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Column
DOMWEG GELUKKIG
IN DE BAKKERSTRAAT
Niet zo lang geleden was het om zo te zeggen
domweg veilig in vrijwel de gehele stad.
Die vanzelfsprekendheid is niet meer.
Treurnis daarover is terecht, maar het
stadsbestuur treurde niet alleen, het nam
vooral maatregelen. Camerabewaking
moest de mensen een gevoel van veiligheid
terugbezorgen. Dat hielp niet veel, maar toch
werd de observatie per camera uitgebreid.
Zal het op de lange duur wel helpen? Of gaat
men zich juist onveiliger voelen:“die camera’s
hangen er niet voor de grap!” En welke
invloed heeft de camera-observatie op een
kwaadwillende? Misschien:“ahaa, camera’s,
de politie is dus ver weg en voor die hier is
ben ik weg”.Als een gewone wandelaar dat
laatste beseft dan gaat hij zich zeker niet
veiliger voelen.
Een camera groet ik niet en zij groet mij niet,
ik zie wel een camera, maar ik zie niet of hij
(de agent in het bureau) mij ziet en als hij
mij ziet, zie ik niet dat hij mij ziet. De
wederkerigheid, die de basis is voor de
vanzelfsprekende veiligheid ontbreekt. Het
is louter techniek, die heel nuttig is om
ruimtes zonder mensen te bewaken, maar
is ze dat ook om de straatveiligheid te
bewerkstelligen? En wordt de agent zo niet
een bureauklerk die afleert, respectievelijk niet
leert ter plekke en op het moment van een
straatroof op te treden? Zo’n ontwikkeling
lijkt ook al niet bevorderlijk voor zowel de
gevoelde als de feitelijke veiligheid.
Ik vrees dat we vooralsnog veraf zijn van
een situatie die een moderne Bloem zou
kunnen typeren als ‘domweg veilig in de
Bakkerstraat’.

Colofon

A dressen

De Binnenstadskrant is een
initiatief van bewonersgroepen in
de binnenstad van Utrecht; de
Overleggroep Binnenstad fungeert
als redactieraad.

Wijk C Komitee
p/a Waterstraat 27
3511 BW Utrecht, tel. 2312355

Bewonerscomité Hooch Moreel
Nicolaas Beetsstraat 136
3511 HG Utrecht, tel. 2340268

Buurtpreventiegroep
Wijk C-West
Pastoor van Nuenenstraat 50
3511 RG Utrecht, tel. 2328076
s.enderle@planet.nl

Bewonersplatform
Centrale Oude Stad
Korte Jufferstraat 50
3512 EZ Utrecht

Redactie
Dick Franssen
Marja van Hedel
Marjan Heisterkamp
Ido de Jonge
Jogé Klein Entink
Ben Nijssen
Arend Odé
Elles Paaijens
Vormgeving
Anton van der Vlis
Druk: Dijkman Offset, Diemen
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 12.000
Brieven en kopij sturen naar:
Binnenstadskrant
Nieuwegracht 82
3512 LW Utrecht, tel. 2314555
binnenstadskrant@ision.nl
Deadline: 27 oktober
Verspreiding: 14 november
Artikelen die voorafgaan
door Red zijn door de redactie
geschreven.
De Binnenstadskrant is
mogelijk gemaakt met

• Overleggroep Binnenstad
• Bewonersgroepen Binnenstad
• Wijkbureau Binnenstad
• Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling, afdeling
Welzijnszaken

• Dienst Stadsontwikkeling,
afdeling Economische Zaken

• Project Museumkwartier
• Utrechts Bureau voor Toerisme
• Gastheerschap en Cultuur
• Città della Musica
• Cumulus
• Politie Centrum
• Particuliere giften
Bedrijven, instellingen en
bewoners die de Binnenstadskrant
willen ondersteunen met een
financiële bijdrage kunnen een
bedrag overmaken naar:
giro 245122
t.n.v. Binnenstadskrant, Utrecht

2

Buurtpreventiegroep
Lang en Breed
2e Achterstraat 63
3512 VB Utrecht,
tel. 2328591
Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
Ridderschapstraat 16
3512 CP Utrecht, tel. 2317601
Bewonersgroep Wolvenbuurt
Wolvenstraat 90
3512 CH Utrecht, tel. 2310578
Bewonersgroep Vrouwjuttenhof
Vrouwjuttenhof 29j
3512 PZ Utrecht, tel. 2322948
Beheergroep A t/m Z
Tuinstraat 34
3511 VC Utrecht, tel. 2333147

bijdragen van:

Museumkwartier

Kees du Gardijn

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
Oudegracht 17
3511 AB Utrecht,
tel. 2315668

Beheergroep
NV-huistuin en omstreken
Brandstraat 20
3511 VE Utrecht, tel. 2367315
Werkgroep
Pandhof Sinte Marie
Visscherssteeg 9
3511 LW Utrecht
Zakkendragersvereniging
Zakkendragerssteeg 26
3511 AA Utrecht, tel. 2317578
Vereniging Grachtstegen
Zakkendragerssteeg 2
3511 AA Utrecht,
tel. 2817122
Stichting Behoud Lepelenburg
Hieronymusplantsoen 9
3512 KV Utrecht
email: lepelenburg@planet.nl
Bewonersgroep Catharijnesingel
Catharijnesingel 118
3511 GX Utrecht,
tel. 2304225

voorplaat: Frans de Jonge, zie ook bladzijde 10

Twijnstraatcomité
Twijnstraat 32
3511 ZL Utrecht, tel. 2321045
Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
Visscherssteeg 9
3511 LW Utrecht
email: h.f.vandobben@tiscali.nl
Stichting Beheer Zeven Steegjes
Suikerstraat 17
3511 XN Utrecht, tel. 2232036
Utrecht Weer Omsingeld
Oudegracht 17
3511 AB Utrecht, tel. 2315668
Stichting Werkgroep
Herstel Leefbaarheid Oude
Stadswijken
Hartingstraat 162
3511 HV Utrecht, tel. 2310976
BOCP
(bewonersoverleg city project)
Postbus 5043
3502 JA Utrecht, tel. 2522322
Platform Binnenstad Utrecht
(overleg bedrijven Binnenstad)
Postbus 48
3500 AA Utrecht, tel. 2363252
Centrum Utrecht
(ondernemersvereniging)
Postbus 506, 3500 AM Utrecht
tel. 2317438/2400717; fax 2304713
Wijkbureau Binnenstad
Drift 10, 3512 BS Utrecht
tel. 2863960; fax 2863966
email: binnenstad@utrecht.nl
Welzijnsorganisatie Cumulus
Buurtcentrum De Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht, tel. 2734900
Postbus 15013 (Hoofdkantoor)
3501 BA Utrecht, tel. 2758490
email: info@wwocumulus.nl
Algemene Hulpdienst
(Burenhulp Binnenstad)
p/a Bloemstraat 65
3581 WD Utrecht, tel. 2519221
Buurtcomité Vaartsebuurt
Bleekstraat 47
3511 TR Utrecht, tel. 2316972

Masterplan Stationsgebied

Met de eyeliner langs
Hoog Catharijne
Red Eindelijk is er dan het langverwachte
Masterplan voor het Utrechtse Stationsgebied. Dit plan vormt een uitvloeisel van het
referendum dat in het voorjaar van 2002
plaatsvond.Toen koos een meerderheid van
de (stemmende) Utrechtse bevolking voor de
meest gematigde variant voor verandering:
een verruimd en groen stadshart. Geïnspireerd door deze gedachte is een projectorganisatie begonnen met de concrete invulling
van het stationsgebied. Het resultaat ervan
werd met veel technische snufjes in de zomer
van 2003 aan de bevolking gepresenteerd.
Lombok

Tijdens deze presentatie toonde de gemeente zich
bij monde van wethouder Lenting zeer verguld met
het ontwerp. Na bijna vijftien jaren van discussie is
dan de basis gelegd voor de ontwikkeling van een
kwalitatief hoogwaardige omgeving, waarbij voor
bijna alle problemen van nu een oplossing lijkt te zijn
gevonden. Op de afbeeldingen die worden getoond,
zijn de kale muren, vlakten van asfalt en eindeloze
rijen met fietsklemmen verdwenen. In plaats daarvan
zien we tevreden burgers op gezellige terrasjes, fietsers die blijmoedig het gebied doorkruisen en sfeervolle impressies langs oevers van de doorgetrokken
singel.
Nieuwe Stationsstraat

keer zal meer aan het oog worden onttrokken ten
gunste van aantrekkelijke promenades en zitgelegenheden om de bebouwing heen. Een opvallend en
nieuw element in dit kader vormt de aanleg van een
nieuwe stationsstraat tussen het Moreelsepark en
het Smakkelaarsveld. Hierdoor wordt het Centraal
Station vanaf de stad veel zichtbaarder en hoeft de
reiziger niet langer gebruik te maken van het gangenstelsel door Hoog Catharijne. Ook zal er een
looproute (inclusief brug over de Catharijnesingel)
worden aangelegd tussen het Vredenburg en de
nieuwe OV-terminal boven het station. Een aantal
gebouwen (waaronder Peek & Cloppenburg) zal
hiervoor worden gesloopt.
Wonen en recreëren
Daarnaast wordt er meer dan nu het geval is, aan
functiemenging gedaan, vooral door het wonen en
het recreëren een prominentere plek te geven. Zo
zijn er ruim 2000 woningen in het stationsgebied
gepland, zowel boven de sporen als aan de kant van
de Croeselaan. Ook zijn er in het plan diverse clusters van ontspanning en vermaak gereserveerd, zoals
een vergroot muziekcentrum op het Vredenburg en
grootschalige uitgaansgelegenheden rondom het
Jaarbeursplein. Rond dit plein zullen onder andere
een bioscoop, een casino en een hotel verrijzen. De
verwachting is dat het stationsgebied hierdoor veel
levendiger en veiliger zal worden, vooral wanneer de
kantoren gesloten zijn.

Aantrekkelijke promenades
Welke concrete veranderingen liggen er aan de basis
van het Masterplan Stationsgebied? Voorop staat dat
er met de terugkeer van de Catharijnesingel en de
ondertunneling van het Westplein de infrastructuur
van het gebied sterk zal veranderen. Het autover-

Behoedzaam eromheen
Toch blijft ook veel hetzelfde.Voor wie de tekeningen
goed op zich laat inwerken, ziet dat het ontwerp behoedzaam om bestaande percelen is heen gelegd.
Het zijn vooral de randen van het gebied (Vreden-

burg, Smakkelaarsveld,Westplein) en de openbare
ruimten (Catharijnesingel en de nieuwe stationsstraat) waar de grootste veranderingen zijn te verwachten. Het station, het winkelcentrum en de
gebouwen van de Jaarbeurs maken niet direct deel
uit van het plan. Hiervoor zijn de private partijen
(NS, Corio en Jaarbeurs) in eerste instantie zelf
verantwoordelijk. De gemeente kan slechts hopen
dat deze partijen inspiratie putten uit het Masterplan
en zelf zo veel als mogelijk aansluiting zoeken bij de
invulling van het project. De winkeltraversen blijven
echter waar ze zijn, waardoor het niet waarschijnlijk
is dat ook de bedompte aanvoerroutes onder
Hoog Catharijne zullen verdwijnen. Evenmin ligt
het in de verwachting dat de Jaarbeurs de omvangrijke en loodsachtige bebouwing op de schop zal
doen. Zolang deze hallen er staan, valt het niet mee
om over een flamboyante uitgaansboulevard te
fantaseren.
Ruim en groen stadshart?
Zo bezien, is het nog allerminst duidelijk of de facelift ook tot de kern van het gebied zal doordringen.
De gemeente probeert vooral door veel nieuwbouw
een façade op te trekken langs de bestaande gebouwen. Overal waar nog ruimte is (zoals op het Smakkelaarsveld, boven de sporen en aan de westzijde van
het station) zullen nieuwe en vooral hoge gebouwen
verrijzen. Het resultaat van dit alles is dat het gebied
vooral nóg compacter wordt.Velen maken zich dan
ook zorgen over de mate waarin de keuze uit het
referendum voor een ‘ruim en groen stadshart’ uiteindelijk nog herkenbaar zal zijn. De tekeningen wijzen niet bepaald in die richting.Toch verbaast dit
weinig: de verschillen tussen beide visies van het
referendum waren in woord immers veel groter dan
in feitelijke verschijningsvorm. In beide varianten
stond het bouwen en niet het afbreken centraal.
Belangrijker voor de toekomst is dan ook de vraag
of het nieuwe stationsgebied, anders dan nu het
geval is, een aantrekkelijke en aangename uitstraling
zal hebben. Hierbij gaat het niet zozeer om het aantal gebouwen of de hoogte ervan, maar vooral om
de wijze waarop deze zijn vormgegeven en aansluiten bij de directe omgeving. Het is te hopen dat ook
voor deze fase voldoende middelen overblijven.
Arend Odé
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Jacobskerkhof verrijkt met kopie van oud pand
Red Op het Jacobskerkhof is na vele jaren
voorbereiding direct naast de Jacobikerk een
kopie gebouwd van het huis dat er vroeger
stond. . De vraag of je in de Binnenstad historiserend moet bouwen wordt door vele voorbijgangers bij het zien van het fraaie pand
met een volmondig ja beantwoord.
Vele jaren is er een lege plek geweest op de hoek
Jacobskerksteeg/Jacobskerkhof. De plek trok vuil en
foutparkeerders aan.Wanneer het huisje dat op die
plek stond precies werd gesloopt is niet bekend. In
de dertiger jaren is bijgaande foto van de oude situHet huis in de jaren dertig

Spoorwegmuseum – Niet alles wat het Spoorwegmuseum via de milieuvergunning wilde realiseren
staat het college toe. Zo mag het museum niet na
elf uur ‘s avonds geopend zijn en worden er niet
meer dan twaalf ontheffingen per jaar afgegeven
voor evenementen.
NightExpress – De NightExpress is na een
proefperiode van een half jaar gestopt. De
nachtbus bracht jongeren veilig voor ™ 2,5 van
het uitgaansgebied naar huis. Het experiment zou
met vier keer zo veel passagiers geslaagd zijn
geweest.
Kloostercomplex – Het enorme kloostercomplex van de fraters van Utrecht in Herenstraat,
Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht, waarvan
bekend was dat het te koop zou komen, is nu op de
onroerend goedmarkt gebracht via DTZ Zadelhoff.
De Stichting Behoud Lepelenburg heeft het idee dat
het wethouder Van Kleef weinig kan schelen wie de
nieuwe eigenaar wordt en wat er met het complex
gebeurt.
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atie genomen.Toen na een brand op de Oudegracht
ook panden in de Jacobskerksteeg waren verwoest,
werden deze panden daarna weer opgebouwd. Echter de hoek met het Jacobskerhof bleef leeg.
In 1988 werden de eerste plannen door Scheepstra
(eigenaar van de sportschool op de Oudegracht)
ingediend voor bebouwing op deze hoek. Deze plannen,die praktisch geheel overeenkwamen met de
huidige nieuwbouw, werden vanaf het begin ondersteund en aangemoedigd door het Wijk C-Komitee,
dat ook pleitte voor uitgifte in erfpacht van de benodigde grond.
Er bestonden alleen enige onenigheden over de
bestemming van het pand. Scheepstra pleitte voor
een horecabestemming op de begane grond; de
gemeente en het Komitee pleitten voor een woonbestemming.Toen er in de negentiger jaren nog
steeds geen pand stond en Scheepstra met het voorstel kwam voor uitbreiding van de sportschool met
een woonbestemming op de verdieping daarboven,
stemde het Wijk C-Komitee daarmee in. Echter het
heeft tot eind 2002 geduurd voordat de bouw werd
gestart. De bouw van de kelderverdieping en de bijbehorende fundering en de daarmee gepaard gaande
gevaren voor de fundering van de kerk waren daar
mede debet aan.
Op bijgaande foto is het resultaat te zien. Dit resultaat was voor de gemeente eigenlijk niet historiserend voldoende, men had graag de oorspronkelijke
stuclaag teruggezien. Anderen zijn juist blij met de
fraaie bakstenen en met de hardstenen afwerkingen.
In de horecanota die dit jaar werd vastgesteld kwam
het college plotseling weer met een goedkeuring
voor een horecabestemming. Gelukkig lijkt het zover
niet te komen en wordt binnenkort de uitbreiding
van de sportschool in het pand een feit.

De Binnenstad is hiermede weer met een fraai plekje verrijkt. Er lijkt een unaniem gejuich voor deze
invulling op deze plek op te gaan.Andere, meer
eigentijdse invullingen op andere plaatsen in de
Binnenstad, roepen nogal eens discussies op.
Moeten we dus alle openvallende stukjes in de
Binnenstad op een dergelijke historiserende wijze
invullen, of moet er toch ruimte blijven voor een
meer eigentijdse oplossing?
Ben Nijssen
Voor re a c t i e s : fo r u m @ b i n n e n s t a d s k r a n t . n l

Het nieuwe huis (foto Ben Nijssen)

Milieu-database – Milieucentrum Utrecht,
Oudegracht 60, heeft een nieuwe milieu-database in
gebruik genomen om nog beter te kunnen informeren over natuur en milieu in de stad. Meer hierover:
www.milieuplein.nl

Speelplekken – Op verzoek van bewoners heeft
de gemeente in de Oranjehof en in de Waterstraat
(naast de Jacobikerk) speelplekken opnieuw ingericht. De uitvoering wijkt iets af van het ingediende
voorstel.

Jubileum Domkerk – De gemeente geeft een
subsidie van ™ 50.000 voor de viering van 750 jaar
Domkerk in 2004.

Terug – Halbe Zijlstra is terug in de gemeenteraad.
Hij is voor de VVD in de plaats gekomen van Roline
Redmond, die het te druk had met haar andere
werk.

Geen opheffing – Raadscommissies voor de wijken blijven, in tegenstelling tot eerdere berichten, in
elk geval bestaan tot de evaluatie eind van dit jaar.
Eerst een goed alternatief en tot die tijd geen
opheffing, is het standpunt van het CDA, dat thans
door de hele raad is overgenomen.
Taxi’s – ‘Minder overlast, meer service’. Dat is de
kern van het convenant voor de Binnenstad dat
gemeente, politie en taxibranche sloten. Niet langer
verzamelen taxi’s zich in de nachtelijke uren allemaal
op de Neude. In plaats daarvan is er een netwerk
van kleine standplaatsen.

Dagjesmensen – Utrecht is na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de best bezochte stad van
Nederland. Funshoppen, horeca, bioscoopbezoek en
bijwonen van evenementen zijn de belangrijkste activiteiten van deze bezoekers. Een groot deel van de
dagjesmensen vindt de stad redelijk goed bereikbaar.
83% komt van buiten de provincie Utrecht.

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Nieuw actiecomité:

Stadstuin Karel V
niet aantasten
Red ‘Behoud Stadstuin Karel V’
heet de actiegroep die deze
zomer is opgericht om te strijden
tegen de uitbreidingsplannen van
Hotel Karel V.

Luikse keien en gele walen
voor de Mariaplaats
Red Het is zover: de Mariaplaats
krijgt een nieuwe aankleding.
Maandag 11 augustus startte de
herinrichting. Meteen werd in de
Zadelstraat de verkeersrichting
tijdelijk omgedraaid, wat tot interessante tafereeltjes leidde.Veel
autobestuurders – niet op de
hoogte van de verandering –
moesten achteruit, richting Dom.
De bedoeling is vooral dat de omgeving
een mooiere en rustige uitstraling
krijgt. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden. De werkzaamheden duren tot eind
november 2003.
Gebakken klinkers en hier en daar
Luikse keien en gele walen vervangen

het asfalt vanaf Rijnkade tot Zadelstraat
en Springweg. Onder een gedeelte van
de Mariaplaats worden de restanten
van de fundering van een oude trambaan verwijderd. Er komt geen gescheiden fietspad meer. Het pleintje rond de
pomp krijgt Luikse keien, die ook op
het Domplein liggen.
In het trottoir blijven de lindebomen
staan.Tegenover het gebouw van Kunsten en Wetenschappen verdwijnen vier
iepen om een zonnig plein te krijgen.
Op het gedeelte ten zuiden van de
Mariastraat verkeren twee kleinere
bomen in slechte staat, doordat ze
worden overschaduwd door een grotere plataan.Voor deze twee bomen komt
één boom terug die voldoende groeimogelijkheid heeft. Aan de zuidzijde van
de Mariaplaats, vlak voor de aansluiting
met de Rijnkade, komen twee nieuwe
lindebomen.

Draadloos internetten – Rond de Neude,
rond Media Plaza (Jaarbeursterrein) en in de
Schepenbuurt is het drie maanden lang mogelijk om
draadloos te internetten via een breedbandverbinding (WiFi of WLAN-netwerken). Het is een
gemeentelijk experiment voor de toekomstige aanleg van hoogwaardige verbindingen in de hele stad.

Het hotel wil een gebouw van 50 m
breed, meer dan 10 m hoog en 10 m
breed met een diepe kelder in de halfopenbare tuin neerzetten. Die tuin
heeft – en niemand betwist dat – een
grote historische, ecologische en
monumentale waarde.
De actiegroep zegt dat de gemeente in
1997 een duidelijk bestemmingsplan
heeft gemaakt waarin uitdrukkelijk staat
vermeld dat bebouwing van de tuin niet
is toegestaan:“de tuinen van het complex van het Duitse Huis zijn zeer
waardevol; zij vormen een oase in de
Binnenstad; landschappelijke en ecologische kwaliteiten van deze tuinen
moeten gewaarborgd blijven. Om die
reden wordt bebouwing van de tuinen
niet toegestaan”.
Volgens de actiegroep hebben Hotel
Karel V en de gemeente reeds meerdere malen in het verleden verkeerde
inschattingen gemaakt over de financiële haalbaarheid van een vijfsterrenhotel op deze locatie. De manager van
Hotel Karel V zou zelf in een gesprek
met leden van het Actiecomité onlangs
hebben toegegeven dat het onderbrengen van een vijfsterrenhotel in het
complex van het Duitse Huis “vrijwel
onmogelijk” is. Hoe kunnen de stad en
omwonenden er zeker van zijn dat er
niet weer verkeerde inschattingen worden gemaakt en het hotel alsnog failliet
gaat nadat de nieuwbouw al is voltooid,
zo vraagt het comité zich af.

Opknapbeurt – Een deel van de voetgangerstraverse rond Muziekcentrum Vredenburg krijgt
een opknapbeurt. Het gaat om de gang tussen Peek
& Cloppenburg op het Vredenburgplein en de winkel
van Staffhorst op de hoek van de Rijnkade. Bij de
start van het culturele seizoen en de opening van de
Mediamarkt in het Gildenkwartier moet de galerij
gereed zijn en weer volwaardig als voetgangerstraverse functioneren.

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

Fraaie, historische bomen moeten worden ‘verplaatst’ of verwijderd.Tijdens
de bouw van Hotel Karel V hebben
vrijwel alle bomen die destijds moesten
worden ‘verplaatst’ deze operatie niet
overleefd.
Bij het comité bestaat de indruk dat het
gehele project Hotel Karel V sterk
onder druk staat van een groep rijke
projectontwikkelaars, die, zonder enig
gevoel voor belangen van de stad en
omwonenden, de uitbreiding zouden
aangrijpen om het verlieslijdende complex voor een hogere prijs te verkopen.

Karel de Vijfde als groot staatsman in de tuin
van het hotel

Digitaal recreëren – De stadrecreatiekaart
heeft nu ook een digitale versie. Net als op de
papieren kaart staan op de digitale versie
– www.stadrecreatiekaartutrecht.nl – wandel-,
fiets- en skateroutes in en om Utrecht.

5

‘Puntenburg’ op de schopstoel
Red Nog geen vijf jaar na een gedwongen
verhuizing bestaat de kans dat de ‘locatie
Puntenburg’ van de openbare Daltonschool
De Twijn opnieuw moet verkassen. De school
zit in een vleugel van het ROC–gebouw op de
Laan van Puntenburg. Het ROC concentreert
zijn opleidingen en heeft daarom het monumentale pand in de verkoop gedaan. In het
door het ROC verlaten deel wonen inmiddels
negen antikraakwachten, nadat in de toen
leegstaande ruimtes brand was geweest.

Buitenles op de speelplaats van ‘Puntenburg’

De gemeente Utrecht, verantwoordelijk voor de
huisvesting van basisscholen, biedt ‘Puntenburg’ onderdak aan in een leegstaand schoolgebouw op het
Schoolplein, net buiten de singels. De ouders vinden
dat een slecht plan. Zij willen dat de school met z’n
190 leerlingen moet blijven waar ze is.
De gemeente heeft het eerste kooprecht op het
ROC-gebouw, dat 12 miljoen euro moet opbrengen.
Het college zegt geen geld te hebben om het pand
te verwerven.Wethouder Verhulst van onderwijs
heeft de ouders echter wèl toegezegd dat hij actief
wil zoeken naar een gegadigde. In dat geval wil hij
het kooprecht ‘overdoen’, op vo o r w a a rde dat
de basisschool in het
gebouw kan blijven.
Het recht van eerste
koop loopt op 1 november af. Na die tijd kan het
ROC het gebouw verkopen aan wie het maar wil.
De nieuwe koper is echter in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Het pand is
namelijk een rijksmonument; het staat op de lijst
van jonge monumenten,
categorie Nieuwe zakelijkheid. Een grote
bestemmingswijziging
is dus niet mogelijk.

Aspirant-kopers zullen dus gezocht moeten worden
in de sfeer van het onderwijs.
Grondprijzen
Alex Kip van het Oudercomité Puntenburg Blijft!
verwijt de gemeente dat er vijf jaar geleden nooit
een behoorlijk huurcontract is gemaakt. Hij zou het
rampzalig vinden als de school uit het westelijk deel
van de Binnenstad verdwijnt. Hij wijst er op dat het
niet gaat om een incident. Kijk ook maar naar kinderdagverblijf ’t Springertje, dat eind van dit jaar
dichtgaat.‘Wat de voorzieningen voor de bewoners
betreft, kun je de ontwikkelingen in de Binnenstad
vergelijken met die in een klein plattelandsdorp. Ook
daar verdwijnen de scholen en de winkels voor de
dagelijkse levensbehoeften. In die dorpen gebeurt
dat omdat het draagvlak te klein wordt, in de centra
van grote steden omdat de grondprijzen en de
huren zo hoog zijn.’

Schillertheater blijft
Het Schillertheater in de Minrebroederstraat
behoudt een culturele functie. De nieuwe eigenaars
– het echtpaar Schinkel – hebben plannen voor
theater, toneel, zang en dans, dichtersavonden en
culturele opleidingen. Ook zal in het pand tangoschool El Gancho terecht kunnen.

Twintig jaar couture in de Zadelstraat
Red Twintig jaar geleden is het dat Sidonia
Couture zich vestigde in de Zadelstraat.
’n Mijlpaal, gevierd met een borrel voor
collega’s, vrienden en buren.
Aan de rekken in het smalle pandje hangen de befaamde eigen ontwerpen.Achter de toonbank staan
twee tafels waarop oprichtster Doritha Oosterom
en Daphne van Brink (al zeven jaar voor Sidonia
werkzaam) de pakjes, broeken en jurkjes tekenen,
knippen en in elkaar stikken.Aan de zijkant liggen
rollen kleurige zijde, linnen en wol te wachten op
verwerking.“Onze ambachtelijke manier van werken
spreekt de klanten aan”, vertelt Doritha.“Behalve
soms bij schoenmakers, zie je alleen nog kant en
klare producten in winkels.” Het grootste voordeel
van de combinatie ontwerpen, uitvoeren en verkopen is naar haar idee dat ze direct kunnen inspelen
op de vraag van klanten. Die klanten moeten Sidonia
overigens op eigen gelegenheid ontdekken: Oosterom ziet niets in vermelding in de vele koopgidsen die
op de markt zijn.“Ik heb veel liever dat mensen
spontaan naar binnen stappen en zelf kijken of de
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kleding hen aanstaat”, legt ze uit. En omdat Utrecht
veel winkelende dagjesmensen trekt, komen de klanten uit het hele land. Naast de eigen collectie verkoopt Sidonia ook confectie (voor de kenners: o.a.
van het merk Just B en One Step) en sieraden.
De mode-ontwerpsters van Sidonia voelen zich thuis
in de Zadelstraat. De winkeliers hebben onderling veel
sociale contacten, er is weinig verloop en de winkels
zijn aangenaam divers. De grootste verandering van
de afgelopen twintig jaar was wel het autoluw maken
van de stad, meent Oosterom.Aanvankelijk was zij
er, net als de meeste winkeliers, niet zo blij mee,
maar ze heeft gemerkt dat het rustiger is op straat
en dat er voldoende plaats is voor kort- en langparkeerders. Gelukkig is de Zadelstraat niet bij het
voetgangersgebied getrokken.“Ik krijg zelf vaak een
onveilig gevoel als ik ’s avonds door zo’n auto- en
fietsvrij gebied loop.Vanuit onze zaak zie ik graag
beweging op straat. En per slot is dit de straat van
Utrecht die als eerste verhard werd, dus alleen al
vanwege die traditie hoort er verkeer bij!”
Marjan Heisterkamp

Doritha Oosterom en Daphne van Brink

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

W ijkbureau
Yet van den Bergh, wijkwethouder Binnenstad:

“Heerlijk om je ook eens te bekommeren om klein geluk”
Sinds begin 2001 kent Utrecht
wijkwethouders. Ze zijn de ogen
en oren van het college in de wijken van de stad en controleren of
het wijkprogramma wordt uitgevoerd.Yet van den Bergh (Leefbaar Utrecht) is naast wethouder
verkeer, vervoer en milieu
tweeënhalf jaar wijkwethouder
Binnenstad. Over het adopteren
van een mondig buurtje, het ‘neeuurtje’ en klein geluk.

gezonde concurrentie met elkaar hebben, dat vind ik gewoon leuk. De Binnenstad is een mondige buurt. Soms
gaan bewoners te ver.Als je er woont,
moet je bepaalde zaken accepteren.
Iemand kocht een huis in de buurt van
het Vredenburg en kwam bij mij klagen
over junks.Tja, als jij naast Hoog Catharijne gaat wonen, de grootste slaapkamer van Nederland, dan weet je dat. Ik
sta ervoor dat we met elkaar afspraken
maken die we kunnen betalen, en waarvan we weten dat we er op korte termijn successen mee kunnen behalen.

Als dat lukt, voelt dat goed. Ik houd me
als wethouder verkeer bezig met grote
projecten. Dan is het heerlijk om je ook
eens te bekommeren om een hofje met
hangjongeren. Het kost wat moeite om
het op te lossen, maar leidt tot veel
plezier. Klein geluk. Ook voor mij.”

Wijkgericht werken – wat houdt
dat voor u in?
“Het leuke is dat je met verschillende
groepen om de tafel zit en zo begrip
kweekt voor elkaar. Mensen leren hoe
het werkt in de wereld van de politiek.
Dat je nooit voor 100% je zin kan
halen. Mensen worden ervan bewust
wat een beslissing betekent.Als de ene
buurt minder verkeer wil, dan krijgt het
volgende straatje het drukker. In zo’n
vergadering leer je dat het niet altijd
zwart-wit is, maar vaker grijs. Zo ontstaat een soort realisme; we willen
vooruit met die stad, maar we moeten
dat kunnen behappen in tijd, capaciteit
en geld.”

Het belang van de wijk is niet
altijd het belang van de stad. Hoe
gaat u daarmee om?
“Die afweging moet je in de Binnenstad
extra vaak maken. En ze valt vaak niet
ten gunste van de wijk uit. Ik noem het
spreekuur dan ook wel eens het ‘neeuurtje’.Als het bijvoorbeeld over het
verkeer in de Binnenstad gaat, zit ik
daar als vakwethouder. Dus als mensen
bij me komen om parkeerplaatsen op
te heffen, zeg ik: dat doe ik niet. Ik heb
een afspraak met de gemeenteraad
over het aantal parkeerplaatsen en ga
daar niet aan tornen.Als bestuurder
zeg je niet graag ‘nee’. Maar ik had er in

Wat is het meest tegengevallen
als bestuurder?
“Nederland is een procedureland.
Neem fietsstalling Vredenburg. Die
wordt intensief gebruikt, dus die moet
groter. In de lengte uitbreiden kan niet:
krijg je ruzie met de markt. In de
breedte kan ook niet, want dan kom je
aan de brandgang van Vredenburg. De
diepte in is te duur. Dus bouw je een
dubbel rek. Dan is de hoogte weer niet
goed. En het is niet mooi. Dan denk ik:
die trosjes fietsen overal is ook niet
mooi. Kunnen we nou niet meer praktisch zijn in dit soort gevallen? Zijn de
regels er nou voor ons, of zijn wij er

Yet van den Bergh

Wat is een wijkwethouder?
“Een wijkwethouder is bruggenbouwer
tussen wat in een wijk gebeurt en de
politiek. Iedere wijk heeft een wijkprogramma. Het wijkbureau is de spin in
het web tussen de verschillende
gemeentelijke diensten en de bewoners
die wachten op uitvoering daarvan.
Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor
‘losse flodders’. Op het wijkspreekuur
kunnen mensen bij mij terecht met
allerlei vragen. Ik zorg ervoor dat ze
aan de juiste persoon binnen de juiste
dienst worden geknoopt. Zeker als ze
stuklopen in het ambtelijk apparaat.
Maar ik laat het nooit na om mensen te
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.”
Hoe ervaart u het wijkwethouderschap tot nu toe?
“Om zo’n wijk te adopteren,‘m te
leren kennen, te schipperen tussen de
verschillende bewonersgroepen die een

het verleden nog meer een gifhekel aan
als iemand zei:‘we nemen het mee’. Je
hoorde er dan nooit meer wat over.Als
ik iets onzin vind, of niet van plan ben
er iets mee te doen, dan zeg ik dat ook.
Maar ik leg wel uit waarom. Ik weet nog
dat een heroïnespuit gevonden werd bij
de school de Twijn. De bewoners wilden een hek. Maar dat is geen oplossing
voor de stad; je haalt openbare ruimte
weg. Het kost ook klauwen met geld.
En dan is het nog steeds mogelijk dat
er een spuit rondslingert. Belangrijker is
dat het Klienteam beter schoonmaakt.
En dat heb ik dan ook gevraagd. Het
laten zien dat iets voor de stad soms
anders ligt dan voor dat kleine, specifieke stukje buurt, is heel belangrijk.
Andersom werkt het ook: als iets klein
is in verhouding met wat ik dagelijks
doe, is het mijn taak daar niet overheen
te zien.”

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

voor de regels? Soms kan ik door dat
woud -aan eigen regels, nota bene- nauwelijks snel reageren. In Utrecht-Oost
loopt al twee jaar een rechtszaak om
één paaltje. De ene helft van de buurt
wil het weghalen, de andere niet. Daar
gaan zoveel tijd en middelen inzitten.
Dat kreng kan ik inmiddels in goud uitvoeren! Dan heb ik zin om te zeggen: ik
stop de procedure totdat jullie eruit
zijn.Voor één paaltje een zelfde procedure doorlopen als voor een wijziging
in het bestemmingsplan, vind ik absurd.”
Wat is uw grootste wens voor de
binnenstad?
“Ik droom er wel eens van om het
voetgangersgebied over het Vredenburg
heen door te trekken. Dat Wijk C en
de Breedstraat ook weer voetgangersgebied worden. Ik denk dat dat meer
eenheid brengt in het centrum. Dat
betekent overigens ook dat je een aantal parkeergarages accepteert. En ik zou
het fijn vinden om iets aan die schreeuwerige gevelreclame te doen.Als je ‘s
ochtends in alle rust door de stad slentert, wanneer de neonreclames niet
schitteren, zie je pas de schoonheid van
Utrecht. Daar kun je als ondernemer
volgens mij flink mee scoren.”
Schrijf-Schrijf, tekst en meer

Het eerstvolgende wijkspreekuur is op donderdag 18 september, van 10.30 tot 11.30
uur in het wijkbureau.
Wilt u iets met wethouder Van
den Bergh bespreken, meldt u
zich dan telefonisch aan bij het
wijkbureau Binnenstad, telefoonnummer 286 39 60. De
medewerkers maken dan een
afspraak voor u.
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W ijkbureau
Gemeente, politie en justitie werken nauw samen aan de veiligheid
in de stad en de regio. Preventie helpt, maar kan niet alle criminaliteit
voorkomen. In deze rubriek belicht het Openbaar Ministerie haar
werk: de afdoening van strafbare feiten.

Zonder helers geen stelers
Wat doe je als je in Utrecht gaat studeren, weinig geld hebt en een fiets zoekt?
De verleiding om buiten de normale
handel om voor een klein bedragje een
redelijke tweedehands fiets op de kop
te tikken is dan groot.Wie daaraan toegeeft, maakt zich schuldig aan heling en
houdt ook nog eens het systeem van
het grote aantal fietsendiefstallen in
stand. Daarom: wees verstandig en doe
er niet aan mee.
Politie en justitie krijgen vaak het verwijt dat ze weinig doen tegen fietsendiefstal. Niets is minder waar. Het
afgelopen jaar intensiveerde de politie

de opsporing. Er werden meer boeven
gevangen en als Openbaar Ministerie
zagen we de instroom flink toenemen.
Ook fietsendieven zitten daarbij. Bovendien wordt op plekken waar vaak fietsen worden gestolen, ook extra
gecontroleerd. In juli meldde het arrondissementsparket Amsterdam dat ze
fietsendieven serieus aanpakken en een
boete, taakstraf of gevangenisstraf eist.
Niets nieuws voor Utrecht, waar dit
standaardprocedure is.Wie voor de
eerste keer wordt gepakt als fietsendief, krijgt een transactie aangeboden.
Voor een gewone fiets die verder geen

Buurtaanpak:
activiteiten in Vaarstebuurt gestart

schade heeft geleden, wordt dan een
boete van 220 euro opgelegd.Wie voor
een tweede keer wordt gepakt, krijgt
een taakstraf OM opgelegd. Dit is een
werkstraf van gemiddeld 40 uur voor
diefstal van een gewone fiets zonder
schade.Wie daarna nog een keer als
fietsendief wordt binnengebracht, krijgt
een dagvaarding en moet voor de rechter verschijnen. De officier van justitie
eist dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ‘een week per wiel’. Oftewel twee weken voor het stelen van
een fiets, vier weken voor twee fietsen
en ga zo maar door.Veel of weinig?
Voor sommige slachtoffers is het nooit
genoeg, de fietsendieven zuchten onder
de zwaarte van deze straf.
Daarnaast hebben we andere jaren in
de maanden augustus/september the-

mazittingen gehouden waarin in korte
tijd een fors aantal zaken van verdachten van fietsendiefstal werden behandeld. Dit had ook tot doel om de
nieuwe lichting studenten te waarschuwen voor de verleiding van heling, het
in bezit hebben van gestolen goederen.
Als je een fiets niet in de winkel koopt,
en tegen een veel te lage prijs, dan voel
je op je klompen aan dat het om een
gestolen fiets gaat. Dat je weinig geld
hebt, of dat er al eens een fiets van je is
gestolen, is geen argument. Heling is net
zo strafbaar als diefstal. Ook tegen een
heler wordt ‘een week per wiel’ geëist.
Bovendien heb je jezelf ermee.Alleen
als er kopers zijn voor gestolen fietsen,
zijn er mensen die fietsen gaan stelen.
Misschien wel de jouwe…
Is je fiets gestolen, doe dan aangifte.Als
een fietsendief wordt gepakt, probeert
de politie de eigenaar te vinden. Dat kan
het makkelijkst als er aangifte is gedaan.
Lukt het niet de eigenaar te vinden,
blijft de fiets een paar maanden op het
bureau, daarna gaat hij in een depot
en uiteindelijk worden de fietsen verkocht. Het geld gaat naar de staatskas.

Zo´n jaar geleden is er in de Vaartsebuurt een start
gemaakt met de buurtaanpak om problemen en wensen in de buurt aan te pakken.Vertegenwoordigers

Leefbaarheidsbudget

van bewoners en ondernemers, Cumulus, wijkbureau

Toegekende aanvragen

Binnenstad en de wijkagent werken in deze aanpak
samen om de Vaartsebuurt aantrekkelijker te maken.
Inmiddels is er een bewonerscommissie
en maakten de betrokkenen een eerste
analyse van de buurt op basis van politiecijfers, meldingen bij het wijkbureau
en ervaringen van de verschillende
betrokkenen. In de gehouden buurtenquête gaven bewoners hun mening over
de mogelijke verbeteringen in de buurt.
In een buurtgesprek hebben de betrokkenen de resultaten van de enquête
besproken en een plan van aanpak
gemaakt.
Als speerpunten om aan te werken
kozen zij voor:
• verbeteren van de speelplek in de
Jeremiestraat
• zoeken naar ruimte voor een voetbalkooi of basketbalveld
• een veiligheidsschouw
• PR-campagne met de RHD voor het
gezamenlijk goed schoonhouden van
de buurt
• verminderen van jongerenoverlast.
Hiervoor gaan de wijkagent en de
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jongerenwerkers van Cumulus meer
tijd besteden aan de Vaartsebuurt.
Tijdens de zomer heeft de Vaartsebuurt
niet stil gezeten. Eind juni liepen mensen van het wijkbureau en Cumulus, de
wijkagent en acht bewoners mee met
de nachtelijke veiligheidsschouw. In het
donker blijkt natuurlijk het beste waar
we de veiligheid kunnen verbeteren. De
wandeling heeft een wensenlijstje opgeleverd voor reparatie en uitbreiding van
verlichting, snoeiwerk en verbetering
van bestrating. Die zaken komen nu
eerst aan de beurt. In juli is de buurtborrel goed bezocht. Een leuke opsteker voor de organiserende
bewonerscommissie, die ook in de toekomst leuke activiteiten in de buurt wil
bedenken om bewoners met elkaar te
laten kennismaken. De bewonerscommissie krijgt in haar werk ondersteuning van Ralph Linnenbank,
opbouwwerker van Cumulus.

In de periode mei tot en met augustus
2003 zijn de volgende aanvragen voor
het leefbaarheidsbudget goedgekeurd:
• Snoeien kastanjebomen voormalige
Regentessenschool
• Aanbrengen verlichting Nieuwekade
53 t/m 151
• Buurtfeest Vaartsebuurt
• Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Smakkelaarsveld
• Kids-Art-Park 2003
• Han Vroom voetbaltoernooi
• Voetgangersoversteek St. Jacobsstraat
• Hekwerk en gevelbeplanting Zilverstraat
• Bijdrage jubileumconcerten UKV
• Bijdrage herstel ‘loertoeter’ Mariaplaats
• Bijdrage eettafel 55+ Wijk C
• Bijdrage drie activiteiten Vaartsebuurt
• Blauwe regens Loeff Berchmakerstraat
Voor het aanvragen van een bijdrage uit
het leefbaarheidsbudget kunt u terecht
bij het wijkbureau.

Wijkbureau Binnenstad
Als u vragen heeft over de gemeente
of over zaken die spelen in de wijk.
Als u ideeën heeft om dingen in de
straat of buurt te veranderen.
Als u klachten heeft over het onderhoud van speelplekken, straten en groen.
Als u een plan heeft ter verbetering
van de buurt en hiervoor geld nodig
heeft? Kom, bel, fax of email naar uw
wijkbureau!
Wijkbureau Binnenstad
Drift 10, 3512 BS Utrecht
tel. 2863960; fax 2863966
e-mail: binnenstad@utrecht.nl
ma t/m vr 09.00-17.00u

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Hoe schoon is Schoon eigenlijk?
De gemeente Utrecht doet er alles aan de stad zo schoon mogelijk te
houden. Met de aangekondigde bezuinigingen is dat geen eenvoudige
taak. In een vervolg op de speciale editie van de Binnenstadskrant over
Schoon, van november 2002, vragen we in deze rubriek naar de mening
van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
Deze eerste keer zijn we te gast bij An Dammerman, een bewoonster van het
Visschersplein. Zij heeft een duidelijke mening over Schoon in haar buurt, vooral
het winkelgebied van de Binnenstad.
“Op dit moment is de Binnenstad minder schoon dan ik in de afgelopen jaren
gewend was. Ik zie de groene veegwagentjes nu nog maar zo af en toe. Een
minder schone stad heeft ook invloed
op het gevoel van veiligheid. Nu valt dat
in mijn geval wel mee want ik beschouw
de stad als ‘van mij’. De Binnenstad is
mijn achtertuin en ik zal mij er niet
gauw onveilig voelen. Met een schone
stad laat de gemeente zien dat ze zorg
besteedt aan een goede presentatie. Ik
ben ervan overtuigd dat de bezoeker
dit ervaart als een gevoel van veiligheid
en de bevestiging van de verwachting
van een bezoek aan Utrecht”.
An heeft ook een kritische noot:“Graffiti vind ik een afschuwelijke verminking
van gebouwen. Bewoners ondernemen
vaak snel actie tegen de ve r f , maar soms
krijg je het niet meer helemaal weg.

Het valt me op dat de muren van huurwoningen meer onder de graffiti zitten,
dan die van huiseigenaren. Dat is jammer, want dit straalt af op de hele buurt
en trekt ook weer nieuwe graffiti aan.”
Uit navraag blijkt dat de corporaties hebben afgesproken de graffiti ook direct
te verwijderen. Ze moeten het alleen
wel weten. D a a rom kunnen de huurders
het beste meteen hun corporatie bellen, zodra er nieuwe graffiti verschijnt.
“Een grote verbetering in de buurt zijn
de kringlooppunten. Daar kun je zelf
oud papier en lege flessen weggooien.
Er wordt veel gebruik van gemaakt,
zoveel zelfs dat lege flessen naast de
volle flessenbak gezet werden. Daarin is
nu verandering gekomen, want gelukkig
bellen mensen regelmatig het telefoonnummer dat op de container staat, om
te melden dat die vol is.” Ook wil An

Fietswrakkenactie

Elke maand houdt de Dienst Stadsbeheer, in samenwerking met de politie en de
Reinigings- en Havendienst fietswrakkenacties in een deel van de binnenstad. Staat
er bij u in de straat een fietswrak, meld dit dan bij het wijkbureau.Tijdens de eerstvolgende fietswrakkenactie halen we het wrak weg.
De aankomende fietswrakkenacties zijn:
• 18 september van 9.00 tot 15.00 uur, in de zuidelijke oude stad
• 23 oktober van 9.00 tot 15.00 uur, in de noordelijke oude stad
• 20 november van 9.00 tot 15.00 uur, in de zuidelijke oude stad
In het stationsgebied worden de fietswrakken dagelijks weggehaald.

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

Restfvalcontainer op het Visschersplein

een lans breken voor de wijkagent:“Hij
heeft veel goede contacten opgebouwd
in de wijk en wij plukken daar de
vruchten van”.
An is een positief ingestelde vrouw, dus
als we vragen naar opvallende zaken geeft
zij een duidelijk antwoord.“Betrokkenheid en samenwerken”, zegt ze,“daar
draait het om.Toen ik hier pas woonde,
zag ik op weg naar mijn werk ’s morgens
vroeg een oudere bewoonster de stoep
voor haar huis schoonvegen. Dat heeft
indruk op mij gemaakt en ik heb mij
toen voorgenomen haar voorbeeld te
volgen. Dus veeg ik regelmatig de stoep
voor ons appartementencomplex”.
“In dat opzicht verkeren wij in een
ongelooflijk bevoorrechte positie nu er
een ondergrondse afvalcontainer op de
hoek Visschersplein/Boterstraat is. Het
is erg moeilijk in de Binnenstad een
geschikte plaats hiervoor te vinden,
door alle leidingen in de grond en
mogelijke vindplaatsen van oudheden.
Bovendien moeten de wagens van de
Reinigings- en Havendienst (RHD) zonder problemen de container kunnen
legen”.
An is wat we noemen een actieve
bewoner:“In samenwerking met wijkbureau Binnenstad, de RHD, de politie,
ondernemers en bewoners zoeken we
naar oplossingen om de Binnenstad
schoner en dus ook veiliger te maken.
Het plaatsen van de ondergrondse
afvalcontainer is hiervan een voorbeeld.
Natuurlijk zijn nu niet meteen alle problemen van opengesneden vuilniszak-

ken, zwerfvuil en het neerzetten van
afgedankt meubilair en witgoed opgelost. Maar gelukkig is er sinds kort de
reinigingspolitie met de bevoegdheid
proces-verbaal op te maken. Dit versterkt meteen het succes van de
ondergrondse afvalcontainer. Eigenlijk
ben ik heel benieuwd hoe vaak de reinigingspolitie moet gaan ‘schrijven’ nu de
container in gebruik is”.
Toch zijn er nog dingen voor verbetering vatbaar.An vindt het namelijk jammer dat door de zwarte kleur de
nieuwe urinoirs in de wijk helemaal niet
opvallen. Misschien een tip voor
Utrecht om bij de vele verwijsbordjes
in de Binnenstad ook de urinoirs te
vermelden?
We hebben ook over hondenpoep, een
grote ergernis voor bewoners én
bezoekers.“Bijna nooit zie ik hondenbezitters de poep van hun eigen hond
opruimen.Terwijl er om de hoek toch
zo’n ‘poepvrij’-bak staat met opruimzakjes… Kennelijk zijn er veel minder
honden in het winkelgebied van de Binnenstad dan in de buitenwijken, want
wij zien hier de hondenwachters niet.
Hopelijk kunnen zij in de toekomst ons
gebied in hun route opnemen”.
Lang wil An niet mopperen, want er zijn
genoeg goede ontwikkelingen.Tot slot
benadrukt ze nog eens:“Ik zei al eerder
dat de stad ‘van mij’ is, dus de stoep
ook. En die houd ik graag schoon.
Bovendien geeft een schone stad mij, en
waarschijnlijk ook andere mensen, een
veilig gevoel…”
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Nachtfotograaf Frans de Jonge

Verliefd op het licht
Red Als ik de woonkamer van Frans de Jonge’s huis in de Bergstraat binnenkom zie ik
direct dat het menens is. Niet vaak was ik bij
iemand wiens beroep zo duidelijk geprofileerd op de grond ligt. Fotograaf, ten voeten
uit. Nachtfotograaf, zo weet ik.

Zijn foto op de voorpagina van de deze krant komt
op de najaarstentoonstelling van de leden van Kunstliefde. Hij maakte de opname vanaf het dak van de
Bibliotheek, en richtte zijn camera op het stadhuis.

Tientallen stapels met witte, gele en oranje dozen
zijn over de gehele vloer verspreid. Ik herken ze uit
duizenden. In mijn kindertijd dacht mijn vader dat er
een talentvolle fotograaf in hem schuilging

Weg met de parkeergarages

De openingsvraag – waarom nachtfotografie? – blijkt
al meteen een domme zet.Volgens Frans sla ik een
essentiële vraag over, namelijk: waarom fotografie?
Frans:‘Men zegt altijd dat elke foto een verhaal vertelt. Mijn foto’s moeten wel duizend verhalen vertellen. Ik fotografeer om een sfeer vast te leggen. Ik wil
graag de tegenstellingen tonen.Vaak draagt een foto
ook iets symbolisch in zich. Iets dat me erg aanspreekt.’
Hij springt op en toont de eerste twee van een lange
reeks zwart-wit foto’s en vraagt ‘Wat is de waarheid
in de nacht?’ ‘Kijk, deze foto’s van de Nieuwegracht
bij nacht in de sneeuw zijn min of meer identiek op
het eerste oog.Alleen heb ik de bij de ene foto gefocussed op het licht van de lantaarn en de andere op
het water.’ Inderdaad, de tinten zwart zijn verschillend en eigenlijk is de sfeer van de twee foto’s totaal
anders. Grimmig versus Anton Pieck.
Maar waarom nachtfotografie?
Frans:‘Ik werd gegrepen door de schoonheid van de
nacht en kan het simpelweg niet laten daar steeds
weer op mijn eigen wijze foto’s van te maken. Let
wel op, tien minuten sluitertijd. Het is niet even een
fotootje maken.’

Elles Paijens

Frans de Jonge (foto’s Elles Paijens)

Negentien jaar geleden studeerde Frans af aan de
School voor Journalistiek. Hij wist op dat moment al
dat hij niet de journalistiek in wilde. ’Ik had op
school een fotografiecursus gevolgd en ben in een
jongerencentrum fotografieles gaan geven.Toen is
het balletje gaan rollen.’
De schoonheid van de nacht kreeg hem ook in de
greep in Kraków (Polen). In 1995 ging hij er voor het
eerst heen, verloor er zijn hart en kwam er vervolgens met regelmaat terug. In 1997 exposeerde hij in
het fotomuseum van de stad en bracht het fotoboekje “Nights in Kraków’ uit.
Ik blader het door en de treurige authentieke sfeer
op prachtige foto’s raakt me diep. Hier is geen toerist aan het werk geweest die, coûte que coûte
rolletjes vol knipt zonder zich eerst te bezinnen.
Frans weet wat hij doet en hij doet het goed; veel
oog voor detail, gevoel en symboliek. Het is dan ook
niet vreemd dat Kees Visser (30 jaar stadsontwikkeling in boekvorm), de redactie van de Museumnacht,
galeries en particulieren hem weten te vinden. Frans
kijkt naar de wereld met andere ogen en legt zijn
visie met precisie vast.
Van de fotografie kan hij niet leven. Hij heeft een afficheplakbedrijfje dat hem een vrij stabiel inkomen opleve rt .
Drie dagen per week is hij er druk mee. De overige
tijd besteedt hij aan fotografie en het maken van
gomdrukken (foto’s afgedrukt op zelfgemaakt fotopapier, in een zelfgekozen kleur). Het is een techniek
uit het midden van de negentiende eeuw met een
speciaal effect. Het hele proces vergt engelengeduld
en vakmanschap, en het resultaat is zeer apart.
Gomdrukken van Frans hangen in september op de
jubileumexpositie van de Kunstsalon.

Red Toen een stukje van de Binnenstad voetgangersgebied werd, jammerden de winkeliers dat ze in de
bijstand zouden komen. Moet je nu eens kijken:
zowat de hoogste huren van Nederland.
Auto-bereikbaarheid, parkeergarages, er zijn politici
die er hun leven voor willen geven.Wethouder Yet
van den Bergh beloofde haar schoen op te eten
– met vermoedelijk haar dood als gevolg – als de
bouw van de garage Grifthoek niet voor een bepaalde datum zou starten.Wethouder Jan van Zanen
geeft zijn politieke carrière op wanneer de garage
Lucasbolwerk wordt afgeblazen.
Het is een wonder dat Utrecht ondanks alle parkeergarages zo floreert.Want ze zijn slecht voor het
milieu, slecht voor de beleving van de stad, slecht
voor de bewoners, slecht voor de economie. Ze zijn
– kortom – een blok aan het been.Weg met die
krengen, om te beginnen met de garage Strosteeg.
Waarom papegaaien politici ko rtzichtige ondernemers
na? Wethouder Jan bijvoorbeeld weet wel beter. Hij
is goed voorgelicht. Op excursie in Londen bezocht
hij het prachtige winkel- en kantorencomplex rond
Liverpool Street Station.Voor de duizenden mensen
die daar werken en winkelen zijn er slechts 150 parkeerplaatsen. ’t Komt er op neer dat je er niet met
de auto kunt komen. En toch heb je daar huren waar
Corio alleen maar van kan dromen.
Het verschil tussen Londen en Utrecht is dat Londen
in zichzelf gelooft en Utrecht – tegen beter weten in
– niet. De stadsbestuurders denken dat Utrecht niet
aantrekkelijk genoeg is om de mensen uit hun auto
te krijgen. Maar intussen hebben veel bezoekers zich
er bij neergelegd dat ze beter niet met de auto naar
de stad kunnen gaan, althans niet naar het centrum.
En daarom komen ze met de bus of de trein.
Een columnist in het opgeheven Utrechtse gemeentekrantje pleitte destijds voor invoering van tol.
Geen reactie. Inmiddels heft Londen wèl tol, en is er
een enorme afname van het particuliere verkeer.
Verkeerswethouder Yet, ga eens naar ‘zusterstad’
Brno. Daar bouwen ze geen parkeergarages, maar
steken hun geld in het openbaar vervoer.Tien keer
zoveel passagiers (300 miljoen) als in Utrecht (33
miljoen). Ze zijn gek op auto’s, de Tsjechen, maar ze
rijden er niet zo veel mee in de stad. Nu wij nog.
Dick Franssen

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Cultuur
Breedstraatbuurt als
theater tijdens Uitfeest

Wethouder Van Zanen verdiept in Maartens dagboek

Speuren naar schat
Ook ooit “Zoek de Schat”
gedaan? Nu is er een nieuwe
speurtocht door het Museumkwartier!
Omdat de Schatzoekkaart in het Museumkwartier in 2001 en 2002 een
enorm succes is geweest, is er nu een
nieuwe speurtocht: Het geheime dagboek van Maarten.
De tocht is bestemd voor kinderen van
6-12 jaar. Onderweg zien de kinderen
en hun begeleiders veel bijzondere plekjes in het Utrecht Museumkwartier. Geholpen door spannende tips gaan ze op
zoek naar de antwoorden op vragen.

al de tocht “Zoek de Schat”. Nu liepen
ze samen met de wethouder het eerste
stukje van de route uit Maartens
Dagboek.
Informatie
De speurtocht start bij RonDom. O n d e rweg krijgen de kinderen een glaasje limonade in Museum Catharijneconvent. De
tocht kan op alle dagen van de week
gelopen worden, maar is op maandag
minder leuk, omdat dan de musea
gesloten zijn. Na afloop krijgt elke deelnemer een verrassing bij RonDom.
De speurtocht is voor ™ 2,50 te koop
bij RonDom, Domplein 9 en bij de VVV
Utrecht,Vinkenburgstraat 19.

Het geheime dagboek
Maarten neemt kinderen en hun begeleiders mee en vertelt over zijn leven
als weeskind in Utrecht. In Utrecht
waren vroeger veel weeshuizen. Ze
stonden op verschillende plaatsen door
de hele stad. Ook nu nog staan deze
gebouwen er, maar tegenwoordig hebben ze een andere functie.
In zijn dagboek beschrijft Maarten zijn
leven in het oude Utrecht.Aan de hand
van zijn dagboekfragmenten leren de
speurders meer over Utrecht en haar
historie.Tijdens de tocht komen de
deelnemers langs de verschillende
musea in het Museumkwartier.
Wethouder Van Zanen reikte
eerste tochten uit
Op woensdag 18 juni reikte Wethouder
Van Zanen van de gemeente Utrecht
de eerste speurtochten uit aan het
Museumkwartier-“testteam”. Deze meiden – ze wonen allemaal in de buurt
van de Springweg – testten in 2001 ook

De Utrechtse schrijfster Simone Arts
heeft Maartens belevenissen levensecht
beschreven.Alvast een tipje van de sluier.
‘Lief dagboek,

Met een theatrale wandeling door de
wijk laat de Breedstraatbuurt zich op 7
september tijdens het Utrecht Uitfeest
van haar beste kant zien.Vanaf twaalf
uur geven bewoners, ondernemers,
clubs en verenigingen op allerlei locaties voorstellingen met muziek, dans en
show. Dit alles op een surrealistische
manier in het thema "water. De bedoeling is dat de wandelaar met andere
ogen naar de buurt gaat kijken. De
organisatoren hopen met de wandeling
bewoners en ondernemers meer met
elkaar in contact te brengen om de
sociale cohesie in de buurt een belangrijke impuls te geven.
Op zaterdag begint het Uitfeest in de
Stadsschouwburg om acht uur met

Time Out,, een dansfeest dat theatraal,
zwoel en wervelend moet worden.
Om half negen presenteert het Nederlands Film Festival in samenwerking met
Impakt om half negen de Drijf In.Vanaf
het water en werf (Weerdsluis) kunnen
bezoekers genieten van de Nederlandse speelfilm Liever Verliefd‚ met Chris
Zegers.
Traditiegetrouw begint de zondag van
het Uitfeest om elf uur met het Oudegracht operaconcert, te beluisteren ter
hoogte van de Geertebrug. Zondagmiddag is in meer dan honderd culturele
instellingen wat te doen. De afsluiting
van het feest is ’s avonds om half negen
in de Schouwburg met het Gala van het
Utrechtse lied.

Tugendhat in Utrecht

van een reizende tentoonstelling over
de villa.

Architectuurcentrum Aorta en
gemeente Utrecht organiseren 12 september een internatiionaal symposium
over de Villa Tugendhat, het in deplorabele toestand verkerende meesterwerk
van architect Mies van der Rohe. De
villa staat in Brno, de stad waarmee
Utrecht tien jaar een band onderhoudt.
Tugendhat is tegen een helling gebouwd
en schuift langzaam naar beneden met
alle gevolgen van dien.
Het symposium vindt plaats in het stadhuis en duurt van half tien tot kwart
voor twee. Daarna volgt de opening

Voor verbetering vatbaar
Het Utrechts ArchitectenCafe en Aorta
zijn op zoek zijn naar voor verbetering
vatbare plekken in de stad Utrecht.
Voorstellen voor verbetering zijn ook
welkom.
Mail aorta@aorta.nu of schrijf naar
Achter de Dom 14, 3512 JP.
Met het materiaal wordt in het najaar
een tentoonstelling ingericht die zal
dienen als opstap voor een debat over
de inrichting van de openbare ruimte.

Vandaag zag ik Amalia weer. Ze vertelde
mij dat drie vriendinnetjes van haar, ook
uit het weeshuis, meel hadden gestolen
uit de keuken. En dat niet alleen! Nee,
ze hadden ook allerlei lekkernijen meegenomen en lakens en doeken.Al het
lekkers aten ze stiekem op en met de
lakens en doeken verkleedden ze zich.
Hun gezichten poederden ze met meel,
zodat niemand hen zou herkennen. Zo
gingen ze schaatsen op het ijs. De binnenvader, die over alle weeskinderen de
baas is, was woedend toen hij het hoorde. Nu moeten de drie meisjes voor straf
zes weken binnenblijven. Dat is eigenlijk
niet zo leuk natuurlijk, maar Amalia en ik
moesten er wel een beetje om lachen.
Maarten’

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

Villa Tugenthat (foto Dick Franssen)
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Pauselijke schatten eenmalig in het Catharijneconvent

Schatten uit het Vaticaan
Museum Catharijneconvent in Utrecht brengt de uitzonderlijke tentoonstelling: Pracht en Praal van de
Paus. Schatten uit het Vaticaan. De tentoonstelling
omvat circa honderd voorwerpen, onder andere uit
de pauselijke sacristie.Voor Nederland is dit een primeur. Nooit eerder gaf de paus toestemming om
deze kostbaarheden in Europa te laten zien. Doorgaans liggen de objecten veilig opgeborgen in de
sacristie, de voor bezoekers ontoegankelijke ruimtes
waar de paus zich verkleedt en waar ook de voorwerpen staan opgesteld. De schatten uit het Vaticaan
zijn van 11 september tot en met 30 november 2003
exclusief en eenmalig te bewonderen.Alle objecten
zijn de laatste twee eeuwen vervaardigd voor elf
verschillende pausen en ze zijn veelal rijkelijk versierd met goud, zilver en edelstenen. Spectaculair zijn
de tiara (driekroon), waarmee paus Johannes XXIII
(1958-1963) in 1958 werd gekroond en de ring van
zijn voorganger Pius XII (1939-1958). Ook zijn voorwerpen als mijters, boekbanden, kelken, borstkruisen
en reliekhouders te zien.

Tiara
Exclusief hoofddeksel voor de paus is de tiara (driekroon). Een tiara is een hoge kroon in de vorm van
een ouderwetse bijenkorf, versierd met drie kleinere
kronen. De paus droeg de tiara bij zijn kroning en tijdens plechtige intochten. In 1964 schafte Paulus VI
(1963-1978) dit gebruik na vijf eeuwen af.
Blikvanger op de tentoonstelling is de kroningstiara
van paus Johannes XXIII, een spectaculair voorwerp,
gemaakt van goud en zilver en versierd met edelstenen.
Het is het topstuk van de tentoonstelling, z owel voor
zijn intrinsieke waarde als symbool van het pausdom.
Deze neo-barokke tiara is in de negentiende eeuw
gemaakt voor Pius IX (1846-1878), de populaire
Johannes XXIII werd er in 1958 mee gekroond.

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
tel. 030-2313835, fax. 030-2317896
Internet
www.prachtenpraalvandepaus.nl
www.catharijneconvent.nl
Toegangsprijzen per persoon
volwassenen ™ 8,50
U-pas, 65+, groepen v.a. 20 personen ™ 7,50
CJP, 6 t/m 17 jaar ™ 5,50
MJK via NS of Europas Rabo ™ 5,50
MJK,Vrienden MCC, ICOM en Ver. Rembrandt ™ 2,50
kinderen t/m 5 jaar gratis
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 11.00 tot 17.00 uur.
Audiotour
Een audiotour in het Nederlands, Engels, Frans en
Duits is bij de entreeprijs inbegrepen.

Jubileum
Aanleiding voor de tentoonstelling is dat het dit jaar
precies 150 jaar geleden is dat Nederland, na de
reformatie, weer in bisdommen werd ingedeeld.Van-

Oude brandweerkazerne
kan verbouwd worden
Tiara

Fraai is ook de neo-gotische tiara van Leo XIII
(1878-1903), een geschenk van de katholieken in
Parijs. Een andere opvallend exemplaar is de driekroon van Paulus VI (1963-1978). De edelsmid wilde
met zijn ontwerp een verbinding laten zien tussen de
moderne paus anno 1963 en de moderne wereld
met zijn ruimtevaart. Deze tiara bevindt zich in Washington DC, op de tentoonstelling in Utrecht is een
replica te zien.

kruis

wege dit jubileum was het Vaticaan, bij hoge uitzondering, bereid voorwerpen uit te lenen. Dat het
Catharijneconvent alle gewenste objecten kreeg,
heeft ook te maken met stille diplomatie en uitstekende contacten. Museumdirecteur en medesamensteller van de tentoonstelling Guus van den
Hout kon circa zeventig objecten selecteren uit de
pauselijke sacristie. Deze zijn aangevuld met voorwerpen uit het Lateraans Paleis, de schatkamer van
de Sint-Pieter en het Museum van Rome.
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Nederlandse schat
Een voor Nederland belangrijk object is een Byzantijns kruisje uit de 6de eeuw.Volgens de overlevering
behoorde het toe aan keizer Constantijn. Dit is een
historische misvatting, want deze keizer leefde drie
eeuwen voordat het kruisje werd gemaakt. Na de
plundering van Byzantium (nu Istanbul) in 1204
kwam het terecht in de Onze Lieve Vrouwekerk in
Maastricht. Rond 1800 verdween het daar. Later
dook het op in het Vaticaan nadat het was geschonken aan Paus Gregorius XVI. Uit die tijd dateert ook
de reliekhouder van verguld zilver, Het kruisje dat
zolang in Nederlands bezit was, keert nu voor het
eerst in twee eeuwen even terug.

De weg is vrij voor de ingrijpende verbouwing
van de voormalige brandweerkazerne naast café
de Zaak aan de Korte Minrebroederstraat. De
gemeentelijke diensten hebben de plannen goedgekeurd en de Welstandscommissie is akkoord.
Tegen het plan was één bezwaarschrift ingediend,
door drs. M.I. Rigter uit Overvecht. Hij vindt dat
er onder de kazerne een parkeervoorziening
moet komen voor zoveel auto’s dat de
Ganzenmarkt autovrij kan worden gemaakt.
Het college vindt zijn bezwaar ongegrond.
De Utrechtse Mij tot Stadsherstel verandert de
kazerne in winkels, een kantoor en bovenwoningen.
Er komt een parkeervoorziening voor vier auto’s,
bestemd voor de bewoners .

Rotte plek
Eén van de rotste plekken in de Binnenstad wordt
aangepakt.Waarschijnlijk binnen enkele maanden
gaan de restanten van het in 1999 uitgebrande
winkel- studentenpand Wittevrouwenstraat 10
vrijwel geheel tegen de grond en begint de nieuwbouw. Slechts enige historische resten blijven
gehandhaafd.

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Hoop op historisch museum
Red ‘Ik loop er warm voor, dat kun je wel zeggen’.
VVD-raadslid Gerard Abrahamse, die namens zijn
fractie het initiatiefvoorstel indiende om de voormalige rechtbank in de Hamburgerstraat in te richten
als stedelijk historisch museum, is helemaal vol van
het idee.‘Wees eerlijk, het zou toch fantastisch zijn
als het er kwam. Ik weet zeker dat er in de stad een
groot draagvlak voor is, niet alleen bij de leden van
de vereniging Oud Utrecht.Heel wat steden hebben
zo’n museum.Utrecht niet, en dat terwijl er hier fan-

Gerard Abrahamse voor zijn gedroomde museum

tastische collecties zijn.Alleen al in het depot van
het Centraal Museum liggen tienduizenden objecten.Het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum
heeft ook een enorm bezit. Misschien zou de
collectie van bijvoorbeeld het Wijk C-museum
ook een rol kunnen spelen‘
Het VVD-voorstel komt op een moment dat het
college al besloten heeft om de meeste ruimte in
het complex te verkopen aan projectontwikkelaars,
die er dan appartementen van kunnen maken.
De gemeente Utrecht kocht de gebouwen een jaar
of vijf geleden met de bedoeling er Het Utrechts
Archief in onder te brengen. Dat plan is inmiddels
wegens de hoge kosten geschrapt.Van een volledige
verhuizing is geen sprake meer. Het Archief krijgt in
de Hamburgerstraat alleen een tentoonstellingsruimte en een publieksfunctie, dat wil zeggen dat de
bezoekers er via de computer informatie kunnen
opzoeken. Intussen staan de gebouwen – thans in
gebruik bij Sophie’s Palace – te verpieteren. Met
name de ‘nieuwbouw’ aan de kant van de Korte
Nieuwstraat ziet er niet uit
Gerard Abrahamse heeft het oog laten vallen op
het middelste gebouw, het eigenlijke rechtbankgebouw, daterend van 1827 en ontworpen door architect Kramm. Het haaks daarop staande
kantongerecht van architect Metselaar moet – zo
vindt hij – ook een op de stad gerichte bestemming
krijgen.Alleen voor de ‘nieuwbouw’ ligt wonen voor
de hand.
Op de vraag of het niet simpeler is het Centraal
Museum meer de functie te geven van stedelijk his-

torisch museum, antwoordt hij:‘Dat gaat ver. Dat
zou een totale verandering betekenen. De aandacht
is door de jaren verschoven naar moderne kunst.’
Het is duidelijk dat Abrahamse eventuele pogingen
om het Centraal Museum radicaal ‘om te turnen’
onrealistisch en onverstandig vindt. Hij zou in zo’n
streven museumdirecteur Sjarel Ex ook niet aan zijn
kant krijgen. Ex staat daarentegen wel positief tegenover het idee van een apart historisch museum.
Net als directeur Jamar van het Archief trouwens.
Ze hebben beide toegezegd in een werkstichting
te willen gaan zitten die de mogelijkheden onderzoekt.
Het eerste grote punt waarmee die stichting te
maken krijgt is natuurlijk het geld. De investering is
geschat op 8,2 miljoen euro, de exploitatie op
330.000 euro per jaar.
Abrahamse denkt dat mede dankzij sponsoring en
donaties van culturele fondsen de financiële kant te
regelen is.Vervolgens komt dan de vraag aan de orde
hoe je het museum aantrekkelijk maakt voor een
breed publiek? Ook daar moet een antwoord op te
vinden zijn.
Het initiatiefvoorstel gaat uit van minimaal 25.000
bezoekers per jaar, uiterst bescheiden in vergelijking
met het Amsterdams Historisch Museum, waar per
jaar een kwart miljoen mensen komen.
Prof. dr. R.E. de Bruin, bijzonder hoogleraar Utrechtstudies, vindt dat er meer dan genoeg materiaal is
om ‘een rijk beeld van de Utrechtse geschiedenis te
geven’. De mogelijkheden voor wisselende tentoonstellingen noemt hij ‘schier eindeloos’.

Oosterkade knokt tegen sloop
Red Niemand heeft er bezwaar tegen
dat op het zogenaamde Van der Lindenterrein, een groot gebied vol vervallen
schuurtjes en andere bouwvallen achter de Oosterkade, woningbouw komt.
Maar wèl is er protest tegen de manier
waarop projectontwikkelaar Sperwer
Beheer, gelieerd aan bouwbedrijf Niron,
omgaat met de Oosterkade zelf. Het
bedrijf wil daar drie huizen, waarvan
één met verbindingspoort naar het achterterrein, vervangen door twee blokjes appartementen.
De buurt acht de sloop van de drie
huizen volkomen onnodig en vindt de
strakke blokjes helemaal misplaatst op
die plek.
De Welstandscommissie is het met dat
laatste niet eens. Ze heeft waardering
voor het bouwplan. Maar ze heeft ook
respect voor de kwaliteit van de argumentatie van de buurt. Bewoners heb-

ben een twee meter lange fotomontage
van de hele Oosterkade gemaakt, met
de bedoeling aan te tonen dat de
nieuwbouwblokjes een dissonant zullen
vormen. Hun presentatie heeft geleid
tot de opdracht aan de architect nog
eens naar het kleurgebruik te kijken.
Een aantal woningen op het achtterrein
grenst aan het voormalige, sterk verwaarloosde Labrehuis - ook eigendom
van Niron - dat verhuurd is aan garage
Ram.
Duidelijk is inmiddels dat het nieuwbouwplan niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd zolang de garage in het
Labrehuis blijft.Woningbouw naast een
garage is namelijk niet toegestaan.
Niron wilde dat de drie huizen op de
Oosterkade per 1 juli zouden leegkomen, maar de bewoners zitten er nog
steeds, en hopen dat te kunnen blijven
doen.

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

Marlies Poetsche, bewoonster van de poortwoning:
‘Zo’n authentieke straat als de Oosterkade moet je koesteren’.
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Beheervisie

Goede
’t Springertje moet blijven
De wijkraden hebben vanaf het begin ruim
gebruik gemaakt van de bevoegdheid ongevraagd advies te geven. In het afgelopen jaar
deden ze dat 25 keer. De gemeente bleek
geen intern werkproces te hebben vastgesteld
voor de afhandeling van ongevraagde adviezen. Daardoor gingen adviezen binnen de
organisatie zwerven, werden niet beantwoord, laat beantwoord of raakten zelfs
kwijt. Dit deed afbreuk aan de motivatie van
de leden van de wijkraden. Daarom heeft de
gemeente intern een werkwijze vastgesteld
hoe om moet worden gegaan met ongevraagde adviezen.
De laatste tijd bracht de Wijkraad de volgende
adviezen uit.
Breedstraatbuurt
De wijkraad Binnenstad heeft kennisgenomen van de
verschillen van mening die zijn ontstaan tussen
bewoners en gemeente over de toekomstvisie
Breedstraatbuurt. Bewoners en gemeente zijn het
vrijwel eens over de toekomstvisie.Alleen verschillen zij van mening over hoe het eindplaatje bereikt
moet worden. De wijkraad vindt dat deze verschillen
van inzicht de verbetering van de buurt niet in de
weg moeten staan. Zij roept de gemeente op een
extra impuls te geven.Volgens de wijkraad kunnen
een aantal stappen gezet worden om al dichter bij
het eindplaatje te komen:
1. Schoon, heel en veilig: het verbeteren van de randvoorwaarden op het gebied van openbare ruimte en
veiligheid.
2. Bestrijding van overlast door strenge handhaving.
Zonodig door tijdelijke of permanente sluiting van
overlastgevende instellingen.
3. De buurt meer voetgangersvriendelijk maken.
4. De gemeente moet opnieuw kritisch kijken naar
het beleid t.a.v. coffeeshops en prostitutie. De ervaringen in de Breedstraatbuurt met deze onderwerpen kunnen wellicht aanleiding zijn tot het
aanscherpen van het beleid.
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5. Het stimuleren van de economische en toeristische mogelijkheden van het gebied (met name de
Voorstraat).
Basisscholen Binnenstad
De Wijkraad heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit de locatie Puntenburg van de Twijnschool te willen sluiten. Door dit besluit worden
veel ouders en hun kinderen getroffen.Voor kinderen zijn er nauwelijks alternatieven in de Binnenstad:
de overige basisscholen werken met wachtlijsten.
Bovendien is het de verwachting dat het aantal leerlingen in de Binnenstad zal toenemen. Dat betekent
dat er in de toekomst eerder meer dan minder
capaciteit nodig zal zijn.Als hieraan niets wordt
gedaan, betekent dit dat kinderen buiten de binnenstad naar school moeten worden gebracht.
Kinderdagverblijf ’t Springertje
Cumulus blijkt het voornemen te hebben het kinderdagverblijf ’t Springertje op de Springweg te
sluiten. De kinderen die van het verblijf gebruik
maken moeten verhuizen naar de Abstederhof. De
wijkraad wijst nogmaals op het feit dat naar verwachting het aantal kinderen in de Binnenstad fors
zal groeien. Sluiting van het kinderdagverblijf staat
haaks op die ontwikkeling. Bovendien draagt het kinderdagverblijf door zijn ligging bij aan het vergroten
van de veiligheid en sociale controle in de NV-huistuin. Een binnenstadsruimte die over het algemeen
veel last heeft van criminaliteit. De wijkraad vraag
het college al zijn invloed bij Cumulus aan te wenden
om sluiting te voorkomen.

Wijkraadpleging begin oktober
De Wijkraad heeft de wijkraadpleging uitgesteld
tot begin oktober. De wijkraadpleging zal huis
aan huis bezorgd worden en het leidende thema
zal zijn: ‘openbare ruimte in de Binnenstad’.
Door het invullen en opsturen van deze wijkraadpleging, brengt u de Wijkraad op de hoogte
van uw mening over dit onderwerp. Reageer
dus! Want met uw mening kan de Wijkraad Binnenstad beter zijn werk doen!

Red Ruim vijf miljoen euro aan maatregelen
en voorzieningen is nodig om het Zocherplantsoen – de singels rond de Binnenstad
– weer in orde te brengen. Dat is de gezamenlijke conclusie van omwonenden en bewonersgroepen, verenigd in een klankbordgroep,
en van een ambtelijke projectgroep. Ze hebben met het oog op hun werkzaamheden
twee studies laten verrichten: een cultuurhistorische analyse en een inventarisatie
met aanbevelingen voor de ecologische
kwaliteiten van het park.
Het college heeft in juli hun ‘beheervisie’ overgenomen. In september komt het rapport in de raadscommissie.
In samenwerking met de klankbordgroep volgt per
deelgebied een nadere uitwerking. De volgorde van
aanpak is: Hieronymusplantsoen (2003),Weerdsingel
OZ/Wittevrouwensingel (2004) , Lucasbolwerk
(2004) , Lepelenburg (2005), Lepelenburg-Ledig Erf
(2005),Willemsplantsoen (2006) en Pelmolenplantsoen (2006)
In de investeringsplanning tot 2006 is 1,5 miljoen
opgenomen. Op een informatieavond in augustus is
gezegd dat het waterschap misschien ongeveer één
miljoen bijdraagt.
Vijf kilometer
Het singelgebied rond de Binnenstad heeft een lengte van meer dan vijf kilometer. Ofschoon het een
smal park is, schept het de illusie van een groot
groen gebied. Het besluit tot aanleg op de oude verdedigingsgordel rond de stad dateert van 1828/1829.
Het park naar een ontwerp van Zocher had twee
doelen: een wandelgebied voor de burgerij en een
fraaie rand rond de stad als uitnodiging voor uitbreidingen aan de buitenkant van de singels.
Het singelgebied nu is een Rijksmonument. Dit dankzij het gegeven dat het een van de oudste nog
bestaande openbare parken in Nederland is, waarvan
veel bomen en elementen nog dateren uit de tijd van
de aanleg. Er zijn meer dan zeshonderd bomen
ouder dan honderd jaar. In heel Nederland staan
maar vier andere parken op de Rijksmonumentenlijst, waarvan het Wilhelminapark er één is.
Dag en nacht veilig
Vooral na 1950 heeft het singelgebied aan kwaliteit
ingeboet. Dankzij een samenhangend pakket aan
maatregelen voor beperkte herinrichting, en voor
beheer en toezicht kan het met het park weer goed
komen.
Het rapport omschrijft het plangebied als het gebied

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Singelgebied

bedoelingen, weinig geld
van de singel rondom de Binnenstad, tussen de
gevels aan de binnen- en buitenzijde. Het stuk bij het
stationsgebied komt er pas bij als de singel daar
weer hersteld is.
Het huidige gebruik van het plantsoen (wandelen,
joggen, recreatief sporten en zonnen) dient volgens
de beheervisie meer kansen te krijgen, onder meer
door vergroting van de belevingswaarde en uitbreiding van de wandelmogelijkheden (singel rond). Over
nut en noodzaak van een ondergrondse parkeergarage neemt de beheervisie geen standpunt in.
Ondanks het intensieve gebruik moet het park
schoon en heel zijn, met een sterke vermindering
van onachtzame activiteiten die de vegetatie beschadigen.Verder moet het een park met ecologische
waarden zijn voor dieren (vogels, vlinders, vleermuizen) en planten (onder bomen een gras- en
kruidlaag en stinsen).
Aanwezige cultuurhistorische waarden in het park
verdienen bescherming en verdwenen waarden dienen weer zichtbaar gemaakt te worden.
Ten slotte: het moet een veilig park zijn. Het zou dag
en nacht te gebruiken moeten zijn voor wandelingen
en als toegang tot woningen. Het gevoel van onveiligheid kan onder meer worden verminderd door
struikpartijen op enige afstand van doorgaande
paden te situeren.
Parkcoördinator
Om de ambities te halen, moet het volgende gebeuren: betere regelgeving ten aanzien van kabels en leidingen, bouwactiviteiten en evenementen, aanstellen
van parkwachters en een parkcoördinator (verzorgen van afstemming activiteiten van diensten en

De auto’s zijn opgerukt in het Singelgebied

andere organisaties), vernieuwen paden en meubilair,
zoals banken, afvalbakken, lichtmasten, speeltoestellen, informatieborden en (heel belangrijk) voethekjes
ter bescherming tegen parkeren en door park rijden,
ontwikkelen gras- en kruidvegetatie door maaibeheer, minimaliseren graafactiviteiten, stimuleren van
muur- en watervegetaties op bredere stukken, aanplant van structuurbepalende en decoratieve heesters, behoud en herstel van de boomstructuur (de
oorspronkelijke structuur is deels verdwenen door
aanplant van nieuwe bomen; kap of verplanten van
deze bomen wordt voorgesteld) en herschikken van
parkeerplaatsen.

harding opgerukt tot op de voeten van bomen. Op
de Malie- en Tolsteegsingel worden mogelijkheden
gezien voor een smallere verharding.
Bij de oevers moet een afweging gemaakt worden
tussen cultuurhistorische en ecologische belangen.
Dit geldt vooral voor de beschoeiing. Enerzijds
zouden de huidige oeverlijnen gehandhaafd moeten
worden, anderzijds is een lage beschoeiing oorspronkelijker en gunstiger voor plant en dier, maar dit leidt
tot verandering van de oeverlijn
Strenge handhaving van het hondenbeleid is nodig.Voor
sommige hondentoiletten en -speelweiden zijn betere, geschiktere plaatsen binnen het gebied te vinden.

Met name aan de buitenkant van de singels is de ver-

Ben Nijssen

Stichting houdt vinger aan de pols
Red Dat het opstellen van een beheervisie
geen garanties voor de toekomst hoeft te
geven blijkt wel uit het feit dat ook al in 1988
een beheervisie is opgesteld. Deze verwaterde, o.a. door geldgebrek, al snel en verween
ten slotte geheel uit het zicht. Dit is een van
de redenen dat een groep Utrechters besloten heeft om de Stichting Singelgebied
Utrecht op te richten.
Leden van de stichting hadden zitting in de klankbordgroep, maar vinden de voorstellen te minimaal.
Als de investeringen op korte termijn op 5 miljoen
euro geraamd worden, dan is toekenning van 1,5 miljoen geen erkenning van het te voeren beleid. Door
de klankbordgroep werden verdergaande maatregelen voorgesteld ter bescherming dan in de beheervisie opgenomen; bovendien is ook hier te weinig geld
voor uitgetrokken. Een parkcoördinator werd ten
zeerste aanbevolen door de klankbordgroep.Toegejuicht wordt dat beheersfuncties bij de wijk Binnenstad worden geconcentreerd; echter positionering
en bevoegdheden van de parkcoördinator moeten
veel duidelijker worden vastgelegd.
In de beheervisie is door de gemeente duidelijk
gesteld dat het gebied geen statisch geheel is en met
zijn tijd moet meegaan. Een goede belangenafweging
is daarbij van groot belang. Gevreesd wordt dat de
belangen van het singelgebied toch teveel ondergeschikt zullen zijn aan andere belangen.
Sterkste voorbeeld hiervan is de geplande bouw van
de parkeergarage Lucasbolwerk.Werd tien jaar geleden nog vastgesteld dat de bouw van deze garage
niet mogelijk was, zonder aantasting van het plantsoen en mogelijke archeologische resten, nu worden

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

deze waarden bijgesteld. Midden in deze droge
zomer werden wortels van bomen doorgehakt om
herplaatsing succesvoller te maken (?). Nog meer
bomen worden bedreigd wanneer er bij de bouw
iets mis zou gaan. Door de geplande bouw wordt
herstel van een sterk verwaarloosd deel van het
plantsoen sterk vertraagd.
Een andere belangenoverweging is gemaakt bij het
Servaasbolwerk. De bunker moet verdwijnen ten
gunste van de bouw van een appartementencomplex. De stichting stelt zich op het standpunt dat er
bij de verschillende afwegingen te weinig is gekeken
naar de belangen van het Zocherplantsoen In de
Tweede Wereldoorlog is er door de bezetters voor
de bouw van de bunker een stuk van het plantsoen
afgesnoept. In plaats van dit te herstellen wordt het
afgesnoepte stuk vergroot voor de bouw van het
appartementencomplex.
Er zal sprake zijn van veel zwaar vrachtverkeer en
aantasting van het omliggende gebied door de bouwactiviteiten zelf.
Gevreesd wordt verder dat de belangen van het verkeer het steeds weer zullen winnen van het belang
van meer lucht voor de wortels van de bomen. Dit
blijkt ook weer bij de Wittevrouwensingel, waar nu
de hoofdriolering wordt vernieuwd. De totale wegbreedte wordt hier gehandhaafd.Voor het snelverkeer kon er wel wat ruimte af, maar nu krijgen de
fietsers een eigen strook.
Kortom volop werk aan de winkel voor een Stichting die de belangen van het Singelgebied echt wil
behartigen en de gemeente scherp wil houden. De
stichting zal niet aarzelen naar de rechter te stappen.
Ben Nijssen
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RHD zet alles op een rij
De gemeente Utrecht haalt wekelijks uw rest-

door de straat, ’s avonds tussen 17.30 en 20.30 uur.
In de KCA-kalender, die jaarlijks huis-aan-huis verspreid wordt, kunt u aan de hand van uw wijknummer aflezen wanneer de chemocar in uw straat
komt.Weet u uw precieze nummer niet? Neem dan
contact op met het Chemisch Afvalstoffen Depot
van de RHD, telefoon 030-286 68 70.
Wilt u eerder van bijvoorbeeld uw verfblikken of
thinner af, dan kunt u deze (gratis) inleveren bij de
afvalscheidingsstations.

afval en gft-afval op. Oud papier, glas en textiel kunt u zelf wegbrengen. Binnen de singels
wordt oud papier bovendien elke woensdag
tussen 7.00 en 8.00 uur opgehaald. In dit
overzicht kunt u zien waar u bij u in de wijk
terecht kunt met uw gescheiden afval.

Waar kunt u terecht met uw oud papier, glas en textiel?
Op een kringlooppunt staan ondergrondse containers waar u papier, glas, en op bepaalde punten ook
textiel kunt brengen. Niet al het ingezamelde glas
kan op kleur gerecycled worden. Daarom hebben
sommige kringlooppunten glascontainers voor bontglas, waar alle kleuren door elkaar (ook wit glas)
kunnen worden ingeleverd, en andere kringlooppunten containers waar glas op kleur kan worden aangeboden (wit, bruin en groen glas apart). Flessen en
potten met een afwijkende kleur -blauw of roodgooit u bij voorkeur in het groene vak.
Waarom niet overal glas scheiden?? De verwerkingscapaciteit is nog niet zodanig dat we 100% glas
kunnen recyclen.
Spelregels gebruik kringlooppunten:
☛ Gebruik zoveel mogelijk het kringlooppunt in
uw buurt.
☛ Prop het materiaal (papier) niet met te grote
hoeveelheden tegelijk naar binnen.
☛ Zet het in te leveren materiaal niet naast de
inwerpzuilen.
☛ Deponeer plastic tasjes en onbruikbaar verpakkingsmateriaal in de afvalbak.
☛ Controleer of de container ook echt vol is, ook
al staat er materiaal naast.
☛ Bel de RHD bij vervuiling of als de containers
vol/ onbruikbaar zijn: op werkdagen van 9.0017.00 uur 030 – 286 68 00, ’s avonds en in het
weekend 0800 – 2 800 800.
Afvalscheidingsstations
Bij de afvalscheidingsstations kunt u gratis bijna al uw
afval inleveren, zoals:
afvalhout, aarde en puin, tuinafval, aluminium, zink,
koper, roestvrijstaal, wasmachines, koel- en vrieskasten, glas (wit, bruin en groen), papier en karton, klein

Kringlooppunt Gorterstraat/Nicolaas Beetsstraat

chemisch afval, asbesthoudende materialen (in speciaal plastic verpakt en met een mededeling onder
voorschrift), kleding en textiel, overig grof huisvuil.
Utrecht heeft drie afvalscheidingsstations:
Afvalscheidingsstation Tractieweg,Tractieweg 120
(industrieterrein Cartesiusweg)
Afvalscheidingsstation Lunetten, Zwarte Woud 250.
Afvalscheidingsstation De Stits, De Meern.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
9.00-17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. In de
periode van 15 maart tot 15 oktober zijn de afvalscheidingsstations ook op donderdagavond geopend,
tot 21.00 uur.
Grofvuil, snoeiafval?
Dit kunt u zelf wegbrengen naar de afvalscheidingsstations. U kunt het ook op afspraak op laten halen
door de RHD (gratis). Hiervoor kunt u een afspraak
maken via de grofvuillijn van de RHD,
030 – 286 69 00, op werkdagen van 9.00 tot 17.00
uur.
Klein Chemisch Afval
KCA wordt huis-aan-huis ingezameld door de chemocar.Twee keer per jaar rijdt de chemocar bij u

Kringlooppunten bij u in de buurt
papier
Lepelenburgplantsoen
ja
Lucasbolwerk
ja
Mariaplaats/bij Conservatorium
ja
Van Asch van Wijckskade/Noorderstraat
ja
Bartholomeusbrug
ja
Gorterstraat/Nic.Beetsstraat
ja
Tolsteegbrug/ Wijde Doelen
nee
Jacobskerkhof
ja
Strosteeg
ja
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Reinigings- en Havendienst

glas
wit, bruin, groen
bont
wit, bruin, groen
wit, bruin, groen
bont
wit, bruin, groen
wit, bruin, groen
bont
bont

textiel
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee

Ergernissen
Te vroeg of te laat buiten zetten van vuilniszakken!
Met stip op één. Het is bekend dat de huisvesting
in de Binnenstad over het algemeen niet toelaat dat
er massaal vuilniszakken opgeslagen kunnen worden,
daarom wordt er ook twee keer per week ingezameld. Maar zelfs dan nog worden veel zakken op elk
denkbaar tijdstip buiten gezet. Daarom verzoeken
wij u vriendelijk (en dringend) om rekening te houden met uw mede-Binnenstadbewoners en uw afval
niet eerder aan te bieden dan 21.30 uur op de avond
voorafgaand aan de inzameldag. De reinigingspolitie
controleert op het verkeerd aanbieden van afval; een
vroege of late zak kan u dus geld gaan kosten!
Bedankt voor uw medewerking!

Milieukeurmerk voor
drie restaurants
Het Hemelse Gerecht en en brasserie Moby
Dick hebben, samen met boerderij Mereveld, de
eerste Utrechtse Milieubarometers ontvangen.
De barometer is het landelijk bekende keurmerk
voor de vrijetijdssector. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de horeca-ondernemer een
fors aantal milieumaatregelen nemen, veelal op
het gebied van gas-, water- en energiebesparing
en afvalscheiding. Enkele verplichte maatregelen
zijn: afvalstromen en energieverbruik bijhouden,
energie besparen bij verlichting en andere apparatuur, water besparen bij kranen, douches en
toiletten en afval scheiden in minimaal vier soorten. Enkele keuzemaatregelen zijn: groene
stroom gebruiken, warmte terugwinnen uit ventilatielucht, geen stukverpakkingen gebruiken,
duurzaam servies, bestek en milieuvriendelijk
papier gebruiken.
Dankzij de maatregelen besparen ze op gas,
water en elektriciteit. Bovendien komen ze in
aanmerking voor een aantal gunstige subsidies en
fiscale regelingen.

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl

Buitenlanders over de Binnenstad:

Klein dorp met mondiale allure
Red Vanuit het buitenland zijn ze neergestreken in Utrecht. Onder de prachtig gerenoveerde
gevel van de Winkel van Sinkel vertellen vier
mannen wat ze vinden van de Binnenstad. Bijna
lyrisch zijn ze. Schoon, mooi, sfeervol. Totaal
onvergelijkbaar met de centra van andere grote
steden, waar het veel gestresster zou toegaan.
‘En dan dat overschot aan vrouwen…
Stéphane (Frankrijk, relatie met een Utrechtse en
Nederlandofiel), Mahmoud (Jordanië, globetrotter,
filmmaker, verliefd op Utrecht en bijna vader van een

Stéphane en Zerouk (foto Elles Paijens)

Slapen op stoelen
‘De nachtelijke afsluiting van Hoog Catharije komt
dichterbij. Een breed samengestelde werkgroep met
onder andere GG&GD, Politie, NS, Corío en Centrum Maliebaan meent een plek te hebben gevonden
voor de ongeveer 110 verslaafde dak- en thuislozen
die er thans nog verblijven. Zij zien mogelijkheden
om de bestaande voorzieningen voor dagopvang uit
te breiden tot het hele etmaal. De HC-slapers kunnen daar dan terecht. De bezoekers kunnen er, zo
schrijft wethouder Spekman,'op zelf gekozen
momenten rusten.’
Hij vervolgt:‘Het vol continu karakter van deze
opvang noopt tot de keuze van opvang op stoelen.
Dat betekent dat er ook op stoelen geslapen
wordt. Overigens is dat op dit moment ook de
realiteit binnen de dagopvangvoorzieningen. Grote

Utrechts kind), Zerouk (Algerije. Politiek vluchteling met
asielstatus, fotograaf) en Samer
(Libanon, hopeloos verliefd op
een Nederlandse) spreken al
aardig Nederlands.
Utrecht is een heel klein dorpje
met een ongekende mondiale
allure.Alles is met de voet te
doen, prachtige kerken, de
grachten met terrassen, de student op de fiets. Die fantastische situatie heb je nergens
anders in de wereld, volgens
Mahmoud. Hij kan het weten,
Dit is Zerouks Utrecht (foto Zerouk)
want hij volgde als filmer een
paar jaar lang een Utrechtse stadszwerver en maakt
prachtige panden in handen komen van winkelketens
er het docudrama ‘Slimme Hassan’ van. Op veel fesdie alles op elkaar laten lijken. Utrecht zou volgens
tivals trok de film volle zalen. Na afloop begonnen de
hem zich beter moeten gaan profileren als een uniekijkers vaak over de beelden van de grachten. Ze
ke winkelstad waar aparte designers de boventoon
waanden zich in sprookjesland en konden niet gelovoeren.‘Kijk eens goed rond, iedereen in Utrecht is
ven dat het er in het echt ook zo uitziet.
more or less hetzelfde gekleed. Ik zie geen emoties,
Stéphane:‘ Ik kan me daar absoluut iets bij voorstelgeen extremen. Dat vind ik echt jammer. Misschien
len. Utrecht in de winter bijvoorbeeld wanneer de
heeft het ook wel te maken met jullie koelbloedigstad is ondergedompeld in de mist. Dan lijkt het wel
heid.Vandaag is het bloedheet, maar jullie laten je
of we een eeuw terug in de tijd zijn. Geweldig vind ik
niet gek maken.’
dat. De Binnenstad is ook zo goed onderhouden, fris
Mahmoud is bang dat het unieke karakter van de
en schoon.Uitnodigend voor mensen van elders . En
stad zal veranderen. Hij houdt een warm pleidooi de
dan al die festivals. Bij ons in Parijs worden ze allestad te laten zoals ze nu is.Als hij hoort dat destijds
maal aan de rand van de stad gehouden. In Utrecht
voor de bouw van Hoog Catharijne een aardige
niet, alles in het hart , het liefst rondom of zelfs in de
buurt is opgeofferd schudt hij niet-begrijpend het
gracht’.
hoofd. Houden de Utrechters wel genoeg van hun
stad, vraagt hij zich af.‘Het is gek, maar niemand in
Import
mijn vriendenkring komt oorspronkelijk uit Utrecht.
Samer vindt het jammer dat je ook in de Binnenstad
Iedereen is import.’
voortdurend tegen de globalisering op loopt. Hij is
van huis uit architect en hij vindt het pijnlijk dat
Elles Paijens

delen van de dag worden slapend op stoelen doorgebracht.
Daarbij zij aangetekend dat sommige organisaties in
Nederland vinden dat opvang op stoelen beneden
de (menselijke) maat is: slapen doe je liggend. De
doelgroep zelf geeft aan vooral behoefte te hebben
aan onderdak en veiligheid. De manier van slapen is
van minder belang.’

Nota over coffeeshops
Er zijn gemeentelijke nota's onderweg over het
beleid ten aanzien van de achttien coffeshops in de
Binnenstad en over verplaatsing van de prostitutie
van de Hardebollenstraat naar het Zandpad. Het college is niet ontevreden over de coffeeshops in het
algemeen, maar vindt wèl dat er in de Breedstraatbuurt een overdosis is.

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

‘Servaasplannen'
nog niet zeker
Op de valreep is een politiek conflict ontstaan
over vervanging van de Duitse bunker in het Servaasbolwerk door een appartementengebouwen.
Het college van b. en w., dat al akkoord was gegaan,
geeft alsnog gehoor aan de oproep van de
meerderheid van de commissie stedelijke ontwikkeling om het bouwplan in die commissie te
bespreken.
Er zijn drie opvattingen: de eerste is dat het plan
gewoon moet doorgaan, de tweede dat de bunker
moet blijven staan en de derde dat de grond waarop
de bunker staat weer onderdeel moet worden van
het Zocherplantsoen.
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Vrouwen bloot, handel dood

Terras van café De Zaak waar volgens het weekblad Nieuwe Revu de mooiste vrouwen van Utrecht komen

Heeft u ook zo genoten van die heerlijke
zomer? Het is toch geweldig als een vakantie
niet verregent.Van mij geen klachten over het
weer, hoewel… Het is bekend – en dat komt
elk jaar wel een paar keer voor – dat als mensen schaars gekleed over straat kunnen lopen,
de consument niet veel behoefte heeft om
boodschappen te doen.
Vrouwen bloot, handel dood is dan een bekend
gezegde binnen de detailhandel. Een paar warme
dagen per jaar hebben wij zeker ingecalculeerd, maar
deze keer hebben wij wel een lange, extreem hete
zomerperiode gehad. Hierdoor hebben winkeliers
van kleine en van grootwinkelbedrijven in juli en
augustus nog eens extra moeten zweten. Door de
langdurige hittegolf hebben vele ondernemers, ook
in de Utrechtse Binnenstad, hun omzetten met wel
20 tot 60% zien teruglopen. Het blijkt dat vooral bij
de aanbieders van mobiele telefoons, het wit- en
bruingoed en de modezaken nauwelijks klanten over
de vloer kwamen. Het was angstig stil in de stad en
er zal nog veel moeten gebeuren om de schade die
de meeste winkeliers hebben geleden te compenseren.“Maar de horeca heeft er goed van geprofiteerd“ wordt er dan al snel geroepen. En dat blijkt
niet in alle gevallen te kloppen.
Het is waar dat je op de terrasjes in de Binnenstad
en op de werf dikwijls slechts met moeite een
plaatsje kon vinden. Maar heeft u ook binnen in die
restaurants gekeken? Geen mens te zien.Vooral een
probleem voor horecaondernemers die niet over
een terrasvergunning beschikken.Wie wil er nu
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binnen zitten met temperaturen van boven de 30°C?
Ik was dan ook niet verbaasd dat mensen die op een
bovenhuis wonen zich ’s avonds buiten op een stoeltje voor de winkeldeur van hun benedenbuurman
nestelden. Gezellig toch!
Wij kennen in Utrecht een duidelijk en liberaal terrassenbeleid.Wij hebben een college van B&W met
wethouders die weten wat hun verantwoordelijkheid is en regelmatig roepen dat Utrecht op de kaart
hoort en zich vooral gastvrij moet opstellen voor
toeristen. Hierdoor gesterkt is het toch niet vreemd
dat ook een enkele horecaondernemer – die om
wat voor reden dan ook niet over de juiste vergunning beschikt – bij hoge temperaturen het voorbeeld
van zijn bovenbuurman volgt? Dat hij om nog iets te
verdienen toch maar een enkel tafeltje buiten
plaatst?
Jawel, dat is vreemd. Dat is niet alleen vreemd, het is
verboden!
Dus worden in Utrecht de betreffende ondernemers, zonder enige waarschuwing vooraf, door de
dames en heren handhavers van de wet op de bon
geslingerd.
Waar zijn we nou toch mee bezig?
Goed, formeel heb ik natuurlijk ongelijk en heb ik
geen enkel recht om mij daar boos over te maken.
Maar ik zie in het buitenzetten van een paar tafeltjes
om aan te dineren geen enkel kwaad. Het uitschrijven van een bon in die gevallen kan ik dus alleen
maar interpreteren als een bewuste poging van de
overheid om ondernemertjes te pesten. Geweldig
dat de dames en heren handhavers van de wet zo
goed met hun verantwoordelijkheid en plichtsgevoel
weten om te gaan. Deden zij dat maar in alle gevallen.

Ik doel dit keer niet op het nog steeds afschuwelijke
probleem van winkeldiefstal en andere criminaliteit
waarin vele handhavers van de wet, maar vooral hun
bazen, tekort schieten. Nee het voorbeeld dat ik
deze keer gebruik heeft te maken met uw en mijn
veiligheid. De veiligheid van iedereen die in de Binnenstad woont, werkt, consumeert of winkelt.
Kunt u zich de brand in juli in de Hamsteeg nog herinneren? Gelukkig maar dat het maandagochtend
was en er nauwelijks winkelend publiek op straat
liep. Daarom was het ook niet zo ernstig dat men
bijna een uur moest wachten voordat men de locatie had gevonden waar de gastoevoer kon worden
afgesloten. (Overigens onbegrijpelijk dat de brandweer niet over die informatie beschikt.) Maar het
duurde wel erg lang voordat die ene brandweerauto
ook het wandelgebied kon inrijden. Onze actieve
handhavers van de wet waren voor de zoveelste
keer weer eens “vergeten “ de paaltjes te laten zakken waardoor men ook niet wist dat het betreffende
paaltje niet goed functioneerde. Hier word ik toch
zo moe van.Wie is daar verantwoordelijk voor?
Waarom kan dat zo langzamerhand niet voor eens
en altijd geregeld worden?
Over verantwoordelijkheid en brandweer gesproken: op onze brief die wij in december 2002 aan het
college hebben geschreven over de bloemenkramen
op de Oudegracht hebben wij tot op heden geen
antwoord ontvangen. Ik meld het maar even, want ik
zou u op de hoogte houden. Bij dezen dus.
Inmiddels hebben wij wel documentatie van de
brandweer gekregen over het kerstfeest en de
brandveiligheid. Dat is een goede zaak, hoewel wij
wel een beetje het gevoel krijgen dat men begint te
overdrijven.Aan versiering en aan het aantal bezoekers van de verblijfsruimte binnen ondernemingen
worden wel hele hoge en soms moeilijk te realiseren
eisen gesteld. Het moet natuurlijk allemaal wel uitvoerbaar blijven voor een ondernemer, anders
wordt hij voor de keuze gesteld om zijn bedrijfsuitoefening te staken of de voorschriften te negeren en
daarmee de wet te overtreden. De leden van Centrum Utrecht worden goed door ons voorgelicht en
zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Ik
ben ervan overtuigd dat zij zich netjes zullen gedragen en gehoorzaam de regeltjes toepassen.Want wij
beseffen maar al te goed dat de dames en heren
handhavers van de wet nu al handenwrijvend in de
startblokken staan om straks in die koude decembermaand te kunnen toeslaan en hun sancties te
kunnen opleggen. Regels zijn regels!
Lodewijk Osieck
Voorzitter Centrum Utrecht

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl
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Autodieven
De fractie van Leefbaar Utrecht heeft
met enige schrik kennisgenomen van
het feit dat Utrecht vierde staat in het
Nederlands klassement van autodiefstallen.Acht op de duizend auto’s
wordt jaarlijks gestolen, zo wijst een
analyse van het Verbond van Verzekeraars uit.
Volgens Leefbaar Utrecht draagt het
aantal autodiefstallen in belangrijke
mate bij aan het gevoel van onveiligheid
dat er is bij (een deel van) de bevolking
van de gemeente Utrecht, net als huisinbraken, tasjes- en laptoproof, fietsendiefstal, etcetera.

voorgestelde fasering. Beginnen met de
OV-Terminal en het direct omringende
gebied kan op instemming rekenen.
Daarna geeft het CDA er de voorkeur
aan de westkant van het plangebied aan
te pakken, om zo eerst de barrière en
de verkeersproblematiek aan de westkant weg te nemen. Daarna moet het
Vredenburg en omgeving worden aangepakt. Ook een deels gelijktijdige aanpak van deze gebieden is voor het CDA
denkbaar.
Fractievoorzitter Janssen over het plan:
“Met dit Masterplan is een eerste stap
gezet in de aanpak van het Stationsgebied. Maar we zijn er nog lang niet.”

GroenLinks steunt het beleid voor
nieuwe, en uitbreiding van, terrassen.
Het college zal komen met een handhavingsplan voor terrassen. GroenLinks
heeft gesuggereerd om hierin als ultieme sanctie, het direct intrekken van de
terrasvergunning, op te nemen. Ook
verwacht GroenLinks in het handhavingsplan duidelijkheid over hoe de
vrije doorgang op straat verbeterd gaat
worden.
GroenLinks is erg nieuwsgierig naar de
uitkomsten van de pilot ‘tropisch terras’.Van 1 juli tot 30 september 2003
vindt een pilot plaats om terrassen in
de Binnenstad tijdens ‘tropische’
zomeravonden op vrijdag- en zaterdagavond langer open te houden.
(Zie ook bericht pag. 24.)

De kwaliteit van de openbare ruimte
gaat er op vooruit door een duidelijker
structuur, betere verbindingen tussen
de westelijke en de oostelijke stad, het
terugbrengen van de menselijke maat,
opwaardering van het Vredenburg tot
een plein van ontmoeting, cultuur en
dus levendigheid en gezelligheid.
Door een menging van de functies
wonen, kantoren, winkels, cultuur en
amusement en zelfs kinderopvang en
opvang voor drugsverslaafden, die tot
gevolg heeft dat er altijd bedrijvigheid
is, wordt de sociale veiligheid ve r b e t e rd.

De Twijn moet blijven!

Gemengde gevoelens
over Masterplan
De CDA-fractie reageert met gemengde gevoelens op het Masterplan Stationsgebied.Teleurgesteld is de fractie
over de summiere bereikpaarheidsparagraaf in het plan. Groot punt van zorg
zijn voor het CDA de financiën. Er ontstaan problemen zodra zich tegenvallers voordoen. Bovendien is voor zaken
zoals een bibliotheek in het gebied
voorlopig geen geld beschikbaar.
Er moet snel antwoord komen op de
vraag of de partners in het gebied
bereid zullen blijken te zijn mee te
investeren in een grondige verbetering
van het gebied.Wat in elk geval moet
worden voorkomen is dat de plannen
op losse schroeven komen te staan
doordat een partner afhaakt.
Het CDA plaatst vraagtekens bij de

Croeselaan

De locatie Puntenburg van basisschool
de Twijn mag niet verdwijnen. D66
heeft vurig gepleit voor het zoeken van
een oplossing op de huidige locatie. Nu
het ROC het gebouw heeft verlaten,
moet er een andere functie worden
gerealiseerd, zodanig, dat de school kan
blijven zitten. Bijvoorbeeld een hotel of
een conferentiecentrum. D66 is erg blij
dat wethouder Verhulst naar een oplossing gaat zoeken. En zoals we in de
commissie hebben gezegd “Wij zijn pas
tevreden als het college met een oplossing komt waarbij de school op de Laan
van Puntenburg kan blijven zitten”.
(Zie ook bericht blz. 6 )

Uitbreiding en nieuwe
horeca D en terrassen
in de Binnenstad
GroenLinks steunt de pilot horeca D.
In een pilotperiode (drie jaar) krijgt
horeca D (restaurants, lunchrooms,
ijssalons e.d.) meer ruimte voor
nieuwe vestigingen, en uitbreiding
van bestaande restaurants. Er zijn in
de Binnenstad verschillende zones
aangegeven waar zich in deze periode
per zone één nieuwe horeca D van het
bestemmingsplan (art. 19 WRO) mag
bijkomen.
GroenLinks heeft extra aandacht
gevraagd voor de zone Zocherplantsoen. Nieuwbouw is hier niet toegestaan. GroenLinks steunt de lijn dat een
nieuwe horeca D-vestiging alléén kan in
bestaande bebouwing.

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

‘Masterplan Stationsgebied ambitieus’
De PvdA-fractie gaat vanzelfsprekend
de uitwerking van het Masterplan kritisch volgen om te bezien of de ambitie
waargemaakt kan worden.
De partij is er nog niet van overtuigd
dat zeer grootschalige aanpassingen
(zoals ongelijkvloerse kruisingen) noodzakelijk zijn op 24 oktoberplein en
Graadt van Roggenweg.Toch heeft het
college daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken.Tevens trekt het college nog
eens 22 miljoen uit voor de Noordelijke Ontsluiting Utrecht West. Beide zijn
het projecten die niet tot het plan Stationsgebied behoren.
Heel belangrijk vindt de PvdA het dat
voor de parkeerproblematiek in het
centrum éérst gekeken gaat worden naar
betere benutting van reeds bestaande
parkeercapaciteit die grote delen van
de tijd ongebruikt blijft. Zo kan worden
voorkomen dat er dure onnodige parkeergarages gaan worden gebouwd.

Smakkelaarsveld

Proefabonnement
Deelnemers aan de inburgeringcursus
moeten de laatste drie maanden van de
cursus een gratis proefabonnement op
het Utrechts Nieuwsblad krijgen om
hun integratie te bevorderen en taalvaardigheid te verbeteren. Hiervoor
pleit VVD raadslid Halbe Zijlstra. De
VVD Utrecht volgt hiermee eerdere
initiatieven hiertoe in Den Haag en
Amsterdam, waar een gratis proefabonnement wordt verstrekt van respectievelijk de Haagsche Courant en Het
Parool.
“Een grotere betrokkenheid bij en kennis van de directe leefomgeving zijn
belangrijke voorwaarden voor een
succesvolle integratie,” zegt Zijlstra.
“Het wordt veel makkelijker om te
integreren als je weet wat er in jouw
leefomgeving speelt. Hiermee leer je
sneller en gemakkelijker de belevingswereld van je buren kennen. Bovendien
wordt hiermee tegelijkertijd de leesvaardigheid in de Nederlandse taal verder getraind.”

De tekeningen op deze bladzijde en op bladzijde 3 staan in het Masterplan Stationsgebied.
Ze geven slechts mogelijkheden weer en hebben
Vredenburg, rechts het Muziekcentrum

dus geen bindend karakter.
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Cumulus pakt uit met nieuw
programma

Aan de jongeren in de
Binnenstad

Cumulus start na de zomervakantie weer met een
volledig en interessant cursus- en activiteitenprogramma voor kinderen, volwassenen en senioren.
De cursussen die wij aanbieden in de Binnenstad
vinden voornamelijk plaats in buurthuis Oudegracht.
Mocht u de cursusfolder nog niet in de bus hebben
gekregen dan kunt u het volledige programma ophalen in de Speeltuin De kleine Dom, in buurthuis de
Lauwer, of in de Centrale bibliotheek en het Wijkbureau binnenstad.
Dit najaar zijn er bijvoorbeeld zelfverdedigingcursussen waarin zowel verbaal als fysiek gewerkt kan
worden aan uw zelfvertrouwen op straat. De SchrijfWerkPlaats begint een nieuwe cyclus van 8 lessen
waarin u goed leert schrijven voor uzelf en voor
anderen en er is een cursus over Utrechtse Architectuur. Er zijn ook weer Hatha yoga en Chakra yoga
lessen te volgen op diverse tijden. En voor sportieven onder u is er Combishape op verschillende
niveaus.
U kunt ook eens een kijkje komen nemen bij de
koren die wekelijks repeteren in buurthuis Oudegracht. U bent daar altijd welkom om te komen kijken en luisteren.
Ook heeft Cumulus speciaal voor senioren computerbasis-, tekstverwerken- en internetcursussen in
de Centrale Bibliotheek.Voor het Theaterpodium
55+ kunt u terecht op dinsdagochtend in buurtcentrum Oudegracht.

In oktober komt er een vernieuwde plek speciaal
voor jullie, jongeren tussen de 12 en 21 jaar: de
Chill-Out Zone. Je kunt het vinden in het hartje van
de Binnenstad: een plek waar jongeren met verschillende interessen en ideeën terechtkunnen voor
activiteiten, workshops en nieuwe ontmoetingen!!

De activiteiten voor kinderen zullen weer in een
speciale kinderfolder vermeld staan die de
kinderen meteen na de zomervakantie van school
meekrijgen.
Voor informatie over de nieuwe cursussen en alle
andere activiteiten van Cumulus kunt u bellen met
het Wijkservicepunt de Leeuw, telefoon 0302759550, tussen 10.00-16.00.

In februari zijn we al gestart. Nu gaan we de Zone
nog interessanter maken! Er komen andere openingstijden, de ruimte zal door jongeren zelf ‘relaxed’
gemaakt worden en workshops of activiteiten kunnen mede door jullie zelf georganiseerd worden.
Op verschillende tijden in de week kun je bij ons
langs komen. Zo zijn er middagen of avonden voor
alleen de dames in de ‘Ladies Lounge’, of voor flexibele personen in onze breakdancecursus of skatecursus. Heb je zin om gewoon te ‘relaxen’, kom dan
naar onze Chill Night waar je zelf onder andere kan
computeren, tafeltennissen, andere jongeren ontmoeten, of gewoon lekker even binnen kan zijn.
Naast dit alles hebben we ook nog het Chill-Out
Filmcafé. Hier worden spannende, snelle, maar ook
romantische en komische films voor en door jongeren gedraaid.Wil je daarna weer uit je dak gaan dan
kun je terecht bij Sport City of af en toe een Disco
of Game-Day.
Kortom genoeg te doen, te zien, te maken, te
ontmoeten, te chillen in de Chill-Out Zone.
Wil je precies weten op welke dag we wat doen, of
heb je leuke ideeën en wil je ze kwijt, laat het ons
weten of vraag het gewoon even.
Jongerenwerk Binnenstad
Alinda Lunshof
2314236
Claudia ten Hove 2759540
Hasan Genç
2759540
Buurthuis Oudegracht, Oudegracht 227, Utrecht
chill-out@wwocumulus.nl

Ouderen, laat je kennen!
Kent u dat beeld van senioren achter de geraniums?
Aan de thee met de poes op schoot? En herkent u
zich daar net zo weinig in als ik?
Ouderen worden nog steeds te vaak gezien als mensen die weinig meer kunnen, maar als u op 14 mei
aanwezig bent geweest op de bijeenkomst in het
Bartholomeus Gasthuis, dan weet u dat dit beeld
niet klopt!
44 senioren uit de Binnenstad discussieerden daar
met 16 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties over hun belangen. En de belangstelling en inbreng van de senioren waren groot. In
ongeveer anderhalf uur tijd zijn 18 relevante aandachtspunten naar voren gebracht. De drie aandachtspunten die de meeste belangstelling van de
aanwezigen hadden krijgen op korte termijn een
vervolg. Zo hebben werkgroepen, bestaande uit de
senioren zelf, aangevuld met professionele krachten,
zich de afgelopen maanden gebogen over het Creëren of verbeteren van ontmoetingsplaatsen in de
Binnenstad(1),Verbetering van de communicatie
over bestaande activiteiten (2) en Wonen in de
Binnenstad (3).
Vanzelfsprekend betekent de specifieke aandacht
voor deze drie onderwerpen niet dat de andere 15
ingebrachte ideeën hiermee van tafel zijn.Tijdens
vervolgbijeenkomsten zullen ook deze opnieuw aan
de orde komen. De eerstvolgende vervolgbijeenkomst staat gepland op
Woensdag 15 oktober 2003
Van 10.30 tot 12.30 uur
In het Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40, Utrecht
Al met al was de opzet van de eerste bijeenkomst
volgens alle aanwezigen bijzonder geslaagd. En tijdens
de afsluitende lunch is daar nog uitvoerig over
nagepraat.
Wilt ook u de vervolgbijeenkomst op 15 oktober
bijwonen met aansluitend een gezamenlijke (gratis)
lunch? Of wilt u zich actief inzetten in één van de
werkgroepen? Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Cumulus:
Marjon van Rooij, telefoon: 030 - 275 95 61, e-mail:
m.vanrooij@wwocumulus.nl. of
Lidwine Elshof, telefoon 030 - 273 02 39, e-mail:
l.elshof@wwocumulus.nl
Wij kunnen uw hulp gebruiken!
Do Smit, senior uit de Binnenstad

Chillen in de tent
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Wijkagenten Binnenstad &
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Smoes of een goed verhaal?

Wereld van Parkeren
Ruimte is schaars, zeker in de Binnenstad. In
een stad waar veel activiteiten samenkomen,
is de controle op naleving van de verschillende regels van groot belang.Alleen zo kan een
omgeving leefbaar en veilig zijn. De afdeling
Parkeren draagt haar steentje bij op het
gebied van parkeren en verkeersregels.Waar
letten de parkeercontroleurs allemaal op?
Hoe vaak en wanneer komen zij in de wijk?
Wat zijn hun bevoegdheden? Een kijkje in de
wereld van Parkeren.

Frans Groot, chef van de afdeling Parkeren, vertelt:
“Met ongeveer 70 collega’s controleren wij de gebieden in de stad Utrecht waar betaald parkeren is
ingevoerd. Maar dat is niet alles. Ook daarbuiten zijn
we aanwezig.Want parkeerklachten en -excessen
pakken we eveneens aan, zoals geblokkeerde uitritten, fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen
of doorstromingsproblemen. Ons optreden is erop
gericht de stad bereikbaar te houden en het gebruik
van parkeerplaatsen te regelen. Iedereen wil immers
een parkeerplekje hebben als hij met de auto naar
Utrecht komt.”
Belasting
Betalen voor een parkeerplaats is een belastingmaatregel die steeds meer voorkomt in wijken van
Utrecht. De gemeenteraad besluit hierover. De parkeercontroleurs zien toe op naleving van de belastingmaatregel. Frans Groot:“Want dat is betaald
parkeren in feite. Je betaalt vooraf belasting om op
een parkeerplaats te staan. Hiermee worden automobilisten bewogen om niet langer te parkeren
dan strikt noodzakelijk. Op die manier komt
parkeerruimte weer beschikbaar voor andere
kortparkeerders.”

Meer taken
Hoewel parkeercontroleurs als primaire taak de
controle en handhaving van parkeren ter hand
nemen, hebben zij ook de bevoegdheid om tegen
andere overtredingen op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het fietsen in het voetgangersgebied, auto's
die over een fietspad, trottoir of busbaan rijden,
maar ook aan mensen die door rood licht lopen of
rijden. Frans Groot: "Parkeercontroleurs mogen
deze bevoegdheid alleen gebruiken bij excessen. Dus
bijvoorbeeld als een automobilist door rood rijdt en
daarbij iemand daadwerkelijk in gevaar brengt. Of
een fietser die in het voetgangersgebied na een
waarschuwing niet van zijn fiets afstapt."
Smoes
Uit het werk van een parkeercontroleur blijkt wel
dat hij of zij vaak in contact komt met automobilisten, voetgangers of andere weggebruikers. Jammer
genoeg zijn de gesprekken niet altijd even gemoedelijk, want bekeuringssituaties leiden regelmatig tot
discussies. Frans Groot:“Dat is begrijpelijk want niemand vindt het leuk om een bekeuring van pakweg
40 euro te krijgen. Maar soms lopen deze discussies
erg hoog op. Mensen willen dan nog wel eens uit het
oog verliezen dat zij zelf, om welke reden dan ook,
hun auto fout geparkeerd hebben of geen kaartje
hebben gekocht. De parkeercontroleur is dan vaak
de boeman terwijl hij of zij alleen zijn werk doet.

Iedereen heeft namelijk wel een goed verhaal of een
smoes paraat. Het is dan ook lastig voor een controleur om daar onderscheid in te maken. Daarom kiezen we voor een helder en transparant beleid en
optreden. Het is namelijk niet zo dat we onredelijk
zijn en bij overschrijding van de parkeertijd meteen
een bon uitschrijven. In de regel hanteren we bij de
overtreding van de parkeertijd een marge van 5 tot
10 minuten. Deze tijd is afhankelijk van de ingekochte parkeertijd. Heb jij bijvoorbeeld een kaartje
gekocht voor een kwartier of een half uur dan geven
we de eigenaar gemiddeld 5 minuten de tijd om naar
zijn auto te komen en weg te rijden. Koop je meer
parkeertijd in, meer dan een uur, hanteren we
meestal een 10 minuten marge.”
Voor de automobilisten
Bij andere parkeerovertredingen wordt overigens
anders opgetreden. Frans Groot legt uit:“Is het bijvoorbeeld verboden om ergens stil te staan en doe
je dat toch, schrijven wij in principe altijd een bekeuring uit.Anders is het bij parkeren op een laad- en
loshaven. Hier bekijkt de controleur of er daadwerkelijk goederen worden weggebracht of opgehaald.
Is er ongeveer 10 minuten geen activiteit waar te
nemen, dan schrijft hij of zij een bekeuring uit.
Overigens is, zoals bijvoorbeeld even een boodschap
doen of sigaretten halen, geen ‘laden en lossen’, en
daarvoor wordt dus bekeurd. En dat maakt het vaak
lastig, want veel mensen hebben zo hun eigen idee
over wat wel en niet kan of hoe lang ze bij hun auto
weg geweest zijn. De rol van de parkeercontroleur
wordt dan ook weleens uit het oog verloren: hij is er
immers voor de automobilisten. Hij zorgt er tenslotte voor dat zij kunnen parkeren, de (binnen) stad
bereikbaar blijft en er voldoende parkeerruimte
beschikbaar is.”

Controles
De afdeling Parkeren heeft de betaald parkerengebieden verdeeld in 31 controlewijken. Per dag, van
09.00 uur tot 23.00 uur, zijn er ongeveer 55 mensen
in dienst die de straat opgaan. In koppels van twee
personen controleren zij, in een dienstverband van
acht uur, gemiddeld vier wijken. Frans Groot:“We
hebben geen vaste routines in de tijdstippen waarop
we in bepaalde wijken aanwezig zijn.Wel wordt één
wijk per dag minimaal twee keer gecontroleerd.
Natuurlijk kan het ook zijn dat op een bepaalde dag
een wijk drie tot vier keer aan de beurt is en de
volgende dag slechts één keer.”

voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl
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vakantie

‘Behandeling bomen
niet schadelijk’

Gemeente koopt
parkeerlaag

soms heb je teveel gelopen
soms heb je teveel gezien
zijn je ogen verzadigd –

De bomen op het Lucasbolwerk die in
verband met de mogelijke bouw van een
ondergrondse parkeergarage deze zomer
zijn voorbereid op verplaatsing ondervinden geen schade van deze behandeling.
Dat garandeert het college van b. en w. in
antwoord op vragen van Robert Giesberts
(GroenLinks).Volgens het college waren
de werkzaamheden nu al nodig, omdat de
behandeling geruime tijd voor de verplaatsing moet gebeuren.
Van de vier monumentale bomen die
rechtstreeks in de weg staan blijken er bij
nader onderzoek volgens het college drie
verplaatsbaar.Alleen voor een iep is geen
toekomst meer.Verder staan er zeven
niet-monumentale bomen, waarvan er zes
geschikt zijn voor verplaatsing.
Dichtbij de hellingbaan staan nog eens vier
monumentale bomen, en een niet-monumentale iep.Twee van deze bomen zullen
in elk geval niet worden verwijderd.Van de
drie andere worden er misschien twee
verplant. Bij de niet-monumentale iep is
dat niet mogelijk.
Bij de herindeling van het park worden
nog eens zeven bomen gekapt en drie verplaatst. Het zijn allemaal niet-monumentale
bomen.

Voor 3,8 miljoen euro wil de gemeente
een parkeerlaag kopen in de toekomstige
nieuwbouw op het oude terrein van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. De laag
bestaat uit tachtig plaatsen, waarvan er
tien zijn bestemd voor Centrum Maliebaan. Met de resterende zeventig wil de
gemeente een eigen parkeerbeleid voeren.
Met de bouwplannen van Centrum Maliebaan voor het WKZ-terrein vlot het overigens niet. Er wordt een nieuwe
bouwaanvraag ingediend.

goed bedoeld gebiedend
las de reisgids mij de les
rechtsaf linksaf
hier de bocht om
daar het pad af
paleizen pleinen theaters
tempels en timpanen
tuimelden langs mij heen
als in een wedren om het
beste plaatsje in mijn brein –
nu alleen nog maar dit bankje
een blauwe zee
een vriendelijk Grieks gezicht
een sprankelende ouzo
en de stilte in
ongebreidelde uren
ik geniet de diepte in –

Oeke Kruythof

Busstation beter – Het busstation in
het stationsgebied wordt voor ™ 1,5 miljoen euro opgeknapt. De werkzaamheden
starten eind 2003 en zijn in april 2004
afgerond.

Muurschilderaar

Ter gelegenheid van de jubilea van de stedenbanden Utrecht-León (20 jaar) en
Utrecht-Brno (10 jaar) is in de Hekelsteeg
– tussen Oudegracht en Steenweg – een
grote muurschildering gemaakt. De kunstenaars Daniel Pulido uit León, Karel
Gregor uit Brno en Gera Hoogland uit
Utrecht werkten er samen aan. 13 september is de onthulling. Op de foto: Karl
Gregor, voor zijn vertrek naar Utrecht.

Monumentenjongens

Tropische terrassen
Ondanks de bezwaren van bewonersgroepen heeft het college deze zomer toch bij
wijze van proef een zogenaamd tropisch
weer-scenario ingevoerd. Dat betekent dat
terrassen in de Binnenstad op vrijdag en
zaterdagavond in plaats van tot één uur
tot twee uur mogen openblijven als er een
de temperatuur van tenminste 25 graden
voorspeld wordt .
Elke vrijdagmorgen om elf uur belt een
ambtenaar van het stadhuis met het KNMI
om de verwachting te horen. Is het 25°C
of meer, dan krijgt de horeca via internet
– www.utrecht.nl/tropischweerscenario –
het groene licht. Zakt het weer daarna
onverwacht in dan blijft het sluitingstijdstip
van twee uur toch van kracht.
Tot nu toe is op zeven avonden in het
weekend het scenario in werking geweest
en wel op 11 en 19 juli en op 1, 2, 8, 9 en 16
augustus. Overigens voorspelde het KNMI
slechts voor twee van deze dagen echte
tropische temperaturen, namelijk voor 8
en 9 augustus (30, respectievelijk 31°C).
Volgens het stadhuis verloopt de proef
goed. Er komen bij Bijzondere wetten niet
meer klachten binnen dan andere jaren.
‘Het is een hele rustige zomer’.
De proef duurt tot eind september.
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Red Een belangrijk onderdeel van de
beroepsopleiding in de bouw is het praktijkdeel. Onder leiding van leermeesters
gaan de leerlingen aan de slag. Bijna altijd
zijn die leerlingbouwplaatsen nieuwbouwprojecten. De Utrechtse aannemer Ojief
maakte een uitzondering: hij zette de leerlingen aan het werk in monumentenpand
Nieuwegracht 87, het voormalige wijkgebouw van de Nicolaikerk.
Contijn van Marle, de huiseigenaar, stemde
er van harte mee in, ook al wist hij dat het
project langer zou gaan duren.Tegenover
dat ongemak stond een kleine vergoeding.
Het werk betreft het achterhuis, een
vergaderzaal die vermoedelijk rond 1900
achter het wijkgebouw is gezet, en waaraan tientallen jaren geen onderhoud meer
was gepleegd.Alles bij elkaar is het een
grote, behoorlijk ingewikkelde klus die
maanden in beslag neemt. Het aantal jon-

gens – allemaal allochtonen – dat onder
leiding van ROC-leermeesters Maarten
Groenendaal en Willem Visser aan het
project werkt, wisselt nogal. Soms zijn er
zes, een enkele keer twaalf. Het gemiddelde is zes tot acht.
Maarten Groenendaal:‘Ik heb altijd wel
mensen in opleiding gehad, maar nooit
meer dan één of twee. Dit is een heel
avontuur. Ik voel me meer en meer een
schoolmeester, en dat valt niet altijd mee.
Ze dagen elkaar uit, spotten op elkaars
afkomst. Er zijn Marokkanen bij, een Turk,
een genaturaliseerde Irakees, een jongen
van Ambonese afkomst. Ik moet zeggen
dat ik van al die cultuurverschillen wel wat
opsteek’.
Over de eigenaar zegt hij:‘Van Marle
maakt het ons niet makkelijk. Hij wijzigt
voortdurend in de plannen’.

reageren? e-mail naar: forum@binnenstadskrant.nl
voor meer informatie: www.binnenstadskrant.nl

