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Het moet nog mooier

graffiti, paaltjes, afvoerpijpen…
en meer van die zooi

De groene toren
L

aatst was hij groen. Als een oude bemoste boomstam
stond de Domtoren op zijn plein. Sommige mensen
spraken er schande over. Ik vond het een mooi gezicht.
Maar dat kwam ook omdat ik wist dat het maar voor
een weekje of zo zou zijn; daarna was het terug naar
het ‘gewone’ witte floodlight.
De groene toren deed me denken aan een uitspraak van
een vriend die de Binnenstad omschreef als een oud bos,
waarin oude en jonge bomen in alle verscheidenheid
toch een harmonisch geheel vormen.
Dat samengaan van oud en nieuw is zo vanzelfsprekend
in de stad, dat je het meestal niet eens meer ziet. De
oude structuren, de grachten, singels, straten en stegen,
de middeleeuwse kerken en huizen en de meeste toevoegingen uit latere tijden vormen een geheel, waar de vaak
contrasterende details van de uiteenlopende bouwstijlen
alleen maar aan bijdragen en zeker geen afbreuk aan doen.
Dit eerbiedwaardige bos van gebouwen wordt bevolkt
door mensen die, anders dan de gebouwen, steeds jonger
worden. De bezoekers van de Binnenstad zijn overwegend twintigers en dertigers, terwijl ook de bewoners

van de stad steeds jonger worden. En een ander opvallend kenmerk is dat, terwijl vroeger de mensen vaak
van generatie op generatie in de stad woonden, men
nu veelal als nieuwkomer in de stad woont. Wonen in
Utrecht wordt meer een bewuste keuze en minder een
erfenis.
Het Utrechts wordt dan ook steeds minder gesproken
in de Binnenstad en blijft alleen in bepaalde buurten
de volkstaal. Daarmee verschuift ook de culturele continuïteit van de stad van de overdracht van generatie
op generatie naar de overdracht via het gedeelde
stadsbeeld.
Het oude bos wordt daarmee steeds belangrijker voor
de Utrechtse identiteit. Het stadbestuur heeft dan ook
een grote verantwoordelijkheid voor het instandhouden
ervan. En helemaal voor het behoud en versterken van
de groene plekken in de stad zoals het Zocherpark en de
binnentuinen. En hopelijk wordt het bos van Anatole
France binnen niet al te lange tijd toegevoegd aan de
openbaar toegankelijke ruimte in de Binnenstad.
Gert Sjoerd Kuperus

Het bos van Anatole France
D

e nieuwe columnist van de Binnenstadskrant maakt
het de lezer en de redactie meteen al moeilijk. Het
bos van Anatole France? Wat bedoelt hij? Geen idee.
Belletje naar Gert Sjoerd. Hij dacht al dat lang niet iedereen het zou weten. Het is het grootste particuliere
groengebied in de Binnenstad. Kijk maar op luchtfoto's.
Het ligt tussen de Wijde Begijnestraat, de Van Asch van
Wijckskade en de Plompetorengracht. Als je in de Wijde
Begijnestraat over een muurtje kijkt kun je het zien. De
eigenaar was iemand met de voornaam Anatole. Zijn
achternaam was niet France, maar niettemin noemden
een hoop mensen hem zo, naar de beroemde Franse
schrijver.

De man heeft geprobeerd zijn tuin voor een miljoen gulden te verkopen, maar de gemeente was toen niet geïnteresseerd. Hij wilde toch iets, en begon toen maar met
de bouw van een parkeergarage. Veel bomen moesten
daarvoor weg. Ver kwam hij niet; het werk werd van
hogerhand stilgelegd.
Inmiddels zijn er spontaan weer veel nieuwe bomen
opgegroeid. Als vanouds is het bos van Anatole France
weer een wild stukje natuur in de Binnenstad. De nieuwe eigenaars maken nog geen aanstalten het aan de
gemeente te verkopen. Het ziet er dus niet naar uit dat
het snel openbaar groen wordt. Er wonen nu uilen. Die
zouden dan zeker verdwijnen.

Adressen

Wijk C Komitee
tel. 2312355

Beheergroep NV-huistuin
en omstreken
tel. 2367315

Bewonersplatform
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Platform Binnenstad Utrecht
(overleg bedrijven Binnenstad)
tel. 2363252

Buurtpreventiegroep
Wijk C-West
tel. 2328076

Werkgroep Pandhof
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW Utrecht

Twijnstraatcomité
tel. 2321045

Werkgroep Pandhof
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtcomité in oprichting
tel. 2313079

Buurtpreventiegroep
Lang en Breed
tel. 2328591
Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601
Bewonersgroep
Wolvenbuurt
tel. 2310578
Bewonersgroep
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948
Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578
Vereniging Grachtstegen
tel. 2817122

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl
Stichting Beheer
Zeven Steegjes
tel. 2232036
Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

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

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Bewonersgroep
Catharijnesingel
tel. 2304225

Stichting Werkgroep
Herstel Leefbaarheid Oude
Stadswijken
tel. 2310976

Bewonerscomité
Hooch Moreel
tel. 2340268

BOCP
(Bewonersoverleg plannen
stationsgebied) tel. 2522322

Centrum Utrecht
(ondernemersvereniging)
tel. 2317438/2400717,
fax 2304713
Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966,
e-mail: binnenstad@utrecht.nl
Welzijnsorganisatie
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499,
e-mail: info@wwocumulus.nl
Algemene Hulpdienst
(Burenhulp Binnenstad)
tel. 2314788
Wijkagenten Binnenstad
tel. 2396150
Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972

Voorplaat: Fietsenstalling Domkerk (© Job de Jong)

Colofon
De Binnenstadskrant is een
initiatief van bewonersgroepen in
de Binnenstad van Utrecht.
Redactie
Dick Franssen
Marjan Heisterkamp
Ido de Jonge
Frank Kaiser
Jolanda Minjon
Ben Nijssen
Arend Odé
Jesse Pouw
© Fotografie
Humphrey Daniëls
Kim van Doorn
Dick Franssen
Job de Jong
Jan Lankveld
Sjaak Ramakers
Sarah Rypkema
Patrick van der Sande
Fotoredactie
Ido de Jonge
Sjaak Ramakers
Opmaak
Ido de Jonge
Druk: Dijkman Offset, Diemen
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.500
Brieven en kopij sturen naar:
Binnenstadskrant
Nieuwegracht 82
3512 LW Utrecht, tel. 2314555
binnenstadskrant@ision.nl
www.binnenstadskrant.nl
Deadline volgend nummer:
27 februari 2006
Verspreiding: 17 maart 2006
De Binnenstadskrant is mogelijk
gemaakt met bijdragen van:
• Wijkraad Binnenstad
• Bewonersgroepen Binnenstad
• Wijkbureau Binnenstad
• Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling, afdeling
Welzijnszaken
• 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
Website

www.binnenstadskrant.nl

Mariaplaats wil geen
marktplaats zijn
Van onze redacteur Marjan Heisterkamp

De grote meerderheid van de bewoners
van de Mariaplaats verzet zich tegen
een tijdelijke verhuizing van de
Vredenburgmarkten naar hun plein.
De markten die nu elke woensdag, vrijdag, zaterdag en koopzondag op het Vredenburg staan,
moeten daar weg als Hoog Catharijne en het Vredenburg op de schop gaan, van 2007 tot tenminste 2011. Voor die periode heeft de gemeente de
markt een aantal locaties in de Binnenstad aangeboden. Omdat het door de gemeente Utrecht ingeschakeld onderzoeksbureau BOAS concludeerde
dat de Mariaplaats ongeschikt was voor de markt
(het rapport spreekt over onoverkomelijke problemen in de sfeer van veiligheid en verkeer), kreeg
deze plaats niet de voorkeur van de gemeente.
Vorige maand lieten de marktkooplui echter
weten alle voorkeurslocaties van de gemeente –
waaronder Smakkelaarsveld en Moreelsepark –
af te wijzen en alléén de Mariaplaats te willen
accepteren. Onder die druk besloot de POS
(Projectorganisatie Stationsgebied) een nieuw
onderzoek in te stellen naar mogelijke locaties
voor de markt: nu niet door een onafhankelijk
extern bureau, maar door gemeente en marktkooplui met elkaar.
Stadsblad
In het Stadsblad van 14 december zegt Marlou
Heijnen, woordvoerder van de POS, over dit
onderzoek dat de Mariaplaats thans de voorkeur
van de gemeente heeft omdat de marktkooplui

dat de beste plek vinden. ‘We onderzoeken ook
andere locaties, zoals het Domplein, maar we
focussen ons voorlopig op de Mariaplaats’.
De gang van zaken wekt grote verontrusting bij
de direct betrokken bewoners. John Miltenburg,
wonend op de Mariaplaats en kantoorhoudend
op het Visschersplein, slaagde erin in korte tijd
een actiecomité van 17 man bij elkaar te brengen
dat als motto koos ‘Maak van de Mariaplaats
geen Marktplaats’.
Handtekeningen
De initiatiefnemers zijn met informatie en een
handtekeningenlijst langs de bijna 300 direct
betrokken woningen op de Mariaplaats en omgeving gegaan. Uit de enquête blijkt dat de bewoners in grote meerderheid tegen de komst van de
weekmarkten naar de Mariaplaats zijn. Nog geen
tien procent is vóór.
Waarom zijn zo veel bewoners tegen de komst
van de markt op de Mariaplaats? Uit de voorlopige plannen blijkt dat de kramen vanaf de Catharijnesingel/Rijnkade tot aan de Zadelstraat vier
rijen dik op straat komen te staan. Met de toestroom van bezoekers wordt elk ander verkeer –
ook van fietsers – onmogelijk. Voor brandweer,
ziekenauto’s en andere hulpdiensten wordt de
Mariaplaats en directe omgeving op marktdagen
onbereikbaar, evenals de huidige parkeerplaatsen
(nadelig voor bewoners en winkeliers én een extra
onkostenpost voor de gemeente). Onbekend is
hoe men de toegang tot de parkeergarage
Springweg wil regelen, al vermoeden de bewoners van de Springweg en Walsteeg wel dat hun
nu – niet voor niets – autovrije straatjes als af- en
aanvoerroute mogen dienen. De verkeersproble-
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men bij de recente herinrichting liggen menig
bewoner nog vers in het geheugen; op een herhaling zit niemand te wachten. Kortom: de Mariaplaats is een volkomen ongeschikte plek voor de
markt. Alternatieven zijn er genoeg, denk aan de
Neude (groot genoeg, goed bereikbaar, geen hinderlijke bewoners of parkeergarage), het trottoir
langs V&D aan de Rijnbaan (overdekt!), het Smakkelaarsveld of het Moreelsepark. Deze laatste plek
heeft zelfs de voorkeur van de gemeente, mede
omdat de uitstraling van de ambachtelijke markt
zo’n goede uitwerking kan hebben op het daar
steriele en onveranderde Hoog Catharijne.
Onderzoek
Het actiecomité houdt op dit moment een enquête onder direct betrokken bedrijven, winkeliers en
horeca. De resultaten daarvan worden rond de
jaarwisseling verwacht. Het is nu al duidelijk dat
veel ondernemers vrezen dat de bevoorrading in
de knel komt en dat klanten wegblijven als parkeren moeilijk en snel laden en lossen onmogelijk is.
Verdere acties om het standpunt van bewoners
meer kracht bij te zetten, worden momenteel
voorbereid.

Commentaar gemeente
Het klopt dat de marktkooplui hun voorkeur
hebben uitgesproken voor de Mariaplaats. Echter: in een overleg van de Projectorganisatie
Stationsgebied is afgesproken dat allereerst criteria worden bepaald waarop een alternatieve
locatie voor de markt beoordeeld zal worden
door de gemeente. Criteria zijn onder andere:
bereikbaarheid, aan- en afvoer, verkeersdoorstroming, hinder voor omwonenden en bedrijven, beschikbare ruimte, bereikbaarheid voor
hulpdiensten etcetera.
Alle locaties (de Mariaplaats is er één van) worden beoordeeld op deze criteria. Op basis
daarvan wordt beoordeeld welke locatie (in de
ogen van de gemeente) het meest geschikt
lijkt. Als het college van burgemeester en wethouders kennis heeft genomen welke locatie
de voorkeur heeft, worden omwonenden en
marktkooplui gepolst naar hun mening. Pas
daarna wordt een definitief besluit genomen.
Met opzet is gekozen voor een zo zorgvuldig
mogelijke procedure. Ook de wijkraad Binnenstad zal in de gelegenheid gesteld worden om
een advies uit te brengen over de locatiekeuze.
Het gaat namelijk om veel belangen, om de
belangen van de markt, maar ook om belangen van omwonenden en bedrijven.
Er is dus vooralsnog geen sprake van een uitspraak of mening van de gemeente dat de
Mariaplaats de voorkeur heeft.
Els Leicher
Wijkmanager Binnenstad

Kijkje over de Mariaplaats vanuit het conservatorium (© Dick Franssen)
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Achter de Dom (© Sjaak Ramakers)

Domkerk (© Sjaak Ramakers)

De stad nog mooier maken
Van onze redacteur Dick Franssen

We zijn bijna in Siena, volgens alle
reisgidsen één van de mooiste steden
van Italië, en ineens is de auto vol
gezang. ‘Utrecht dat doen we samen,
Utrecht daar wil ik voor gaan’.
‘Dat je zingt is leuk, Timo, maar waarom galm je
zo?’
‘Dat deed die mevrouw ook’.
Timo is de middelste kleinzoon, en hij zit sinds
kort op een koor. Samen met kinderen van andere koren zong hij laatst de burgemeester toe, met
een lied waarvoor mevrouw Brouwer zelf de tekst
schreef. Er was ook een voorzangeres, ver weg op
een podium, maar dankzij een groot projectiescherm toch voor iedereen dichtbij. Volgens Timo
– een ster in imiteren – legde die mevrouw het er
dik bovenop. En dus galmt mijn kleinzoon verder:’De parel van Nederland; het hart van ons
bestaan. Utrecht van ons allemaal. / De stad van
de openheid, daadkracht en succes geeft ons de
kracht. Dus aan de slag: maak de stad nog mooier dan ze is’.
Nog mooier. Dit plein, de Piazza del Campo in
Siena, kan niet mooier. Het is volmaakt. Het is van
een ontroerende schoonheid en een waardigheid
waarvan je nederig wordt. Dat mensen zoiets
konden maken. En waarom toen wel, en nu niet
meer? Het is toch om je dood te schamen dat de
aantrekkingskracht van Europese steden helemaal
afhangt van dingen die al honderden jaren oud
zijn. Kwaliteit, daarvan heeft iedereen de mond
vol, maar kwaliteit toevoegen… dat gebeurt
mondjesmaat.

Oud papier
Het Piazza del Campo ligt aan onze voeten als
een schelp, die aan één kant is opgetild. Dat is
apart, zo’n ‘schuin’ plein. Riek Bakker liet zich er
door inspireren bij haar ontwerp voor het nieuwe
plein aan de stadskant van het Utrechtse Centraal
Station.
Haar tekeningen zijn meegegaan met het oud
papier. Sceptici denken dat het toch niks was
geworden. Want je kunt niet op de computer een
plein bedenken dat in de werkelijkheid voldoet
aan de verwachtingen. Het moet langzaam gaan,
organisch.
Is dat zo? Is dat de enige manier?
Natuurlijk niet. Deze Piazza is ook een ‘totaalconcept’, dat kan niet anders. Iemand heeft het in
één keer in zijn geheel ontworpen.
Overweldigend
Wat is het dan? Straks komen we dat misschien
te weten, want prof. Gerrit Jansen, de Utrechtse
biograaf van het caféleven en de volksfeesten, is
nu bezig met een boek over pleinen. Misschien
legt hij daarin uit waarom je de Neude en het Vredenburg zo snel mogelijk oversteekt, en op de
Piazza Maggiore in Bologna zo lang mogelijk wil
blijven.
Komt hij er achter? Het is meer dan de verhouding tussen de oppervlakte en de hoogte en de
kwaliteit van de gevels. En ook meer dan de
tegenstelling tussen de maat van de straten die
uitkomen op het plein, en het plein zelf. Maar
het is wel duidelijk dat het daarmee in Utrecht
verkeerd zit. In Siena sta je, komend vanuit een
straatje van niks, plotseling in die grote ruimte.
Dat is overweldigend.Het is alsof je vanuit de
coulissen op het toneel stapt. Zoiets heb je in

Utrecht niet. Nergens dat onverwachte contrast.
Grote verkeersdoorbraken maakten de pleinen
tot onafgebakende ruimtes, tot leegtes. Misschien gaat het Vredenburg er inderdaad wat op
vooruit als Corio tussen het Muziekcentrum en
hotel Smits (heet nu Amrath) een groot gebouw
zet.
In het gras
Architecten en stedenbouwkundigen hebben
altijd mooi weer. Op hun plaatjes zie je uitsluitend
vrouwen in zomerkleren, sommige met een klein

Zielloos Neude

D

ankzij de terrassen krijgt de Neude in
de zomer nog enige glans. Als de temperaturen dalen ligt dit plein er nogal zielloos bij. Een afgesleten vlaggenmast en
wat bankjes tegen elkaar gedrukt en dat is
het dan. De gemeente verschuilt zich achter het argument dat de Neude een festivalplein is en dus leeg moet blijven. De
Neude is door zijn centrale ligging echter
hét plein van de stad en dit vraagt om een
verantwoorde en hoogwaardige aankleding. In elk geval zouden de banken eens
wat natuurlijker over het plein verdeeld
kunnen worden. Ook een paar mooie lampen kan al een stuk helpen. Dergelijke
attributen staan een beach footbal toernooi of een gesponsorde opblaaspop niet
eens in de weg.
Arend Odé
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Servetstraat (© Sarah Rypkema)
hondje aan de lijn, caféterrassen vol mensen,
slanke jonge managers - jasje over de arm - op
weg naar de volgende bespreking, een meisje,
spelend met een bal. Het is nooit winter, nooit
herfst. De bomen zijn altijd in blad.
Illusies verkopen ze. Hun tekeningen zijn per jaar
hooguit zes maanden enigszins geldig. De rest
van de tijd ziet het er allemaal anders uit: kaler,
grauwer.
Het klimaat zit in Nederland in de weg, zeker
ook als het om pleinen gaat. En waar zijn in de
Utrechtse Binnenstad de oude mannen en vrouwen die op de bankjes kunnen zitten? Ze wonen
hier niet meer. En dus blijven ook op een mooie
zomerdag echt mooie pleinen, zoals het Pieterskerkhof en het Geertekerkhof, leeg.
Zijn er dan geen mensen die in het zonnetje
willen zitten of liggen? Jawel, maar zij verkiezen
het gras van het Lepelenburg.
Maandag in november
Terug in Utrecht, op een wat sombere maandag
eind november, het meeste blad is van de bomen.
Even de stad in, om – zoals Marsman zei – even
te kijken of de Dom er nog staat. Het valt wat
tegen. Het begint al in mijn eigen straat, Achter
Sint Pieter. Al die grote lelijke anti-parkeerpalen,
aan beide kanten van de weg. Sommige staan
scheef; bij de Krakeling ligt er zelfs eentje helemaal op één oor. Geen wonder, want je rijdt er
zo tegenaan. Voer een wegsleepregeling in, en
handhaaf die ook. Dan waagt niemand het z’n
auto hier neer te zetten.
Voetiusstraat, richting Domplein. Achter een hek,
tegen de Domkerk aan, heeft een vuilcontainer
een vaste plaats. Een rot gezicht. En ja hoor, in
Achter de Dom - voetgangersgebied - staan weer
auto’s met een tijdelijke parkeerontheffing. Dat
betekent dat ergens in de buurt klussers aan het
werk zijn. Waarom kunnen die auto’s niet gewoon een eindje verderop op een gewone parkeerplaats staan?

Smetteloos
Domplein. De zware storm, die voor het ontstaan van dit plein zorgde, is nog steeds niet
uitgewoed. Altijd veel wind, en altijd de wind
tegen. Maar herbouw van het middenschip,
zoals de ChristenUnie wil, is ook bizar. Waar
vind je trouwens de vaklieden die daarvoor
nodig zijn?
De stad verdient een mooier oorlogsmonument
dan die vrouw met die fakkel, maar niemand
die je daarover hoort. Wie zet er nou een urinoir
pal voor de ingang van de muziekschool? Dat
kan toch niet? Waarom zijn er in de Binnenstad
geen gewone openbare toiletgebouwen, die
voortdurend worden schoongehouden. Met zo’n
mevrouw in een smetteloos jas-schort, zittend
achter een tafeltje.
Pontificaal
Waarom die armoede van zo’n pisbak, of nog
erger, van dat wc-containertje midden op de
Mariaplaats. Wat een ellende. Investeer je eerst
miljoenen om toeristen naar de stad te lokken
en zet je vervolgens pontificaal op één van de
aardigste pleintjes een raar wc-hok, zo overgevlogen van een bouwplaats in Leidsche Rijn.
We hebben toch een welstandscommissie die
overal op let. Hoe kan die dit goedkeuren?
Komen die mensen niet buiten? En merken ze al
die hobbels en kuilen in de Lange Elisabethstraat
en de Steenweg niet? En al die lelijke afvoerpijpen
op de daken? En weten ze niet hoe erg het stinkt
in de buurt van het Griekse restaurant in de Servetstraat? Met zuidwestenwind zit het hele Domplein onder een vette etenslucht.
Pinautomaat
‘Utrecht dat doen we samen. Utrecht daar wil ik
voor gaan’. Verzin dan eens een manier om het
winkelaanbod in de Binnenstad wat gevarieerder
te maken. Je kunt je hielen niet lichten of er is
weer een schoenwinkel, een telefoonwinkel of
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Mariaplaats (© Jaap van de Klomp)
een cadeautjeswinkel bijgekomen. Een krop sla
kun je haast nergens meer krijgen.
Fout: dat het winkelpandje in de Choorstraat op
het hoekje van het Hanengeschrei al jaren niets
anders te bieden heeft dan een pinautomaat.
Fout: dat op de Kromme Nieuwegracht, pal naast
‘het huisje van Sluymer’, het Verwey-Jonker Instituuti vier grote ramen op de begane grond barricadeert met hele lelijke stalen rolluiken. Ze zitten
vaak dicht van donderdagnamiddag tot maandagmorgen.
Fout: het geel, paars en oranje waarin de eigenaar van restaurant De Artisjok zijn gevel op de
Nieuwegracht schilderde.
Fout: dat er boven winkels honderden etages
leegstaan (zie het vorige nummer van deze krant).
En wat is dat? De Dom, in groen licht gezet. Het
lijkt wel de Hulk, griezelige, maar niet onsympathieke figuur uit oude tv-serie. Het heeft wel iets,
voor even. Veel feestverlichting dit jaar. Gezellig.
Goed om weer thuis te zijn.

Ketterij

O

ver smaak valt oneindig te twisten,
dus wat de een lelijk vindt, kan de
ander mooi vinden.
Ofwel, alles is lelijk en mooi.
In deze chaos doet een beetje meer of
minder van het een of het ander er
weinig toe.
En is een mooimaker niet tegelijkertijd
een lelijkmaker, afhankelijk van wie je
om een oordeel zou vragen?
Weet ik het, dan weet jij het, betonstorter,
puinruimer, estheet, klager, mooiprater,
vuilschuiver of dienstklopper!
Ido de Jonge
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Wandelen met architect Jan Koning

Alleen wie in welstand leeft,
leeft aangenaam (Bertolt Brecht)
Van één onzer redacteuren

Werken aan de schoonheid van Utrecht
is voortdurend strijd leveren. Heb je
met veel moeite en eindeloos geduld
voor elkaar dat de reclameborden in
een winkelstraat er allemaal redelijk
uitzien, dan hangt een middenstander
lelijke spandoeken over de straat.
Wordt architect Jan Koning, secretaris van de
Welstandscommissie, er niet moedeloos van?
Kennelijk niet. Hij oogt niet ontevreden. En dat is
hij ook niet. ‘Als je het vergelijkt met tien, vijftien
jaar geleden dan ziet de Binnenstad er een stuk
beter uit. We maken duidelijk vorderingen. In
verhouding tot andere steden doen we het ook
niet slecht. “Het Utrechtse reclamebeleid is overgenomen door Amsterdam; in Rotterdam mag
nog vrijwel alles’.
Rolluiken
Koning vindt dat straten als het Oudkerkhof en
deVismarkt er tegenwoordig heel goed uitzien.
Met de mopperaars van de Binnenstadskrant is hij
het wèl eens dat het plaveisel van bijvoorbeeld de
Lange Elisabethstraat en de Steenweg totaal is
versleten. Daar tegenover staat dat de gevels

Eén onzer redacteuren, Jan Koning en buiten beeld
de fotograaf (© Sjaak Ramakers)

beter ogen dan vroeger. En ‘s avonds, als de winkels zijn gesloten, ziet het er ook heel anders uit,
nu de dichte rolluiken zijn vervangen door luiken
die zeventig procent transparant zijn.
Ook over de Bakkerstraat is hij positief. ‘Vroeger
was het een aggenebbisj-straatje vol reclamevlaggen en andere rommel. Moet je nu kijken…’

log, kubusachtig. De bedoeling was dat er een
proefopstelling van een paar bakken zou komen,
en dat de Welstandscommissie daarna een oordeel zou geven. Maar voor het zover was had de
gemeente ze overal al neergezet.
Toegegeven: sinds ze er staan heb je duidelijk
minder zwerfvuil, en dat is erg belangrijk.

Heilige ruimte
De wandeling met Jan
Koning begint op de
Mariaplaats, en
meteen heeft hij een
verrassing: ’Die
publex-wc die jullie zo
storend vinden, en die
inderdaad helemaal
uit de tijd is, gaat
weg’.
Maar er komt er wel
één voor terug, een
eigentijdse, iets groter, bronskleurig. De
plaats wordt nog
bepaald. Vermoedelijk
komt hij in de buurt
van het conservatorium, dichtbij de ondergrondse
afvalcontainers, op de plek waar nu nog een telefooncel staat.
‘Maar wij willen helemaal niet van die wc-huisjes;
wij willen gewone inpandige openbare toiletten,
zoals je ook in het buitenland ziet’, zeggen wij.
Koning: ‘Dat kan je wel willen, maar in een zo
vercommercialiseerde Binnenstad lukt je dat niet.
Etalageruime is heilig. Eén meter er af om een
opgang naar de bovenverdieping te maken is al te
veel. De gemeente kan zelf niets doen. Ze heeft in
het kernwinkelgebied nauwelijks bezit.’

Kladderaars
Of graffiti lang blijft zitten is afhankelijk van de
houding van de huiseigenaar. Sluit hij een
contract met een schoonmaakbedrijf dan is de
muur zo weer schoon; anders niet. De fotograaf
vindt het raar dat particulieren op die manier
zoveel invloed op het stadsbeeld hebben. Er zou
een verplichting moeten zijn de graffiti weg te
halen. Koning weet het niet. Oorzaak van het
probleem zijn niet de eigenaren, maar de kladderaars, van wie er nooit eentje wordt gepakt.

Prullenbakken
Feestverlichting in de winkelstraten. ‘Aardig’,
vindt Koning. ‘Maar weet je wat zo vervelend is’,
zegt de fotograaf. ‘Dat die winkeliers te lui zijn
om straks de kabels weg te halen. Ze blijven het
hele jaar over de straat hangen. Die komen op
alle kiekjes van de toeristen als lelijke streep in
beeld.’
Ook Koning vindt het niks dat het pandje in de
Choorstraat, waar je vanuit de Lange Elisbethstraat recht tegenaan loopt, helemaal dichtzit, op
een pinautomaat na. Hij vertelt dat ze er in de
Welstandscommissie mee bezig zijn geweest, maar
zonder succes. ‘Het is eigenlijk heel jammer’.
Vanaf dit punt zie je verderop, bij de Stadhuisbrug, één van de nieuwe prullenbakken. Groot,

De Neude, heringericht volgens het prijswinnende ontwerp van bureau West 8 uit Rotterdam.Vanaf enige hoogte, bijvoorbeeld uit de
bovenramen van ABN-Amro, kun je zien dat
het middenterrein druppelvormig is. Koning
zegt dat de Welstandscommissie niet enthousiast
was. Ze had liever gezien dat het plaveisel van
gevel tot gevel liep. De massieve vlaggenmast en
de banken bekoren hem niet. Door achterstallig
onderhoud en voortdurend verslepen zien ze er
haveloos uit. De hardstenen rand van de druppel
is aan de kant van de Schoutenstraat helemaal
kapotgereden. Het beeld van de haas, verderop,
vindt hij leuk, en het gebruik als terras van het
zuidelijk deel van het plein ziet hij als een vooruitgang.

Donkerstraat (© Humphrey Daniëls)
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Alles moet weg (© Humphrey Daniëls)
Smeerpijpen
Bron van ergernis: wildgroei van pijpen van
afzuiginstallaties en van airconditioninstallaties.
In de Boterstraat zijn twee grote airco’s in achtergevels binnen een paar dagen op last van Bouwbeheer weer weggehaald. De bedoeling is om in
2006 nog veel consequenter te gaan optreden.
Airco’s zijn bouwvergunningplichtig, maar een
heleboel worden er zonder vergunning geïnstalleerd. Soms hoort de huiseigenaar er niks van,
maar zeker als de buurt gaat klagen komt Bouwbeheer in actie.
De commissie is fel op pijpen van afzuiginstallaties
die al vrij dicht boven de grond beginnen en dan
langs de gevel naar boven gaan. ‘Wij staan dat
niet toe, tenzij het absoluut niet anders kan.
Uitgangspunt is dat het intern wordt opgelost,
tot aan het dak.’
Achter het stadhuis, in de Korte Minrebroederstraat, zie je als je richting Dom kijkt, een knots
van een glimmend metaalkleurig afzuigapparaat
bovenop een dak. ’Smakeloos’, vindt Koning.

‘Dat had heel anders gekund. Als iemand nu even
de moeite deed het in een schutkleur te verven.’
’De krul’
Op Pausdam springt, als naar het zuiden kijkt,
de kakelbonte gevel van restaurant De Artisjok
meteen in het oog. Dat zal ook ongetwijfeld de
bedoeling zijn. ‘Ja, daar gaan we zeker wat aan
doen; het is veel te opvallend’, zegt Koning. Hij
vertelt dat de Welstandscommissie niets te zeggen heeft over kleuren, maar dat het hier anders
ligt, omdat het om een monumentenpand gaat in
een omgeving van louter monumenten. De gevels
verhouden zich tot elkaar op een manier die geen
plotselinge verstoring verdraagt. ‘Ik kan het hier
gelukkig aanpakken’.
We maken onze wandeling aan de vooravond van
de komst van de koningin naar de Domkerk, en dus
zijn in de buurt alle scheef gereden parkeerpaaltjes weer keurig rechtop gezet. Kwam ze maar
vaker.
De container achter een hek tegen de Domkerk

Lange Nieuwstraat (© Humphrey Daniëls)
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Piece op hoogte (© Sjaak Ramakers)
was hem niet eerder opgevallen. ‘Dit kan helemaal niet’, is zijn reactie.
En dan het urinoir, ‘de krul’, bij de muziekschool.
‘Wij zijn medeplichtig aan die plaats.’ Wij konden
geen betere vinden. Op dit plein kun je eigenlijk
niks goed doen’.

Besteding prijzengeld
Draadloze, mobiele camera’s en een mentorproject met allochtone jongeren, dat zijn de
projecten die in het stationsgebied en Hoog
Catharijne binnenkort worden gerealiseerd van
de € 40.0000 van de Hein Roethofprijs en de
European Crime Prevention Award. (Zie pagina 16)
In het Stationsgebied word al gewerkt met
cameratoezicht; de inzet van mobiele camera’s
versterkt de huidige aanpak. De jongeren in
het mentorproject gaan onder begeleiding
toezicht houden. Bij goede inzet verdienen ze
vervolgens een stage- of werkervaringsplaats.

Domplein (© Jaap van de Klomp)
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Penswijven in de
Door Frank Kaiser

Vies en vuil, dat was de Annastraat in de
middeleeuwen. Het stonk er, je gleed uit
over het slachtafval.
Dat is allang over, maar rommelig is de straat
nog steeds. Dat is jammer, want er staan
mooie panden.
Het is één van de oudste straten van de stad. In
de 14de eeuw waren beide kanten al volgebouwd.
Vuilsteeg noemden ze de straat toen. Anders dan
je zou denken was dat niet omdat het er zo smerig was, maar omdat er een huis stond dat De
Vuyl heette. Vermoedelijk was het een herberg.
De naam Middelstraat kwam ook voor. De
middelste en tevens onbelangrijkste van drie
evenwijdig lopende straten. Parralel aan rechts
het Oudkerkhof en links de Minrebroederstraat.
Aan het einde vind je nu de zuidgevel van St.Wilibrorduskerk, een neogotische kruisbasiliek die
in 1876 door Tepe tussen de bestaande bebouwing in is gebouwd. Een waar kunststuk, de afgelopen jaren voor miljoenen gerestaureerd. Er
tegenover staat een vuilcontainer en zie je een
verwaarloosde zijgevel vol graffiti. Midden in de
straat is een somber parkeerplaatsje. Onvoorstelbaar dat er een plan is geweest om in dit smalle
straatje ook nog een ondergrondse parkeerplaats
aan te leggen voor 24 auto’s.

gehaat. Toen hij dan ook even in Amersfoort
was zagen een aantal edelen, als monniken
verkleed, de kans schoon om de stad in te trekken. Samen met de ontevreden bevolking hebben ze de slagers en de aanhangers van Zweder
verslagen.
Het gilde der slachters werd ontbonden en mocht
niet meer dicht bij de zetel van het stadsbestuur

Voor de wandelaar is het nog steeds
geen uitnodigend straatje. Vroeger
was dat ook zo. Dat had alles te
maken met het vleeshuis dat tot in de
15e eeuw aan de achterkant van het
stadhuis gevestigd was. Achter het
huidige huis Hazenberg, het deel aan
de kant van de Vismarkt.
Slagers en de Annastraat
‘Wammescrobsteren’, of ‘penswijven’
,dat waren de vrouwen die in de
Middelstraat het werk deden.
‘Wamme’ was het slachtafval. In de
middeleeuwen werden de darmen en
de kadavers van de dode kalveren in
deze straat uitgekookt om ze te kunnen gebruiken als varkensvoer. Omdat
de varkens los door de stad liepen
werd het afval gewoon op straat
gegooid. In 1359 werd door het
stadsbestuur het koken van darmen
binnen de stad verboden. Dat hielp
niks, daarom verboden ze het 12 jaar later nog
een keer en werden de straffen verzwaard. Mocht
een penswijf eerst voor straf een jaar haar werk
niet meer doen, nu werd ze ook nog opgesloten
in één van de Tolsteegtorens.
Dat het slachtafval in de Annastraat werd schoongemaakt was omdat de slagers er
vlakbij zaten.
Uiteindelijk moesten de slagers daar
weg. Dat begon in 1425 met de
benoeming van een nieuwe bisschop,
Zweder van Culemborg.
Zweder nam heel wat mensen met
zich mee die in Utrecht nog het een
ander recht te zetten hadden.
Natuurlijk beloofden ze eerst plechtig
aan het stadsbestuur dat ze
zich netjes zouden gedragen.
Eenmaal binnen de muren
waren ze die belofte snel
vergeten. Ze begonnen
meteen samen met het slagersgilde hun oude rekeningen te vereffenen. Een van
de eerste daden was burgemeester Beernt Proeys op
zijn ziekbed te vermoorden.
De rest van het stadsbestuur
kon nog net een goed heenkomen zoeken. De bisschop
trad er niet tegen op en
maakte zich daardoor zeer

werkzaam zijn. De brouwers kwamen op deze
plaats (de vroegere stadskelder). De vleeshal bij
het stadhuis werd in 1433 gesloopt en pas 10 jaar
later kwamen er nieuwe slachtplaatsen op de
Voorstraat en de Lange Nieuwstraat.
De rust in Utrecht was weer hersteld dachten de
schepenen. Alleen kreeg Utrecht nu grote problemen met de paus omdat de stad zich tegen een
door hem benoemde bisschop gekeerd had. De
paus verbood Utrecht veel,maar omdat de geestelijken zich hier niks van aantrokken, merkten de
burgers er weinig van. Het conflict ging heel erg
ver. De raad verplichtte op een gegeven moment
de burgers ouder dan twintig jaar om ‘s zondags
naar de mis te gaan. Ging je niet dan kon je elke
week een boete verwachten.
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Hardebollenstraat moet anders

De Hardebollenstraat, een bijna-continubedrijf

Al decennialang zijn er ramen met
prostituees in de Hardebollenstraat
en al even lang bewoners en ondernemers die willen dat die ramen
verdwijnen.
Rond 1970 was er in de Breedstraatbuurt veel tippelprostitutie; de dames stonden overal en de
auto’s reden in rijen voorbij. Het effect was dat
bewoners vertrokken uit de wijk. Er kwam leegstand en daardoor kon de raamprostitutie in de
Hardebollenstraat op gang komen. Dankzij acties
van de bewoners van de Van Asch van Wijckskade is de tippelprostitutie later teruggelopen. Met
de komst van de Europalaan verdween dat probleem zelfs grotendeels uit de buurt.
Ondertussen kwam door de verdergaande raamprostitutie (die toen verboden en dus illegaal
was) een situatie waarin overlastgevende horeca
en coffeeshops (óók illegaal, maar tóch gedoogd)
zich vestigden in panden die inmiddels veelal waren aangekocht door de eigenaar van de Hardenbollenstraat. Doordat de gemeente op geen enkele manier optrad tegen de illegale prositutie kon
de bizarre situatie ontstaan dat niet eens bekend
was om hoeveel ramen het eigenlijk ging. Toen
de gevels werden gewijzigd van één naar twee
deuren (en dus ramen) hadden we opeens te
maken met een verdubbeling. Op dat moment
werd geteld en gezegd: ‘Hier moet het bij blijven
en meer mag niet’. Al die tijd was het voor de
gemeente en de afdeling Bijzondere Wetten van
de politie geen optie om in te gaan op protesten
van omwonenden, want de prostitutie was illegaal en met illegalen praat men niet.

Joints
Op vele hoeken in de buurt wordt gedeald en verkopen jongeren van 16 jaar en ouder softdrugs
aan jongeren beneden de 16 die niet in de coffeeshops joints mogen kopen. De joints worden
vaak in de buurt zelf opgerookt. Na meldingen
van bewoners dat er gedeald werd vanuit peeskamers is er, na een uitgebreid onderzoek van
de politie, een reeks arrestaties verricht.
De tot voor kort passieve houding van de gemeente is een enorme frustratie voor de bewoners geweest. Immers: de gemeentelijke politiek
is op zijn zachtst gezegd mede verantwoordelijk
voor het ontstaan van de situatie in de Breedstraatbuurt. Gelukkig is er het laatste jaar al het
één en ander gebeurd. VVD, Leefbaar Utrecht,
D66, het CDA, ChristenUnie en B&G zijn actieve
trekkers van het zoeken naar structurele oplossingen. Helaas is de PvdA een remmende factor. Dit
is dubbel zo sneu, omdat juist het beleid van deze
partij grotendeels verantwoordelijk was voor de
narigheid.
Wijkagent
Tot voor kort was het gemeentebeleid erop
gericht om overlast met repressief beleid te
onderdrukken. Het verbaasde de buurt om in de
vorige Binnenstadskrant van de wijkagent te
horen dat de problematiek haast verleden tijd is.
De geprezen intensieve samenwerking tussen
gemeente, politie en bewoners bestaat helaas
niet meer. De kwaliteitskring is opgeheven om
plaats te maken voor nog meer geconcentreerde
straatgerichte aanpak. In het afgelopen jaar was
er in totaal maar één bijeenkomst, over de Predikherenstraat. Dus deze ‘samenwerking’ sterft een
stille dood.

Gelukkig begrijpen de meeste politieke partijen
wel degelijk waar de buurt nu mee zit en vinden
ze dat er eens een structurele oplossing moet
komen. De beste start is natuurlijk het verplaatsen
van de raamprostitie uit de Binnenstad. Hiermee
zal niet alleen de initiële veroorzaker van de ellende verdwijnen, maar ook de magneet voor vele
illegale praktijken. De raad heeft al verscheidene
moties ingediend om burgemeester en wethouders tot actie aan te zetten. B. en W. zijn erg
terughoudend, maar het doet de buurt genoegen
dat de raad toch niet zomaar opgeeft.
Andere grote plaatsen in Nederland, waaronder
Arnhem, hebben al succesvolle verplaatsingen
achter de rug. Ook daar was, net zoals het zich
nu in Utrecht laat aanzien, de politieke wil aanwezig er iets aan te doen.
Montmartre
Gelukkig zit de buurt een beetje in de lift, dankzij
de komst van leuke nieuwe winkeltjes en verscheidene ateliers. Er ligt nu een kans de fouten
uit het verleden te herstellen en de buurt een
enorme impuls te geven. Binnen enkele jaren kan
de droom werkelijkheid worden. In ieder geval
zijn er vele bewoners die hier ook hard aan willen
werken.
De Breedstraatbuurt kan in 2010 het Montmartre
van Utrecht zijn met veel ateliers en allerlei leuke
winkels en kroegen en met tevreden en trotse
bewoners.
Stephan Peters
Webmaster
www.breedstraatbuurt.com
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Parkeerplaatsen beter benutten
Door onze redacteur Jesse Pouw

Knellend gebrek aan parkeerruimte in
de Binnenstad. Veel blik op straat,
overlast door foutparkeerders, ergernis
van bewoners én bezoekers, parkeergarages die het stadsbeeld ontsieren. In
vrijwel alle grote steden speelt het
probleem. Publiek-private samenwerking zou de toestand kunnen
verbeteren.
De parkeerplaatsen van bedrijven in of rond de
Binnenstad staan in de avonduren en het weekend leeg. Veel grote ondernemingen beschikken
over eigen ruimte, soms slechts enkele plekken,
soms tientallen plaatsen. Blijkbaar ontbreekt het
aan de wil of mogelijkheden om die parkeerruimte toegankelijk te maken voor ‘particulieren’.
De gemeente onderzocht enkele jaren geleden de
mogelijkheid om bewoners te laten parkeren op
of in de ruimte van bedrijven. De uitkomsten van
dat onderzoek waren negatief. Volgens Hans
Scholten van de gemeente zijn er drie grote problemen: “Het gaat vaak om de grond van een
ander, de toegang tot een parkeerplaats is vaak
gekoppeld aan een personeelsingang en een
bedrijf loopt het risico dat auto’s van bewoners na
het weekend blijven staan. Bijvoorbeeld door
overmacht.”

denkt hij. “De gemeente heeft jarenlang gekoerst
op het recept van de grote parkeergarages. Zoals
bij het Lucasbolwerk waar - als de garage er komt
- miljoenen in de grond worden gestopt die zorgen voor een verliesgevende exploitatie. Ik denk
dat alternatieve oplossingen nodig zijn, kleinschaliger. Je kunt beter gebruik maken van bestaande
voorzieningen.”
Niet happig
Bij de herinrichting van de Mariaplaats, voltooid in
2003, werd al een poging gewaagd. Volgens
Giesberts werd onder meer bekeken of de parkeerplaatsen op het terrein van de SHV buiten
kantooruren beschikbaar zouden kunnen zijn
voor bewoners. Giesberts: “De bedrijven die op
eigen terrein plaatsen hebben, waren niet happig
om mee te werken. Je zou zeggen dat ze dat wel
waren; ze kunnen extra verdienen met die ruimte.
Praktische problemen moet je toch kunnen oplossen. Voor de beveiliging kan toch iemand ‘s
avonds rondrijden.”
Een ‘publiek-private’ oplossing op korte termijn
hoeft niemand te verwachten. Giesberts: “Bij
nieuwbouwprojecten, zoals in de Lange
Nieuwstraat, kan zo’n oplossing worden meegenomen in de plannen. Maar dat werkt alleen als

je blanco begint, anders duurt zoiets jaren.”
Voor alle zekerheid meldt Hans Scholten nog dat
dít college in ieder geval geen onderzoek meer
laat uitvoeren naar haalbaarheid van bewonersparkeren op bedrijfsplaatsen.

Parkeren voor
vriendenprijs
Met twee uur gratis parkeren lokt de
gemeente automobilisten naar de Grifthoekgarage, die na een half jaar nog steeds niet
loopt. Al vanaf de eerste plannen is er discussie geweest over de exploitatie van een
garage op die plaats. Aanvankelijk zou dit
opgelost worden door een voetgangersbrug
over de singel naar de Plompetorengracht.
Ook is in het verleden sprake geweest van
het schrappen van de kortparkeerplekken
op het Janskerkhof zodra de garage klaar
was. Ook is nog nog gedacht aan een
speciaal buslijntje naar het centrum.
GroenLinks vraagt zich af hoe het nu
verder moet.

’Vreemden’
Andere steden - zoals Amsterdam en Den Bosch signaleren exact dezelfde problemen. Bedrijven
vrezen dat de veiligheid in het geding komt als
‘vreemden’ gebruik maken van hun voorzieningen. Daarnaast komen de kosten van eventuele
aanpassingen, beheer van en toezicht op de parkeerplaatsen uiteraard ten laste van de opbrengst,
waardoor winstgevende exploitatie lastig wordt.
In Amsterdam laat een medewerker van het
Stadsdeel Centrum weten: “We kennen het probleem, maar we kunnen eigenaren van parkeergarages niet dwingen; ze moeten vrijwillig meewerken. Tot nu toe doet niemand dat; de
eigenaren zien teveel haken en ogen. Zo’n garage
moet ‘s avonds worden beveiligd; ‘s ochtends
moeten de auto’s van bewoners worden weggesleept zodat het personeel kan parkeren.”
Van Robert Giesberts van GroenLinks zou de
gemeente actiever mogen zijn om zo’n samenwerking te stimuleren. De ‘dure grond’ van de
bedrijfsparkeerplaats kan beter worden benut,

In de wolken
E

en vernieuwd Sonnenborgh, museum en volkssterrenwacht, heeft voor het eerst in één
jaar de twintigduizendste bezoeker binnengehaald. Half november was het al zover. Na
grondige restauratie van het 16e-eeuwse bastion en de 19e-eeuwse sterrenwacht opende
het museum ruim drie jaar geleden zijn deuren voor publiek. In die jaren zijn de bezoekerscijfers verdrievoudigd, van ongeveer 7.000 tot nu dus meer dan 20.000. Iedereen is in de
wolken.
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Plannen stationsgebied verder dan ooit
Door onze redacteuren Arend Odé en Dick Franssen

De restyling en uitbreiding het stationsgebied komt steeds dichterbij. De
gemeenteraad heeft 15 december de
contracten met de private partners
Corio (eigenaar van Hoog Catharijne)
en de Nederlandse Spoorwegen
goedgekeurd. Het contract met de
Jaarbeurs wordt binnenkort getekend.
De uitkomst van het raadsdebat stond bij voorbaat vast. Al in een vorige vergadering maakten
de collegepartijen Leefbaar Utrecht, PvdA, VVD
en CDA duidelijk dat zij hoe dan ook aan de gang
willen. (‘Nu of nooit’. “Niets doen is geen optie’.)
De oppositiepartijen GroenLinks, SP en Burger en
Gemeenschap zijn fel tegen zowel de plannen als
de contracten. Zij vinden de bouwvolumes te
groot en de overeenkomsten wurgend voor de
gemeente. Het college had er groot belang bij de
contracten nog voor het kerstreces te ondertekenen. Dat garandeerde namelijk dat het rijk de eerste € 49 miljoen aan het stationsgebied voor haar
rekening zal nemen.
De SP vond dat de gemeenteraad veel te weinig
tijd had gekregen de ingewikkelde juridische stukken te bestuderen en verliet voor de stemming uit
protest de zaal.
De hoop van de oppositiepartijen en van de nieuwe partij Luis in de Pels is nu gevestigd op de
Raad van State, die de laatste tijd regelmatig
grootschalige plannen torpedeert als niet aan de
milieu-eisen is voldaan. Het is zeer waarschijnlijk
dat de grote uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen leidt tot meer luchtvervuiling.
Slimme zet
De plannen zijn nu verder dan ruim vijf jaar geleden, toen Corio en de Jaarbeurs op het laatste
moment voor de ondertekening uit een samenwerkingsovereenkomst stapten. Die zet is voor de
twee bedrijven niet slecht geweest. Corio benutte
nu haar onderhandelingspositie om af te dwingen
dat zij ook het winkelcentrum in Leidsche Rijn
mag ontwikkelen. En de Jaarbeurs, door Leefbaar
Utrecht vijf jaar geleden nog weggewenst naar de
stadsrand, krijgt in het stationsgebied ruime
mogelijkheden haar vermaakcentrum te realiseren.
In de overeenkomst met de Jaarbeurs stuurt de
gemeente vooral aan op een grondruil. De Jaarbeurs zal zich op termijn vooral terugtrekken op
het zuidelijke gedeelte van het gebied (Croeselaan/Parkhaven). Hier zullen ook een Casino, een
hotel en een megabioscoop komen. De gemeente
zal met de grondtransactie de beschikking krijgen
over het noordelijke gedeelte van het Jaarbeurs-

gebied (langs de Graadt
van Roggenweg). Op dit
gebied zal een mix van
werken, wonen en uitgaan worden ontwikkeld.
Het college heeft er
groot belang bij de
contracten met deze
partijen nog voor dit
kerstreces te kunnen
ondertekenen. Dit garandeert namelijk dat de
Rijksoverheid de eerste
€ 49 miljoen aan het
stationsgebied voor haar
rekening zal nemen.
Bouwvergunningen
Na goedkeuring van de
ontwikkelovereenkomsten begint direct een
nieuwe fase, en wel die
van de projectovereenkomsten. Hierin worden
dan concrete plannen
gemaakt over de vormgeving van de gebouwen
en de precieze inrichting
van de openbare ruimte.
Ook deze plannen zullen
door de gemeenteraad
goedgekeurd moeten worden. Daarna volgt dan
de procedure van de bouwvergunningen zelf.
Toch ziet de gemeente de eerste overeenkomsten
als een grote en onomkeerbare stap voorwaarts.
Daarmee zijn immers de contouren van toekomstige gebied vastgesteld. Het is er het college veel
aan gelegen deze fase voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van
2006 te hebben afgerond.
Siamese tweeling
De bedoeling is nog in 2006 met de bouw van
het muziekpaleis op het Vredenburg en de
megabioscoop op het Jaarbeursterrein te beginnen. In 2007 start de NS met de ontwikkeling
van kantoren.
Pal naast het plangebied komt het 105 meter
hoge gebouw van de Rabobank. Het wordt, zo
is half december geopenbaard, een ‘Siamese
tweelingtoren’, dat wil zeggen twee in elkaar
verstrengelde torens. Het gebouw moet zo
transparant worden dat je er de Dom doorheen
ziet.

De grootste fietsenstalling van Nederland (© Dick Franssen)

Discussiestuk kraakt plan
Een intern discussiestuk van Leefbaar Utrecht,
waarin het plan voor het stationsgebied van de
eigen wethouder Walter Lentink megalomaan en
in strijd met de uitslag van het referendum wordt
genoemd, is terechtgekomen bij tegenstander
Kees van Oosten van de nieuwe politieke partij
Luis in de Pels.
De opsteller van het stuk, raadslid Wolfgang Spier,
zegt dat zijn notitie 'op slinkse wijze is gejat'. Van
Oosten bericht Spier: 'Waarom maak je je nu zo
druk? Het is toch geen schande als er in een fractie grote verschillen van mening bestaan? Waarom moet dat voor de buitenwereld verborgen
blijven bij een partij die zo voor openheid is?'
Spier constateert dat het huidige plan qua bouwvolume en aantallen parkeerplaatsen sprekend
lijkt op het Utrecht Centrum Project. Weerzin
tegen het grootschalige UCP was destijds aanleiding tot de oprichting van Leefbaar Utrecht.
Spier stemde in de gemeenteraad met de rest
van zijn fractie voor de plannen van Lentink . In
zijn discussiestuk speelde hij, zo stelt hij, de advocaat van de duivel. Dat neemt niet weg dat de cijfers, die hij in de notitie noemt, allemaal kloppen.
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Adressen

Città della Musica is een samenwerkingsverband van inmiddels
veertien organisaties die concerten organiseren in de Binnenstad,
meestal in kerken. De Città-agenda staat in de Binnenstadskrant
en op www.utrecht-muziekstad.net.
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tel. 2343307
Meulenbroeks, viola da
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Van één onzer redacteuren

Schuyt; € 12,50/10

Meer dan driehonderd namen telt de ledenlijst, en als al die mensen elke keer zouden
opdagen dan liep het helemaal spaak. Want
voor zo’n enorme groep kun je geen kleinschalige dingen meer organiseren. Het is ook
nooit de bedoeling geweest dat het zo massaal zou zijn. Dan werkt het niet meer. Dus is
er besloten dat je - om mee te mogen doen
- in het Museumkwartier moet wonen. Voor
de bewoners van die buurt was het initiatief
trouwens ook bedoeld.
Onverwachte aspecten
Aan de wieg stonden Tineke van der Wal
(inmiddels overleden) en Heins Willemsen,
voormalig wijkmanager Binnenstad. Het
Museumkwartier is er niet alleen voor de
toeristen, maar ook voor de mensen die er
wonen, vonden zij vijf jaar geleden. . Vervolgens zochten ze naar een middel om die
bewoners wat nader tot elkaar te brengen.
Van meet of aan was het een succes. Reclame hoefde niet te worden gemaakt. De
categorie die zich bij Gastheerschap aansloot
is doorgaans nogal op zichzelf. Maar zo’n
maandelijks cultureel uitje op een zondagnamiddag, waarbij je soms onverwachte aspecten van je buurt leert kennen, dat valt goed.
Gastheerschap bedruipt zichzelf, maar als
andere delen van de Binnenstad iets dergelijks willen opzetten, dan heeft het wijk-

bureau wel een potje om de aanloopkosten
te dekken.
’t Springwèg
Zondag 11 december was de pandhof van
het Catharijneconvent de plaats van samenkomst. Daar werd duidelijk wat de bedoeling
was: huizen bekijken op de Springweg. Je
mag trouwens ook het Springweg zeggen,
of zelfs - met de klemtoon op de laatste lettergreep - het Springwèg. De Springwèg is
ook goed, evenals ‘t Springweg en ‘t Springwèg. Je kunt het dus niet verkeerd zeggen,
zo vernam het gezelschap van B. Martens
van Vliet, samensteller van een boek over de
Utrechtse volkstaal.
Van Vliet nam in het kort de geschiedenis
van de straat door, vanaf de eerste eeuwen
van de jaartelling tot nu toe. Hij zei dat
Springweg waarschijnlijk een verbastering is
van Sprincwica, zoals de straat ruim zevenhonderd jaar geleden heette.
Over het heden zei hij dat er in de omgeving
veel is gesloopt, maar dat de straat zelf er
genadig is afgekomen. ‘Het Utrechts Monumentenfonds, andere instellingen en vooral
ook particuliere bewoners hebben de Springweg gered’.

collecte

Zaterdagmiddagmuziek;
15.30

Elke tweede zondag van de maand verlaten tegen half vier zeker honderd bewoners
van de zuidelijke Binnenstad hun doorgaans niet ongerieflijke huizen om zich ergens
in hun buurt te verzamelen voor een onbekend klein avontuur. Ze zijn voor twintig
euro per jaar begunstiger van Gastheerschap en Cultuur, en één van de aardigheden
van dat gezelschap is dat het programma tot het laatste moment een verrassing blijft.
Het kan van alles zijn: een concertje bij iemand thuis, de voorbezichtiging van een
tentoonstelling, een rondleiding…
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Kleine avonturen

Bernhard Martens van Vliet vertelt over de geschiedenis van de Springweg (© Sjaak Ramakers)
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Ouderen tot gemeenteraad:

Meer sociale woningbouw
Door onze redacteur Ben Nijssen

Veel ouderen willen tot hun dood in de
Binnenstad wonen, maar de meeste
huizen zijn minder geschikt voor
senioren. Bejaardencomplexen zijn er
binnen de singels nauwelijks, terwijl

aanpassing?
Natuurlijk kwam ook de slechte toegankelijkheid
van de Binnenstad voor mensen die slecht ter
been zijn ter sprake. Niet alleen zorgen de lantarenpalen en de paaltjes op de stoepen ervoor dat
je er met een rollator niet door kunt, maar ook de
schuinaflopende stoepen zijn een ramp. Deze
klachten werden gelaten aangehoord. Over oplossingen of alternatieven werd niet gesproken.

het aantal bejaarden in de toekomst zal
toenemen.
Geen wonder dat tijdens een themadag over
ouderen, wonen en zorg en tijdens het bezoek op
7 december van een deputatie uit de gemeenteraad aan de Binnenstad de politiek werd aangespoord om te ijveren voor sociale huurwoningen.
Vooral Mitros kreeg van de bewoners een veeg uit
de pan. Zij stoot alleen maar sociale huurwoningen in het centrum af, omdat dat geld oplevert
waarvoor elders in de stad (met name in Leidsche
Rijn) nieuwe huurwoningen kunnen worden
gebouwd.
Creativiteit
Op de SP en ChristenUnie na zeiden de partijen
dat ze machteloos stonden. De taak zou voorbehouden zijn aan particuliere initiatieven en aan de
woningbouwverenigingen.
Die passieve houding werd de politiek niet in
dank afgenomen. Een beetje meer creativiteit zou
geen kwaad kunnen. Zouden via bestemmingsplannen niet meer ouderenwoningen afgedwongen kunnen worden? Zou het toewijzingsbeleid
via Woningnet niet beter kunnen en kan worden
onderzocht welke huizen zich goed lenen voor

Senioren Actief
De nog ‘jonge’ werkgroep Senioren Actief
Binnenstad organiseerde de avonden. Vooral de
bijeenkomst op 7 december waar meer dan honderd bezoekers aanwezig waren, toonde aan dat
het onderwerp vele ouderen aanspreekt. Directe
aanleiding was het in werking treden van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2006.
An Braat (75) is een van de trekkers van Senioren
Actief. Ze benadrukte dat in de WMO staat dat
de burgers betrokken dienen te worden bij de
opstelling van het lokale beleid. Juist de gemeente, in plaats van het rijk, zal voortaan voor een
deel van de AWBZ moeten zorgen en is dan verantwoordelijk voor een goed samenhangend stelsel van voorzieningen voor bewoners die niet in
een instelling of verpleeghuis zijn opgenomen. Er
zal vanaf 2006 ook een groter beroep gedaan
worden op de eigen draagkracht en de mantelzorg.
Zelfverzekerd
Doordat ouderen lang zelfstandig blijven wonen,
moet er meer rekening gehouden worden met de
individuele zorgvraag. Door de aanwezigheid van
diensten zoals vervoer en

SOS-hulpdiensten kunnen de ouderen zich meer
zelfverzekerd voelen. In de Binnenstad echter
wordt steeds meer welzijnsgeld besteed aan probleemjongeren uit andere wijken. (Zie ook de
adviezen van de wijkraad. Op bladzijde 19.) Daarnaast verdwijnen er ook steeds meer voorzieningen. Zo werd begin 2005 buurthuis De Lauwer
gesloten, terwijl er tegelijkertijd werd geconstateerd dat de Binnenstad wat betreft voorzieningen onderbedeeld is. Het enige overgebleven
buurthuis in de Binnenstad op de Oudegracht
wordt ook steeds meer door jongerenactiviteiten
in beslag genomen.
Verschenen: Levensloop binnen de singels , een
bundel met tien interviews met ouderen uit de
Binnenstad. Uitgave: Senioren Actief,
tel. 2730239.

Wijk C-museum
krijgt prijs
Het Volksbuurtmuseum Wijk C heeft de
Beelaerts van Blokland Prijs 2005 gekregen.
De prijs van € 6.500 is toegekend voor het
ingediende project tot verbetering van de
presentatieruimte voor het ontvangen van
groepen. Zo is er een tribune gemaakt, die in
gestapelde vorm tevens als expositiewand
gebruikt kan worden. Daarnaast wordt de
oude drogisterij die in die zaal staat zoveel
mogelijk in oude luister hersteld.

Succes voor tegenstanders parkeergarage
Het Comité Behoud Lucasbolwerk heeft zijn eerste succes binnen. Het
plan van b. en w. om op zeer korte termijn een aantal bomen op het
Lucasbolwerk te kappen en daarna een groot opgravingsonderzoek
te beginnen kan niet worden uitgevoerd. De Raad van State vindt
namelijk dat de gemeente pas mag beginnen als er een onherroepelijke bouwvergunning is. Die zou er op zijn vroegst in maart 2006
kunnen zijn.

Zit het de gemeente tegen dan lopen de bomen op het Lucasbolwerk
in elk geval komende lente weer uit. Op deze foto, afgelopen zomer
gemaakt door Jan Lankveld, staat het hele gebied van de parkeergarage.

Wijkbureau Binnenstad
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Gemeenteraad bezoekt 55-plussers
De gemeenteraad komt twee
keer per jaar op werkbezoek in
de Binnenstad. Dit keer was er
een ontmoeting met 55-plussers.
De werkgroep Senioren Actief
Binnenstad, die onlangs een succesvol symposium organiseerde,
had een boeiend en afwisselend
programma opgesteld voor de
raadsleden. Reden van de werkgroep om bij de gemeenteraad
aandacht te vragen voor 55-plussers, is dat het aantal senioren
in de Binnenstad toeneemt. In
andere Utrechtse wijken neemt
het aandeel ouderen af.

In het eerste onderdeel van het programma gingen de raadsleden op
bezoek bij mensen thuis, in
een buurthuis en in het Bartholomeus Gasthuis. In kleine groepjes konden de raadsleden zich verdiepen in vier
onderwerpen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), wonen, individuele
hulpvragen van ouderen en
veranderingen in de zorg.
Daarna was er een gezamenlijke bijeenkomst in het
Bartholomeus Gasthuis,
waar ongeveer honderd
vooral oudere bewoners uit
de Binnenstad aanwezig
waren.

Foto: Willem Mes Photography

De raadsleden steunden het
idee van de werkgroep Senioren Actief om ook nietgeorganiseerde groepen
(individuen die te maken krij-

Foto: Willem Mes Photography
gen met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) mee te laten praten
over invulling daarvan. Een ander
onderwerp was dat het voor ouderen in de Binnenstad moeilijk is om
door te schuiven naar een aangepaste woning of
een seniorenwoning. Raadsleden
gaven aan dat er
weinig bouwlocaties zijn en dat de
invloed van de
gemeente bij
nieuwbouw kleiner
wordt. Uit de zaal
kwam de opmerking dat de
gemeente er op
zou kunnen toezien dat de woningen die geschikt
zijn voor ouderen,
ook echt aan

ouderen door Woningnet worden
toegewezen. De gemeenteraad zou
dit idee ‘meenemen’.
Verder kwam aan de orde de kwaliteit van het taxivervoer voor ouderen, afwezigheid van voorzieningen
en het tekort aan zelfstandige ouderenwoningen in de Binnenstad.
Na de bijeenkomst kon er onder het
genot van een drankje nagepraat
worden.
Het verslag van de bijeenkomst en
de boodschappenlijst voor de raad
wordt toegezonden aan alle aanwezigen die de presentielijst hebben
getekend of mensen die eerder op
het wijkbureau hebben aangegeven
dit verslag te willen ontvangen.
Mocht u ook interesse hebben in het
verslag, dan kunt u dit binnenkort
lezen op www.utrecht.nl/binnenstad
of opvragen bij het wijkbureau.

Foto: Willem Mes Photography

Conclusies onderzoek trillingen Lange Nieuwstraat
Vier jaar geleden verving de
gemeente Utrecht het asfalt in de
Lange Nieuwstraat door klinkers.
Na vervanging van het asfalt
melden bewoners aan de Lange
Nieuwstraat dat ze hinder van
trillingen hebben in hun woning
door het verkeer. Ook zou er
schade aan de panden zijn. Met
name de stadsbussen waren in
de beleving van de bewoners de
grootste boosdoeners.
De gemeente heeft daarom onderzoek gedaan naar de bestrating en
de snelheid van de bussen. Gecon-

stateerd werd dat de bestrating voldoende vlak is en dat 95% van de
bussen niet harder rijdt dan de toegestane 30 km/uur.
Maar daarmee was de vrees van
bewoners, dat hun panden door de
trillingen zouden kunnen beschadigen, niet weggenomen. De gemeente heeft vervolgens een onafhankelijk expertisebureau (Lengkeek,
Laarman & De Hosson) verzocht de
trillingen door verkeersbewegingen
te onderzoeken, én te onderzoeken
of er een verband is tussen deze trillingen en gereclameerde beschadigingen aan panden. Uit dit onder-

zoek komen twee conclusies naar
voren:
1. Er is inderdaad sprake van trillingen in panden langs en in de nabijheid van de Lange Nieuwstraat.
Deze trillingen zijn zo gering dat de
kans op cosmetische schade aan de
panden nagenoeg kan worden uitgesloten. Constructieve schade aan
de panden kan op grond van de
gemeten trillingssterkten geheel
worden uitgesloten.
2. De nieuwe situatie met klinkers
geeft door het gebruik van kleine
en minder zware stadsbussen én
beperking van de snelheid in de

Lange Nieuwstraat van maximaal
30 km/uur niet meer trillingen dan
voorheen.
De gemeente ziet naar aanleiding
van deze conclusies geen aanleiding
om maatregelen in de straat te
nemen. De bewoners die hebben
meegedaan met het onderzoek zijn
geïnformeerd over de uitkomsten.
Het rapport is in te zien op het
wijkbureau.
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Hein Roethofprijs & European Crime Prevention Award

kantoren,
bewoners en
vele anderen.

Stationsgebied in de prijzen!
Het Utrechtse project Aanpak
veiligheid en leefbaarheid Hoog
Catharijne en Stationsgebied is
twee maal in de prijzen gevallen.
Op 31 oktober overhandigde
minister Donner de Hein Roethofprijs 2005 aan gebiedsmanager Eelko van den Boogaard en
op 7 december kreeg de Utrechtse aanpak in Londen de European Crime Prevention Award. Aan
beiden prijzen is een geldbedrag
van 20.000 euro en een kunstwerk verbonden.
De gemeente Utrecht stimuleert
vanaf 2001 een intensieve publiekprivate samenwerking om Hoog
Catharijne en het Stationsgebied

veiliger te maken. En met succes. De
criminaliteit en overlast zijn gehalveerd, de veiligheidsbeleving is met
25% gestegen, het gebied is schoner en opgeknapt en de leefomstandigheden van verslaafden zijn fors
verbeterd.

De veiligheidsaanpak heeft als
methodiek ‘hard
en sociaal’:
gericht op het
verminderen van
overlast en criminaliteit én het
verbeteren van
de leefomstandigheden van
verslaafden. Preventie, zorg en repressie gaan hand
in hand.
Betrokken partners bij de Aanpak
Stationsgebied zijn gemeente, politie, openbaar ministerie, NS, Corio,
Jaarbeurs, Centrum Maliebaan, Altrecht, Agis, busbedrijven, winkeliers,

Na het behalen
van de Hein
Roethofprijs
(Minister Donner: “Een weerbarstig criminaliteitsprobleem op een van de drukst
bezochte plekken van Nederland is
met succes aangepakt”) is er al veel
belangstelling voor deze aanpak
getoond. Met het toekennen van de
European Crime Prevention Award
staat de Utrechtse aanpak ook internationaal op de kaart. Deze award is
de Europese versie van de Hein
Roethofprijs: methodes uitwisselen
die zich succesvol richten op het verminderen van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.
Kijk voor meer informatie op:
www.utrecht.nl/stationsgebied.

Wijkbureau verhuist naar Neudeflat
reiken. Wilt u ons bezoeken, dan
kunt u vanaf medio februari terecht
aan de balie van het Informatiecentrum op de begane grond van de
Neudeflat.

Het wijkbureau verhuist naar de
Neudeflat. Op zaterdag 11 februari 2006 zal burgemeester Brouwer de officiële opening verrichten van het nieuwe Informatie
Centrum Gemeente Utrecht.
Vanaf die dag biedt het nieuwe
Informatiecentrum op de begane
grond van de Neudeflat een
brede service aan bewoners en
ondernemers van de Binnenstad
en de stad Utrecht. De balie van
het wijkbureau is onderdeel van
het Informatiecentrum.
Het wijkbureau blijft voor u als
bewoner of ondernemer wel
gewoon het aanspreekpunt van de
gemeente in de wijk Binnenstad.
Weliswaar niet meer op de Drift,
maar in de markante Neudeflat.
Met vragen en meldingen of voor
het maken van een afspraak kunt
u ons gewoon als vanouds be-

Informatie Centrum
Gemeente Utrecht
Het Informatie Centrum Gemeente
Utrecht is hét gemeentelijke informatiepunt waar u informatie kunt
krijgen over de gemeente Utrecht,
de gemeenteraad, het college van B
en W, gemeentelijke projecten en de
wijk Binnenstad. Bij het Informatiecentrum kunt u ook terecht voor notulen en agenda’s van gemeenteraad
en raadscommissies, stukken die ter
inzage liggen, bestemmingsplannen,
gemeentelijke verordeningen,

beleidsnota’s
en rapporten
en overheidsfolders. Ook
zijn er regelmatig tentoonstellingen over
actuele onderwerpen te zien,
diverse Utrecht
producten te
koop, en zijn er
huis-aan-huisbladen en de gemeentegids af te halen.
In de etalages aan de straatkant
komen beeldschermen met daarop
presentaties over het Stationsgebied, Leidsche Rijn, de Binnenstad en vele andere interessante
projecten.

U bent van harte uitgenodigd voor
de opening op zaterdag 11 februari,
12.30 uur, Neudeflat.

Wijkbureau
Binnenstad:
gemeente
in de wijk
Wijkbureau Binnenstad
Drift 10, tel. 286 39 60,
fax: 286 39 66
e-mail: binnenstad@utrecht.nl
www.utrecht.nl/binnenstad
geopend: ma t/m vr 09.00 - 17.00
uur
Nieuw adres per 11 februari
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
geopend: ma t/m vr 09.00 - 17.00
uur, donderdagavond tot 21.00
uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Illustraties en ontwerp: Strand-NL
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Spelregels ophalen GFT-afval
De RHD haalt in de Binnenstad
sinds een jaar niet meer op vaste
inzameldagen GFT-afval op. De
gemeenteraad heeft dit besloten,
omdat het aanbod van tuinafval
in de Binnenstad te gering was.
De kosten zijn daarmee te hoog
geworden voor een goede
bedrijfsvoering. Continuering van
het gescheiden ophalen van tuinafval zou een verhoging van de
afvalstoffenheffing betekenen.

M

ag je nu wel of niet fietsen in het voetgangersgebied? Ja!
Buiten winkeltijden mogen fietsers van 18.00 tot 06.00 uur in
het voetgangersgebied fietsen en op koopavonden vanaf 21.00 uur.
Foto: Willem Mes Photography

Herinrichting speelplek Vaartsebuurt
Omwonenden van de speelplek
Vaartsehof hebben bij de gemeente een Recht van Initiatief ingediend voor extra speeltoestellen.
Het voorstel van een aantal ouders
en kinderen is goedgekeurd en wordt
medio maart 2006 uitgevoerd. Met
een Recht van Initiatief kunnen bewoners en ondernemers een voorstel
indienen om hun leefomgeving te
verbeteren. De gemeente stelt per

Duivenoverlast?
Stop voeren!
Regelmatig belanden brood en andere etensresten op straat, in een hofje
of langs het water. Helaas! Dat trekt
ratten en duiven aan. Duiven worden
vaak ziek van dit ongezonde voedsel
en ze leren af om zelf voedsel te zoeken. Hoe meer brood op straat of
langs het water, hoe groter de groep
stadsduiven.
Een enkele duif is leuk. Maar veel
duiven bij elkaar zorgen vaak voor
overlast. Mensen kunnen ziek worden van de duivenpoep en last krijgen van hun luchtwegen en longen.
Vooral kinderen die al problemen
hebben met hun luchtwegen, lopen
risico. Daarom vragen wij uw medewerking: stop met voeren en gooi
geen etensresten op straat.

Recht van Initiatief maximaal € 30.000
beschikbaar. Wilt u ook een Initiatief
indienen? Kijk voor meer informatie
op www.utrecht.nl/binnenstad.

Avondinzameling
papier en karton
wandelgebied
Vanaf januari 2006 zamelt de
RHD het oud papier en karton in
het winkel-wandelgebied niet
meer op woensdag overdag in,
maar na 18.15 uur.
De avondinzameling van oud papier
en karton is op proef en duurt een
half jaar. Zowel burgers als bedrijven
kunnen gebruik maken van deze
dienstverlening.
De wens om de inzameling van oud
papier en karton naar de avond te
verplaatsen komt vooral uit de
ondernemershoek. Maar ook de
RHD speelt al langer met dit idee.
Woensdag overdag ondervinden de
medewerkers van de inzameldienst
veel hinder van de vele kleine vrachtwagens die de winkels bevoorraden.
Niet alleen met het wachten gaat
veel tijd verloren, ook moet het personeel van de RHD meerdere malen
door dezelfde straat rijden om al het
papier en karton in te kunnen laden.
De winkels openen de deuren nu
eenmaal niet allemaal gelijktijdig.
Ook het winkelend publiek heeft last
van de stapels dozen en oud papier
in het wandelgebied.

Kleine hoeveelheden GFT-afval is
voor de meeste bewoners geen probleem. Dit kan dan ook in plastic

zakken bij het normale huisvuil.
Uiteraard niet te veel en te zwaar.
Grote hoeveelheden snoeiafval mag
u niet zomaar op straat aanbieden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
met de grofvuildienst van de RHD,
die het snoeiafval dan gratis ophaalt
op een met u afgesproken dag (RHD,
tel. 286 69 00 ma t/m vr 09-17 uur).
Snoeiafval kunt u ook het gehele
jaar gratis naar één van de afvalscheidingstations brengen (Tractieweg 120, Zwartewoud 250 en
Mostperenlaan 2).

Leefbaarheidsbudget
Het Leefbaarheidsbudget is geld
waarmee het wijkbureau snel
kan inspelen op plannen van
bewoners, ondernemers en organisaties uit de Binnenstad.
Belangrijk is dat het voorstel de leefbaarheid van de Binnenstad ten
goede komt; dat het plan of project
openbaar toegankelijk is; en dat
andere buurtbewoners en -ondernemers achter het plan staan. Meer
informatie - ook over het Recht van
Initiatief - bij het wijkbureau of op:
www.utrecht.nl/binnenstad.

D

Toegekende aanvragen 27 september tot 12 december:
• twee kaarten St. Jacobsstraat voor
Wijk C
• onderhoud tuin Pandhof Ste.
Marie en Mariahoek
• verplaatsen lindeboom voor politiebureau
• klimop schuurtje Wolvenplein
• graffitiaanpak Zakkendragerssteeg
• groengroepborrel Kroonstraat/Van
Nuenenstraat
• kerstevenement Leeuwenberghkerk
• kerstevenement Twijnstraat
• materialen Eettafel 55+ Wijk C.

e nieuwe Klimmuur in kinderspeeltuin De Klein Dom aan de
Lange Nieuwstraat is een succes. Leerlingen van basisscholen in
de Binnenstad maakten een ontwerp voor een klimmuur en wonnen
dit jaar daarmee de Kinderraadsverkiezing. Leerlingen uit heel
Utrecht dienden een ontwerp in maar die van de Binnenstad werd
uitgekozen als het beste. De gemeente droeg ook een steentje bij
door een deel van de financiering uit het Leefbaarheidsbudget te
betalen. Wilt u ook een aanvraag indienen? Kijk op
www.utrecht.nl/binnenstad. Foto: Willem Mes Photography
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Vechten voor elk stukje groen
De afgelopen periode bracht de
wijkraad drie adviezen uit en een
vierde (gezamenlijk met de andere wijkraden) is in voorbereiding.
De gemeenteraad heeft besloten
de nu leegstaande panden in de
Hardebollenstraat op te kopen
zodat deze ‘ramen’ verdwijnen.
Dit kan in elk geval een eerste
stap zijn in de richting van het
volledig verdwijnen van de
prostitutie van die plek, een vurige wens van de buurt en van de
wijkraad.
Ons eerste advies ging over het kleine groenstrookje bij de Karmelietenhof (tussen de Lange Nieuwstraat en
de Oudegracht, bereikbaar via de
Vrouwjuttenstraat of via de poort
aan de Oudegracht vlak bij de Twijnstraat). De gemeente wil dit strookje
aan Altrecht (psychiatrische inrichting) verkopen. Altrecht wil daar huizen bouwen. De wijkraad adviseert

het strookje niet te verkopen en de
bestemming te wijzigen van ‘wonen’
in ‘openbaar groen’. Het is de enige
speelplaats voor de ongeveer 15 kinderen uit dit buurtje. Omdat groen
toch al zo dun gezaaid is in de
Binnenstad, en dit (blijkens een eerdere wijkraadpleging) door de bewoners ook als een gemis wordt
gevoeld, vindt de wijkraad dat er
voor het behoud van ieder klein
stukje gevochten moet worden.
Bovendien is er (in de buurt, maar
ook bij de wijkraad) weinig vertrouwen in Altrecht. Het is moeilijk met
Altrecht in contact te komen en hun
plannen veranderen voortdurend.
Hoewel Altrecht beschikt over een
grote, deels leegstaande, parkeergarage in de Lange Nieuwstraat bleek
er weinig bereidheid te zijn om mee
te helpen met het oplossen van het
parkeerprobleem in de buurt. Verder
is de buurt bang dat eventuele
nieuwbouw gebuikt zal worden voor

Debat over parkeren
De wijkraad Binnenstad nodigt
bewoners en ondernemers uit
voor een debat over parkeren. De
bijeenkomst heeft plaats in de
Lutherse kerk in de Hamburgerstraat 9 en begint om acht uur.
In 2004 heeft de Binnenstad een
wijkraadpleging gehouden over het
parkeren. Ruim 23% van de bewoners en ondernemers heeft deze
enquête ingevuld en teruggestuurd.
Het bleek dat de parkeersituatie als
slecht wordt ervaren. Het historische
karakter van Binnenstad wordt ernstig aangetast door de vele geparkeerde auto’s op de grachten, de
pleinen en langs de straten.
Deze uitkomsten hebben geleid tot
een standpuntbepaling van de wijkraad. Dit standpunt is besproken met
de ondernemers en heeft geleid tot
een gezamenlijk standpunt:
Zowel de wijkraad als de ondernemers zijn doordrongen van het
belang van het vrijmaken van straten, pleinen en vooral van de grachten, van parkeerplaatsen. Hiermee

wordt het historisch karakter van de
Binnenstad versterkt. Dit is aantrekkelijk voor zowel de bezoekers, de
bewoners als de ondernemers.
Voorwaarde bij dit standpunt is, dat
er eerst vervangende parkeerruimte
in parkeergarages beschikbaar moet
zijn. Deze parkeergarages worden
inmiddels gebouwd en een enkele,
zoals de Grifthoek, is al klaar. Direct
na het realiseren van een dergelijke
parkeergarage, kunnen er, volgens
de wijkraad en de ondernemers, parkeerplaatsen in de omgeving van
deze garage worden opgeheven.
Dit gezamenlijk standpunt van de
wijkraad en de ondernemers, wijkt
helaas af van het standpunt van de
gemeenteraad. De gemeenteraad wil
dat er eerst vier volledige parkeergarages worden gebouwd en opgeleverd, voordat er parkeerplaatsen van
de straten mogen verdwijnen. De
wijkraad en de ondernemers vinden
dat te lang duren. Als de gemeenteraad haar zin krijgt, blijft de huidige
onbevredigende parkeersituatie in de
Binnenstad nog jaren bestaan.

het huisvesten van (ex)psychiatrische
patiënten. Hoewel dergelijke patiënten al eeuwen in deze buurt verblijven en daar volledig zijn geaccepteerd, vindt de buurt dat hun aantal
niet nog verder mag groeien.
Hangjongeren
De wijkraad heeft ook geadviseerd
over de nieuwe manier om het welzijnsgeld over de buurten te verdelen, namelijk in verhouding tot het
aantal bewoners en hun welstand.
Dit betekent uiteraard dat de
Binnenstad, met weinig en relatief
welvarende bewoners, minder geld
krijgt dan andere wijken. Op zich
zouden we hier niet zoveel problemen mee hebben, maar de Binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren uit de hele stad,
die komen rondhangen en overlast
veroorzaken. Veel welzijnsgeld wordt
gebruikt om deze jongeren op te
vangen en weer terug te leiden naar
hun eigen wijk. Dit betekent dat er
onvoldoende geld is voor bij voorbeeld de ondersteuning van ouderen
(van wie er ook steeds meer komen
in de Binnenstad). De wijkraad vindt
dat de een deel van het welzijnsgeld
bij voorbaat zou moeten worden
gereserveerd voor een stadsbrede
aanpak van zwervende en rondhangende jongeren.
Onkruit
Tenslotte heeft de Wijkraad geadviseerd over de onkruidbestrijding. De
‘borstelmachines’ zijn vele Binnenstadsbewoners een doorn in het
oog. Ze richten vaak vernielingen
aan aan borden, stoepen, plinten
etc. Daarom hadden we al eens eerder geadviseerd voor een methode
die werkt met heet water waar
kokosolie aan is toegevoegd. Maar
dit advies werd niet overgenomen
omdat de gemeente het te duur
vond. Nu blijkt er weer een nieuwe
methode te zijn die werkt met zorgvuldig gedoseerd heet water. Deze
methode is met succes getest in
Lunetten, en we hebben het college
gevraagd hem ook in de Binnenstad
toe te passen.
Een extern bureau heeft de wijkraden geëvalueerd. Het advies is door
te gaan met de wijkraden, en wij wil-

De Wijkraad Binnenstad
wil het gemeentelijk Binnenstadsbeleid beïnvloeden, met
als doel een op maat gesneden
beleid voor de mensen die in
de Binnenstad wonen of werken. De Wijkraad vergadert
elke tweede woensdag van de
maand om acht uur op het
Wijkbureau Drift 10. De vergaderingen zijn openbaar, wel
graag van te voren even melden
op het Wijkbureau. U kunt van
de activiteiten van de Wijkraad
op de hoogte blijven via
www.wijkraadutrecht.nl/binnen
stad. Wie invloed wil uitoefenen op de agenda van de Wijkraad kan dat het beste doen
via een van de buurtcomités;
veel buurtcomités hebben één
of meer vertegenwoordigers in
de Wijkraad.

len graag dat de huidige gemeenteraad dit overneemt, zodat we sterker
staan tegenover het volgende college. Hoewel de wijkraden in het algemeen succesvol geweest zijn, valt er
ook nog wel wat te verbeteren. Aan
de kant van de gemeente is dit vooral de vaak erg formele en weinig
inhoudelijke reactie op onze adviezen; en aan onze kant de vaak
gebrekkige communicatie met de
achterban (lees: de bewoners in de
Binnenstad). We zullen er allebei aan
moeten werken dit te verbeteren;
voor ons betekent dit dat we van
plan zijn regelmatig met de wijkraad
‘de buurt in te trekken’ en avonden
te beleggen.

Betaald parkeren
op koopzondag
Om de sterk toegenomen parkeerdruk beter te beheersen is
op koopzondagen betaald parkeren ingevoerd. Voor 2006 gaat
het om achttien koopzondagen,
te weten twaalf vaste (elke eerste zondag van de maand) en zes
thematische (o.a. rondom Sinterklaas en Kerst). Het tarief is hetzelfde als anders.
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Schot in Ledig Erf

Maak Binnenstad
seniorvriendelijk

(© Patrick van der Sande)
r zit eindelijk weer schot in de bouwplannen aan de zuidkant
van ‘t Ledig Erf. Reeds in 2003 had de rechter de gemeente opgedragen een bouwvergunning te verlenen aan het Maarssens Bouw
Bedrijf (MBB). Sindsdien hebben inspraakprocedures en het opstellen
van een saneringsplan het gebied ruim twee jaren stilgelegd. De verwachting is nu dat de gemeente in januari het door MBB opgestelde
saneringsplan zal goedkeuren. Daarna bestaat er nog steeds de mogelijkheid voor een procedure in hoger beroep. Niettemin verwacht
MBB komende zomer te kunnen gaan bouwen. Voor de bouw van
nieuwe appartementen in en rond de Gansstraat is al een vergunning afgegeven. Volgens het bouwbedrijf is de vraag naar appartementen met de populariteit van het Ledig Erf alleen maar toegenomen. Op de begane grond aan het plein zal bedrijfsruimte komen.
Wat precies, is nog onduidelijk.

E

Arend Odé

Doe er eens wat aan!
Het bewonersplatform Centrale
Oude Stad voert al jarenlang
actie tegen de onbeteugelde
groei en uitbreiding van
terrassen. Ondanks vastgesteld
beleid en toezeggingen om iets
aan de uitwassen te doen, zien
wij nog steeds geen enkele
verbetering.
Wij zien dagelijks hoe voetgangers
op het fietspad of op de rijweg lopen
omdat trottoirs door terrassen en
reclameborden onbegaanbaar zijn.
Navraag leert dat handhaving in de
praktijk onuitvoerbaar is omdat markeringen van de maximale omvang
van terrassen ontbreken.
Ons inziens is het de taak van de
gemeenteraad te zorgen voor enerzijds een goede regelgeving, anderzijds een goede handhaving. Want
regelgeving zonder handhaving is
zinloos, en leidt tot verlies in vertrouwen. Bij de toekenning en ook bij de

verlenging van terrasvergunningen
moet goed ter plaatse worden gekeken of zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen en of handhaving
mogelijk zal zijn en of de uitbater
zich aan de regels houdt. Volgens de
geldende regels moet er bijvoorbeeld
een doorgang over het trottoir van
minstens 1,5 meter breed zijn en
moeten terrassen duidelijk gemarkeerd zijn.
Gemeenteraad, doe er eens wat
aan! Het is de hoogste tijd. Probeer
niet telkens de schuld op de een of
andere afdeling af te wentelen. Wij
vragen dringend om een oplossing
voor dit probleem en willen niet,
zoals al jaren gebeurt, worden afgescheept met het zoveelste smoesje
of zoethoudertje.
Het COS hoort graag of Binnenstadsbewoners het met ons eens
zijn of niet. E-mail uw reactie naar:
cos@ageweb.nl

Om oudere mensen zich nog
thuis te laten voelen in de Binnenstad moet de gemeente
meer aandacht besteden aan
het onderhoud van de trottoirs.
Ze zijn er vaak slecht aan toe. Bovendien staan ze op veel plaatsen vol
met containers, fietsen, fietswrakken, uitstallingen en last but not
least terrasstoelen. Dit kwam naar
voren op de laatste buurtbijeenkomst, georganiseerd door bewonersplatform Centrale Oude Stad.
Voor oudere mensen zou de Binnenstad ook aantrekkelijker zijn als er
vervoer op maat was. Een aantal
taxi’s of taxibusjes speciaal voor
ouderen lijkt geen goede optie
omdat zoiets weer extra verkeer
oplevert. Maar een speciaal tarief
voor taxivervoer voor ouderen is wèl
een goed idee.
Bouw van aangepaste en betaalbare
woonruimte moet worden gestimuleerd om ouderen de gelegenheid te
bieden in hun vertrouwde omgeving
te blijven wonen .

Uitverkoop
Op het ogenblik neemt het aantal
sociale woningen stilletjes af. In de
Keizerstraat dreigt bijvoorbeeld een
groot aantal goedkopere huurwoningen te verdwijnen .Verhuurder
Mitros is intussen bezig met de
uitverkoop van haar bezit in de Binnenstad.
Met het oog op een gevarieerde
samenstelling van de bevolking zou
de gemeente moeten stimuleren dat
het mogelijk blijft voor gezinnen om
in de Binnenstad te wonen. Dat betekent: meer veilige buitenspeelruimte,
meer groen en het terugdringen van
luchtvervuiling.
Vanaf midden oktober zijn de
winkels dit jaar op zondag open
geweest. Navraag leert dat dit
gebeurde omdat enkele zondagen
op feestdagen vielen, en de winkeliers gecompenseerd moesten worden. Het COS is bang dat hiermee
een trend is gezet die indruist tegen
de wens van de bewoners van
Utrecht.

Oproep
Doe mee met de Binnenstad en word wijkraadslid
De wijkraad heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Daarom roepen
wij iedereen die de Binnenstad een warm hart toedraagt op zich te melden als aspirant-lid. Bewoners hebben zitting op grond van hun persoonlijke betrokkenheid. Er zijn geen verkiezingen; iedereen kan zich aanmelden. De vergaderingen zijn op de tweede woensdag van de maand.
De wijkraad bestaat uit bewoners en ondernemers, en vertegenwoordigers van de podia en de musea. Formeel zijn we een adviesorgaan van
het college van b. en w. We kunnen gevraagd of ongevraagd advies
uitbrengen over alle onderwerpen die de Binnenstad aangaan.
Een vaak terugkerend thema is de openbare ruimte (straten, pleinen).
Wij kwamen verschillende keren in actie om bij voorbeeld de uitbreiding van terrassen of uitstallingen tegen te gaan. Ook werd geadviseerd tegen het oprekken van de toegestane hoeveelheid geluid bij
evenementen. Maatschappelijke problemen staan vaak op de agenda,
bijvoorbeeld de opvang van hangjongeren, verslaafden en psychiatrische patiënten. De wijkraad maakt zich sterk voor het openhouden van
buurthuizen. En tenslotte zijn verkeer en parkeren belangrijke onderwerpen; zo gaat de komende wijkraadpleging over parkeren. De wijkraad staat voor een evenwichtige verdeling van verschillende functies
over de Binnenstad, zoals wonen, winkelen, uitgaan, en zorg.
Het wijkraadswerk kost zeker acht uur per maand. Kandidaten moeten
wonen in de Binnenstad (inclusief Hoogch Boulant en de Vaartsebuurt)
en minimaal 16 jaar zijn.
Kijk op www.wijkraadutrecht.nl, of neem contact op met het Wijkbureau, tel. 2863960 of met de Wijkraad, tel. 0655 38 5558, of mail naar
Binnenstad@wijkraadutrecht.nl.
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Feestverlichtingsplan mislukt
Het plan van Centrum Utrecht om
dit jaar collectieve feestverlichting
binnen de singels te realiseren bleek
te ambitieus. Een groot gedeelte van
de eigen achterban, vooral filialen
van landelijke ketens, liet het afweten.
Als een kleine 400 bedrijven bereid
waren geweest om € 205,— per jaar
bij te dragen zou alles zijn geregeld. In
dat geval konden wij 23 straten en
pleinen feestelijk verlichten en zouden
in december en januari in 30 bomen
langs de Oudegracht de lampjes
branden.

De gemeente was bereid € 50.000,— subsidie te
verstrekken. Uiteindelijk hebben slechts 120
bedrijven, waarvan de meeste zelfstandige ondernemers zijn, positief gereageerd.
Ondersteuning
Bijna iedereen is het vergeten, maar Centrum
Utrecht heeft het plan op verzoek van de
gemeente bedacht. De toenmalige wethouder
van EZ was niet meer bereid om voor elke straat
apart een vergunning af te geven en subsidieaanvragen te behandelen. Een collectieve aanpak zou
de gemeente veel geld en tijd besparen.
Gebleken is dat de meeste ondernemers en
bewoners in de veronderstelling leven dat de
gemeente zelf verantwoordelijk is voor een optimale sfeer in de Binnenstad en het daarom vanzelfsprekend vinden dat de gemeente ook alle
kosten draagt. Dat gaat ons te ver. Ondernemersvereniging Centrum Utrecht vindt wel dat de
gemeente, maar ook de andere partners binnen
het PBU, (het Platform
Binnenstad Utrecht)
meer ondersteuning
hadden kunnen bieden in geld en daad.

Zadelstraat (© Kim van Doorn)

Stomme verbazing
Een subsidiebedrag
van € 50.000 klinkt
wel heel mooi, maar
is zeker vergeleken bij
andere steden, aan de
lage kant. In de voorwaarden staat namelijk dat het voor een
periode van tien jaar
zou gelden, dus €
5000,— per jaar.
Inclusief horeca en
kantoren zijn er ongeveer 1100 ondernemers in de historische
Binnenstad. De
gemeente is dus
bereid om per ondernemer € 4,50 per jaar
subsidie te geven.
Inmiddels hebben wij
ervaren dat van de
wens van de wethouder om minder vergunningen te verstrekken niets is
terecht gekomen.
Tot onze stomme
verbazing, maar ook
tot onze vreugde,
hebben veel straten,

veel meer dan vorig jaar, alsnog besloten zelf
feestverlichting te regelen. Ik weet dat de meeste
ondernemers nu meer geld kwijt zijn dan bij het
collectieve plan en ook dat de gemeente totaal
niet heeft gesputterd bij het verstrekken van de
vergunningen.
Vanzelfsprekend heeft het bestuur van Centrum
Utrecht daar gemengde gevoelens over en is van
het hele project niet vrolijk geworden.
Met de wethouders Abrahamse en Van den Bergh
hebben de partners binnen het PBU afgesproken
dat zij nog één poging zullen ondernemen om het
collectieve plan bij de filiaal- en ketenbedrijven
onder de aandacht te brengen. Als die voor 1 april
aanstaande. ook bereid blijken te zijn een bijdrage
te leveren, zal de gemeente de € 50.000 alsnog
beschikbaar stellen voor de periode 2006 t/m 2015.
Centrum minder in trek
Waar het bestuur ook niet vrolijk van wordt zijn
de cijfers die onlangs in de Detailhandelsmonitor
Utrecht 2005 zijn gepubliceerd. Uit de monitor
blijkt dat de lokale positie van Utrecht centrum
(Hoog Catharijne en de historische Binnenstad) is
afgenomen van 51% in 2001 naar 44% in 2004.
Dat wil dus zeggen dat Utrechters hun boodschappen steeds minder in het centrum doen en
steeds vaker in andere grote winkelgebieden. Zo
blijkt ook dat het grootwinkelcentrum Overvecht,
Kanaleneiland en vooral Woonboulevard Kanaleneiland in aantrekkingskracht hebben gewonnen.
Vooral de goede autobereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van deze centra bepalen bij de
consumenten het verschil in waardering met de
Binnenstad.
Leerbanenproject
Zo zie je maar, een goede bereikbaarheid is van
levensbelang voor de detailhandel. Dat geldt ook
voor de bevoorrading. In dat kader is Centrum
Utrecht zeer actief betrokken bij het pilotproject
straatmanagement Samen Goed Geregeld, dat op
initiatief van het MKB is gestart. Door een goeie
samenwerking tussen gemeente, ondernemers en
vervoerders valt nog veel te verbeteren in ons
winkelgebied. In een volgend artikel kom ik daar
uitvoerig op terug.
Een andere activiteit waar Centrum Utrecht en de
Kamer van Koophandel zich sterk voor maken is
het MKB leerbanenproject. Er zijn in Utrecht nog
talloze mbo-studenten die in het kader van hun
opleiding een stageplaats zoeken. Detailhandelsbedrijven en horecaondernemingen zijn in veel
gevallen geschikt om die studenten te helpen.
Meer informatie hierover is bij het secretariaat van
Centrum Utrecht verkrijgbaar.
Lodewijk Osieck
Voorzitter Centrum Utrecht

Wijkagenten Binnenstad &
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Veiligheid in Binnenstad verbeterd
De veiligheidscijfers tot en met september zijn bekend. De
veiligheid in de Binnenstad is deze periode opnieuw vergroot,
het aantal inbraken in woningen is fors gedaald en er waren
aanzienlijk minder autokraken en fietsendiefstallen. Het
aantal geweldszaken daalde licht. Maar wat zegt me dat
eigenlijk. Koele cijfers zijn nodig, maar ze blijven koel.
Belangrijker is het gevoel dat u er bij heeft. Voelt u zich
ook veiliger?

Alfred Stoter nieuwe wijkchef
Per 1 december 2005 is Alfred Stoter de nieuwe politie-wijkchef in
het centrum. Hij neemt de functie over van Cor Versteeg, die chef
van de parkeerbrigade wordt. Alfred stelt zich voor: ‘Ik ben 1 april
van dit jaar begonnen als toegevoegd wijkchef centrum in het
district Paardenveld. Hiervoor was ik werkzaam als groepschef in
Veenendaal. Het werd tijd voor iets nieuws. Toen ik dan ook de kans
kreeg in het centrum van Utrecht te werken, heb ik dit met beide
handen aangegrepen. Het werken in de stad, en meer concreet in
het centrum bevalt me prima! Het is een levendig gebied waar merkbaar veel activiteiten zijn. De komende jaren zal ik mij inzetten dit
gebied veilig te houden.’ (© Sjaak Ramakers)

Eind november heeft de politie in
samenwerking met allerlei instanties
in de Binnenstad een grote controle
uitgevoerd. Terwijl ik met mijn twee
collega’s door de Binnenstad loop,
wordt onze aandacht getrokken
door een man die op straat staat te
plassen. De man wordt door ons
aangesproken en we vertellen hem
dat hij een bekeuring krijgt. Hij reageert meteen dat we hem niet moeten hebben, dat hij geen crimineel is,
dat hij een hardwerkende arbeider is
die een avondje aan het stappen is
en netjes op de fiets is gekomen. We
moeten boeven gaan vangen. Eerlijkheidshalve vertelt hij er wel bij dat hij
zonder licht op zijn fiets bij het café
is aangekomen. “De samenleving
verloedert aan alle kanten” vertelt hij
verder, “en de politie moet daar eens
wat aan doen”. Mijn collega vat zijn
verhaal samen. “U bent een man die
op straat staat te plassen, die zo
dadelijk dronken op een fiets zonder
licht stapt, die het vreemd vindt dat
hij wordt aangesproken op normafwijkend gedrag en u vindt dat u een
nette burger bent”. De Binnenstad
veilig en leefbaar houden, daar moeten we met z’n allen aan werken.
Opsporing en openbare orde
De politie richt zich meer en meer op
de echte politietaken en dat maakt
het verschil. Ten opzichte van 2002 is
de criminaliteit in de stad Utrecht al
met ruim 35% gedaald. De politie is
er voor het opsporen van strafbare
feiten en voor het handhaven van de
openbare orde. Ze levert op deze
manier een bijdrage aan het vergroten van het gevoel van veiligheid bij
de bewoners. Zo zijn we binnen tien
minuten ter plaatse bij levensbedreigende situaties, bij meldingen van
verdachte situaties en als er kans is
op het aanhouden van een verdachte. We nemen alle aangiftes op en
trachten bij alle aangiftes met opsporingsindicatie de verdachten aan te
houden. Verder verzorgen we opsporingsonderzoeken en zijn we er als
de veiligheid in het geding is. De focus op veelplegers heeft bijvoorbeeld
al tot goede resultaten geleid. Veelplegers zijn mensen die de afgelopen
vijf jaar meer dan 20 keer een strafbaar feit hebben gepleegd. Als een
veelpleger nu wordt aangehouden

staat hem of haar een heel traject aan
maatregelen te wachten, waardoor
hij niet meer meteen de straat op komt.
De daling van het aantal incidenten
in de Binnenstad is voor een deel
aan de veelplegeraanpak te danken.
Samen met u
Het veiligheidsgevoel blijft deels een
ongrijpbaar iets. Waar de politie in
ieder geval iets aan kan doen is het
verder omlaag proberen te brengen
van de criminaliteit in de Binnenstad
en de zaken oplossen door de daders
aan te houden. Maar ook het leefbaar houden van de Binnenstad. Door
anderen te durven aanspreken op
normafwijkend gedrag, maar vooral
ook jezelf een spiegel te durven voorhouden. Dit is moeilijk, maar ook
een uitdaging, waar u als bewoner
aan kunt bijdragen. U mag van ons
verwachten dat we er alles aan doen
de Binnenstad van Utrecht nog veiliger te maken, maar samen met u !
Alfred Stoter,
wijkchef Utrecht centrum

Teleservice Stad
Utrecht werkt aan
bereikbaarheid
Bij de afdeling Teleservice van de
politie Utrecht komen alle telefoontjes binnen van mensen die in de
stad Utrecht het nummer 09008844 bellen. Dat zijn er zo’n 40.000
per maand.
Al uw politievragen beantwoord
Willem Langerak, chef afdeling Teleservice Stad Utrecht, legt uit. ‘Sinds
1 november 2005 is bij de afdeling
Teleservice een nieuw systeem in gebruik genomen om de beller nog beter van dienst te kunnen zijn. Onze
telefoongesprekken met u duren nu
iets langer. Tijdens uw eerste telefoongesprek proberen we zoveel mogelijk
direct al uw vragen te beantwoorden.
Lukt ons dit niet en kunnen we u
ook niet doorverbinden, dan wordt
u binnen korte tijd teruggebeld.’
U belt…
112 als elke seconde telt
0900-8844 bij ‘geen spoed, wel
politie’
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Activiteiten Chill-Out Zone

Koken is Cool for Teens

Opgave of informatie

Woensdag 3 mei, 1400 - 1700 uur

Jacky Luttik T: 236 10 53, Cumulus kinderwerk

Timmerclub

entree: gratis

Woensdag, WEKELIJKS, 1530 - 1645 uur

opgave of info: Jacky/Kleine Dom

entree: € 20 per 10 keer

voor: jongens en meiden van 5 tot 12

entree: € 2

opgave of info: Jacky

jaar

opgave of info: Claudia

voor: jongens en meiden van 6 tot 12

verzamelen: speeltuin de Kleine Dom

voor: jongens en meiden van 6 t/m 12

gevestigd in buurthuis Oudegracht,

jaar

Oudegracht 227, T: 234 33 23

TAARTENBAKWEDSTRIJD !!

jaar
Voorronde Talentenjacht
Capoeira

maandag 20 februari, 1500-1700 uur

Woensdag, WEKELIJKS, 1500-1715 uur

entree: € 2

entree: € 37,50 per 10 keer

opgave of info: Jacky

opgave of info: Jacky

voor: jongens en meiden van 5 tot 12

1500 - 1600 uur: jongens en meiden van

jaar

Claudia ten Hove T: 236 10 53, Cumulus
kinderwerk / jongerenwerk
De Chill-Out Zone en de Kookkelder zijn

Helpers gezocht bij
invullen formulieren

6 t/m 8 jaar
1615 - 1715 uur: jongens en meiden van

Meidenmiddag

9 t/m 12 jaar

Dinsdag 21 februari, 1400-1700 uur
entree: € 1

Tekenen en Schilderen

opgave of info: Claudia

Woensdag, WEKELIJKS, 1530 - 1700 uur

voor: meiden vanaf 11 jaar

entree: € 37,50 per 10 keer
opgave of info: Jacky
voor: jongens en meiden van 6 tot 12
jaar

Schaatsen
Woensdag 22 februari, 900-1300 uur
entree: € 3
opgave of info: Jacky/Kleine Dom

Kinderknutselclub
Woensdag, WEKELIJKS, 1830 - 1930 uur
entree: € 0,50 per keer
opgave of info: Claudia
voor: jongens en meiden van 6 tot 12
jaar
locatie: buurthuis de Sjuut, Moutstraat
Fanatics
Woensdag, WEKELIJKS, 1600 - 1730 uur
entree: € 0,50 per keer
opgave of info: Claudia
voor: jongens en meiden vanaf 11 jaar
Ladies Lounge
Donderdag, WEKELIJKS, 1600 - 1730 uur
entree: € 0,50 per keer
opgave of info: Claudia

voor: jongens en meiden van 5 tot 12

Voor veel instanties moeten formulieren worden ingevuld, maar heel wat
mensen hebben er problemen mee, omdat ze bijvoorbeeld analfabeet zijn of
de vragen gewoonweg niet begrijpen. Om hen tegemoet te komen, start welzijnsorganisatie Cumulus een formulierenspreekuur.
Gezocht: vrijwilligers die mensen willen helpen bij het invullen van formulieren
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Wat zijn de taken:
- Het draaien van het formulierenspreekuur
- Signaleringen van knelpunten, doorverwijzen naar andere instanties
- Nabespreking bijwonen
- Registreren

jaar
Cursussen
Heb je zin een in een danscursus, een
modecursus, een kinder EHBO cursus,
een cursus om je huisdier goed te verzorgen, een kletsen over kleine dingen cursus, noem maar op neem dan contact op
met Claudia.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:
- De Nederlandse taal goed beheersen
- Affiniteit hebben met de doelgroep
- Ervaring hebben met de computer (handig, maar geen voorwaarde)
- Betrokken en geduldig zijn
Informatie: Malika Abarni, tel. (030) 275 84 90, Hoofdkantoor Cumulus
Pahud de Mortangesdreef 65-67, 3562 AB Utrecht,
m.abarni@wwocumulus.nl

Activiteiten in de Kookkelder
Kinderproeverij
Zaterdag 28 januari ,14.30 - 17.00 uur
entree: € 5
opgave of info: Jacky

voor: meiden vanaf 11 jaar
Koken is Cool for Teens
Freaking Friday

Dinsdag, WEKELIJKS, 1545 - 1730 uur

Vrijdag, WEKELIJKS, 1600 - 1730 uur

entree: € 2 per keer

entree: € 0,50 per keer

opgave of info: Claudia

opgave of info: Claudia

voor: jongens en meiden vanaf 11 jaar

voor: jongens en meiden uit groep 8 en
de brugklas

Koken is Cool for Kids
Woensdag, WEKELIJKS, 1315 - 1445 uur

Wijkvoorronde Kinderraad

entree: € 2 per keer

Woensdag 1 maart, 1330 - 1500 uur

opgave of info: Jacky

entree: gratis

voor: jongens en meiden van 5 t/m 10

opgave of info: Claudia

jaar

voor: jongens en meiden van groep 6, 7
en 8

Koken is Cool for Teens

verzamelen: speeltuin de Kleine Dom

Woensdag 22 februari, 1300 - 1900 uur
Koken met een echte kok voor anderen.

Straatspeeldag

entree: € 5

Woensdagmiddag 31 mei, 1400 - 1600

opgave of info: Claudia

uur

voor: jongens en meiden vanaf 11 jaar

Verwendag

S

enioren kwamen van alle kanten uit de Binnenstad op 14 december naar de ‘verwenactiviteit’ in het Spoorwegmuseum.
Verbazing, verwondering, plezier, nostalgische gevoelens alom, door
alles wat zij in het totaal vernieuwde museum te zien kregen. Het
weer werkte mee. De catering was voortreffelijk en in de middag
werd ook aan de conditie van de senioren gewerkt. Een pedicure
gaf informatie over het soepel en gezond houden van de voeten.
Een advocaatje met slagroom (ook nostalgisch) besloot deze geslaagde
dag, georganiseerd door de werkgroep Senioren Actief Binnenstad.
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Politiek
hoeften van een wijk. Maar het basis-

achterstallig onderhoud van de openbare

Hardebollenstraat aan te pakken. Sluiting

budget is veel te laag. Tien van de twin-

ruimte.

van coffeeshops is inmiddels ingezet, maar
vergt een lange adem. Daarom moet in

tig Utrechtse speeltuinen zitten niet meer
in het basisbudget en komen straks uit

Kandidaten

combinatie hiermee doorgegaan worden

Rollator-proof

het variabel budget. Wat ten koste gaat

De Binnenstadkandidaten van Leefbaar

met de extra inzet en aandacht van ge-

D66 is erg enthousiast over de vele

van ander belangrijk werk. De basis moet

Utrecht bij de komende verkiezingen zijn

meente, politie, reinigingsdienst etc., tot-

bewoners van de Binnenstad die op

ook hoger ,omdat maatschappelijk werk

Salóme Willemsen, Willem Lammerink en

dat we een duurzame oplossing hebben

7 december met de gemeenteraad in

(grote wachtlijsten), peuterspeelzalen en

Paul Sondaar. Salóme al vier jaar als raads-

gevonden. Constructieve ideeën en op-

Bartolomeusgasthuis kwamen praten.

ouderenwerk nu al op een houtje bijten.

lid en daarvoor in het buurtcomité Breed-

lossingen van bewoners nemen wij altijd

straatbuurt en de Werkgroep Verfraaiing;

serieus bij het zoeken naar die oplossing.

Voor deze bijeenkomst waren alle in
de Binnenstad wonende senioren uit-

Binnenstad

Paul in het wijkcomité Zuidelijke Oude Stad

genodigd.

In de Binnenstad wonen relatief minder

en voorheen Overleggroep Binnenstad.

Mooi weer-motie

ouderen, kinderen en armen dan in

030 2861463 of info@leefbaarutrecht.nl

Volgens de PvdA is het ‘mooi weer

Een belangrijk signaal is de slechte toe-

andere wijken. Een hogere basis is gun-

gankelijkheid van de Binnenstad; met

stig voor de Binnenstad, vooral voor het

andere woorden: niet rollator-proof.

maatschappelijk werk. Reden te meer

Vooral in de buurt van de Springweg en

voor GroenLinks om te pleiten voor een

volgens naar toe zal moeten gaan. Wij

de Geertestraat moeten mensen midden

hoger basisbudget. De Collegepartijen

vinden het een ‘mooi weer - motie’ als je

op de weg lopen omdat er op de stoe-

neigen naar een groter variabel budget,

het College opdraagt - met een blanco

pen nog paaltjes staan, aanvankelijk om

dit gaat ten koste van de Binnenstad.

chèque - om drie panden aan te kopen

auto’s te weren, maar inmiddels kan dat

Het beste zou extra geld voor speel-

De PvdA heeft in de gemeenteraad niet

in de Hardebollenstraat. Want wat is

ook anders.

tuinen en maatschappelijk werk zijn.

ingestemd met de plannen van andere

zo’n motie waard als straks blijkt dat dit

Gelukkig zijn enkele voorstellen van

politieke partijen om zonder meer te

de gemeente veel geld gaat kosten.

Volgens het wijkbureau kan dit probleem

GroenLinks hierover dit najaar aangeno-

besluiten tot de aankoop van drie pan-

De PvdA heeft er overigens wél mee

pas worden opgelost als de straat aan de

men. Zo komt het stadsbestuur komend

den in de Hardebollenstraat. In deze

ingestemd dat het College ons een

beurt voor het ‘normale’ onderhoud.

voorjaar met een investeringsplan voor

plannen werd niet gesprokenover de

financieel verhaal voorlegt over een

D66 wil proberen om dit wel eerder te

het maatschappelijk werk.

gevolgen van de aankoop van de drie

eventuele aankoop van de drie prostitu-

panden. De vraag of de prostitutie zou

tiepanden. We vinden overigens ook, dat

realiseren zodat ouderen veilig door de

gepraat’ van politieke partijen als ze wel
roepen dat er ramen dicht moeten, maar

Hardebollenstraat

er niet bij zeggen waar de prostitutie ver-

Binnenstad kunnen lopen. Maar ook

Ady Hoitink, raadslid GroenLinks (030-

moeten worden verplaatst - en waar-

we dan in de gemeenteraad met elkaar

kijkt D66 naar de Binnenstad in zijn

2861122).

heen - bleef onbeantwoord. De PvdA

een beslissing moeten nemen of die drie

geheel als het gaat om het beter be-

heeft om die reden het voorstel niet

vergunningen geschrapt worden uit het

loopbaar maken voor mensen achter

gesteund. Dat doet overigens niets af

totaalaanbod van 54 raamprostitutiever-

een rollator of in een rolstoel. En na-

aan de noodzaak om de overlast in de

gunningen in de stad.

tuurlijk geldt dit ook voor de ouders
met de kinderwagens.

Veel bereikt
Wat heeft Leefbaar Utrecht in de afgelopen zes jaar voor de Binnenstad bete-

Verdeling
welzijnsgeld

kend? Wat dacht u van het spreidingsbe-

Na 2006 wordt de 14 miljoen euro die

van alles concentreren rond de grachten.

Utrecht besteedt aan welzijnswerk in de

En buslijn 2 is een ringlijn geworden met

wijken anders verdeeld. Meer wordt uit-

een veel kleinere bus die minder lawaai

gaan van de samenstelling van de bevol-

en trillingen veroorzaakt.

king en de sociale problemen in een

Of het zwaar verzet tegen de bouwplan-

wijk. Het budget voor de Binnenstad zou

nen van Centrum Maliebaan in de ABC

dalen van 768 duizend naar 634 duizend

straat? Helaas niet succesvol, want de

euro.

gemeenteraad was in meerderheid wel

Elke wijk krijgt voor basisvoorzieningen

voor de buitenproportionele nieuwbouw.

een vast bedrag per inwoner, bedoeld

Verder is Leefbaar Utrecht voorstander

voor algemene voorzieningen voor oude-

van het terugdringen van de overlast in

ren en kinderen (peuterspeelzaal, oude-

de Breedstraatbuurt.

renactivering, één speeltuin, één maat-

Laten we de succesvolle Culturele

schappelijk werker per tienduizend

Zondagen niet vergeten. En de wijkraad

inwoners). Hiernaast komt een ‘variabel

en natuurlijk de referenda over de toe-

budget’ dat per wijk behoefte-afhanke-

komst van het Stationsgebied én over

lijk kan worden besteed.

de koopzondagen. Een veiliger, schoon

leid hostels over de hele stad, in plaats

en toegankelijker Stationsgebied, dat
Aansluiten bij behoeften

door de integrale aanpak zelfs interna-

GroenLinks deelt het principe om beter

tionaal in de prijzen valt. Er is eindelijk

aan te sluiten bij de bevolking en be-

een start gemaakt met het inlopen van

(© Patrick van der Sande)

Kassen klaar, maar nog leeg

D

e kassen in museumtuin de oude Hortus van het Universiteitsmuseum , oudste nog bestaande hortuskassen van Nederland,
zijn weer toegankelijk voor publiek. Zeven jaar waren nodig voor
onderzoek, planning, fondsenwerving en de uiteindelijke, één jaar
durende restauratie.
Vooralsnog kunnen de bezoekers met name de architectuur, de
authentieke materialen en de geometrische constructie bewonderen.
In 2007, als de kassen honderd jaar oud zijn en zijn ingericht en
beplant, vindt de feestelijke opening plaats.
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Te veel beleidsmedewerkers
Volgens de SP heeft de gemeente op
iedere medewerker met een uitvoerende functie een beleidsmedewerker
of leidinggevende in dienst. Sinds de
instelling van een selectieve vacaturestop, bedoeld om de bureaucratie een
halt toe roepen, zou de overhead
alleen nog maar groter geworden te
zijn.
Naar de mening van SP-er P. Jansen
kan het aantal ambtenaren in de schalen boven de tien met zeker twintig
procent verminderd worden, zonder
dat de bevolking daar veel van merkt.

Geen vaste
werkplek

Nieuw gezelschap
terugblik

soms
teruggaand in de tijd
herken je hen
die voor jou
toen
en toen
en toen
de bakens hebben
verzet
je niet lieten
verzanden
in geijkte verstarring
maar vensters
openden
naar een nieuwe
horizon
revolutionaire
denkpatronen
en zo zijn wij
geworden
die we zijn

Oeke Kruythof

H

et torentje van de Pieterskerk
heeft gezelschap gekregen
van glimmende blikken pijp
op het pand er naast. Hier poseren
ze waarschijnlijk voor het eerst
samen voor de fotograaf: een
middeleeuws hoogstandje en een
stukje brutaal eigentijds wals- en
stanswerk.
Zorg voor de binnenlucht is mooi,
maar het is wel van belang dat al
die buizen en kappen behoorlijk
worden weggewerkt. En daar
wringt het.
Aandacht voor het straatbeeld op
bladzijden 4,5,6 en 7 van deze
krant. (© Sjaak Ramakers)

Niet elke medewerker van de
gemeente zal meer een vaste werkplek hebben in het nieuwe stadskantoor, dat 1 januari 2011 moet worden
opgeleverd langs het spoor tussen de
Van Sijpesteijnkade en de Mineurslaan. Ambtenaren die de auto uitsluitend voor woon-werkverkeer
gebruiken, moeten hun auto
betaald parkeren in bestaande parkeergarages of op parkeerplaatsen
in de stad.

B

ezoek onze website voor
elektronische versies van
oude nummers

Vijfde hostel open,
zorgcentrum
Stationsplein dicht
Op de Wittevrouwensingel 88 is de
vijfde van negen hostels voor verslaafde dak- en thuislozen geopend. In het
voormalige kinderdagverblijf, verbouwd door architect Sluijmer, wonen
inmiddels 26 mannen en vrouwen
De GG&GD realiseert de hostels via
project BinnenPlaats in opdracht van
de gemeenteraad. Agis Zorgkantoor
financiert de zorg en begeleiding.
Dankzij de komst van de hostels kan
zorgcentrum Stationsplein in 2006
worden gesloten. Zorgcentrum De
Singel en zorgcentrum De Stek bieden
nu voldoende capaciteit.
Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op de langere termijn zijn in het
Masterplan Stationsgebied drie zones
aangewezen om voorzieningen voor
verslaafde dak- en thuislozen te realiseren. De sluiting van zorgcentrum
Stationsplein brengt hierin geen verandering.

Wonen boven
winkels n.v.
Het college wil tot 2010 nog honderd
leegstaande bovenverdiepingen boven
winkels bewoond krijgen. Daarom
richten b. en w. ,samen met lokale
partners, een zelfstandige en onafhankelijke organisatie op, net zoals in
andere steden. De gemeente draagt
250.000 euro bij aan het startkapitaal
De afgelopen tien jaar zijn 230 woningen gerealiseerd. Er staan nog zo’n
300 verdiepingen leeg.

w w w. b i n n e n s t a d s k r a n t . n l

Moby Dick wordt ‘modern danscafé’
Het afgelopen voorjaar gesloten
restaurant Moby Dick op de Kromme Nieuwegracht wordt een
‘modern cultureel danscafé’.
Er zijn vier nieuwe uitbaters, onder
wie Eddie Sterk van café Oude Dikke
Dries. Zijn verwachting is dat het café
in maart open gaat. Op het pand zit
een B-vergunning, dat is een zwaardere vergunning dan de brasserie aan
de Oosterkade heeft. Het betekent
bijvoorbeeld dat op de Kromme
Nieuwegracht levende muziek zou
kunnen worden gemaakt. Meestal
verzorgt een DJ echter de muziek.

De hele ruimte zal als dansvloer
dienen.
De uitbaters zijn op het ogenblik met
de gemeente in gesprek om alles ‘in
goede banen te leiden’. Problemen,
zoals nu aan de Oosterkade, willen zij
niet. Een aantal buurtbewoners is over
de plannen, voor zover die nu concreet zijn, ingelicht.
In het pand zat – met een A-vergunning - eerst de discotheek Cyrano en
vervolgens vrij korte tijd de discotheek
Chin-Chin.
Het ‘moderne café’ krijgt een capaciteit van 250 tot 300 mensen. Bij de

deur komen portiers. Wanneer het
erg druk is wordt buiten een rij
wachtenden gevormd.
Een zogenaamde box-in-box-structuur, zoals bijvoorbeeld ook bij
Veritas is toegepast, moet de geluidsoverlast beperken. Het café zal vier
tot vijf dagen per week open zijn van
‘s middags vier tot ’s nachts vier.
Omwonenden zijn intussen een
protestactie begonnen. Zij vrezen
dat er hetzelfde staat te gebeuren
als op de Oosterkade. Hun e-mailadres is:
stopoverlastbinnenstad@yahoo.com

