemer
performance area een gebied ingericht
met beeldende kunst.
Het festivalcentrum is weer gevestigd
op het Neude, waar elke avond gege-
ten, gedronken en naar muziek
geluisterd kan worden. Een groot aan-
tal activiteiten speelt zich af in Huis a/d
Werf, dat na een grootscheepse ver-
bouwing aan het begin van het festival
heropend wordt.

In een tijd waarin het allemaal om het
ego draait, wil Festival a/d Werf daar
eens dieper op ingaan en vraagtekens
bij plaatsen. Daarom zijn de gepresen-
teerde producties soms confronterend
en dicht op de huid. In enkele gevallen
is er zelfs sprake van 1 op 1- contact

tussen acteur en publiek, zoals in
Enkele mensen of minder van het
Franse gezelschap Art Point M of
Fobrica, de voorstelling die Natasja
Hollander eerder als Testcase bij Huis
a/d Werf maakte. Ook in #456 Lovelab
wordt het publiek actief betrokken. In
dit experiment uit het theatraal labora-
torium van Powerboat wordt
onderzocht of het mogelijk is om iede-
re toeschouwer lief te hebben.,
Tel: 030-2315844 (kantoor).

’t Hoogt jubileert
met topfilms
't Hoogt bestaat dertig jaar en dat gaat
niet onopgemerkt voorbij. 2003 wordt
een jaar met in ieder geval dertig
hoogtepunten: dertig films op maandag
die een relatie hebben met historische
gebeurtenissen uit de afgelopen drie
decennia. Soms moest een beetje
water bij de wijn gedaan worden
omdat films niet meer voorhanden zijn
- of voor te veel geld - geïmporteerd
zouden moeten worden: Der blaue
engel van Josef von Sternberg bijvoor-
beeld, die ’t Hoogt had willen draaien
bij 1992 omdat in dat jaar Marlène
Dietrich overleed.Toch vormen de
geselecteerde films een goed beeld van
dertig jaar wereldgeschiedenis op film.
De serie is begin maart begonnen; voor
de komende tien maandagavonden
staan op het programma:

24 maart: La historia official
31 maart: Medea 
7 april: La seconda volta
14 april:The navigators
21 april: Een tijd voor dronken paarden
28 april: Philidenphia
5 mei: Rear window
12 mei: Secret wedding
26 mei: Carla’s song

Jongste lichting
Kunstliefde
De jongste lichting werkende leden van
Kunstliefde exposeert tot 14 april in de
Nobelstraat. Er is werk te zien van
Frans de Jonge, al ruimschoots bekend
als nachtfotograaf, en van documentai-
remaker Gab Toby. Ferdy de Ley toont
glasobjecten, Jan Tinolt schilderijen, Lud
van Vorstenbosch bronzen en Marjolijn
Delver takkenwerk van berenklauw en
wilgenteen.

Handtekeningen
tegen sloop bunker

De Stichting Bunker Servaasbolwerk
heeft honderden handtekeningen ver-
zameld tegen het plan om de uit de
Tweede Wereldoorlog daterende, geca-
moufleerde bunker te slopen en te
vervangen door een hoger apparte-
mentengebouw. Intitiatiefnemer van de
actie is A.J. Six. Hij vindt de nieuwbouw
‘een voorbeeld van historische waar-
den die moeten wijken voor het
grootkapitaal.’

Het wordt weer lente, ook in het
Utrecht Museumkwartier is dat te
merken. De planten en bloemen
in de hofjes bloeien weer en de
bomen langs de gracht krijgen
weer blad. Én het is weer vaker
prima terrassen-weer. Een mooie
gelegenheid dus om (nog) een
keer uw eigen stad te ontdekken.
Of om vrienden en kennissen
Utrecht eens van een andere kant
te laten bekijken.

Met de kant-en-klare wandelingen
door het Utrecht Museumkwartier
komt u in een uur op de leukste plek-
jes. De wandeling voor volwassenen is
er ook in een engelstalige versie voor
eventuele buitenlandse gasten. En voor
de liefhebber bestaat er een Beeldende
Kunstroute. Deze route voert langs
beeldende kunst in de openbare ruimte
van het Museumkwartier.Wist u bij-

Cultuur

Nu voor de lezers van de
Binnenstadskrant:
Tegen inlevering van deze bon 
krijgt u bij RonDom € 0,50 korting 
op de Utrecht Museumkwartier - 
wandelingen.

Normale prijs € 2,00,
Actieprijs: € 1,50
RonDom,
Domplein 9, Utrecht.
tel: 2333036 
Open: ma t/m za 10.00 - 17.00 uur 
en zo 12.00 tot 17.00 uur.
De actie loopt tot en met 
1 mei 2003.

voorbeeld waar de bordjes met
“Evening time is reading time” in de
Korte Smeestraat vandaan komen?
Voor jongens en meisjes die niet bang
zijn voor hele oude dingen zijn er
speurtochten, één voor kinderen van 6
tot 9 jaar en één voor kinderen van 9
tot 12 jaar.

Alle wandelingen zijn verkrijgbaar bij
RonDom, Bezoekerscentrum voor
Cultuurhistorie Utrecht. Met de bon
uit deze krant krijgt u t/m 1 mei 2003
korting op de volgende Utrecht
Museumkwartier – wandelingen:
Een wandeling door het Utrecht
Museumkwartier
A walking tour of the Utrecht Museum
Quarter
Beeldende Kunstroute door het
Utrecht Museumkwartier
Speurtocht door Utrecht 6 – 9 jaar
Speurtocht door Utrecht 9 – 12 jaar

Wandeltijd in het Museumkwartier

BON

Nieuwegracht

Red



Tentoonstellingen

Aboriginal Art Museum
Oudegracht 176, tel. 2380100; www.aamu.nl
di t/m vr 10-17u; za/zo 11-17u
t/m 7 september: Het oog van Simon Levie

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10, tel. 2362362
www.centraalmuseum.nl; di t/m zo 11-17u
gehele jaar: Dick Bruna

Moluks Historisch Museum
Kruisstraat 313, tel. 2367116; di t/m zo 13-17u

Nederlands Muntmuseum
Leidseweg 90, tel. 2910410; ma t/m vr 10-16u

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
www.catharijneconvent.nl
di t/m vr 10-17, za/zo 11-17u
t/m 22 apr: de Weg naar de Hemel; Reliekverering
in de Middeleeuwen

Museum Speelklok tot Pierement
Buurkerkhof 10, tel. 2312789
www.museumspeelklok.nl
di t/m za 10-17u, zo- en feestdagen 12-17u
12 t/m 16 apr:Akoestische muziekinstrumenten

Museum Kruideniersbedrijf Betje Boerhave
Hoogt 6, tel. 2316628; di t/m za 12.30-16.30u

Nederlands Spoorwegmuseum
Maliebaanstation, tel. 2306206
www.spoorwegmuseum.nl
di t/m vrij 10-17u, za/zo 11.30-17u

Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2, tel. 2311360; www.sonnenborgh.nl

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, tel. 2538008
www.museum.uu.nl
di t/m zo 11-17u; wo/za/zo 14-17u: Jeugdlab
t/m 6 mei: Dat kan mijn kind ook; Kindertekening
of Kunst?
t/m 22 mei: Poëzie op sterk water; Ingmar Heytze
combineert gedichten met bijzondere stukken uit
het depot van het Universiteitsmuseum
11 april t/m 17 augustus: Het verdwenen museum,
natuurhistorische verzamelingen 1750-1850

Volksbuurtmuseum Wijk C
Waterstraat 27, tel. 2318292

Waterleidingmuseum
Watertoren, Lauwerhof 29, tel. 2487211
di t/m r en o 13 30 17 ; a 11 16

it Agenda binnenstadU
Pacey, altviool; gratis

Vr 28 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble Multiple Voice olv

Paul de Kok mmv The Locke
Consort, Gambaconsort Diapente en
vocale solisten: Lustrumconcert;
Buxtehude, Membra Jesu Nostri;
Bach, Komm, Jesu, komm; Durante,
Magnificat; • 15/12 vvk Broekmans &
Van Poppel, Ear & Eye Klassiek

Vr 28 Kikker
20.30 90ste Minuut
21.00 Lulu on the bridge, De Maan

Vr 28 Rasa
21.30 Bamboleo, Cubaanse timba, met

afterparty € 20/17

Za 29 Domkerk
15.30 Cantores Martini; Lechner, Johannes

Passion; collecte

Za 29 Vredenburg
20.00 Nacht van de poëzie met o.a. Rutger

Kopland, RemcoCampert,Tom
Tanoye Gerrit Kouwenaar en
Charlotte Mutsaers € 24 

Za 29 Kikker
20.30 Lulu on the bridge, De Maan

Zo 30 De Uithof
11.00 Culturele Zondag mmv o.a. het

Utrechts Studenten Concert, Close
Harmony, het USKO, de Utrechtse
Studenten Cantorij, Camerata
Trajectina, Leech en Collegium
Utrecht; gratis

Zo 30 't Hoogt
15.30 Saisons du cinema Francais:Asceneur

pour l'échafaud van Louis
Malle.Muziek Miles Davis.

Zo 30 Lutherse Kerk
20.15 Ensemble La Primavera: Passie en

geneugten; vocale en instrumentale
werken van Falconieri; • 15/13

April

Di 1 Academiegeouw
Studium Generale: Het raadsel van
Utopia: Saska Poldervaart: De actuali-
teit van utopisch denken; gratis

Za 12 Jacobikerk
14.30 Il Fondamento olv Paul Dombrecht

mmv La Sfera del Canto, Het Vlaams
Radiokoor en kinderkoor Clari
Cantuli; Bach, Matthäus Passion;
€ 35/28 reserveren 0118 682260

Za 12 Domkerk
15.30 Solisten, koor en orkest van de

Domcantorij olv Remco de Graas;
Bach, Johannes Passion; collecte

Za 12 Akademiegebouw
20.15 Strijkorkest Zoroaster olv Herman

Draaisma mmv Caroline Erkelens
(sopraan); werken van Wagemans,
H.Andriessen, Lutoslawski en Vasks

Zo 13 Ste. Gertrudiskerk
14.45 Vocale solisten van de Nederlandse

Cantorij o.l.v. Maarten Kooij;
Sweelinck, vocale en instrumentale
werken; collecte

Ma 14 Achter de Dom 7
20.00 Studium Generale: Grijze wijzen,

prof.mr. M.Wladimiroff over interna-
tionale rechtshandhaving, aanmelding
veplicht. 2532436, studgen@sg.uu.nl;
gratis

Di 15 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia: Peter de Voogd: Erewhon na
1984; gratis

Za 19 Domkerk
15.30 Cantores Martini;Tallis en Parsley,

Lamentatio Jeremiae; collecte

Di 22 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia; Frank van Dam: De utopia
van de mensenrechten; gratis

Za 26 Domkerk
15.30 Domorganist Jan Jansen; Bach en

Kluge, orgelwerken; collecte

Zo 27 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel): Choral
Evensong; collecte

Zo 27 Lutherse Kerk
20.15 Ensemble La Primavera:Twee broers

en hun vriendenkring in Milaan;
Werken van G.B. en G. Sammartini;
€ 15/13

Zo 11 Tuindorpkerk
12.30 Trilklank-dagen: Peter van Dijk

(orgel) ism een Barok-koperensem-
ble: feestelijke muziek voor
koperblazers en orgel; gratis

Zo 11 Ste. Gertrudiskerk
15.30 Barokorkest van de Nederlandse

Cantorij o.l.v. Maarten Kooij:
Concerti Grossi uit de Barok;
collecte

Zo 11 Pieterskerk
16.00 Chartres-Projektkoor o.l.v. Janneke

van den Dool en Gerard van den
Dool: O God, they that love thy
name; Psalmteksten getoonzet door
de eeuwen heen; gratis

Di 13 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia: Rob Dettingmeijer: Utopie
en architectuur; de ideale stad;
gratis 

Vr 16 Pieterskerk
20.15 Super Librum olv Jankees Braaksma

mmv vocalisten, instrumentalisten en
elektronica:Thit was to there stunde;
Authentieke en hedendaagse versie
van het oudste lied uit Friesland;
Veerman, Peyrepertuse; orgelimprovi-
satie; € 14/12

Vr 23 Pieterskerk
20.15 Musica Vocale Wageningen olv Rob

Vermeulen: Geestelijke koormuziek
uit Duitsland en Italië; werken van
Schütz, Schein, Monteverdi en Bach;
€ 7,50/6 reserveren
secretaris@musicavocale.nl

Zo 25 Leeuwenberghkerk
16.00 Studenten Vrouwenkoor Medusa olv

Tanya Worron; werken van Poulenc,
Caplet, Fauré en Saint-Saëns;
€ 7,50/6

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel): Choral
Evensong; collecte

Maart

Za 22 Domkerk
15.30 Instrumentaal ensemble olv Jan

Jansen mmv Christine Jansen en
Wilke te Brummelstroete; Pelgolesi,
Stabat Mater; collecte

Za 22 Kikker
19.00 Wachten op een kado

Za 22 Fentener van Vlisingenzaal
19.30 Voorjaarsconcert harmonie De

Bazuin € 5

Za 22 Ste. Gertrudiskerk
20.15 De Utrechtse Studenten Cantorij olv

Dirkjan Horringa en Het
Kunstorkest olv Hans Lub mmv
Huub van der Linden (Evangelist) en
John Woudt (Christus); Meder,
Matthäuspassion; Bach, Jesu meine
Freude; Haydn, Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze
deel III en V; € 7,50/6 reserveren
www.kunstorkest.

Za 22 Geertekerk
20.30 Projektorkest Utrecht olv Rob

Vermeulen; Strawinsky,Vuurvogel;
Prokofiev,Vijfde Symfonie;
H.Andriessen, Ricercare; € 12

Za 22 Kikker
19.00 wachten op een kado, jeugd
20.30 De ideale ernst of het belang....

Za 22 Nicolaïkerk
21.00 Open Performance Site VI: Nieuwe

muziek van studenten van de
Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht ism choreografen in oplei-
ding van de Rotterdamse
Dansacademie; € 8/7/6

Zo 23 Fentener van Vlisingenzaal
12.30 Utrechts Conservatorium: Simon

Cassali en Jelte Heeringa € gratis

Zo 23 Kikker
15.00 Wachten op een kado

Zo 23 Kikker
20.30 De ideale ernst of het belang....

't Barre Land & De Onderneming

Zo 23 Fentener van Vlisingenzaal
12.30 Utrechts Conservatorium: Simon

Gastheerschap & Cultuur Museumkwartier

Adressen



di t/m vr en zo 13.30-17u; za 11-16u
t/m 30 maart: De watertoren te Hilversum
Tussen Eden en Hades (tekeningen van het
Comenius College)

Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom, tel. 2321686; www.aorta.nu
wo t/m vr 12-17u; za 13-17u
Utrechtse architectuur 1900-2000; gratis

Beeldengalerie Cantara
Oudegracht 198, tel. 2331131; www.cantera.net
di/wo/vr 10-18u; do 10-21u; za 10-17u; zo 13-17u
t/m 5 apr: Erik Schwencke (beelden) 

De KunstSalon Uitleen
Oudegracht 315, tel. 2312600
do 18-21u, vr/za 13-17u, en op afspraak
1 apr: 10-jarig Jubileumtentoonstelling KunstSalon

Galeria Domplein
Domplein 25, tel. 2231304
do t/m za 13.30-17.30u en op afspraak

Galerie Utrecht
Oudegracht 338/340, tel. 2317752
www.galerie-utrecht.com
wo t/m vr 12-18u; za 11-18u; zo 13-18u
t/m 6 april: Erik Rijssemus en José Kleef

Genootschap Kunstliefde
Nobelstraat 12a, tel. 2314218
do/vr 12.30-17.30u; za/zo 13.30-17.00u

Institutio Cervantes
Domplein 3, tel. 2334261
t/m 28 maart: Gaudi, architect en denker

Moira
Wolvenstraat 10, tel. 2368583; do t/m zo 13-18u
t/m 25 feb: Simone Tuinenburg; ZoMaarIemand
(videowerk)

RASA
Pauwstraat 13a, tel. 2316040; tijdens voorstellingen

Sophie’s Palace
Van Asch van Wijckskade 20; za/zo 14-22u
tel. 2724806; www.sophiespalace.nl
3 t/m 25 feb: Gangmakers en Sleutelfiguren

Di 1 Kikker
20.30 Proeflokaal l9, muziek

Wo 2 Kikker 
15.00 Krokodillentranen, jeugd
21.00 Slangekop, produktiehuis Brabant &

Wolf Unlimited

Do 3 Jacobikerk
19.00 Holland Boys Choir: Matthäus

Passion o.lv. Pieter Van Leusink 
€ 14/12

Do 3 Kikker
20.30 Parasieten, De wetten van Keppler
21.00 Slangekop, produktiehuis Brabant &

Wolf Unlimited

Vr 4 Pieterskerk
20.15 Woerdens Vocaal Ensemble Voces

Lauri olv Sanne van Nieuwenhuijsen
mmv Haags Barok Ensemble; Kuhnau,
Tristis est Anima mea; Bononcini,
Stabat Mater; € 7,50/6 reserveren
0348 483947

Za 5 Domkerk
15.30 (Repetitie 10.00-12.00) Domorganist

Jan Jansen: Meezingconcert; Bach,
Koralen uit de Matthäus en Johannes
Passion; collecte

Za 5 Kikker
21.00 Helgoland en Pho, muziek

Zo 6 Buurkerk (Museum Van 
Speelklok tot Pierement)

12.00 Stijldansen op muziek van de dansor-
gels; € 6/5/gratis

Zo 6 Kikker
15.00 Familie, jeugd

Zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

Bach, Cantate nr. 23 Du wahrer Gott
und Davids Sohn; collecte

Di 6 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia: Hans Crombag: Het utopisch
syndroom; gratis 

Vr 11 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble Trajecti Voces olv

Dirkjan Horringa mmv Barok-ensem-
ble: Boheemse Barokmuziek voor de
Lijdenstijd; werken van Zelenka,
Tuma, Brixi en Cernohorsky; € 11/9
reserveren 030 2382240

Vr 11 Rasa
21.30 Senses,Aziatische underground met

afterparty € 16/15 

Di 29 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia: Sabine Bierens en anderen:
Over ideaal en utopie; gratis

Mei

Vr 2 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor olv Stefan

Parkman: Romantiek in reliëf; werken
van Lidholm, Pizzetti, Brahms, Jersild,
Dallapiccola en Rheinberger;
€ 14/12 reserveren 020 5787978

Za 3 Geertekerk
20.15 VU-Kamerorkest olv Daan Admiraal;

Beethoven, Negende Symfonie;
werken van Schönberg

Zo 4 Buurkerk (Museum Van 
Speelklok tot Pierement)

12.00 Stijldansen op muziek van de dansor-
gels; € 6/5/gratis

Di 6 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Orlanda Lie: Het

raadsel van Utopia: Utopieën in de
Middeleeuwen; gratis

Zo 4 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

Bach, Cantate nr. 131 Aus der Tiefe
rufe ich, Herr, zu dir; collecte

Vr 9 Jacobikerk
20.00 Trilklank-dagen: Monteverdi

Kamerkoor olv Wilko Brouwers ism
Theo Teunissen (orgel); Brahms,
koormotetten en orgelwerken; gratis

Vr 9 Leeuwenberghkerk
20.15 Het Utrechts Kamerkoor olv

JanJoost van Elburg; Bulgaarse en
Nederlandse muziek van o.a. Hristov,
Bortniansky, Koutev, De la Rue,
Clemens, Sweelinck, Diepenbrock,
Manneke en Bremer;
€ 8/6 reserveren 030 2540753

Za 10 Augustinuskerk
14.00 Trilklank-dagen: Paul van der Woude

(orgel) en Ellen Buijser (sopraan);
werken van H.Andriessen; gratis

Za 10 Tuindorpkerk
16.30 Trilklank-dagen:Willeke Smits (orgel)

en Kees Jan de Koning (bariton)
mmv Ensemble Victoria's Delight:
17e-eeuwse muziek uit belangrijke
Europese muziekcentra; gratis

Cassali en Jelte Heeringa gratis

Zo 23 Geertekerk
15.00 Utrechts Barok Consort olv Jos van

Veldhoven; Lotti,Alessandro Severo
(opera, 1717); € 15/12,50 
vvk Ear & Eye Klassiek

Zo 23 Rasa
15.00 Adel Salameh trio,Arabische muziek

€ 15/13

Zo 23 Kikker
15.00 Wachten op een kado, jeugd

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel): Choral
Evensong; Purcell, Hear my prayer; O
Christ who art the light and day;
Oost, Responses; Psalm 33;Vann,
Magnificat en Nunc dimittis; Blow,
Salvator Mundi; Now all the woods
are sleeping; collecte

Zo 23 Kikker
20.30 De ideale ernst of het belang...

't Barre Land & De Onderneming

Ma 24 Fentener van Vlisingenzaal
12.30 Utrechts Conservatorium: Cristel

Koenering, piano; gratis

Ma 24 Fentener van Vlisingenzaal
19.00 Utrechts Conservatorium: studenten

cello; gratis

Di 25 Academiegebouw
20.00 Studium Generale: Het raadsel van

Utopia: Hans Achterhuis: Erfens en
toekomst van Eutopia; gratis

Wo 26 Fentener van Vlisingenzaal
12.30 Utrechts Conservatorium: Marie

Christine Punt, piano; gratis

Wo 26 Kikker
20.30 Speedrun/ Het syndicaat
21.00 Lulu on the bridge, De Maan

Do 27 Fentener van Vlisingenzaal
19.00 Tom Lowe, trompet; gratis

Do 27 Kikker
20.30 Al European, orkest De Volharding 

€ 9,50/8
21.00 Lulu on the bridge, De Maan

Vr 28 Vredenburg, kleine zaal:
12.30 Utrechts Conservatorium: celli en

traversi, vroeg-klasieke muziek;
gratis

Vr 28 Fentener van Vlissingenzaal
17.00 Utrechts Conservatorium: voor-

speelmiddag studenten van Prunella

Augustinuskerk
Oudegracht 69
Aorta, architectuurcentrum 
Achter de Dom 14, tel. 2321686; www.aorta.nu
Catharinakerk
Lange Nieuwstraat 36
Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
Domkerk
Achter de Dom 1, tel. 2310403
www.domkerk.nl
Doopsgezinde kerk
Oudegracht 270
Gebouw Kunsten & Wetenschappen
Mariaplaats 27, tel. 2316730
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Hofman Café
Janskerkhof 17a; www.hofman-cafe.nl
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkho
Palladio
Kleine Geertekerkhof 1, tel. 2314963
Pieterskerk
Pieterskerkhof
RASA
Pauwstraat 13A; tel 2316040; www.rasa.nl
RonDom
Domplein 9, tel. 2333036
SJU Jazzpodium
Varkenmarkt 2, tel. 2331978; www.sjujazz.nl
Stadsschouwburg
Lucas Bolwerk 24,
info: tel. 2324125; kassa: tel. 2302023
Theater Kikker
Ganzenmarkt 14, tel. 2319666
www.theaterkikker.nl
Tivoli
Oudegracht 245, tel. 2311491
reserveren tel. 0900-3001250; www.tivoli.nl
Tumult, debatcentrum
tel. 2332430; www.tumultdebat.nl
Muziekcentrum Vredenburg
Vredenburg, tel. 2314544; www.vredenburg.nl

De agenda is met zorg samengesteld en mede
mogelijk gemaakt door Città della Musica en
Gastheerschap & Cultuur Museumkwartier. De
redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele
foutieve vermeldingen en tussentijdse wijzigingen.
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over de plannen van de gemeenteraad
ten aanzien van de raadscommissie
voor de wijken. Het lijkt er op dat er
één raadscommissie voor de wijken
komt die één keer per jaar een bezoek
brengt aan alle wijken. De wijkraad
vindt dit in tegenspraak met het stre-
ven naar meer deelname van de
bewoners van de stad en het verster-
ken van contacten tussen burger en
politiek. Bovendien komt het voorstel
op het moment dat “de wijkaanpak in
uitvoering” zich nog in de proefperiode
bevindt.
De wijkraad Binnenstad stelt de huidi-
ge goede contacten met de raads-
commissie voor Binnenstad zeer op
prijs. Het is een van de weinige moge-
lijkheden om als bewoners direct in
discussie te kunnen gaan met de ver-
schillende partijen van de gemeente-
raad. Bovendien vervult de raads-
commissie ook een rol in de relatie
met de wijkwethouder en de 
controle op de uitvoering van het 
wijkprogramma.
De wijkraad stelt voor de contacten
met de gemeenteraad juist te verster-
ken. En met het voorstel in ieder geval

groten.
De wijkraad is van mening dat haar
toekomstige adviezen over het wijk-
programma 2004 en verder door het
College van B&W worden overwogen
vóórdat wijkprogramma en begroting
worden vastgesteld en dat zij een moti-
vering geeft als een advies niet wordt
opgevolgd.
Verder wil de wijkraad graag dat het
College van B&W de effecten van het
wijkprogramma volgt en verantwoor-
ding aflegt over de effecten van het
wijkprogramma.
De wijkraad vraagt tenslotte om een
publieksversie van het wijkprogramma,
omdat het wijkprogramma in zijn huidi-
ge vorm te technisch is en daarom niet
geschikt om bewoners en onderne-
mers te informeren.

Criteria leefbaarheidsbudget
De wijkraad wordt gevraagd om jaar-
lijks advies uit te brengen over de
criteria voor het leefbaarheidsbudget.
De wijkraad Binnenstad heeft eerste
het doel omschreven:

Het doel van het wijkbudget leefbaar-
heid is om de wijk te laten beschikken
over een budget dat gebruikt kan wor-
den – al dan niet met inschakeling van
derden – voor zaken die niet in de
begroting zijn opgenomen maar toch
noodzakelijk zijn. Het betreft over het
algemeen zaken die snel moeten wor-
den afgehandeld en waarvoor de
staande organisatie op dat moment
geen capaciteit beschikbaar heeft.

De wijkraad adviseert naast dit doel bij
aanvragen de volgende criteria toe te
passen:
• De aanvraag dient schriftelijk en

vooraf te worden ingediend.
• Het mag niet om meerjarige verplich-

tingen gaan.
• De aanvraag is openbaar.
• De aanvrager dient mee te werken
• Het moet gaan om een algemeen

Binnenstadsbelang
• Initiatief vanuit de wijk.

Raadscommissies voor de wijken
De wijkraad Binnenstad is verontrust

te wachten tot na de evaluatie van de
wijkraden eind dit jaar.

De wijkraad Binnenstad heeft zich

de afgelopen periode gebogen

over de volgende onderwerpen en

daarover een advies uitgebracht.

Al eerder heeft de wijkraad Binnenstad
haar zorg uitgesproken over het ver-
dwijnen van goedkope huurwoningen
uit de Binnenstad. Een antwoord op
een eerder advies daarover schept vol-
gens de wijkraad te weinig
duidelijkheid. Uit de door de wijkraad
ontvangen prestatieafspraken voor
2002-2005 wordt niet duidelijk wat er
zal gebeuren met de wononingen waar-
over met Mitros in het verleden
afspraken waren gemaakt dat deze ver-
kocht mogen worden (de zogenaamde
bruidsschat). De wijkraad vraagt het
college om een lijst van woningen die
als zodanig zijn aangemerkt en of deze
woningen ook allemaal zullen mogen
worden verkocht. Dit schept duidelijk-
heid voor bewoners van Mitros-
panden. Daarnaast kan dit informatie
verschaffen over hoeveel huurwonin-
gen er mogelijk verkocht gaan worden
en kan er ook gecontroleerd worden
of een en ander volgens de regels gaat.
De wijkraad beseft dat er ook op
andere wijzen goedkope huurwoningen
verdwijnen, zoals door verkoop 
(van kamerverhuur bedrijven) door
particulieren en domweg door aanpas-
sing van de huren aan marktconforme
prijzen.

Wijkprogramma 2003 Binnenstad
De wijkraad Binnenstad constateert
dat de invloed van de wijkraad op het
wijkprogramma 2003 beperkt is
geweest omdat de hoofdlijnen van de
begroting 2003 al grotendeels vastston-
den op het moment dat de wijkraad
werd ingesteld.
De wijkraad Binnenstad wil haar
invloed op toekomstige wijkprogram-
ma's en begrotingen vergroten.
Daarom hoort de wijkraad graag van
het College van Burgemeester en
Wethouders hoe zij die invloed zal ver-

Museumnacht

Noteer het vast in de agenda: 21 juni:
Museumnacht.Tussen ’s avonds negen
en ’s nachts twee pakken de Utrechtse
musea uit met speciale programma’s

Gilde wandelt

‘Oudwijk, waar eens de abdissen
regeerden’ is de titel van een wande-
ling die Gilde op 23 april om zeven uur
’s avonds organiseert.
Gids is Henk Denneman.
Twee andere wandelingen: 9 april zeven
uur ’s avonds: ‘Tussen kerk en kunst’.
Gids Laura Berlik en 16 april negen uur
’s avonds: Licht in de Binnenstad o.l.v.
Eg van Altena.
Aanmelden tel. 3343252.
Kosten 2,50, U-pashouders 1,25.
Wandeling zonder aanmelding:
elke zondagmiddag kwart over twee
vanaf Rondom, Domplein.

Duidelijkheid nodig over 
goedkope woningen



Graffiti weg

De Breedstraatbuurt houdt dinsdag 8
april om acht uur in buurthuis De
Lauwer een informatie-avond over
graffiti-verwijdering. Graffiti-Ex, specia-
list op dit gebied, geeft dan adviezen
over reiniging van verschillende gevel-
soorten (gestuct, baksteen,
natuursteen) en objecten. Daarnaast
worden mogelijkheden van een geza-
menlijk onderhoudscontract
voorgelegd. Dit scheelt per huishouden
aanzienlijk in de kosten. Met een geza-
menlijke aanpak kan bovendien een
groter gebied structureel schoonblij-
ven.Wijkbureau Binnenstad is bereid
om eenmalig een financiële bijdrage te
leveren om de totstandkoming van een
gezamenlijk contract voor vijf jaar
mogelijk te maken.

HC-daklozen 
naar sporthal?

GroenLinks heeft de gemeenteraad
voorgesteld sporthal Catharijne tijdelijk
te bestemmen als daklozenopvang.
Vanaf 1 maart wordt de hal niet meer
gebruikt. De nieuwe sporthal bij sta-

In een eerste reactie zegt oppositiepar-
tij GroenLinks:’Het college zet zichzelf
klem. De financiële onderbouwing van
de parkeernota draait volledig rond het
realiseren van nieuwe garages in en om
de Binnenstad. De dekking voor trans-
feria en transferpunten aan de
stadsrand ontbreekt’.
GroenLinks denkt dat de onduidelijk-
heid die de parkeernota creëert over
het opheffen van straatparkeerplaatsen
het draagvlak voor de bouw van gara-
ges geen goed zal doen. ‘In de nota
moeten gewoon harde aantallen staan
en moeten de straten en locaties waar
plekken verdwijnen genoemd worden.
Fractievoorzitter Giesberts: ‘Als dit de
lijn wordt dan weet ik wel hoe het zal
lopen: dan staat het Janskerkhof bij-
voorbeeld over tien jaar nog steeds vol
met auto's.’ GroenLinks pleit opnieuw
voor het vrijmaken van het Janskerkhof
als de bouw van de Grifthoekgarage
begint.

Factor 3,5
De SP constateert dat de belofte om
bewoners een vergunning te verstrek-
ken tegen een ‘kostendekkend tarief’
lijnrecht staat tegenover een ingeboek-
te meeropbrengst ‘nieuwe tarieven
bewonersparkeren’ van 18,8 miljoen
euro. ‘Ook is voor een normaal sterve-
ling niet te snappen dat er sprake zou
zijn van een kostendekkend tarief, ter-
wijl tegelijkertijd de vergunningen
uiteen zullen lopen van 205 euro voor
de Binnenstad tot 60 euro voor de
tweede ring. Globaal zijn de te maken
kosten per vergunning voor alle wijken
ongeveer gelijk, dus kunnen de tarieven
dan nooit een factor 3,5 uiteen lopen’.
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B. en W. willen in de

Binnenstad het parkeertarief

voor vergunninghouders

optrekken van 174 naar 205

euro per jaar, een bedrag dat

volgens het college niet meer

dan ‘kostendekkend’ is Per

jaar is een prijsstijging van

drie procent voorzien. In

wijken als het Wilhelmina-

park en Tuinwijk - de

zogenaamde tweede ring -

wordt het tarief 60 euro. 

Het betaald parkeren wordt uitgebreid
van zeven uur 's morgens tot drie uur
's nachts. Ook op zondag moet worden
betaald, en wel tussen twaalf en vijf.
Het nieuwe uurtarief gaat van 2,42
naar 3,40 euro. De handhaving wordt
verbeterd. In overweging is om tegen
hardnekkige wanbetalers de wielklem
in te zetten.

Vrijwillige basis
Dit staat in de nota ‘Parkeren, een
kwestie van kiezen’, uitgebracht in
plaats van de parkeernota van enkele
jaren geleden, die wethouder Yet van
den Bergh na forse kritiek uit onder
meer haar eigen Leefbaar Utrecht-frac-
tie introk.
De afgelopen jaren is door het project
Herstel Singels, de aanleg van de HOV-
baan en kleinschalige nieuwbouw het
aantal parkeerplaatsen in de Binnenstad
met vierhonderd afgenomen tot onge-
veer 2400. Het streven is het parkeren
zoveel mogelijk te verplaatsen van
straat naar garage. Na oplevering van
een aantal bewonersgarages staat het
opheffen van vergunninghoudersplaat-
sen op het programma. Belangrijke
voorwaarde is dat vergunninghouders
op vrijwillige basis hun vergunning inle-
veren voor een plaats in een garage.
De prijs voor een garageplaats zal
daarbij bepalend zijn, aldus de nota.
De beslissing over de vraag welke par-
keerplaatsen verdwijnen wordt pas
genomen na de realisatie van de eerste
openbare garage.

Klem

dion Galgenwaard neemt haar functie
over. In de toekomst zal de
Catharijnehal gesloopt worden.Tot die
tijd, zo vindt GroenLinks, zouden de
'bewoners' van HC daar onderdak kun-
nen vinden. Dit biedt een uitkomst
voor de zoektocht die gemeente en
HC-eigenaar Corio maken naar
opvangmogelijkheden voor de dak- en
thuislozen die nu in HC leven.

Bomen

Op de gemeentelijke internetsite
Utrecht.nl is nu te vinden wat er
gebeurt met het onderhoud van de
gemeentebomen in de stad.

Aantrekkelijk

Utrecht heeft de derde plaats op de
aantrekkelijkheidindex van Nyfer, die
de vijftig grootste gemeenten met
elkaar vergelijkt op veertig indicatoren.
Utrecht scoort vooral goed op oplei-
dingsniveau, werkgelegenheid,
bereikbaarheid met openbaar vervoer
en nabijheid van natuur. De stad heeft
het hoogste aantal startende onderne-
mers per inwoner.

Bezoekersparkeerkaart

Ook voor de Binnenstad komt

binnenkort een bezoekersparkeer-

kaart , waarop met ongeveer

zestig procent korting kan worden

geparkeerd tot een jaarlijks totaal-

bedrag van bijna zestig euro.

Bij een tarief van 1,36 euro per

uur betekent het dat per jaar

ongeveer 44 uur van de regeling

kan worden geprofiteerd, of wel

een een dikke vijftig minuten per

week.

Parkeervergunning aanzienlijk duurder

foto:Jogé Klein Entink

parkeren achter het stadhuis

Red



moet ik afgaan op mijn eigen
ervaring.Al zeg ik het zelf: ik weet aar-
dig de weg. Ik woon al een tijdje in
Utrecht en ik kom wel eens ergens.
Bovendien werkte ik meer dan een
blauwe maandag in de horeca.
Aan café’s mag Utrecht zich met recht
walhalla van Nederland noemen. Een
greep uit het assortiment: ’t Hart (veel
single dertigers), de Bastaard (lees wel
de laatste van A.F.Th.), Belgie (biertje?),
Pothuys (live muziek),Tilt (hotspot),
Solo (even fietsen), Broers (prachtige
cosmopolitan bar),’t Hoogt (multicultu-
reel), de Zaak (mooi uitzicht), Orloff
(gemoedelijk) bieden vooral voor de
wat oudere doelgroep een hoop afwis-
seling. De muziek staat er vaak niet te
hard, er is zitgelegenheid en het publiek
dat er komt is vrij consistent. Dit wel-
licht omdat ze voor velen een
stamkroeg zijn.
Wil je een dansje wagen is er voor 

30-plusser ook genoeg te beleven in de
Binnenstad.
In de prachtige en sfeervolle zaal van
Tivoli passeert ieder weekend een zeer
gevarieerd programma de revue. De
feestjes van o.a. Supernatural en dj’s
Wipneus en Pim doen het terecht erg
goed onder de dertigers.Voor de alter-
natieve wensen is er o.a. Ekko waar
met regelmaat heel bijzondere mensen
hen (r)entree maken zoals bijvoorbeeld
de trompettist van Manu Chao die een
paar weken geleden het dak eraf blies.
Al eet je niet macrobiotisch en ben je
wars van geitenwollen sokken, het is
zeker de moeite waard de Ekko-kalen-
der in de gaten te houden.
De Beurs, Filemon, Herenplein, de
Steeg en KostenKoper zijn de multi-
functionele ‘bruine’
uitgaansetablissementen. Je kunt er
prima eten, borrelen en later op de
avond dansen. Het studentikoze publiek

zorgt vrijwel altijd voor een gezellige
sfeer en een hoog meezinggehalte
waardoor deze gelegenheden bij tijd en
wijlen voor de ‘ingekakte’ dertiger een
prima alternatief zijn.

De echte dancefreaks staan tot de
vroege uurtjes onder de gewelven van
de Nachtwinkel (van Sinkel) en de
trendy ‘gestylden’ op de veel te kleine
dansvloer in Club Storm.
Ben je op zoek naar een date en zijn
disco’s en cafés aan jou niet besteed,
dan zou je een bezoek aan de Albert
Heijn aan de Voorstraat kunnen over-
wegen. Naar het schijnt is deze Appie
de beste plek om iemand tegen het lijft
te lopen die ook maar één eenper-
soonsmaaltijd in het mandje heeft
liggen...

Elles Paijens

16

De Voorstraat is na de renova-

tie saai en onaantrekkelijk. Er zijn

weinig passanten, parkeerhavens

ontbreken, de drempels tussen rij-

baan en fietspad levensgevaarlijk.

Ondernemers aan het woord

Rik van der Ploeg, eigenaar van restau-
rant 030, vestigde zich anderhalf jaar
geleden in de straat.
Zijn keus werd bepaald door het
prachtige pand. Niet door de straat.
“Het is de makke van de Voorstraat dat
hij niet echt bij het centrum hoort.
Voetgangers lopen tot aan de Neude
en gaan dan links- of rechtsaf.Vroeger
was de Voorstraat de drukste straat
van Utrecht. Nu zijn er met name ’s
avonds weinig passanten. Ondanks de
totale renovatie is de straat niet aan-
trekkelijk.Veel asfalt, geen groen.
Daarbij hoge drempels tussen de rij-
baan en het fietspad waar je je nek
over breekt.Voor voetgangers is het
lastig oversteken. Bevoorrading van
winkels is vrijwel onmogelijk De door
de gemeente toegezegde parkeerha-
vens zijn er nooit gekomen. Bomen en
zware plantenbakken zouden de straat
opfrissen. Echter, ook voor sommige

ondernemers wordt het tijd hun pand
op te knappen.
Uiteindelijk maken de ondernemers de
straat.” 

Harry Reichardt, eigenaar van de fa.
Baltien, verhuur en verkoop van gele-
genheidskleding, is kort maar krachtig:
“Niks meer dan waardeloos. De
Voorstraat is een fantasieloos plak
asfalt. Het fietspad heeft een ribbel
waar je je nek over breekt. Kortom
geen smaak, geur of kleur”.
Hij zegt dat bomen en een klinkerweg-
dek de straat weer allure kunnen
geven.“In de jaren vijftig was het de
beste winkelstraat van de stad. En die
bussen, laat die maar komen. Een halte
voor de deur? Prima. Het liefst heb ik
meer verkeer naar de Binnenstad.
Door het huidige verkeersbeleid van
de gemeente zijn de afgelopen vier jaar
al 25 bedrijven in de Voorstraat ver-
trokken dan wel failliet gegaan.
Met name de laatste fase van de 
renovatie was rampzalig. Het imago van
de Binnenstad heeft ook landelijk een
knak opgelopen door de verwarrende
bereikbaarheid.
Wat vandaag is, is morgen weer
anders.

Hans den Haan en Martin Kievit,
bedrijfsleiders van de PLUS-super-
markt: “Voor de Sperwer-groep, een
keten van op dit moment 210 PLUS-
winkels, was een vestiging in de
Binnenstad in 2000 een uitgelezen
kans.Tijdens de renovatie zijn de fiet-
senstallingen verwijderd en afgezien
van enkele fietsrekken aan de overkant
nooit meer terug gekomen”.
Vooral tijdens de start was er veel
overlast van junks. De bedrijfsleiders
hadden de indruk meer politieagent
dan kruideniers te zijn. Op dit moment
is er een toezichthouder in de winkel

aangesteld die junks en alcoholverslaaf-
den bij de voordeur weert.
“Hij kent inmiddels zijn pappenheimers
en daardoor is de overlast aanmerkelijk
teruggelopen.”
Ook beide bedrijfsleiders zouden graag
meer verkeer in de Voorstraat zien.
“Bussen? Geen probleem. Graag een
halte voor de deur. En vooral ook par-
keerplekken.”
Grote wens is ook een losplaats. Nu
moet laden en lossen door gebrek aan
insteekhavens gebeuren aan de over-
kant in de Wijde Begijnestraat.

Toos Wits

Ondernemers Voorstraat 
willen meer verkeer 

Uitgaan doe je zo
(vervolg van pag 3)

Voorstraat somber en doods
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uitbreiding van terrassen kan worden
toegestaan is sterk beperkt, en er
wordt een betere handhaving beloofd.
Het 'tropisch-weer-scenario' – langer
openblijven van de terrassen bij warm
weer - is helemaal van de baan.
De vraag is of het college met name
dit laatste zal accepteren. In het werk-
programma van b. en w. is namelijk het
streven opgenomen naar meer leven-
digheid en gezelligheid op straat.
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Maar intussen is zijn standpunt duide-
lijk: hij is vóór. Dat betekent dat er dus
een nipte meerderheid is.Verwacht
wordt dat wethouder Van Kleef - voor-
dat het plan in de raad komt –
massage-arbeid zal verrichten onder de
partijen die zich plotseling zo sterk
verzetten tegen het plan, namelijk
Leefbaar Utrecht en de VVD.Want
leven met 23-22 is een riskante bezig-
heid.

Eerder had de raad besloten geen
blokkade op te werpen. Nu kwam LU
daarop terug. De partij stelde het idee
van de nieuwbouw zelfs helemaal ter
discussie.
De VVD vond dat de kliniek wel naar
de ABC-straat kan komen, maar geen
gebouw van 25 meter hoog mag neer-
zetten.
Reeds aan aantal jaren geleden kocht
het regionale Centrum Maliebaan voor
verslaafdenzorg (CM) de puinhopen
van het voormalig Wilhelmina

Kinderziekenhuis tussen Groenestraat
en ABC straat. Niet om er een oor-
logsfilm op te nemen, maar om daar
alle activiteiten voor verslaafdenzorg -
nu verdeeld over een tiental locaties in
Utrecht - te concentreren. Dat leek
gemakkelijk omdat bij het vertrek van
het WKZ verzuimd was het bestem-
mingsplan - dat hier 'medische
doeleinden' voorzag - te veranderen.
Inmiddels staat alleen de dertig meter
hoge beddentoren nog overeind. In het
nieuwe plan sneuvelt ook deze toren.
Maar er is wel één probleem: als een
deel van de gebouwen hoger wordt
dan de oude WKZ bebouwing, is een
wijziging van het bestemmingsplan
nodig, en dat vergt een lange procedu-
re met veel mogelijkheden tot beroep.

Er is inmiddels een inspraakprocedure
geweest, waarin het Bewonersplatform
ZOS zijn bezwaren naar voren heeft
gebracht. Het gaat er daarbij nadrukke-
lijk niet om dat het een voorziening

voor verslaafden betreft; omdat het in
de plannen van CM een gesloten
inrichting wordt, verwacht het ZOS
geen toename van 'junkie-gerelateerde'
activiteiten (dealen etc.). Het bezwaar
is vooral dat grootschalige medische
voorzieningen niet meer in de
Binnenstad thuishoren. In het verleden
vonden de bestuurderen van die voor-
zieningen dat ook, en zo zijn
achtereenvolgens het Jonannes te Deo,
het AZU en het WKZ uit de
Binnenstad vertrokken. Het ZOS vindt
het argument dat CM aanhaalt voor
deze locatie, namelijk de nabijheid van
een psychiatrische kliniek (het WA-
huis), slechts een gelegenheids-
argument. Het eerdere gelegenheidsar-
gument - verslaafden moeten om goed
af te kicken niet te ver van hun verlei-
dingen worden ondergebracht - is nu
niet meer bruikbaar omdat het in de
huidige plannen een gesloten inrichting
wordt.Verder acht het ZOS de bouw-
hoogte van 25 veel te groot voor de
Binnenstad (de historische bebouwing
in de omgeving gaat tot ca. 14 meter).

De gemeente erkent dat in het verle-
den vrijwel alle grote medische
voorzieningen de Binnenstad hebben
verlaten. Desondanks stelt zij dat dat
'op basis van voortschrijdend inzicht
(de nabijheid van de doelgroep en

Nog in maart, zo is de verwach-
ting, zal het college een standpunt
innemen over de nieuwe nota
over de horeca. In de versie, die
nu aan de orde is, zijn de resulta-
ten van de inspraak van vorig jaar
verwerkt.

Zo is het aantal locaties waar uitbrei-
ding van 'Horeca-D' kan plaatsvinden
verminderd. Met name een aantal
'gevoelige' plekken zoals de Springweg
en het zuidelijk deel van de
Oudegracht zijn geschrapt. In het
Zocherplantsoen is uitbreiding van de
horeca alleen mogelijk in de bestaande
bebouwing.Verder is nu bepaald dat er
per gebied slechts één vestiging over
een proefperiode van drie jaar kan
plaatsvinden. Het aantal plaatsen waar

22-22. Dat was de uitkomst van de peiling in de raadscommissie voor

stedelijke ontwikkeling.Aan de orde was het nieuwbouwplan voor een

kliniek voor verslaafden van het Centrum Maliebaan op de plek van

het Kinderziekenhuis. De man die de doorslag had moeten geven,

Roel Freeke van de ChristenUnie, was er niet.Voorgesteld werd hem

op te bellen om hem te vragen hoe hij er over dacht. Dat idee werd

verworpen.

Nipte meerderheid voor plan Centrum Maliebaan

andere medische voorzieningen zoals
het WA huis) er geen bezwaar is tegen
deze functie op deze locatie'.Voorzitter
Han van Dobben van het ZOS: ‘Door
dit rampzalige plan wordt de omgeving
(ABC straat - Nieuwegracht -
Groenestraat) een stuk minder aan-
trekkelijk als woongebied. .
Het CM zal bij de bestemmingswijzi-
ging nog met een groot aantal bezwaar-
en beroepsprocedures geconfronteerd
worden’.

Horeca-crisis lijkt bezworen Asbest in
Catharijnehuis

Bij het vervangen van een luchtafvoer-
kanaal is in het Catharijnehuis
(dagopvang daklozen) een grote hoe-
veelheid asbest gevonden, met als
gevolg dat de deuren een aantal weken
dicht moesten.

Eligenstraat/
Groenestraat

HBG-Vastgoed heeft spoed gezet ach-
ter een ander, goedkoper plan voor
woningbouw in de Groenestraat en de
Eligenstraat. Het eerste plan flopte
wegens gebrek aan kopers. Het nieuwe
ontwerp, van een ander architectenbu-
reau, namelijk van architectenbureau
Würdemann, Koningen en Groenen-

daal, haalde in de Welstandscommissie
een dikke onvoldoende. ‘Te tuindorp-
achtig en volstrekt niet passend in 
deze binnenstedelijke context’. De
commissie vindt het raar dat er geen
enkele aftstemming is geweest met de
plannen voor de rest van het terrein
van het voormalige Wilhelmina
Kinderziekenhuis.

Bouwinfo op internet

Het Utrechts Documentatie Centrum
is begonnen zijn informatie op internet
te te zetten. Pas over drie jaar is het
waarschijnlijk zo ver dat alles over
bouwen in Utrecht op de site
www.documentatie.org te vinden is. In
eerste instantie is de aandacht speciaal
gericht op de Binnenstad.

zo hoog als de beddetoren wordt de 
nieuwbouw in ieder geval niet



Zocherplansoen

Tot mijn vreugde las ik in de
Binnenstadskrant van februari dat de
plantsoenen nu worden aangepakt.
Wonend aan het Pelmolenplantsoen
hebben we de afgelopen 15 jaar de
plantsoenen zien verkommeren.Af en
toe is weliswaar sprake van enige acti-
viteit (planten van nieuwe bomen,
snoeiwerkzaamheden), maar het alge-
mene beeld is: achteruitgang. Na de
aanvankelijke vreugde betrapte ik
mezelf dan ook op ongeloof. Zou het
nu echt waar zijn dat de gemeente iets
aan het plantsoen gaat doen.?

De gemeente geeft namelijk al jaren
niet thuis als wij melden dat dagelijks
meerdere auto's de paaltjes die de
Pelmolenweg afsluiten, omzeilen en
door het plantsoen rijden. (Diepe) kar-
rensporen en gesneuvelde planten ten
spijt, het is kennelijk onvoldoende
reden voor de gemeente om in actie te
komen. Dat is misschien voor de
gemeente ook niet makkelijk want het
zijn onder andere gemeentelijke voer-
tuigen die hier de wet overtreden.
Daarnaast vormen taxi's een belangrij-
ke groep onder de overtreders.

Een ander punt betreft het plantsoen
als 'snelweg'. Het plantsoen is voetgan-
gersgebied, maar al jaren in gebruik als
fietspad. Dat de ontwikkeling daar niet

Zadelstraat

In het eerste nummer van 2003 trof
mij de foto op pagina 19.
Het is een foto van wat ooit het klein-
ste cafeetje van Utrecht was.
De vorige eigenaresse, mevrouw Van
der Wielen, kan ik me nog goed
herinneren. Zij was heel zuinig op haar
huisje...

Ik woon een paar huizen verder in de
Donkerstraat en heb met machteloze
verbazing gezien hoe de huidige eige-

naar het huisje laat verkrotten en
bovendien de drie verdiepingen nog
afzonderlijk verhuurd ook! Van de
bewoners heb ik overigens totaal geen
hinder.

Huub Brouwer

Domcarillon

Ik ben één van die mensen die erg veel
last hebben van het Domcarillon, met
name als ik ’t medlodietje ken. Ieder
kwartier hoor ik een paar tonen en
tegen wil en dank zit het dan in m’n
hoofd. Ik woon bij de Lange
Smeestraat, dus nog redelijk ver weg,
maar juist ’s avonds en ’s nachts als het
stil is hoor je ’t zo goed. En ja, er was
een tijd dat ik er bijna gek van werd –
en ’t was mede bepalend voor me om
een jaar buiten te gaan wonen. ’t Lukt
me beter nu om het uit m’n systeem
te houden, maar toch...ik ben er nog
niet echt blij mee.

Mariejosé Mentink,Tuinstraat 12.

Brief aan het
gemeentebestuur

Op 19 februari ontvingen wij een
Stadsplan, geheel gewijd aan de mogelij-
ke komst van een parkeergarage op

het Lucasbolwerk. Op de voorpagina
geeft u aan:“Uw mening telt!”. U begint
met:“Het college heeft gevraagd de
mening te toetsen van …”Hiertoe is
op 4 maart 2003 een consultatiebijeen-
komst georganiseerd.Voor het gemak
van de direct betrokkenen is deze bij-
eenkomst aan de andere kant van de
stad belegd. (Beatrixgebouw)

Wat ons nu bezighoudt zijn de begrip-
pen informatie, consultatie en inspraak.
Bij de tot nu toe gehouden informatie-
bijeenkomsten mochten wij uitsluitend
luisteren en uitsluitend vragen stellen
over hetgeen verteld werd. Nu geeft u
aan dat de meningen die gegeven zullen
worden op bovengenoemde consulta-
tiebijeenkomst “waar mogelijk in het
definitieve ontwerp verwerkt zullen
worden.” Op zich zijn deze twee stap-
pen zeer nuttig.Wij missen echter de
derde stap: Inspraak, waarmee de
insprekende burger bestuursrechtelijk
een veel betere positie heeft dan bij
'consultatie'. Binnen een dergelijke pro-
cedure kunnen aan de orde komen de
vraagstukken van nut en noodzaak, de
relatie doel-middelen en de belangenaf-
weging tussen enerzijds de door het
college aanwezig geachte belangen en
anderzijds de (niet geïnventariseerde)
belangen van omwonenden en derden.
Om de Utrechtse burger medezeggen-
schap of inspraak te geven heeft de
raad in mei 1997 besloten de
Algemene Inspraakverordening Utrecht
(AIU) vast te stellen.
Omvang, nut en noodzaak en de
onomkeerbare gevolgen van dit project
voor wijk en stad Utrecht rechtvaardi-
gen de toepassing van de AIU alleszins.
Inspraak reserveren voor weinig oms-
treden onderwerpen lijkt ons niet
zuiver.

Martin Lans
Comité Behoud Lucasbolwerk

Leesgroep

Enthousiaste leesgroep zoekt nieuwe
lezers van 18-88 jaar.
Als je graag leest en het ook nog leuk
vind om met anderen uitgebreid
over je leeservaringen van gedachten
te wisselen, ben je bij ons van
harte welkom.
We komen een keer in de maand bij
elkaar op vrijdagavond van 20.00 uur
tot 21.30 uur.

Beatrijs de Meijer.Tel.2710076
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interactief

stopt, blijkt uit het feit dat er ook
steeds meer scooters en brommers
over de wandelpaden racen. Doet de
politie daar niets aan, kun je je afvra-
gen.Tja, dat is moeilijk: het zijn namelijk
ook agenten in uniform, bijvoorbeeld
stadswachten, die al fietsend door het
plantsoen snellen. Kennelijk hebben de
'mountain bike -agenten' een ont-
heffing, maar de anderen toch niet.

Nu wordt het plantsoen opgeknapt.
Laten we hopen dat het inderdaad gaat
gebeuren. Maar de gemeente zal ook
iets anders moeten opknappen, name-
lijk het handhavingsbeleid èn de
toepassing ervan!

T. van den Hurk
Pelmolenplantsoen 3
therese.vandenhurk@planet.nl

Dat kost je een bon!
De politie controleert op het ogenblik actief op fietsen 
in het voetgangersgebied, dus stap maar liever af.

“

”
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In de vorige Binnenstadskrant

vragen Arend Odé en Ben Nijssen

zich bezorgd af hoe het met de

uitwerking van de visie A tot een

masterplan gaat. En of bewoners

uit de Binnenstad straks nog wel

iets herkennen, van waar ze tien

maanden geleden op hebben

gestemd. Begrijpelijk, die bezorgd-

heid, want de geschiedenis laat

zien dat het niet allemaal vanzelf

gaat.

De opgave
Vorig jaar juni gaf de Raad opdracht
voor de zomer een Masterplan te pre-
senteren. Die opdracht doen we
gestand. Eind mei is er een steden-
bouwkundige uitwerking met van alles
erop en eraan.Ambtelijk gezien ligt de
uitwerking van het Masterplan dus nog
steeds op schema.
Dat wil niet zeggen dat het inhoudelijk
allemaal gemakkelijk is; op dit moment
wordt er hard gewerkt aan het oplos-
sen van verschillende hersenkrakers.
Welke ruimte is er voor een
Muziekpaleis op het Vredenburg en
houden we wel genoeg plein over?
Hoe gaan de ingangen van Hoog
Catharijne er uitzien en is het station
goed te vinden? Hoe krijgen we op de

plek van de huidige Catharijnebaan een
aantrekkelijke singel terug? Voor het
gehele gebied geldt dat het allemaal
ook betaalbaar moet blijven. Utrecht
heeft niet voor het goedkoopste plan
gestemd, maar College en Raad hebben
wel aangegeven dat de investering van
ongeveer 90 miljoen euro echt het
maximum is en eerder minder moet
worden. Dat laatste betekent dat we
steeds moeten blijven kijken of oploss-
ingen niet goedkoper kunnen of meer
kunnen opleveren, zonder dat het
karakter van Visie A wordt aangetast.
De stevige economische dip waar we
in zitten, maakt die opgave niet gemak-
kelijker. Maar we weten al wel zeker
dat we het Muziekcentrum op de hui-
dige plek met behoud van de grote zaal
kunnen uitbreiden. En dat aan de ande-
re kant het Westplein echt een tunnel
voor auto’s kan krijgen, zodat daar
boven de grond ook ruimte komt voor
fietsers, voetgangers en groen. Zo heeft
de kiezer het immers gewild.

Ieder zijn vak
De gemeente heeft de regie op de ont-
wikkeling van het Stationsgebied. Regie
voeren betekent dat je de grote lijnen
uitzet en daar aan vasthoudt. Maar het
betekent niet dat je alles zelf moet
kunnen of willen. De gemeente gaat
niet over pakweg de loketten op het

station of de programmering van het
Beatrixtheater en weet ook niet alles
van het inrichten van winkelcentra.
Daar zijn bijvoorbeeld NS, Joop van
den Ende of Corio, de eigenaar van
Hoog Catharijne, veel beter in. De
gemeente gaat wel over de openbare
ruimte: de verbindingen over straten
en pleinen, het water en groen en hoe
mensen daarvan gebruik maken. In die
aspecten én in de samenhang tussen
alle verschillende onderdelen en partij-
en, ligt de gemeentelijke opgave om te
zorgen voor een levendig en aantrek-
kelijk stadshart. Een centrum, waar

mensen kunnen wonen en winkelen. En
ook gewoon geld kunnen verdienen,
zoals dat hoort in een vitale stad.Wij
tekenen en rekenen hard aan een mas-
terplan voor het stationsgebied, waarin
al die belangen en nog veel meer op
een afgewogen manier samengaan en
zorgen voor een aantrekkelijke stad. Ik
ben straks, als alle stukjes samenvallen,
heel benieuwd naar uw mening én die
van de gemeenteraad.

Albert Hutschemaekers
Directeur Projectorganisatie Stationsgebied

Corio is trots op de ligging van HC en
weet dat je op zo’n plek andere ver-
plichtingen hebt dan bij een
weidewinkel ver buiten de stad.We
willen af van een winkelcentrum dat
alleen maar een binnenkant heeft. De
aansluiting op de oude Binnenstad wil-
len wij net als bijna alle Utrechters veel
beter en aantrekkelijker maken dan nu.
Hoe doe je dat? Het ontwikkelen,
inrichten en exploiteren van een win-
kelcentrum kent verschillende eisen.
Bezoekers moeten er graag willen zijn,
binnen en buiten gemakkelijk de weg
kunnen vinden en een aantrekkelijk
aanbod tegenkomen.Winkeliers willen
op een plek zitten, waar mensen
komen en waar ze een goede boter-
ham kunnen verdienen. De belegger of

Corio weet wat werkt
investeerder moet een fatsoenlijk ren-
dement kunnen maken. Corio met zijn
talrijke winkelcentra in binnen- en bui-
tenland, weet inmiddels heel veel van
wat wel en niet goed werkt bij het aan-
trekkelijk maken en houden van
dergelijke centra.We kennen zogezegd
het loop- en koopgedrag van consu-
menten en weten steeds meer hoe je
routes aantrekkelijk krijgt, en dooie
hoeken kunt voorkomen. Licht, ruim en
transparant zijn bijvoorbeeld nu de
sleutelwoorden.We weten navenant
ook welke investeringen hun geld
waard zijn en welke kosten je nooit
meer terugverdient. Onze kennis en
investeringen delen we graag.
Natuurlijk vanwege het belang van ons
eigen winkelcentrum, maar niet minder

omdat Utrecht en vooral de
Binnenstad ook ons na aan het hart lig-
gen. Over het doel, een aantrekkelijke
stadscentrum, zijn gemeente, binnen-
stadbewoners, onze winkeliers en
beleggers het bijna altijd eens. Over de
uitwerking voeren we soms een stevige
discussie. Onze inzet is: een blijvende,
duurzame en rendabele investering in
een winkelcentrum waar Utrecht weer
trots op kan zijn en blijven.Wedden
dat we het ook over de uitwerking in
het Masterplan eens kunnen worden?

Richard Dallinga
Corio, Hoofd management & 

herontwikkeling Hoog Catharijne

Schetsontwerp 
station

Gemeente Utrecht, NS, Rijk en Bestuur
Regio Utrecht hebben ingestemd met
het schetsontwerp voor het nieuwe
Utrechtse Centraal Station, ofwel de
Openbaar Vervoer Terminal.
Het model verdeelt bus- en tramver-
keer over zowel de west- als de
oostzijde van het spoor. De terminal
krijgt een transparante traverse boven
de sporen, die zo'n 20 meter breder
wordt dan de huidige hal. De traverse
verbindt alle vervoerssoorten (trein,
tram, bus) met elkaar. Op de plek van
het huidige streekbusstation en op het
Jaarbeursplein komen voorzieningen
voor taxi's en voor zogenaamde
kiss&ride-plekken. Het station krijgt
daarnaast 17.500 stallingplaatsen voor
fietsen, verdeeld over zowel de oost-
als de westkant.

lezers reageren

Karakter Visie A blijft behouden



Galm Senioren Actief
in de Binnenstad

Cumulus is weer gestart met het
Galm Senioren Actief sportpro-
ject in de Binnenstad . De lessen
zijn op donderdag van 13.45 -
14.45 uur met aansluitend geza-
menlijk een kopje koffie drinken.

Wat is Galm Senioren Actief?
Met het ouder worden spelen fitheid
en gezondheid een steeds belangrijkere
rol. Uit onderzoek is gebleken dat
door meer bewegen de kans op ziek-
ten en aandoeningen afneemt. Met
bewegen bedoelen wij niet tuinieren,
de hond uitlaten en/ of fietsen, maar
het wekelijks minimaal een uur actief
sporten.

Galm Senioren Actief
Het project Galm Senioren Actief is
voor mensen tussen de 55 en 65 jaar
die in het verleden niet veel gesport
hebben. De bedoeling is om deze leef-
tijdsgroep (weer) in beweging te
krijgen en vooral in beweging te hou-
den. Cumulus biedt deze senioren de
mogelijkheid om deel te nemen aan het
Galm Senioren Actief sportstimule-
ringsproject.
Op het programma staan onder meer
volleybal, basketbal, handbal, hockey,
tennis en badminton. In de lessen is
ook aandacht voor grondoefeningen en
bewegen op muziek.
De sportlessen worden gegeven in de
gymzaal van het Stedelijk Gym op de
Homeruslaan 40. U kunt altijd vrijblij-
vend een keertje komen mee doen.

Meedoen aan de huidige cursus is nog
mogelijk.

Binnenstad. Dat kan van alles zijn, van
kinderdisco tot sport of leuke cursussen.
Claudia: ‘Natuurlijk zijn er jongeren die
zich nu in hun vrije tijd prima verma-
ken. Ik zou zeggen: Ga lekker zo door.
Maar het mooie aan de Binnenstad is
dat het veel verschillende buurten
heeft. Het is gewoon super leuk dat
verschillende jongeren elkaar kunnen
ontmoeten en leren kennen binnen
allerlei activiteiten.We hebben laastst
al een kinderdisco gehouden, zo voor
de leeftijd rond de twaalf. Het was
hartstikke leuk. Er waren zo’n 25 kin-
deren. Zoiets moet misschien
regelmatig gebeuren.’ 
Claudia was grafisch ontwerper tot ze
twee jaar geleden als opvangmede-
werkster in het asielzoekerscentrum in
Den Bosch begon. ‘Dat was heftig, en ik
leerde er veel’. Nu heeft ze dus de
overstap gemaakt naar het jongeren-
werk. ‘Jongeren zijn ok’.
Claudia is bereikbaar op no. 2759540,
e-mail: c. tenhove@wwocumulus.nl
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Claudia is er 
klaar voor

Nergens in Utrecht wonen
zo weinig jongeren als in de
Binnenstad. Maar ze zijn er wèl.
En ze willen vast wat.Wat precies,
dat wil Claudia ten Hove, sinds
januari jongerenwerkster bij
Cumulus, graag weten.Want dan
kan ze samen met die jongens en
meiden aan de gang.

De afgelopen tijd is er weinig gedaan
aan activiteiten voor jongeren in de
Binnenstad. Met de komst van Claudia
moet die periode nu snel voorbij zijn.
Ze zegt dat ze van aanpakken houdt, en
zo ziet ze er ook uit. Iemand die er lol in
heeft om er wat van te maken. In buurt-
huis Oudegracht zijn mogelijkheden.

Dus: Gezocht: meiden en jongens die
behoefte hebben aan activiteiten in de

Onder begeleiding van een zeer kundi-
ge en ervaren trainer, wordt op een
verantwoorde manier aan het uithou-
dingsvermogen gewerkt, waarbij het
ook van groot belang is dat er plezier
in het bewegen is en blijft.
De conditietrainingen zijn op dinsdag
van 19.00 - 20.15 uur in en rondom
het Griftpark 

Kosten €15,00 

Informatie:
Piet Callaars, tel 294 30 33
Linda Vermee, tel.275 95 41

Activiteiten
meivakantie

Het Universiteitsmuseum organiseert
in de meivakantie verschillende
activiteiten voor onderzoekers en
knutselaars.Voor alle workshops is
aanmelden noodzakelijk, deelname kost

Sport&cultuurfestival
in het Griftpark

Zondag 13 april is het weer zover,
Cumulus opent haar voorjaarsluiken!
Op het evenemententerrein bij de ska-
tebaan staat een joekel van een
circustent waar de gehele dag voor
jongeren wat doen is.
Het sportteam organiseert allerlei
sportieve activiteiten waar iedereen
aan mee kan doen, er wordt gestreet-
danced en natuurlijk geeft Jongeren-
studio de Leeuw ook weer een presen-
tatie met de bandjes die oefenen in de
studio.
Genoeg te doen dus voor de leeftijd
12 tot 21 jaar.

Jongerenstudio de Leeuw
Ben je ook geinteresseerd in een
workshop zang of percussie van de
jongerenstudio? of wil je in een bandje?
of oefenen met je eigen bandje?
Kom dan zeker kijken de 13e waar je
ook informatie kan krijgen en je in kan
schrijven.
Tot de 13e april! De activiteiten vinden
plaats tussen 12.00u en 18.00u.

Voor meer informatie:
Ciske van Oosterhout of Erik Verlaan
030-2759540

Hardlopen in
Griftpark

Atletiekvereniging Phoenix en
Wijkwelzijnsorganisatie Cumulus orga-
niseren conditietrainingen voor
beginnende en lichtgevorderde hardlo-
pers en – loopsters.
Voor iedereen vanaf 20 jaar die geen
wedstrijdinspiraties heeft, maar wel wil
bewegen is dit de kans.
Een gezond lichaam is de wens van
iedereen.Wanneer je goed in je vel zit
voel je je over het geheel genomen
ook beter. Door te bewegen lever je
een positieve bijdrage aan je gezond-
heid en raakt je lichaam in een betere
conditie. Een conditie opbouwen is
één, maar een conditie behouden is
juist zo belangrijk.

4 euro per kind incl. toegang museum
(2538028, di t/m zo 11 - 17 uur). voor
kinderen onder 9 jaar is begeleding
verplicht.

Waterbeestjes 
Ontdek met schepnet en vergrootglas
het leven in onze vijver.
Zondag 27 april van 12.30 – 14.30 uur
en van 14.30 – 16.30 uur

Skeletten
Ga mee met de skelettentour door het
museum en maak daarna zelf
een (fantasie)skelet. Dinsdag 29 april en
donderdag 1 mei van 12.30 – 14.30 uur
en van 14.30 – 16.30 uur

Braakballen
Pluis een braakbal en ontdek wat er op
het menu van de uil heeft gestaan. De
botten en schedels van je braakbal mag
je natuurlijk mee naar huis nemen.
Vrijdag 2 mei van 12.30 – 14.30 uur en
van 14.30 – 16.30uur

Meer informatie:
Linda Vermeer sportcoördinator 
Buurtcentrum de Leeuw 
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht 
tel: 275 95 41
l.vermeer@wwocumulus.nl
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Alinda Lunshof, kinderwerk-

ster, speeltuinwerkster, ging een

tijdje geleden alle zevende en acht-

ste groepen van de basisscholen in

de Binnenstad af om uit te zoeken

wat de kinderen hoog zit. Overal

eindigden dezelfde onderwerpen

met stip bovenaan: het ontbreken

van een gezellig ontmoetingspunt

voor jongeren vanaf zeg maar 11

jaar, en als tweede:‘de engheid’ van

de junks en daklozen

De kinderwerkster maakte haar ronde
als begeleider van de ‘fractie’
Binnenstad van de Utrechtse
Kinderraad. Elk jaar dingt die fractie
met een plan mee naar een gemeente-
lijke prijs van 20.000 euro. Het geld is
bestemd voor de uitvoering van het
winnende plan.Twee jaar geleden won
de Binnenstad met het idee voor een
kinderboot, die inmiddels van april tot
oktober vaart.

Op basis van de inventarisatie van
Alinda werkten de acht leden van de
fractie vijf ideeën uit, die op 12 februari
aan de kinderen uit de Binnenstad wer-
den voorgelegd.Alinda: ‘Ze beeldden de
plannen uit in de vorm van toneelstuk-
jes.Voor iedereen waren er stem-

formulieren en potloden en koeken.’
Duidelijke winnaar van de wijkvoor-
ronde werd het idee van een
‘kinderfilmcafé’.
Voor Alinda was de afloop geen verras-
sing. ‘Ik ben opgegroeid in Harderwijk,
en als je dan het verschil ziet tussen de
mogelijkheden die ik toen had en wat
er hier is.... Je hebt hier straten en
grachten, en dat is het dan wel’.
Voor een deel van haar tijd werkt
Alinda in speeltuin De Kleine Dom.
Eén van haar taken is: er op toezien
‘dat de kinderen die er niet horen niet
binnen komen’.
Wie er niet horen zijn kinderen vanaf
twaalf jaar. ‘Deze speeltuin is duidelijk
bedoeld voor de kleineren. Oudere
kinderen zijn vaak behoorlijk wild.Als
je ze hier zou toelaten kunnen de klei-
neren hier niet meer terecht. Ze
worden onder de voet gelopen’.
Een goed onderbouwd deurbeleid, dat
zeker, maar het pijnlijke is dat er voor
oudere kinderen geen enkele plek is
waar zij wèl welkom zijn. Geen wonder
dat uit de rondgang op de scholen ‘een
gezellige hangplek’ als belangrijkste
wens naar voren kwam.
Het kinderfilmcafé zou moeten komen
in het buurthuis Oudegracht.Alinda:
‘Dat ligt redelijk centraal; daar zijn
mogelijkheden’. De kinderen omschrij-
ven het café als ‘een gezellige ruimte

Toiletjuffrouwen 
presenteren tweede
talentenjacht

Trianon stond op zijn kop, de vrijdag-
avond voor de krokusvakantie. Meer
dan 175 mensen volgden een werve-
lende show met zang en dans, playback
en toneel, allemaal op de planken gezet
door kinderen.
De tweede Cumulus talentenjacht was
een feit. Ditmaal deden alle
Cumuluswijken mee met ieder vijf
‘acts’.Twee toiletjuffrouwen schrokken
zich een hoedje toen ze hoorden dat
de presentatoren hadden afgebeld.
Gelukkig besloten ze direct om de pre-
sentatie over te nemen en werd het
een gezellige boel.
Om op de grote avond op het podium
te mogen staan, moest je eerst door
een wijkvoorronde heen komen. Dat
dit de talenten die in Trianon optraden
was gelukt, merkte je wel aan de bruis-
ende optredens. Het was voor de jury
nog lang niet makkelijk om winnaars
aan te wijzen. Gelukkig waren er meer-
dere prijzen in verschillende
categorieën.
Zo wonnen zes meiden uit groep acht
van de Agatha Snellenschool in de
Binnenstad in de categorie “dans” met
hun act UGLY! In de categorie “live”
waren maar liefst twee winnaars: drie

coole gasten uit Overvecht die zelf al
rappend en breakdansend de show stalen
en drie meiden die helemaal zelf een lied-
je hadden geschreven en dat al zingend
en dansend opvoerden. In de categorie
playback won Shania Twain die niet van
de echte was te onderscheiden en ten-
slotte was er nog de categorie theater.
Een grote groep van de Koekoekschool
uit Noord Oost had heel goed geoefend
op een echt Harry Potter-toneelstuk en
won dan ook met stip in deze categorie.
Natuurlijk waren er naast de vijf acts die
gewonnen hadden nog veel andere
geweldige optredens. Eigenlijk te veel om
hier allemaal te beschrijven. Het is wel
duidelijk dat we met veel talentvolle kin-
deren te maken hebben in Utrecht.Voor
iedereen die het dit jaar gemist heeft:
Wees welkom op de derde talentenjacht,
volgend jaar, in 2004.

Op avontuur 
in de natuur

Vogelnestkastjes timmeren, de boerderij-
dieren verzorgen en zeep en shampoo
maken van natuurlijke materialen; dat zijn
enkele activiteiten voor kinderen die bin-
nenkort onder de noemer 'Ecokids' op
alle stadsboerderijen van start gaan. Doel
van Ecokids is kinderen tussen 8 en 11
jaar te laten genieten van de natuur in de
stad door middel van speelse en span-
nende activiteiten op de boerderij en in
het park.

Op de stadsboerderijen De Koppel, De
Gagel,Transwijk en Griftsteede gaan
maximaal tien kinderen onder begeleiding
van twee boerderijmedewerkers met
elkaar op avontuur in de natuur. Op elke
bijeenkomst staat een andere activiteit
centraal.Voorop staat dat de kinderen
plezier beleven en zich lekker kunnen
ontspannen na een drukke schooldag.

Tussen maart en de zomervakantie zijn
er acht bijeenkomsten voor Ecokids
gepland. Uitgezonderd de schoolvakanties
zijn de bijeenkomsten één keer in de
twee weken. De tijdstippen en data ver-
schillen per boerderij. Elke bijeenkomst
duurt ongeveer 1,5 uur en er zal een bij-
drage van 0,50 eurocent per keer
worden gevraagd.Van de kinderen wordt
verwacht dat ze alle keren komen.

Informatie Leen Buskes of Jacqueline
Collewijn, groep Natuur- en
Milieucommunicatie, telefoon 286 84 48
of Communicatie Dienst Stadsbeheer,
telefoon 286 40 98.

met banken en een bar, waar je kunt
internetten en e-mailen, en waar zo nu
en dan een activiteit is, zoals een film.’
Ook als de Binnenstad op 9 april in de
finale de 20.000 euro niet binnensleept
gaan Alinda en haar medestanders alles
op alles zetten om het plan te verwe-
zenlijken. ‘De kinderen hebben groot
gelijk; in een heleboel wijken is van
alles. Sport is het enige wat hier voor
de oudere jeugd is.
Alinda (26) is niet opgeleid voor het
werk dat zij nu doet. Zij is criminologe.
Ze vond haarstudie heel interessant,
‘maar ik besefte gaandeweg dat je
wordt opgeleid tot beleidsmedewerker,
en dat wil ik niet zijn.Toen ik klaar was
met mijn scriptie snakte ik naar frisse
lucht’. Ze was toen al invalkracht in de
speeltuin. Een overstap naar een regu-
liere baan in die sector was toen snel
gemaakt. Het bevalt haar uitstekend. ‘Ik
leer nog elk dag. Zo lang dat zo blijft
zit het wel goed.’
De Kinderraad, onderdeel van haar
takenpakket, vindt ze een zinnig insti-
tuut. ‘De gemeente luistert er serieus
naar. Dat is pure winst’.

Binnenstadsjeugd 
op zoek naar een plek
Binnenstadsjeugd 
op zoek naar een plek

jong
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Verspillen
gaat door

Even leek het erop dat met de komst
van Leefbaar Utrecht in het dagelijks
bestuur van de stad de geldsmijterij
voor het stationsgebied voorbij zou
zijn. Inmiddels zijn degenen die dit
hoopten van een illusie beroofd.Alleen
al het referendum Stationsgebied kost-
te vijf miljoen Euro, dat is ongeveer 
50 Euro per Utrechts gezin.Wethouder
Lenting heeft nu aan de raad nog eens
14,5 miljoen Euro extra krediet
gevraagd. Niet om iets te bouwen,
maar louter voor planvoorbereidings–
kosten, ofwel papierproductie. De
bedoeling van het college is dat dit kre-
diet voor 1 januari 2004 besteed
wordt, binnen een jaar dus. De SP-frac-
tie diende bij de raadsbehandeling een
amendement in om paal en perk te
stellen aan deze geldsmijterij.

In de 13 jaar dat de ontwikkeling van
het Utrecht Centrum Project nodig
had om op de klippen te lopen (1988-
2001) werd er in totaal zo’n 20 miljoen
Euro aan belastinggeld doorgedraaid
voor het maken en verkopen van plan-
nen. Dat was ongeveer 1,5 miljoen
Euro per jaar.Volgens de opeenvolgen-
de verantwoordelijk wethouders ging
het om een rendabele investering, die
terugverdiend zou worden uit de te
realiseren projecten. Naderhand bleek
dit een luchtballon en is het volledige
bedrag afgeboekt, op kosten van de
belastingbetaler.

Het nieuwe college stelde bij zijn aan-
treden dat zij van de catastrofe van het
UCP geleerd had dat je als gemeente
niet 20 jaar vooruit moet plannen.
Je moet starten met een globale visie
voor het stationsgebied en vervolgens
de gedetailleerde plannen pas uitwer-
ken als de uitvoering in zicht komt.
Hoe anders is de realiteit: voorgesteld
wordt nu om in een jaar 40% van het
begrote budget aan planvoorbereidings-
kosten over de totale ontwikkel-
periode van 20 jaar in 2003 uit te
geven. Daarmee schroeft Lenting de
papierproductie stationsgebied voor de
periode 2001 t/m 2003 op tot 6,5 mil-
joen Euro per jaar, tegen gemiddeld 1,5
miljoen over de voorgaande 13 jaar.
Ook nu stelt het college overigens
weer voor om het grootste deel van
de kosten als rendabel (dus terug te
verdienen) aan te merken. De SP wil
dat de planontwikkelingskosten worden

Kindje

Buitenkans. Een jong echtpaar
nodigt ons uit voor een lunch in een
heel lekker restaurant. Het dochtertje
van drie, een beeldschoon kind, gaat
mee.Terwijl zij wat heen en weer keu-
telt zitten wij te genieten.Tot één van
de mannen aan het tafeltje naast ons
een opmerking plaatst. 'Sprekend de
moeder', zegt hij, wat absoluut niet
waar is, want het meisje is even donker
als haar Surinaamse vader, terwijl de
moeder een Friese blondine is. Ik wan-
trouw zo'n grap.Ik wantrouw zo'n man.
En dat blijkt terecht, want even later
tilt hij het kind van de grond en neemt
het op schoot. Ik ben getuige van een
grof staaltje van ongewenste intimiteit.
Ik krijg zin hem de tent uit te trappen.
Wat een emotie. Nogal heftig voor
mijn doen. Maar raadslid Rob Kok van
Leefbaar Utrecht kan er ook wat van.
Als iemand aan het kindje van zijn par-
tij,de Culturele Zondag, komt gaat hij
compleet over de rooien.
Lisette Smits van Casco, centrum voor
cultureel debat en voor het experi-
ment, schreef in het provinciale
kunstblad Lucas X dat de Zondag 'iets
te laagdrempelig is'. 'Er wordt een knie-
val voor het publiek gemaakt'.
Dat heeft ze geweten. 'De fractie is',
meldt Kok, 'geschokt door deze taal, en
gaat er vanuit dat het college de uit-
spraak ook ongehoord vindt. 'Hoe gaat
de gemeente optreden tegen de leiding
van Casco? Is de gemeente bereid de
subsidiestroom te heroverwegen?'
Kok, anders toch zo'n rustige, uitgeba-
lanceerde man, wil plotseling niets
meer weten van al dat moois van de
democratie, zoals vrijheid van mening-
uiting en respect voor andermans
standpunten.
Niet erg, maar het moet niet te lang
duren.

Dick Franssen

Impasse 
doorbreken

De 10 raadscommissies voor de wijken
moeten vervangen worden door één
raadscommissie voor de wijken. .Deze
commissie bespreekt op locatie elke
maand één wijk integraal op haar ont-
wikkelingen. Betrokken partijen én
bewoners worden daarbij uitgenodigd.
Van belang is dat deze commissie uit
gekozen raadsleden bestaat.
Daarnaast stemmen raadsleden één
keer per kwartaal in een werkoverleg
af over welke majeure punten in een
bepaaalde wijk zij zich nader willen
laten informeren.
Met dit voorstel wil de VVD- en met
haar Groen Links en Leefbaar Utrecht
(een meerderheid derhalve) – de
impasse doorbreken die is ontstaan
rond de motie inzake het opheffen van
de10 raadscommissies voor de wijken.
Naar verwachting zal de gemeenteraad
in april de verordening op de raads-
commissies- waarin de nieuwe
werkwijze moet worden geregeld
–bespreken.

Gerard Abrahamse

D66 en de Dom

Er moet een uitgebreide viering van
het jubileumjaar van onze gotische
Dom in 2004 komen, vindt Alice van
Rooij, de fractievoorzitter van D66.
Domkerk en Domtoren zijn hét sym-
bool van de stad . In 2004 is het 750
jaar geleden dat de eerste steen werd
gelegd . 750 jaar Gotische Dom moet
groots gevierd worden met culturele
activiteiten, gericht op toeristen, bezoe-
kers en natuurlijk de inwoners van de
stad . D66 denkt hierbij aan exposities,
concerten, symposia, plechtigheden,
munten, wandelingen et cetera. Op
deze manier moet Utrecht een cultu-
reel en toeristisch impuls krijgen.

Vele handen moeten ineengeslagen
worden: naast de Domgemeente en de
Vereniging Vrienden van de Dom ook
de gemeente, de Provincie,VVV,
RonDom, UBT, het Catharijneconvent
en de andere culturele instellingen in
het Museumkwartier, de organisatie
van de Culturele Zondagen, bewoners,
winkeliers, bedrijven en media. D66
ziet hierbij voor de gemeente Utrecht
de rol van aanjager en initiator, medefi-
nancier en coördinator weggelegd.
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Stationsgebied,
visie A(chterhaald?)

Na het referendum over het stations-
gebied vroeg GroenLinks hoe visie A ,
die glansrijk had gewonnen, opgevat
werd door het college en de gemeen-
teraad.Was het een richting of was elk
onderdeel een doel? Niemand ant-
woordde hierop helder. Deze zwakte
speelt het college nu parten.
Recent heeft wethouder Lenting
onderzoek gedaan naar sloop van
Muziekcentrum Vredenburg. Dit was
expliciet uitgesloten in visie A. De wet-
houder verschool zich achter een
raadsuitspraak van vóór het referen-
dum over kostenbeheersing.
Merkwaardig, hij maakte het referen-
dum daaraan ondergeschikt. Kort na dit
incident twijfelt het college over de

SP
beperkt tot die voor een globaal plan.
Helaas stemden de collegepartijen
voor het raadsvoorstel, zodat het grote
verspillen weer doorgaat.

Mary Anthony

ondertunneling van het Westplein.
Nieuwe inzichten hadden geleid tot
een verlegging van de Graadt van
Roggenweg nabij NH Hotels. De
ondertunneling is expliciet onderdeel
van visie A.
Ook werd duidelijk dat met diverse
hoogbouw aan de westkant van het
station en het niet aanleggen van groe-
ne taluds bij de herstelde singels er
ook weinig overblijft van ‘laag en
groen’. Een jaar na het referendum lijkt
visie A verouderd en achterhaald. De
plannenmakers tekenen een ander plan,
onder toezicht van wethouder Lenting.
Kiezersverlakkerij, heet zoiets. Het is
zuur voor het college, het wenste het
referendum, waagde zich niet aan een
interpretatie van de uitslag, dus is aan
visie A gebonden. Mocht deze beknel-
ling verstikkend worden dan is er maar
één uitweg: fouten bekennen en aftre-
den. De fractie van GroenLinks houdt
het college aan visie A. Niet omdat wij
daar zo enthousiast over zijn, maar
omdat dit de bevolking is voorgelegd en
zij in meerderheid vóór heeft gekozen.

Fractie GroenLinks

Lisette Smits voor Casco
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Sinds oktober 2002 werkt de politie in de stad

met opsporingsassistenten. Zij nemen het admi-

nistratieve werk rond winkeldiefstallen van

politieagenten uit handen. Op die manier blijft

er voor ‘het blauw’ meer tijd over om op straat

haar werk te doen. 

De opsporingsassistenten zijn begonnen om de afhandeling van
winkeldiefstallen over te nemen. Per maand worden er in
Utrecht gemiddeld 120 winkelboeven aangehouden. Jan-Kees
den Engelsman, coördinator Opsporingsassistenten:“Voor de
afhandeling hiervan zijn politieagenten lang bezig en kunnen die
tijd niet op straat benutten. Door deze afhandeling intern te
organiseren, kunnen politieagenten weer de straat op.Wel blij-
ven zij winkeldieven bij de winkels ophalen.” Afhankelijk van de
complexiteit van een winkeldiefstal, duurt de afhandeling gemid-
deld 2 tot 3 uur. Er zit immers verschil tussen een diefstal van
een reep chocola of een winkeldiefstal in vereniging waarbij
twee of meerdere mensen goederen uit een winkel stelen.

Werkwijze
De opsporingsassistenten nemen een verdachte van winkeldief-
stal over van de agenten.Vervolgens wordt de verdachte
verhoord en krijgt hij/zij, na overleg met een vertegenwoordi-
ger van de officier van justitie, een gepaste sanctie. Dit kan een
transactie (boete) of een dagvaarding (uitnodiging voor het ver-
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Wijkagenten Binnenstad &

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844

Alarmnummer: 112

Meer blauw op straat

Opsporingsassistenten 
nemen werk uit handen

Controles HOV-baan

De politie van district Paardenveld controleert veelvuldig op de
HOV-baan. Nog steeds worden de verkeersregels massaal over-
treden. Zo negeren veel automobilisten de diverse gesloten
verklaringen en doorgetrokken strepen op de busbaan. Met
name dit laatste zorgt voor verkeersgevaarlijke situaties.Van half
februari tot eind februari heeft de politie 214 bekeuringen uit-
geschreven. 63 hiervan waren voor het rijden over een
doorgetrokken streep (115 euro). De komende maanden zet de
politie de controles voort.

schijnen voor de rechter) zijn. Bij minderjarigen kan in sommige
situaties een HALT-afdoening aangeboden worden. Daarbij moet
de minderjarige verdachte op een later moment een alternatie-
ve straf uitvoeren en hoeft zich dan niet meer voor de rechter
te verantwoorden. Dit geldt overigens alleen bij first-offenders.

Verhoren en heenzenden
Het verhoor van een verdachte is een onderdeel van het
onderzoek dat de politie uitvoert in een strafzaak, zoals bij-
voorbeeld winkeldiefstal.Als de verdachte niet meer nodig is
voor het onderzoek, wordt hij/zij heengezonden door een hulp-
officier van justitie. Dat houdt in dat de verdachte niet langer
op het politiebureau vastgehouden mag worden. Dit is wettelijk
voorgeschreven en hier mag de politie niet van afwijken.Voor
straf verdachten vasthouden, is niet toegestaan. Het straffen is
in Nederland voorbehouden aan de rechterlijke macht op voor-
dracht van het Openbaar Ministerie. Hierdoor komt de
verdachte vaak na verhoor weer vrij en krijgt hij/zij later de
straf.

De opsporingsassistenten nemen nu nog alleen de winkeldief-
stallen voor hun rekening. Het is de bedoeling dat zij op termijn
meer zaken uit handen nemen van de collega’s in blauw. Jan-
Kees den Engelsman:“Uiteindelijk hopen we de politiemensen
op straat zodanig te kunnen ondersteunen, dat ze voor de
administratieve afhandeling hun verdachten alleen nog maar aan
de balie overdragen aan opsporingsassistenten. Maar,” benadrukt
Jan-Kees,“de opzet van administratieve afhandeling voor de
politiemensen op straat is geen signaal om meer winkeldieven
aan te houden.Want ook voor winkeldiefstal geldt: ‘voorkomen
is beter dan genezen!’ Winkeliers hebben immers een taak in
het voorkomen van diefstal in hun winkel.”



kan gebeuren als verschillende belangen
een rol spelen. Zo kan gewenste brandvei-
ligheid wel eens in strijd zijn met
monumentale waarde. Inmiddels is het
eerste succesje binnen: voor het monu-
mentale, door krakers bezette pand
Vismarkt 4 dat nog niet zo lang geleden
zijn luifel verloor, is in overleg met de
eigenaar een bouwplan gemaakt dat
inmiddels ter inzage ligt. Het uitgebrande
winkel-woongebouw Wittevrouwenstraat
8-10 valt eveneens onder de nieuwe aan-
pak, maar het bouwplan daarvoor is door
de Welstandscommissie in eerste instantie
terugverwezen.Welke panden nog meer
in de pijplijn zitten, wil de wethouder 'om
strategische redenen' niet meedelen. Zo
blijft voorlopig nog onbekend hoe lang
'Ubica', tegenover het stadhuis, nog kraak-
pand blijft.

Marjan Heisterkamp
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kun je in de Binnenstad je pand gewoon
laten verloederen.

Zo simpel ligt het niet, legt wethouder
René Verhulst uit. "We leven niet in stali-
nistisch Rusland waar de overheid het
allemaal voor het zeggen heeft. Pas als een
pand door gebrekkig onderhoud gevaar
gaat opleveren voor de omgeving, kan de
gemeente ingrijpen. Dit hebben we bij-
voorbeeld gedaan bij De Winkel van
Sinkel, waar delen van de gevel omlaag
dreigden te storten.Anders dan Leidsche
Rijn beschikt de Binnenstad niet over een
bestemmingsplan met gedetailleerde richt-
lijnen. De commissie Welstand kan een
eigenaar wel verplichten zijn gevel een
minder opvallende kleur te geven, maar
niet om een door brand zwartgeblakerde
gevel wit te verven." 

Intussen vindt ook het college van B&W
dat het vaak erg lang duurt voor zo'n
pand weer is opgeknapt. In haar werkpro-
gramma 2001-2006 heeft ze aangekondigd
eigenaren van verwaarloosde panden te
helpen met het zoeken naar de beste aan-
pak. Daartoe heeft de gemeente Utrecht
een bescheiden Holle kiezen-fonds
gevormd (1 miljoen gulden) en een pro-
jectleider aangesteld.Volgens Verhulst
wordt een eigenaar van een pand, zeker
als een monument betreft, nog wel eens
ontmoedigd in zijn herstelplannen. De
Holle kiezen-aanpak moet ervoor zorgen
dat de verschillende gemeentelijke afdelin-
gen met elkaar samenwerken in plaats van
elkaar onbedoeld tegen te werken. Dat
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Kronen op holle kiezen 
Aanpak van de rotte plekken in

de Binnenstad, beloofde het college
in zijn werkprogramma.Tot nu toe
was er op straat weinig van te zien.
Maar binnenkort gaat het verande-
ren. Er wordt intensief overlegd met
de eigenaars, er zijn plannen.
Vismarkt 4 bijvoorbeeld kan snel
worden aangepakt, evenals het pand-
je op de hoek van de Zadelstraat en
Donkerstraat. Ook voor de uitge-
brande winkel in de Wittevrouwen-
straat ligt een plan, maar Welstand
en architect zijn het onder meer 
nog niet eens over de monumentale
kelders.

Wie kent ze niet, de holle kiezen van 
de Binnenstad? De ruïne in de Witte-
vrouwenstraat, het haveloze huisje naast
'Sidonia' op de hoek van de Zadelstraat
met de Donkerstraat, het voormalige
pand van Swaak in de Mariastraat:
hun treurige uiterlijk vormt een groot
contrast met de zorgvuldig onderhouden
buurpanden. De gevels worden elke week
dikker beplakt met affiches. Houdt dit
papierwerk de panden overeind of zullen
ze uiteindelijk onder deze extra last
bezwijken? En ook de krakersbolwerken
op de Vismarkt en de Ganzenmarkt, zijn,
hoewel iets minder desolaat, een opvallen-
de dissonant in hun omgeving.Wonderlijk
dat eigenaren hun panden zo verwaarlo-
zen, denken de bewoners en bezoekers
van de Binnenstad.Terwijl je in Leidsche
Rijn de politie op bezoek krijgt als je
schutting iets te hoog is uitgevallen,

Heisa op Ledig Erf

Het Ledig Erf was de afgelopen
maanden veel in het nieuws. Eerst een uit-
gelekt rappot van de juridische dienst van
de gemeente, waarin het college werd
geadviseerd toch akkoord te gaan met het
zwaar bekritiseerde plan van Maarssens
Bouwbedrijf.Veel heisa, en uiteindelijk
besloten b. en w. het bezwaarschrift toch
maar af te wijzen.Vervolgens wilden de
omwonenden het college houden aan de
belofte van de Herman Kernkamp, de
vorige wethouder van verkeer, dat lijn 12
vanaf 2003 niet meer over het Ledig Erf
zou rijden. Maar een dergelijke belofte
blijkt juridisch geen enkele waarde te heb-
ben.
Voorlopig verandert er dus niets. Nou

van oude dingen die blijven

men zegt

de dingen om mij heen zijn levenloos

de oude kast

de tafel

het uiteengevallen boek

de rieten stoel

het beeld

niets is echter minder waar:

twee levens huizen er in ieder ding

een kijkkoopgekocht- en wegwerpleven

en een leven warm doorgloeid

geladen met herinnering

dit laatste leven overleeft

volop ademend zijn zo de 

oude dingen blijvend om mij heen

Oeke Kruythof

ja...toch wel iets. Elke nieuwe gelede bus
die het GVU aanschaft , zal - net zoals de
dubbelgelede bussen - een dieselmotor
hebben. Daf levert de LPG-bussen name-
lijk niet meer.

Toch weer kermis
tijdens vrijmarkt

Ook dit jaar zal er tegelijkertijd met
de vrijmarkt weer kermis op de Neude
zijn. Dit tot teleurstelling van bewoners
en Wijkraad. De gemeente wil het nog
een keer met de kermis proberen. De
afgelopen jaren bleek dat de kermis
voortdurend heibel geeft. Het loopt er
regelmatig uit de hand, onder meer omdat
de politie niet voldoende mensen kan

inzetten.Vorig jaar was de overlast zo
groot dat de horeca op het plein besloot
te sluiten. De bewoners vinden dat de
kermis niet zoveel voorstelt, maar dat het
wel een ontmoetingsplek voor jongeren
is.Voorgesteld werd om een echte, grote-
re, kermis te organiseren, bijvoorbeeld bij
de Jaarbeurs (zie ook pag. 9).

Website
Binnenstadskrant

De Binnenstadskrant is bezig haar
website te vernieuwen. Monique Verbeek
is de nieuwe webmaster. Samen met de
rest van de redactie werkt ze aan een
actuelere site. De eerste resultaten zijn er
al op www.binnenstadskrant.nl
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