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Colofon

Ik zie ze vanuit mijn raam: honderden eerstejaars rechten, van 
de bus op het Janskerkhof op weg naar de collegezalen in het 
voormalige provinciehuis. De helft, van wie de tred al enige 
moedeloosheid verraadt, zal snel afhaken, maar de rest bijt 
door, wetend wat er wacht. Debora, de zus van de held uit ‘Ik 
heb altijd gelijk’ van W.F. Hermans, wist het in 1951 al: je krijgt 
het gouden sleuteltje dat de deuren opent naar rijkdom en 
geluk. Geen wonder dat de rechtenstudie waanzinnig populair 
is. In Utrecht zijn er inmiddels duizenden advocaten, vrijwel 
allemaal in goede doen. Dat komt omdat je, om je te handha-
ven, nauwelijks meer zonder rechtshulp kunt. Voorbeeld: de 
gemeente vindt dat het huis naast het mijne een hotel-restau-
rant met een zaal voor partijtjes mag worden. Als ik dat een 
slecht idee vind [wat zeker zo zou zijn], dan moet ik naar een 
advocaat en dan verdwijnen in rap tempo de spaarcentjes die 
ik reserveerde om later, als de nood aan de man komt, ‘zorg 
in te kopen’. In landen rond de Middellandse Zee beschou-
wen veel mensen de overheid als een tegenstander die je met 
genoegen een poot kunt uitdraaien. Wij, West-Europeanen, 
geloven nog een beetje dat de overheid van ons en voor ons 
is. In Engeland noemen ze ambtenaren zelfs civil servants. 
Maar als je ambtenaren in Utrecht vraagt voor wie ze werken, 
dan zeggen ze niet ‘voor de bevolking’, maar ‘voor m’n wet-
houder’. Ik ken een vrouw die bij de gemeente bezig was met 
een zinnig karweitje, maar kort voor de verkiezingen plotseling 
fulltime werd gezet op een project dat volgens haar volstrekt 
nutteloos was, maar waarvan de wethouder dacht dat het 
hem mooie stukjes in de krant zou opleveren. 
Natuurlijk kun je niet verwachten dat alles wat de overheid 
doet voor iedereen positief uitpakt, want er is ook nog zoiets 

als politieke kleur. Utrecht heeft nu een college van Groen-
Links, PvdA en D66. Dat veronderstelt een enigszins links 
beleid. Maar het is niet verstandig om dat zonder meer aan 
te nemen. Wie had bijvoorbeeld verwacht dat de wethouders 
van het ‘republikeinse’ GroenLinks, de grootste partij van 
de stad, zouden meedoen aan de naamsverandering van 
Leidsche Rijnpark in Máximapark? 
Voor de Binnenstad maakt de politieke kleur van het college 
trouwens weinig uit. Al jaren gaat het in dezelfde richting: 
steeds verdergaande exploitatie van het centrum, dat wil 
zeggen: meer horeca, meer vertier, meer studenten, meer 
winkels, meer koopwoningen, meer toeristen, 2500 extra 
parkeerplaatsen in het Stationsgebied. Tegenover machtige, 
rijke partijen zoals Corio, Willem Arntsz/Centrum Maliebaan, 
de Universiteit en de afdeling Economische Zaken moeten 
wij, eenvoudige burgers, overeind zien te blijven. Dat kan ons 
klauwen met geld kosten en vaak haalt het nog niks uit ook. 
Maar de advocaten worden er altijd beter van. • 

Adressen

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de 
Binnenstadskrant willen 
ondersteunen met een 
financiële bijdrage 
kunnen een bedrag over-
maken naar: giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Advocaatje leef je nog?

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

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

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM 
grachtstegen@hotmail.com

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

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Buurtcomite Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnlijn.nl, twijnlijn@live.nl
Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten
Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail: binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@cumuluswelzijn.nl

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.DNU.nl [de Nieuwe Utrechter]. [digitale krant met veel stads-
nieuws en soms pittige commentaren]
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Dick Franssen

  De onmisbaren © Sjaak Ramakers

Selexyz-Broese zwijgt

De keten van Selexyz-winkels verkeert in zwaar weer: de 
directie is vervangen, het Centraal Boekhuis heeft de bevoor-
rading enige dagen stopgezet, tien procent van het perso-
neel moet verdwijnen. De Binnenstadskrant is benieuwd in 
hoeverre het slechte nieuws ook de Utrechtse vestiging raakt. 
Gebeld. Eerste reactie: ‘Wij mogen niets zeggen. U moet bij 
het hoofdkantoor zijn’. Hoofdkantoor zegt: ‘De communicatie 
loopt via een communicatiebureau. Dat bureau zegt: ‘Over 
Selexyz geven we geen informatie, maar als u specifieke vra-
gen over de vestiging Utrecht hebt, zet u die dan even op pa-
pier, dan krijgt u waarschijnlijk nog vandaag antwoord.’ Vra-
gen geformuleerd zoals: Hoe groot is het personeelsbestand? 
Met hoeveel mensen moet dat verminderen, en hoe wordt de 
vermindering bereikt? De indruk bestaat dat de gemiddelde 
leeftijd van het Utrechtse personeel tamelijk hoog is. Klopt 
dat? Is Selexyz nog steeds geïnteresseerd in andere delen van 
het pand aan de Stadhuisbrug na het [mogelijke] vertrek van 
de bibliotheek naar het Smakkelaarsveld of wordt er uitgezien 
naar kleinere huisvesting? Na tien dagen nog geen antwoord. 
Communicatiebureau gebeld. ‘Ik ga er achteraan’. Weer tien 
dagen stil. De krant moet nu naar de drukker. •
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Zonder hen zou er geen enkel festival 
zijn, zou deze krant niet verschijnen, 
zouden alle sportclubs ogenblikkelijk 
ter ziele gaan, enzovoort, enzovoort. 
Dramatisch, voor al die organisaties 
en individuen die van vrijwilligerswerk 
afhankelijk zijn, maar ook voor de 
vrijwilligers zelf. Want, zoals Evelien 
Tonkens, hoogleraar Actief Burger-
schap, het laatst zo mooi in dagblad 
Trouw zei: ‘vrijwilligerswerk is een 
unieke manier om vorm te geven aan 
maatschappelijke betrokkenheid.’ 
Maar dat niet alleen. Het is – zeker 
voor ouderen die geen betaalde baan 
meer hebben – een middel bij uitstek 
om onder de mensen te blijven, 
nieuwe contacten op te doen, meer 
betekenis en structuur aan het leven 
te geven, energie te kanaliseren en 
de geest levend te houden. 

Honderden lijnen
Niemand komt natuurlijk op het idee 
om vrijwilligerswerk te verbieden. 
Maar de regering kan haar handen 
er wel van aftrekken. En dat lijkt op 
het ogenblik het geval. De overheid 
wil taken overhevelen naar burgers, 
maar hoe het dan moet met die 
vrijwilligers zegt ze niet. De koepel 
van vrijwilligersorganisaties trok in 
oktober naar Den Haag om te beplei-
ten dat er toch weer subsidie komt 

om mensen te kunnen opleiden, als 
dat nodig is. 
In Utrecht komen honderden lijnen 
samen op Janskerkhof 1, in de vaca-
turebank van de Vrijwilligerscentrale 
[www.vrijwilligerscentrale-utrecht.
nl]. Hier ontmoeten vraag en aanbod 
elkaar. Het team van de centrale 
probeert die twee polen aan elkaar 
te koppelen, niet door rechtstreeks te 
bemiddelen, maar door de organisa-
ties te laten vertellen wie zij zijn en 
welke vacatures ze hebben. Door-
gaans zijn dat er ruim achthonderd 
tegelijkertijd. 
Joke Zonneveld [vrijwilliger] en Imke 
Goedvree [betaalde kracht, pr en 
communicatie]: ‘Alleen non-profit-
organisaties mogen gebruik maken 
van de vacaturebank en het moet 
dan duidelijk zijn dat er geen sprake 
is van vervanging van een betaalde 
kracht.’ 

Afspraak is afspraak
Soms doet de centrale de aanbeve-
ling om het takenpakket voor een 
vacature te beperken. Aan de andere 
kant is vrijwilligerswerk ook geen 
vrijblijvende zaak. Je moet doen 
wat je hebt beloofd. Dat is echt een 
eis. Vrijwilligers die zich niet aan 
afspraken houden ondermijnen een 
organisatie. 

De stad drijft op vrijwilligers
Ben Nijssen

Stel dat alle vrijwilligerswerk werd verboden, en dat iedereen zich 
daaraan hield. Dan stond het hele raderwerk stil. Het zou een ramp 
zijn waarbij de huidige financiële crisis verbleekt tot een onbenullig 
incident. Want Nederland drijft op vrijwilligers. Er zijn er onvoorstel-
baar veel. Naar schatting 5,8 miljoen, dat wil zeggen één op de drie 
inwoners; in Utrecht dus ongeveer honderdduizend mensen, in de 

 Imke Goedvree en Joke Zonneveld © Sjaak Ramakers

De vacaturebank is voor alle Utrech-
tenaren toegankelijk. Joke en Imke: 
‘Iedereen kan zonder meer op zoek 
naar een vacature, ook volledig ano-
niem. We willen de informatie voor 
zoveel mogelijk mensen zo eenvou-
dig en zo goed mogelijk beschikbaar 
maken. Een profiel aanmaken kan 
wèl; het is een service die we bieden 
aan mensen die dat willen.’ 
Dat profiel komt tot stand door op 
het internet een vragenlijst in te vul-
len [waarin ambities, bekwaamheden 
en beschikbaarheid worden vermeld] 
of door dit samen met een medewer-
ker van de vacaturebank te doen. 
Bezoekers van de bank zijn bijvoor-
beeld jongeren op zoek naar een 
maatschappelijke stage en ouderen, 
die zich na hun pensionering nog 
vitaal genoeg voelen om organisaties 
van hun bekwaamheden te laten 
profiteren. De gemeente probeert 
ook te stimuleren dat ouderen vrijwil-
lig aan de slag gaan door 62-63 
jarigen te vragen zich aan te melden 
voor de zogenaamde ‘pittige kof-
fiemeetings’ op de Vrijwilligerscen-
trale. De bezoekers ontmoeten daar 
organisaties die vrijwilligers zoeken. 
Er komen ook veel mensen, die naast 
hun werk of studie een dagdeel ‘over 
hebben’ voor de ander, of die een 
andere weg in willen slaan of reïn-
tegreren en ervaring willen opdoen. 
Op het curriculum maakt het een 
positieve indruk, dat je ook zonder 
betaling, om bezig te blijven en uit 
betrokkenheid, de handen uit de 
mouwen wilt steken. Ook bedrijven 
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afspraken houden ondermijnen een 

wèl; het is een service die we bieden 
aan mensen die dat willen.’ 
Dat profiel komt tot stand door op 
het internet een vragenlijst in te vul-
len [waarin ambities, bekwaamheden 
en beschikbaarheid worden vermeld] 
of door dit samen met een medewer-
ker van de vacaturebank te doen. 
Bezoekers van de bank zijn bijvoor-
beeld jongeren op zoek naar een 
maatschappelijke stage en ouderen, 
die zich na hun pensionering nog 
vitaal genoeg voelen om organisaties 
van hun bekwaamheden te laten 
profiteren. De gemeente probeert 
ook te stimuleren dat ouderen vrijwil-
lig aan de slag gaan door 62-63 
jarigen te vragen zich aan te melden 
voor de zogenaamde ‘pittige kof-
fiemeetings’ op de Vrijwilligerscen-
trale. De bezoekers ontmoeten daar 
organisaties die vrijwilligers zoeken. 
Er komen ook veel mensen, die naast 
hun werk of studie een dagdeel ‘over 
hebben’ voor de ander, of die een 
andere weg in willen slaan of reïn-
tegreren en ervaring willen opdoen. 
Op het curriculum maakt het een 
positieve indruk, dat je ook zonder 
betaling, om bezig te blijven en uit 
betrokkenheid, de handen uit de 
mouwen wilt steken. Ook bedrijven 

die in plaats van bowlen met hun 
personeel ‘iets maatschappelijks’ wil-
len doen, melden zich.
 
Binnenstad aan kop
Op Jankskerkhof 1 en op de website 
kun je per wijk zoeken naar vrijwil-
ligerswerk. In de Binnenstad blijkt de 
meeste vraag: 120 vacatures. Ook 
in Leidsche Rijn zijn er veel, name-
lijk honderd. Onderaan bungelen 
Noordoost en West met ongeveer 
45 vacatures. De koppositie van 
de Binnenstad is te verklaren door 
het grote aantal culturele en ideële 
instellingen en de festivals. Natuurlijk 
loopt lang niet alle vrijwilligerswerk 
via de vacaturebank. Veel contacten 
komen rechtstreeks tot stand, omdat 
de vrijwilliger in spe al weet wat hij 
wil gaan doen en waar hij moet zijn, 
of omdat hij wordt gevraagd.Van een 
lid van een vereniging wordt min of 
meer verwacht dat hij een taak op 
zich neemt, zoals een barfunctie of 
begeleider van een pupillenteam van 
zoon of dochter. Kerkelijke instel-
lingen doen vaak een beroep op hun 
leden. In dorpen werkt dit soort halve 
verplichtingen nog sterker dan in de 
stad. Om het vrijwilligerswerk te pro-
moten werkt de Vrijwilligerscentrale 
samen met Radio M en Ons Utrecht 
onder het motto ‘de vacature van de 
week’. 

Levensboeken
Anderhalf jaar geleden verhuisde de 
Vrijwilligerscentrale van de Oude-
gracht naar een mooi onderkomen 
op het Janskerkhof. Een gemak-
kelijker bereikbare plek [zeker voor 
busreizigers] is er niet. Andere 
vrijwilligersorganisaties kunnen in het 
gebouw terecht voor bijeenkomsten 
en vergaderingen. De centrale, 25 
jaar jong, bestaat uit meer dan alleen 
de vacaturebank. Zo is er het project 
Levensboeken dat oudere Utrechtena-
ren koppelt aan iemand die gedu-
rende zo’n drie maanden geregeld op 
bezoek komt om te luisteren naar het 
levensverhaal. Ook is er Samen On 
Line, een van oorsprong een landelijk 
project, waarbij studenten van ROC 
Midden Nederland ouderen uit woon- 
en zorgcentra meenemen op een 
ontdekkingsreis langs de mogelijkhe-
den van computer en internet. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Thuis tussen linkse boeken

‘Via vrienden vernam ik dat er vrijwilligers 
gezocht werden bij boekhandel de Rooie 
Rat’, vertelt Poejesh Vafaie. ‘Al vanaf mijn 
16de ben ik actief in een buitenparlemen-
taire linkse jongerengroep, daar ligt mijn 
interesse. Na het kennismakingsgesprek 
voelde ik mij hier meteen thuis. Dat deze 
winkel collectief gedraaid wordt en dat het 
gaat om inhoud en kwaliteit boven de ver-
koopcijfers spreekt mij erg aan’. 

Poejesh, nu al vijf jaar bij de Rooie Rat, studeert 
Cognitieve Wetenschappen aan de Universiteit 
van Utrecht. Hij houdt zich bezig met de filosofie 
en de geschiedenis van exacte wetenschappen. 
In deze winkel is er niet veel op zijn vakgebied te 
vinden, maar er is wel alles te bestellen. 

De Rooie Rat is ontstaan in het politieke jonge-
rencentrum dat begin jaren ’70 in De Raadskelder 
onder het stadhuis zat. In 1972 kwam er een 
vrijwilligerscollectief dat de linkse scêne in Utrecht 
moest voorzien van politieke lectuur. Als zelfstan-
dige stichting nam de Rooie Rat in 1974 de eerste 
betaalde kracht aan.
In de huidige locatie op Oudegracht 65 werken 
twee betaalde krachten en tien vrijwilligers. 

Gedachtegoed
In de langgerekte boekenwinkel hangen afde-
lingsborden: Marxisme, Migranten, Landenstu-
dies, Fascisme, Antifascisme maar ook Kookboe-
ken en Tweede Hands en Antiquariaat. 
Vinex-vrouwen, Manifest van de Armen, De kunst 
van het Oorlogvoeren, Over mijn Lijk en Totalita-
rian Art zijn boektitels die in het oog springen.
De vrijwilligers in deze unieke boekhandel hebben 
allemaal affiniteit met het linkse gedachtegoed, 
sommigen vooral met de Socialistische Partij of 
Groen Links, anderen met zeer antikapitalistisch 
links. ‘Wij denken niet helemaal hetzelfde, hoor, 
maar wij zijn natuurlijk wel links en geloven in 
het collectief’, legt Poejesh uit. ‘Wij wisselen van 
gedachten met elkaar, maar wij hebben geen 
discussies over hoe links wij als boekwinkel willen 
zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen.’

Tegenpartij
‘Er zijn veel vaste klanten. Sommigen vertellen 
iets over schrijvers en hun oeuvre waardoor mijn 
interesse gewekt wordt. Het blijft niet bij beleefd-
heden, maar het gaat ergens over omdat je onge-
veer dezelfde interesses hebt. Dat is echt anders 
dan in een reguliere grote boekhandel.
Soms komen er ook rechts-extremisten in de win-
kel voor de tijdschriften, een enkele keer voor de 
boeken over fascisme of antifascisme. 
Een medewerker kwam laatst een mededemon-

Poejesh Vafaie en Ineke Zadelhof © Saar Rypkema

Elaine Vis

Vrijwilligerswerk afgepakt

Bassist Tjitze Vogel [53] is één van de tiental-
len jazzliefhebbers, van wie het vrijwilligers-
werk onverwachts is afgepakt. Van de ene 
dag op de andere konden ze deze zomer niet 
meer in de kelder waar ze dat werk deden: 
het SJU-jazzpodium op de Varkenmarkt in 
Wijk C. Het bestuur had zonder iets te zeggen 
andere sloten op de deuren gezet. 

Voor Tjitze kwam er zo een einde aan een periode 
van 34 jaar. Bijna vanaf het begin van de Stichting 
Jazz Utrecht had hij zich ingezet voor de organisa-
tie, in allerlei hoedanigheden. Veel andere vrijwil-
ligers dachten dat hij in het bestuur zat, omdat hij 
al zo lang zo nauw bij de SJU betrokken was. 
Hij was geen bestuurslid, maar wèl lid van de raad 
van advies, een functie die niets inhield omdat het 

bestuur toen het menens werd de raad nergens in 
kende en ook niet om advies vroeg. 

Bardiensten
Tjitze is er van overtuigd dat het jazzpodium nog 
zou functioneren als het bestuur bij de vrijwil-
ligers te rade was gegaan. Het tekort van een 
kleine ton, eind vorig jaar, plus intrekking van een 
subsidie van een ton voor de verhuizing naar het 
Muziekpaleis, waren de aanleiding tot de sluiting. 
De financiële problemen ontstonden vooral door 
de vele namen op de loonlijst. Bij de SJU waren op 
het laatst acht mensen in dienst, fulltime of part-
time, wat erg veel is voor zo’n kleine organisatie. 
Steeds meer werkzaamheden waren geprofes-
sionaliseerd, dat wil zeggen overgenomen door 
beroepskrachten. Langzamerhand bleef er voor 

de vrijwilligers weinig meer over dan bardiensten 
draaien, kaartjes verkopen en helpen bij de publi-
citeit. 

Dat het bestuur naliet met de vrijwilligers te over-
leggen over bezuinigingen is volgens Vogel een 
enorme gemiste kans. Zonder al te veel problemen 
had het SJU volgens hem kunnen terugschakelen 
naar bijvoorbeeld twee vaste krachten. Op een 
begroting van zeven ton scheelt dat aanzienlijk. 
‘Maar het ging zoals je overal ziet: er is niet op de 
mogelijkheden gelet, het ging alleen om beeldvor-
ming rondom bedragen.’

Kwaliteit
Er gaat een gerucht dat de sluiting van de kelder 
en het ontslag van alle medewerkers mede is inge-
geven door de wens om van directeur Marcel Kra-
nendonk af te komen. De wekelijkse concerten die 

Dick Franssen

strant, maar dan van de tegenpartij, in de winkel 
tegen. Ze hebben met elkaar een gesprekje ge-
voerd.’ 
Ineke Zadelhof, de betaalde vrijwilligerscoördina-
tor, zegt dat de Rooie Rat wel twee vrijwilligers 
meer kan gebruiken. ‘Soms komen de nieuwe 
mensen via de Vrijwilligerscentrale en soms via 
bekenden. Je merkt snel genoeg of iemand het 
leuk vindt. Er is een maand proeftijd, maar meest-
al is iemand zo snel geïntegreerd dat er geen ge-
sprekje meer nodig is.’

In het ritme blijven
Voor 2006 werd de boekhandel ondersteund 
door mensen met een Melkertbaan, later ID-baan, 
die bedoeld was om mensen in het betaalde ar-
beidsproces terug te krijgen.
De vrijwilligers van De Rooie Rat werken een of 
twee dagdelen per week en behalve verkopen 
beschrijven zij de boeken in de catalogus van de 
winkel. 
Het zijn veelal studenten, een multiculturele 
groep. Poejesh komt bijvoorbeeld uit Iran. Verder 
is er iemand met een WAO-uitkering en iemand 
die net zijn baan is kwijtgeraakt en tijdelijk, totdat 
er een nieuwe baan is, dit werk doet. Die wil in 
het ritme blijven dat werk met zich meebrengt. 

Horizontale organisatie
Elke maand is er een vergadering, want de Rooie 
Rat is een horizontale organisatie met een bestuur 
op afstand. De medewerkers runnen het geheel. 
Soms organiseren ze een lezing of een discussie. 
Als ze in het begin van het nieuwe boekjaar de 
boekentelling voor de Belastingdienst afgerond 
hebben, gaan ze met z’n allen uit eten.
‘Wij fungeren als een collectief en voelen ons alle-
maal verantwoordelijk voor de winkel’, zegt Poe-
jesh beslist. ‘Met kwaliteit en inhoud kun je je in 
deze maatschappij moeilijk staande houden. Dat 
is waarom er hier vrijwilligers nodig zijn.’ www.
rooierat.nl •



Binnenstadskrant pagina 5

Ook uit een wasmolen is muziek te krijgen 
© Sjaak Ramakers

hij programmeerde trokken soms weinig betalende 
bezoekers. Het ging Kranendonk vooral om kwa-
liteit, om het vernieuwende aspect, en minder om 
het trekken van een groot publiek. Tjitze Vogel: 
‘Zijn keuzes kunnen best een rol hebben gespeeld, 
gezien de slagschaduw die het Muziekpaleis voor-
uit werpt.’
Van de subsidie nu door de sluiting van de kelder 
wordt bespaard, organiseert het bestuur de ko-
mende tijd een aantal concerten in Leeuwenbergh. 
De rest gaat in het potje Muziekpaleis. De wat 
Vogel noemt ‘veilige’ jazz die daar komt, heeft vol-
gens hem met de SJU niets te maken. Hij ziet de-
zelfde lijn als in de hele maatschappij: verzwakking 
van de inhoud, versterking van de vorm. 

Vrijwilligerskapitaal
Het bericht dat het bestuur de jazz voor Utrecht 
heeft gered, vindt hij een gotspe. ‘Er is niets gered, 
maar iets zeer waardevols vernietigd. Ik betwijfel 
trouwens of ik wel een kaartje voor het Muziekpa-
leis kan betalen. Ik ben maar een eenvoudige mu-
zikant.’ Volgens Vogel heeft het bestuur pas later, 
nadat het jazzpodium was afgeschoten, ontdekt 
dat achter de beroepskrachten een enorm vrijwil-
ligerskapitaal stond. 

Het voortbestaan van het Intercul-
tureel Theehuis in de Kargadoor 
[Oudegracht 36] staat op de tocht 
nu de gemeente de subsidie per 
2012 zal opheffen. Het Theehuis is 
een ruim tien jaar lopend project 
van stichting Vluchtelingenwerk 
Midden-Nederland. Iedere donder-
dagavond is er een thema-avond. 

De bedoeling is vluchtelingen in 
Utrecht een laagdrempelige en ple-
zierige ontmoetingsplek te bieden 
en hun contacten met Nederlanders 
te bevorderen als bijdrage aan inte-
gratie. Autochtone bezoekers zijn 
dan ook meer dan welkom. Ook 
hoopt het Theehuis een positieve[re] 
beeldvorming over vluchtelingen te 
bevorderen.

Intercultureel Theehuis moet verder zonder subsidie
Nynke Kok

Het wekelijkse programma varieert 
van live muziek tot stand-up kome-
die en dansworkshops. De toegang 
is gratis. Het meest populair zijn de 
maandelijkse ‘landenavonden’, die 
geheel in het thema van een specifiek 
land staan. In oktober was Soedan 
aan de beurt. Door middel van verha-
len, hapjes, dans, fotopresentaties of 
muziek leren bezoekers een land op 
een plezierige manier wat beter ken-
nen. Ook buiten de Kargadoor is het 
Theehuis actief. Zo is het elk jaar aan-
wezig op het Utrechtse Bevrijdings-
festival en het Wereldfestival.

Vriendschappen
Er werken ongeveer twintig vrijwil-
ligers, zowel van autochtone als 
allochtone afkomst. Een aantal van 

hen heeft zelf ook een vluchtelingen-
achtergrond. Ze organiseren allerlei 
activiteiten, treden op als gastheer/
gastvrouw op de thema-avonden, of 
zijn achter de schermen bezig met pr 
of fondsenwerving. 
Vrijwilliger Ramy: ‘Ons team bestaat 
uit enthousiaste mensen, met inte-
resse voor verschillende culturen, die 
anderen graag helpen of entertainen. 
In de loop der jaren heb ik mooie 
vriendschappen tussen mensen van 
verschillende achtergronden zien 
ontstaan.’ 
De avonden trekken gemiddeld der-
tig tot zestig bezoekers. De werfkel-
der van de Kargadoor vult zich dan 
met allerlei soorten en maten men-
sen, van uiteenlopende leeftijden, 
met diverse achtergronden en levens-
verhalen. Voorafgaand aan het pro-
gramma en in de pauze is boven bij 
de bar gelegenheid voor een drankje, 
hapje en praatje. De verse muntthee 
doet de naam van het Theehuis eer 
aan. De sfeer is er gemoedelijk. Vrij-
williger José: ‘Niemand valt hier op, 
wat voor achtergrond je ook hebt. 
Als je de bezoekers op een vriende-
lijke manier contact ziet leggen met 
elkaar en mensen met een complexe 
achtergrond gaandeweg vrolijker ziet 
worden, weet je weer waarvoor je 
het doet.’ 

Bezoekers die minder gemakkelijk 
contact leggen, worden opgevangen 
door de gastheer of gastvrouw van 
de avond. 

Bezuinigingen
In oktober 2010 kondigde de ge-
meente aan de reeds jarenlange 
subsidie aan het Theehuis per 2011 
volledig te schrappen. In eerste in-
stantie een ramp voor het project, 
aangezien 2/3 van het budget op 
deze subsidie berustte. De vrijwil-
ligers kwamen in actie en wisten 
de bezuinigingen gedeeltelijk terug 
te draaien. Zij kregen voor 2011 de 
helft van de eerdere subsidie; per 
2012 zal ze wel volledig wegvallen. 
José: ‘We proberen het Theehuis op 
alle mogelijke manieren te redden. 
De functies van betaalde krachten 
zijn komen te vervallen en worden 
nu ook door vrijwilligers opgevan-
gen. We zijn actief op zoek naar 
nieuwe donateurs en gaan proberen 
meer samen te werken met andere 
migrantenorganisaties.’
Ramy: ‘We proberen creatief met 
het verlaagde budget om te gaan en 
de kwaliteit van het programma te 
handhaven. Maar we hebben minder 
geld om artiesten te betalen. 
De muntthee moesten we dertig 
cent duurder maken.’ •
 

Het SJU-Huis was veel meer dan een plaats waar 
concerten werden gegeven. Er gebeurde van alles: 
workshops, sessies, cursussen. En het was vooral 
ook een ontmoetingsplek, niet alleen voor jaz-
zliefhebbers, maar ook voor muzikanten, van free-
jazzers tot garagerockers. Vogel: ‘Een heleboel 
mensen zijn muzikaal volstrekt ontheemd. Dat 
geldt ook een beetje voor mij. Een deel van mijn 
leven speelde zich daar af.’ Dat de sloten van het 
SJU-Huis meteen veranderd zijn, stoort hem nog 

in hoge mate. ‘Het is een vorm van achterdocht 
die nergens op slaat.’ Zijn kaarten heeft hij gezet 
op een nieuwe organisatie U-jazz, die de rol van 
het SJU-Huis moet overnemen. ‘Misschien was het 
ook wel tijd voor een nieuw initiatief. Maar het zal 
wel een tijdje duren voor we weer zo’n geschikte 
ruimte hebben als de kelder. Die is intussen aan 
een ander verhuurd'. •

Vrolijke avond in De Kargadoor © Humphrey Daniëls
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Voor Robert Wielinga, hoofd van de sterrenwacht 
en het museum Sonnenborgh, staat het als een 
paal boven water: ‘Zonder vrijwilligers kunnen wij 
niet bestaan. Wij schrijven ze met hoofdletters en 
koesteren hen.’
Toen Sterrenkunde in 1986 naar De Uithof ver-
huisde, bleef de sterrenwacht met zijn koepels en 
kijkers niet verweesd achter. Een groep vrijwilligers, 
amateur-sterrenkundigen, richtte er een publieks-
sterrenwacht op die zij zelf gingen runnen. Robert 
Wielinga, al vanaf zijn zeventiende jaar op Son-
nenborgh actief, was er één van.
Een jaar of tien geleden, na een grondige restaura-
tie en renovatie van bastion en sterrenwacht, ging 
het complex open als museum. De naam werd 
Sonnenborgh, de organisatievorm een zelfstandige 
stichting. Er kwamen enkele vaste medewerkers. 
Het Universiteitsmuseum ging het management 
doen, maar de vrijwilligers zijn nog steeds als 
vanouds de spil. 

Huismeesters
Er zijn er in totaal een kleine veertig vrijwilligers. 
De helft van hen zijn ‘oproepkrachten’ die door de 
week de rondleidingen voor schoolklassen en an-
dere groepen verzorgen. De meeste studeren, aan 
een lerarenopleiding, of sterrenkunde, weerkunde 
of geschiedenis. Ze krijgen een bescheiden vergoe-
ding voor de paar uur per week dat zij werken.

Een echte sterrenlucht zie je hier niet Marijke Brunt

De overige vrijwilligers werken helemaal belange-
loos. Zij doen van alles: publieksvoorlichting, de 
website, de balie, rondleidingen in het weekend en 
sterrenkijkavonden. Twee vrijwilligers zijn huismees-
ter. Ze openen ‘s ochtends het museum, controle-
ren of alles in orde is, zetten de apparaten aan, en 
lossen hier en daar kleine mankementen op. 

Stokoude elektronica 
Een bijzondere groep is de technische dienst, 
bestaande uit drie gepensioneerden met een 
technische achtergrond. Zij doen de grotere klus-
sen, zoals onderhoud en revisie van de vaak oude 
kijkers en andere instrumenten die het hart vormen 
van Sonnenborgh. 
Elektrotechnicus Hans van ‘t Erve: ‘De elektronica 
dateert van vóór het chiptijdperk en werkt nog met 
transistors. Het gebeurt niet vaak dat wij er zelf 
niet uit kunnen komen. Een enkele keer maken we 
gebruik van de technische dienst van het Univer-
siteitsmuseum of doen een beroep op de afdeling 
Sterrenkunde van de universiteit, zolang die nog 
bestaat.’

Eigen werkplaats
Van ‘t Erve had altijd al veel belangstelling voor 
sterrenkunde. ‘Ik had zelf een kijker gebouwd. 
Toen ik acht jaar geleden naar Sonnenborgh ging 
om een betere te kopen, werd ik gevraagd als 

vrijwilliger. De sterrenwacht had in die tijd nauwe-
lijks technische ondersteuning. De eerste drie jaar 
heb ik vooral gewerkt aan de opstelling waarmee 
je het spectrum van de zon kunt bekijken. Daar 
mankeerde echt van alles aan. Er zit ook elektroni-
ca in. Ik heb alles op tekening gezet, de hele zaak 
is uit elkaar geweest.
Op een gegeven moment was er zoveel te doen 
dat ik overwerkt raakte. Ja, dat kan ook een vrij-
williger overkomen.

Vorig jaar zijn er twee technici, ook vrijwilligers, 
bijgekomen. De één is van huis uit natuurkundige 
en de ander scheikundige. Het gaat nu goed. Het 
werk kan nu beter worden gedaan. Zij zijn trou-
wens van veel markten thuis en kunnen ook een 
computer repareren, schilderen en een houten 
vloer leggen. En eindelijk hebben we ook een 
eigen werkplaats gekregen.’ 
Van ‘t Erve laat trots de kleine ruimte zien, onder 
in het gebouw - oude plavuizen, ergens een raam 
waar klimop langs groeit, allerlei handgereed-
schap soort bij soort aan de muur, en een mooie 
draaibank en andere machines.
Eigenlijk zou hij het ‘t beste vinden als de antieke 
kijkers weer worden ontdaan van hun ook inmid-
dels bijna antieke elektrische besturing. ‘Gewoon 
weer handbediening. Dat geeft minder manke-
menten.’

Van oktober tot april kan er op vrijdag- en zater-
dagavond avonden naar de sterren worden geke-
ken. Meer informatie op www.sonnenborgh.nl. •

In de heldere nachten van het najaar zag je boven de Binnenstad de ronde maan slinken 
tot een fijne scherpe sikkel, geflankeerd door enkele sterren. Een echte sterrenlucht is hier 
jammer genoeg niet zichtbaar door alle tegenlicht dat de stad uitstraalt. Maar wie meer van 
het uitspansel wil zien hoeft niet ver te gaan. Elke vrijdag- en zaterdagavond - behalve ‘s 
zomers - stellen de vrijwilligers van de sterrenwacht de kijkers op voor het publiek.

Kijken naar de sterren © Gerard Arninkhof
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Vraag: ‘Waaraan kun je zien dat jullie vrijwil-
ligers zijn?’ Antwoord: ‘Nergens aan. Alles is 
hetzelfde.’ [Even later] ‘Er is toch een verschil. 
Wij dragen geen vuurwapen.’ 

Misschien gaat dat veranderen. Minister Opstelten 
denkt er over om ook de vrijwillige politie uit te 
rusten met pistolen. Dan is er echt geen onder-
scheid meer. Claudia Boon [47] staat er niet nega-
tief tegenover. Maar een belangrijk onderwerp is 
het voor haar absoluut niet. Haar collega Anton 
Schinkel [46] zit er niet op te wachten. ‘Als je er 
over nadenkt waarin je dan terecht kunt komen en 
dat je gewond kunt raken, dan liever niet. Ik vind 
het wel goed zo. Ze sturen ons niet op meldingen 
af als er sprake is van messen of vuurwapenge-
vaarlijkheid, althans niet zonder dat er ook beroeps 
meegaan.’ Niettemin dragen ze onder hun over-
hemd een op maat gemaakt kogelvrij vest, twee 
kilo zwaar. 

Eerste biertje
Ze zijn nu uitsluitend uitgerust met wapenstok en 
pepperspray. Elk kwartaal krijgen ze bijscholing 
in het gebruik ervan door trainingen in aanvals-, 
zelfverdedigings- en aanhoudingstechnieken. 
Boon en Schinkel wonen in de regio en werken als 
vrijwilliger in Utrecht, ook in de Binnenstad. 
Zo probeert de politie het altijd te regelen: niet in 
je eigen woonomgeving werken, maar een stukje 
verder, waar niet iedereen je kent. 
Allebei hadden ze van jongs af aan belangstelling 
voor de politie. Claudia had heel vroeg al de wens 
om iets te doen om de wereld veiliger te maken. 
Anton had ook wel bij de commando’s gewild. 
Hij sportte als jongen veel en leefde daarom 
gedisciplineerd. Hij was twintig toen hij zijn eerste 
biertje dronk. Later deed hij veel vrijwilligerswerk, 
maar stoorde zich aan de vrijblijvendheid waarmee 
dat vaak gebeurde. Ze kwamen in andere beroe-
pen terecht: Claudia, die uit een ondernemersgezin 
komt, heeft in Vianen een adviesbedrijf; Anton is 
manager bij ING. Hij geeft leiding aan een team 
software-ontwikkelaars. 

Twee strepen
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: toen ze 
al in de veertig waren, zagen ze - los van elkaar 
- advertenties voor politievrijwilligers. Anton: ‘Je 
kunt wel overal over zeuren, maar het is belangrijk 
dat je ook wat gaat doen voor de gemeenschap. 
Dat gevoel heb ik nu.’
Politievrijwilliger worden is niet zo simpel. Je krijgt 
dezelfde opleiding als een beroeps, maar dan 
voornamelijk in de avonduren: drie en een half jaar 
elke week twee avonden cursus. Anton heeft twee 
strepen omdat hij de opleiding heeft afgerond; 
Claudia is nog niet helemaal zo ver en heeft er 
daarom één. Vrijwilligers bij de politie kunnen 
alleen maar surveillant worden, hoe hoog hun 
vooropleiding ook is. Claudia en Anton zitten daar 
helemaal niet mee. De straat op, aanwezig zijn en 

daardoor zorgen voor meer veiligheid, dat is wat 
ze willen. Ze offeren er veel vrije tijd en soms ook 
vakantiedagen voor op. Om de financiële vergoe-
ding – iets meer dan zes euro per uur – gaat het 
hen helemaal niet. 
Per kwartaal moet een vrijwilliger tenminste 150 
uur werken. Anton, die een fulltime baan bij ING 
heeft, weet het zo te regelen dat hij gemiddeld 
negen uur per week politiedienst doet. Claudia 
haalt tien tot vijftien uur, maar werkt ook wel eens 
bijna een hele week. 

Extra blauw op straat
Alle vrijwilligers in Utrecht werken vanuit het 
bureau Tolsteeg. Claudia en Anton zijn ingedeeld 
bij het wijkteam Oost, maar komen vooral bij 
evenementen ook in de Binnenstad. Ze fungeren 
doorgaans als extra blauw op straat. 
Is het politiewerk anders dan ze zich voorstelden, 
toen ze reageerden op de advertentie? Anton: ‘Ja, 
het is veel gecompliceerder. Er komt van alles bij 
kijken, veel wetskennis ook. Je moet zeer goed 
weten op basis waarvan je iemand aanhoudt, of 
je er wel het recht toe hebt. ’Claudia: ‘Voordat ik 
die advertentie zag wist ik helemaal niet dat het 
bestond, dat er politie-vrijwilligers waren. Ik leer 

nog elke dag van m’n beroepscollega’s. Ik wil m’n 
werk zó goed doen dat ik de mensen echt van 
dienst kan zijn.’ Eén van de aantrekkelijke kanten 
van het werk vindt ze de onvoorspelbaarheid, het 
plotselinge. Zo kregen een beroepscollega en zij 
tijdens een rustige surveillance een melding van 
een steekpartij en hielpen ze even later het am-
bulancepersoneel met een gewonde. ‘Ik had toen 
het gevoel dat ik iets echt nuttigs deed.’

VVV-kantoor
Wat Anton nooit zal vergeten is het ongeluk met 
de open dubbeldekkerbus in de Venuslaan, deze 
zomer. ‘Wij waren als tweede ter plaatse. Eén van 
die meisjes [drie studentes stonden rechtop in de 
bus en stootten hun hoofd toen de bus onder een 
viaduct doorreed] was half in coma. Dat gaat wel 
onder je huid zitten. Gelukkig is het uiteindelijk 
toch nog meegevallen.’ Zo nu en dan, vooral als 
ze een bekeuring uitschrijven, krijgen Claudia en 
Anton te maken met scheldende mensen. Claudia: 
‘De bejegening wordt steeds brutaler.’ Het brengt 
ze niet van hun stuk, ook al niet omdat er zoveel 
prettige ervaringen tegenover staan. Anton: ‘Als 
je in de Binnenstad surveilleert, ben je net een 
lopend VVV-kantoor. Elke vijftig meter komt er wel 
iemand op je af met een vraag.’ •

In kogelvrij vest de straat op 
Dick Franssen

Op de brandtrap van bureau Tolsteeg © Sjaak Ramakers
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‘Je kunt gemakkelijk op straat belanden’

Gasten kunnen negentien nachten 
per maand doorbrengen in de Sleep 
Inn. Vrouwen vierentwintig nachten, 
want voor hen zijn er minder slaap-
plekken in de stad. De andere nach-
ten moeten daklozen terugvallen op 
vrienden en bekenden, kunnen ze 
hopelijk bij een andere nachtopvang 
terecht, of slapen ze weer op straat.

Emotioneler
Herman had vijfenveertig jaar lang 
een dierenspeciaalzaak met vier me-
dewerkers. Hij zegt: ‘Vroeger was ik 
puur zakelijk. Het was een sport om 
met de medewerkers in de winkel af 
te spreken: ‘Deze week gaan wij die 
speciale papegaaienkooi verkopen’. 
Daar ging het dan om. Maar ik ben 
veranderd door dit werk hier; ik ben 
emotioneler geworden.’
Je werkt in de Sleep Inn met bijzon-
dere mensen met bijzondere levens-
verhalen. Het is vaak jammer dat je 
niet meer kan betekenen dan het 
bieden van een bed voor een nacht.
‘Ik heb er jaren voor gevochten dat 
vrijwilligers evenveel in de melk 
te brokkelen hebben als betaalde 
krachten’, zegt Herman. Door zijn 
leeftijd en daarbij behorende levens-
ervaring krijgt hij veel respect, ook 
van de gasten.
‘Ik wist dat een gast een flesje drank 
in zijn zak had en ik zei tegen hem: 
‘Ik weet van dat flesje. Kijk, het is 

Herman en Frans © Saar Rypkema

Elaine Vis

Bij de Sleep Inn aan het Jansveld 
ronden Herman en Frans de 
werkzaamheden van de ochtend 
af. Frans is betaald vrijwilligers-
ondersteuner en Herman doet al 
negen jaar in de Sleep Inn vrij-
willigerswerk.

Met 55 bedden is dit de grootste 
opvangplek voor daklozen in Neder-
land. In de koude wintermaanden 
zijn er extra bedden beschikbaar, 
want de gemeente wil niet dat men-
sen dan buiten slapen. Er werken 
tien betaalde krachten en vijfender-
tig vrijwilligers. Daardoor hoeven de 
vrijwilligers vaak niet meer dan één 
dienst per week te draaien. 
Behalve een slaapplek is er ook het 
Smulhuis te vinden. Daar maakt een 
team van vrijwilligers het mogelijk 
om voor € 2,30 een maaltijd te 
gebruiken; met vlees of vegetarisch, 
inclusief een toetje. 

Arme kant van Utrecht
Herman [70] is na zijn pensioen vrij-
williger geworden bij de Sleep Inn. 
Zijn kerk besteedde aandacht aan 
de arme kant in Utrecht. Er werd 
besloten om niet alleen geld in te 
zamelen, maar om met een aantal 
mensen vrijwilligerswerk te doen. 
Nu, negen jaren later, doet hij dat 
nog steeds met veel enthousiasme. 
Terwijl hij de slaapzalen laat zien 
zegt hij: ‘Mensen hebben vooroor-
delen, dat onze gasten lui zijn, dat 
het hun eigen schuld is. Maar je 
hebt geen idee hoe gemakkelijk je 
op straat kan belanden, bijvoorbeeld 
na een moeilijke scheiding of als je 
een depressie hebt of als een andere 
psychische ziekte jouw leven gaat 
beheersen. Wij hebben hier ook gas-
ten die professor zijn. En natuurlijk 
zijn er ook bij die weer een huis krij-
gen en een ander leven op weten te 
bouwen na een tijdje.’
Frans vult aan: ‘Wij bieden eigenlijk 
alleen bed, bad en brood, maar 
soms kunnen wij een zetje geven 
naar een regulier leven.’

Negentien nachten
Er zijn verdiepingen met stapelbed-
den, een vrouwenkamer en een 
kamer voor paren. De overnachting 
inclusief ontbijt kost de gast vier 
euro. Na 23.00 uur moet het stil zijn, 
maar dat betekent niet dat iedereen 
ook in bed ligt. 

jouw flesje, jij mag het in jouw zak 
houden, maar jij vliegt eruit als ik 
erachter kom dat jij dat vanavond 
leegdrinkt’. En dat zou dan beteke-
nen dat hij een tijdje niet meer terug 
mag komen.’

Tachtig centimeter
 ‘Als wij binnenkomen hebben wij 
eerst een overleg over de taken; wie 
doet de administratie en schrijft de 
gasten in, wie is verantwoordelijk 
voor de eerste en wie voor de twee-
de verdieping.
Dan wordt de bagage opgeborgen 
in een vak van tachtig centimeter 
diep. Eigenlijk zo triest om te beden-
ken dat iemand niet meer bezit.
De portier seint ons soms al in dat, 
bijvoorbeeld gast B., te diep in het 
glaasje heeft gekeken en een beetje 
opgefokt is. Dan weten wij dat wij 
daar op moeten letten. 
Meestal zorgen de gasten samen 
voor een goede sfeer, maar het 
kan voorkomen dat er twee zijn die 
moeite hebben met elkaar. Je voelt 
dat aan de spanning, maar als je er 
op af stapt verdwijnt die spanning 
vaak’, maakt Herman duidelijk.
Frans: ‘Wij geven de vrijwilligers na-
tuurlijk wel trainingen, zoals Groen-
tjesdag, over hoe de hulpverlening 
in elkaar steekt of instructies voor de 
administratie en agressietrainingen.’
‘Het is een hecht team’, zegt Her-

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

man. ‘Thuis word ik soms gebeld 
door Sleep Inn-collega’s of ik mee ga 
om een biertje te drinken. Maar ik 
heb nog veel andere dingen te doen: 
mijn kleinkinderen waar ik op pas, 
bridgen, tennissen en sinds kort een 
nieuwe liefde.’

Vrijwilliger worden:
Sleep Inn: 
Franscampagne@tussenvoorziening.nl 
Smulhuis: 
Smulhuis@tussenvoorziening.nl •

Bewoners en andere betrokkenen 
kunnen op 1 december meepraten 
over de toekomst van de Binnen-
stad. Het college organiseert dan 
een ‘stadsdialoog’. In elk geval zal 
wijkwethouder Mirjam de Rijk aan-
wezig zijn. Vertegenwoordigers van 
bewonersgroepen, winkeliersvereni-
gingen en de wijkraad krijgen een 
uitnodiging, evenals ‘professionals’ 
[term wordt niet uitgelegd]. 
Wie er ook bij wil zijn kan zich opge-
ven via binnenstad@utrecht.nl 
[Zie ook bladzijde l9, wijkbureau: 
Ambities voor de Binnenstad.] •

Meepraten over 
toekomst Binnenstad

plekken in de stad. De andere nach-
ten moeten daklozen terugvallen op 
vrienden en bekenden, kunnen ze 
hopelijk bij een andere nachtopvang 
terecht, of slapen ze weer op straat.

Emotioneler
Herman had vijfenveertig jaar lang 
een dierenspeciaalzaak met vier me-
dewerkers. Hij zegt: ‘Vroeger was ik 
puur zakelijk. Het was een sport om 
met de medewerkers in de winkel af 
te spreken: ‘Deze week gaan wij die 
speciale papegaaienkooi verkopen’. 
Daar ging het dan om. Maar ik ben 
veranderd door dit werk hier; ik ben 
emotioneler geworden.’
Je werkt in de Sleep Inn met bijzon-
dere mensen met bijzondere levens-
verhalen. Het is vaak jammer dat je 
niet meer kan betekenen dan het 
bieden van een bed voor een nacht.
‘Ik heb er jaren voor gevochten dat 
vrijwilligers evenveel in de melk 
te brokkelen hebben als betaalde 
krachten’, zegt Herman. Door zijn 
leeftijd en daarbij behorende levens-
ervaring krijgt hij veel respect, ook 
van de gasten.
‘Ik wist dat een gast een flesje drank 
in zijn zak had en ik zei tegen hem: 
‘Ik weet van dat flesje. Kijk, het is 

besloten om niet alleen geld in te 
zamelen, maar om met een aantal 
mensen vrijwilligerswerk te doen. 
Nu, negen jaren later, doet hij dat 
nog steeds met veel enthousiasme. 
Terwijl hij de slaapzalen laat zien 
zegt hij: ‘Mensen hebben vooroor-
delen, dat onze gasten lui zijn, dat 
het hun eigen schuld is. Maar je 
hebt geen idee hoe gemakkelijk je 
op straat kan belanden, bijvoorbeeld 
na een moeilijke scheiding of als je 
een depressie hebt of als een andere 
psychische ziekte jouw leven gaat 
beheersen. Wij hebben hier ook gas-
ten die professor zijn. En natuurlijk 
zijn er ook bij die weer een huis krij-
gen en een ander leven op weten te 
bouwen na een tijdje.’
Frans vult aan: ‘Wij bieden eigenlijk 
alleen bed, bad en brood, maar 
soms kunnen wij een zetje geven 
naar een regulier leven.’

Negentien nachten
Er zijn verdiepingen met stapelbed-
den, een vrouwenkamer en een 
kamer voor paren. De overnachting 
inclusief ontbijt kost de gast vier 
euro. Na 23.00 uur moet het stil zijn, 
maar dat betekent niet dat iedereen 
ook in bed ligt. 
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‘s Avonds en in het weekend 
wordt doorgewerkt aan de bouw 
van het Muziekpaleis op ‘t Vre-
denburg. Nog meer vertraging 
moet worden voorkomen. Eind 
augustus is het hoogste punt 
bereikt: 45 meter. Twee betonnen 
liftschachten en een rond staket-
sel van stalen balken, alle even 
reusachtig, bepalen de bouwput. 
Als voorbijganger kijk je verbaasd 
naar zoveel indrukwekkendheid. 
De winkels aan de overkant val-
len in het niet bij deze kolos. 

Vanuit de Willemstraat heb je het 
volle zicht op het paleis in aanbouw. 
De meningen hier zijn niet echt posi-
tief: ‘Jammer hè, het is hier niet meer 
open. Het haalt een beetje Utrecht 
weg, hier.’ Een ander: ‘Wat gaat het 
worden? Misschien moeten we het 
eerst zien als het helemaal af is. Maar 
ik geloof niet dat het mooier wordt.’ 
Een derde: ‘Ik heb geen idee hoe het 
wordt. Het duurt al zo lang en het is 
zo rommelig, maar het zal best wel 
mooi worden.’

Spannend en contrastrijk
De buurt krijgt wel berichten over de 
voortgang, maar even langsgaan bij 
het officiële informatiecentrum om 
de hoek in het oude Staffhorstge-
bouw, dat wordt niet gedaan. Het is 
ook eigenlijk te moeilijk om je met 
een maquette, gekleurde platte-
grondjes en computerimpressies een 
voorstelling te maken van hoe het 
gebouw in het echt zal overkomen in 
de buurt. 
In elk geval zullen de betonnen to-
rens niet meer te zien zijn. Er komt 
een platte kap overheen die aan de 
straatkant open is. Daar zal straks 
een glaswand zicht geven op een 
hele blokkendoos van zalen, vloeren, 
gangen, trappen en balustrades. De 
ronde uitstulping van stalen balken, 
wordt groen bekleed en steekt door 
het glas naar buiten. Daaronder komt 
een café. Het geheel zal ‘s avonds 
‘spannend en contrastrijk’ verlicht 
zijn, aldus de brochure. 
De hoofdingang met de kassa komt 
om de hoek op de Catharijnekade. 
Het Muziekpaleis krijgt geen fietsen-
stalling. De duizenden bezoekers [de 
vijf zalen tellen samen 5500 stoelen] 
moeten straks de fietsen stallen on-
derin het naastgelegen gebouw De 
Vredenburg. Wie met de auto komt, 

kan als voorheen terecht in de par-
keergarage onder het Vredenburg-
plein. Waar precies de bushalte komt, 
staat nog niet vast. Maar in elk geval 
vlak voor het paleis, zegt de gemeen-
tevoorlichter. 

Kwestie van geld
Twee jaar geleden verhuisde de pla-
tenzaak Boudisque Classique van de 
Drieharingenstraat naar een pand 
recht tegenover het Muziekpaleis 
in aanbouw. Medewerker Emanuel 
Overbeeke: ‘Nee, daar zaten geen 
diepe bedoelingen achter. Het was 
gewoon een kwestie van geld. Deze 
locatie was goedkoper.’ En kijkend 
naar de schutting en de bouwput 
daarachter: ‘Ik vind het persoonlijk 
doodzonde dat het oude Muziek-
centrum zo wordt ingepakt. Hopelijk 
blijft de bijzonder goede akoestiek 
van de grote zaal in takt.’ Hij is be-
nieuwd naar hoe het Muziekpaleis 
wordt, maar heeft ook vragen. ‘Hoe 
gaat dat uitpakken met al die ver-
schillende soorten muziek [klassiek, 
pop, jazz, cross-over – red.] in één 
gebouw? En de bezuinigingen bij de 
gemeente, hebben die invloed?’ 

Overbeeke heeft ook zo zijn beden-
kingen. ‘Het is zeer de vraag wat het 
effect van dit Muziekpaleis op de om-
geving zal zijn.’ 

Geen directeur
Twee jaar geleden vroeg de Bin-
nenstadskrant zich al eens af hoe 
het stond met de programmering; 
de opening stond toen nog gepland 
voor begin 2013. De reactie van de 
gemeente en de nieuwe Stichting 
Muziekpaleis [waarin Muziekcentrum 
Vredenburg, popmuziekorganisatie 
Tivoli en jazzpodium SJU samengaan] 
was dat ze er nog niet mee bezig 
waren. Binnen de stichting woedde 
namelijk een grote ruzie over de fi-
nanciën. Tivoli wilde niet lijden onder 
schulden van het Muziekcentrum. 
Pas als de Stichting Muziekpaleis op 
poten zou staan, zo werd gezegd, 
ging men een directeur zoeken. Die 
zou dan eerst de organisatie gaan 
opzetten en pas daarna zou het in-
houdelijke en artistieke werk komen.
Nu, twee jaar later, is er nog steeds 
geen directeur en over de program-
mering krijg je niets te horen, terwijl 
grote sterren in de klassieke muziek 
toch een jaar of drie van te voren 
moeten worden geboekt. Zoals het 
er nu voor staat levert de bouwer 
het Muziekpaleis in oktober 2013 
op. Daarna hebben de gebruikers 
een half jaar nodig voor verhuizen en 
inregelen. In die tijd zijn er een paar 
proefconcerten. Het eerste volledige 
theaterseizoen staat gepland voor 
2014-2015. 

Ben Nijssen

Muziekpaleis ‘draait’ in september 2014

Angstig stil
Intussen heeft het bestuur van de SJU 
het jazzpodium de afgelopen zomer 
gesloten om de tekorten niet verder 
te laten oplopen. 
Bestuurslid Barry de Vos van Stichting 
Muziekpaleis [bloedgroep Tivoli]: ‘De 
Stichting SJU bestaat formeel nog wel 
en is met voorzitter Paul Adriaanse nu 
ook vertegenwoordigd in het bestuur 
van de Stichting Muziekpaleis, maar 
Tivoli en het Muziekcentrum doen nu 
samen de jazzprogrammering.’ Hoe 
dat zal uitpakken? Het Muziekcen-
trum en Tivoli hebben, logisch, een 
andere deskundigheid, ervaring, net-
werk, sfeer en schaalgrootte dan de 
SJU. En een jazzconcert in Leeuwen-
bergh is toch anders dan in de SJU-
kelder. Volgens jazzbassist Tjitze Vogel 
klinkt versterkte muziek er bovendien 
erbarmelijk. De Vos is niettemin posi-
tief: ‘De lucht in de Stichting Muziek-
paleis is behoorlijk opgeklaard dankzij 
de inspanning van ons bestuurslid 
wethouder Lintmeijer. We werken nu 
aan de exploitatiebegroting en zetten 
personele zaken op poten. In de loop 
van 2012 gaan we werven voor een 
directeur.’ Maar over de muziek die 
in het paleis moet gaan klinken, blijft 
het angstig stil. •

Zo ziet een paleis in aanbouw er uit
© Job de Jong
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Eenzaam en verlaten
De Last Post werd op de Neude 
niet geblazen, maar het was wel 
een droevig moment, de sluiting 
van het laatste echte postkan-
toor van Nederland. 
Op donderdag 28 oktober gingen 
om zes uur ’s avonds de deuren 
dicht. In het uurtje daarvoor waren 
er al haast geen klanten meer. Het 
publiek in de enorme, prachtige 
hal bestond voornamelijk uit ama-
teur-fotografen. Elk detail werd 
vastgelegd, alsof er nooit eerder een 
gelegenheid was geweest. 
Voor het personeel was het einde 
verhaal. Het kan gebruik maken van 
het aanbod voor begeleiding naar 
werk elders. Maar de meeste zijn 
zwaar middelbaar. Ze hebben er een 
hard hoofd in dat het gaat lukken. 
De nieuwe eigenaar, ASR Vastgoed, 
wil van het postkantoor een winkel-
centrum met hotel maken. Dat moet Zes uur: alleen nog wat personeel achter de hekken © Dick Franssen

Vooral de bewoners die al langer 
in de Binnenstad wonen, klagen 
dat er zoveel lawaai is en dat 
het almaar meer lijkt te worden, 
zoals op Koninginnedag, als de 
geluidssterkte op de gevels tot 
90 dB mag oplopen. De gemeen-
te geeft toestemming voor dat 
grote volume met het argument 
dat het massaal toestromende 
publiek anders de muziek niet 
hoort. 

De horeca is een goede tweede als 
het om geluidsoverlast gaat. Ver-
oorzakers zijn de bezoekers die ’s 
avonds laat buiten op straat staan te 
roken of huiswaarts keren. Gepraat 
en gelach, portieren die dichtslaan, 
afgaande alarmen, pizzabezorgers, 
auto’s die wegscheuren, al die gelui-

Lapjesmarkt verstoort slaap Ben Nijssen

den klinken ’s nachts extra hard. 
In de herfst verschijnt tegenwoordig 
een nieuwe lawaaimaker: de blad-
blazer. Hij overschrijdt de gemeente-
lijke normen voor geluid met gemak. 
Een extreem voorbeeld van geluids-
overlast ontstaat bij het opzetten 
van de kramen voor de lapjesmarkt 
in de Breedstraat, midden in de 
nacht van vrijdag op zaterdag [dat 
wordt bij geen andere markt ge-
daan]. Het betekent voor sommige 
bewoners dat ze die nacht met 
oordoppen in naar bed moeten, niet 
aan de straatkant kunnen slapen en 
hun ramen dicht moeten houden. 

Forse overschrijdingen
Op verzoek van bewoners heeft het 
Wijk C-Komitee metingen verricht 
die uitwezen dat er sprake was van 

een ruime overschrijding van de 
geluidsnormen. Vervolgens werd de 
Afdeling Milieukwaliteit ingescha-
keld. Metingen van deze afdeling 
brachten aan het licht dat op een 
bepaalde locatie in de Breedstraat 
het gemiddelde geluidsniveau ’s 
nachts tussen drie uur en half vijf 60 
dB bedroeg met regelmatig uitschie-
ters tot 95 dB. Volgens de normen 
geldt ’s nachts maximaal 40 dB met 
uitschieters tot maximaal 60 dB. 
De conclusies van deze gemeen-
telijke afdeling: ‘Er is sprake van 
een forse overschrijding van de 
geluidsnormen. Voor bewoners die 
hun slaapkamer aan de voorzijde 
hebben, bestaat een grote kans op 
slaapverstoring. Vanuit dat oogpunt 
bestaat dan ook een voorkeur om 
deze activiteit niet in de nachtperi-
ode te laten plaatsvinden.’ 
Voldoende argumenten voor een 
bewoner om hier de wijkwethouder 
Miriam de Rijk op aan te spreken. 
Als alternatief voor het nachtelijke 
lawaai stelde de bewoner voor om 
de kramen dan maar ’s avonds al 
op te zetten. Dit zou wel ten koste 
gaan van parkeerinkomsten, maar 
berekeningen tonen aan dat dit best 
zal meevallen. ’s Avonds opzetten 
van de kramen zou vandalisme tot 
gevolg kunnen hebben, maar dit is 
slechts een aanname. 

wachten tot de telefooncentrale van 
KPN weg kan, wat afhankelijk is van 
de voortgang van de aanleg van het 
glasvezelnet. Er gaat zeker een paar 
jaar overheen. 
ASR vindt het zonde als de grote 
hal tot die tijd ongebruikt blijft, 
en is al maanden bezig anderen te 
interesseren voor een tijdelijk, niet 
commercieel gebruik.. Het lijkt er nu 
op dat De Vrede van Utrecht er iets 
gaat ondernemen. 
De grote hal is, ondanks de enorme 
proporties, een bescheiden onder-
deel van het gebouw. Voor driekwart 
er omheen zit de telefooncentrale 
die volledig is geautomatiseerd. 
Er werkt niemand; er komt alleen zo 
nu en dan een onderhoudsmonteur. 
Voorlopig staat er dus in het hart 
van de overvolle Binnenstad een 
enorm bouwblok waarin meestal 
helemaal niemand is. Raar idee. • 

Ontheffing normen
Na het eerste gesprek met de toe-
zegging dat één en ander uitge-
zocht zou worden, werd lange tijd 
niets meer vernomen. De volhou-
dende bewoner vroeg daarop een 
tweede gesprek met de wethouder 
aan. De conclusie die de wethouder 
aan het eind van dit gesprek trok, 
was uitermate vreemd: het bedrijf 
dat de kramen opzet moest maar 
een ontheffing van de normen aan-
vragen. Op de vraag of zo’n onthef-
fing wel afgegeven mocht worden, 
reageerde de wethouder met: ‘Dat 
weet ik niet, daar ga ik niet over.’
De wethouder reageerde wellicht op 
deze manier omdat er relatief weinig 
klachten bij haar binnenkomen. Ze 
zijn echter wel bekend bij het straat-
management in de Breedstraat, 
maar worden van minder belang 
geacht dan de overige vormen van 
overlast in deze buurt. De reactie 
van de wethouder lijkt dan ook een 
poging tot uitstel van maatregelen. 
Het aanvragen van een ontheffing 
kost minstens acht weken.
Het lawaaioverlast van de lapjes-
markt wordt op de zaterdagmid-
dag gevolgd door de herrie van de 
bladblazers die de Breedstraat en 
aangrenzende stegen van zwerfvuil 
komen ontdoen. En als het tegenzit 
komen op ze op zondagmorgen 
rond acht uur nog eens langs. •

Het afbreken gebeurd wèl overdag © Patrick van der Sande
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Bewoners bij parkeren steeds meer in het nadeel 
Bewoners en bezoekers van de Binnen-
stad voeren een heftige strijd om het snel 
verminderende aantal parkeerplaatsen op 
straat. 

Niet alleen zijn op het Lucasbolwerk 35 plaatsen 
verdwenen en wordt binnenkort een deel van 
het Janskerkhof autovrij gemaakt ten koste van 
65 plaatsen, ook op andere plekken nemen de 
mogelijkheden om te parkeren af. Dat komt niet 
alleen omdat heel wat plaatsen bestemd worden 
voor laden en lossen [vooral voor de bevoorra-
ding van de uitdijende horeca], maar ook door 
de hausse aan verbouwings- en onderhouds-
werkzaamheden, waardoor veel plaatsen worden 
bezet door steigers, schaftkarren, containers en 
bestelauto’s van bouwvakkers. In de centrum van 
de stad [Janskerkhof, stadhuis] moeten houders 
van een vergunning voor parkeermeters op druk-

ke momenten [alle avonden, zaterdag en zondag] 
soms vele rondjes rijden om ergens een gaatje te 
vinden of op het Janskerkhof wachten tot er een 
auto vertrekt. Dat kan een tijd duren, vooral op 
zondag, wanneer het parkeren vrij is. 

Ongunstiger
De gemeente houdt staande dat er geen proble-
men zijn, omdat het aantal vergunningen een 
vast percentage is van het aantal parkeerplaatsen. 
Verdwijnen er parkeerplaatsen, dan worden geen 
nieuwe vergunningen uitgegeven tot het mo-
ment dat men weer onder dat percentage zit. 
Op het eerste gezicht lijkt dat een bruikbare re-
geling [afgezien van de onrechtvaardigheid dat 
nieuwe bewoners nog nauwelijks aan de bak ko-
men], maar de gemeente verliest uit het oog dat 
het aantal bezoekers dat op straat wil parkeren 
zeker niet afneemt. Dat betekent dat er om elke 

parkeermeterplaats steeds harder wordt gevoch-
ten. Bijvoorbeeld: er zijn in een bepaald rayon 
250 vergunninghouders op 500 parkeerplaatsen. 
Volgens de methodiek van de gemeente betekent 
de verdwijning van 100 plaatsen dan de vermin-
dering van het aantal vergunningen met 50. Dat 
alles heeft geen invloed op het aantal bezoekers 
dat op zoek is naar een parkeerplaats. Laten we 
zeggen dat het er 300 zijn. Dat wil zeggen dat er 
eerst voor 500 plaatsen 550 kandidaten waren, 
terwijl er nu voor 400 plaatsen 500 kandidaten 
zijn. De verhouding is voor de bewoners dus een 
stuk ongunstiger geworden. 

De oplossing ligt voor de hand: veel meer par-
keerplaatsen aanwijzen waar uitsluitend vergun-
ninghouders mogen parkeren. 
[Zie ook pagina wijkraad] •

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om 
onder de Neude een fietsenstalling te maken, 
die enig soelaas bieden aan de fietsenchaos 
in de Binnenstad. 

Op doordeweekse dagen staan er nu 7400, met 
extreme concentraties op de Neude, in de Lange 
Viestraat en op de Drift. De Universiteit heeft een 
poosje op de Drift twee mannen geposteerd, die 
de studenten opdroegen hun fiets op het binnen-
terrein [bereikbaar via de Wittevrouwenstraat] neer 
te zetten, maar toen zij weer waren verdwenen, 
keerde de chaos onmiddellijk terug. 
De Universiteit bouwde onder het binnenterrein 
een grote stalling, maar die is nog steeds niet in 
gebruik. 

Mobiele stallingen
Andere voornemens van de gemeente: uitbrei-
ding van de mobiele stalling op de Mariaplaats 
met vijftig plaatsen [van donderdag tot en met 
zaterdag], op zaterdag een mobiele stalling op het 
Janskerkhof [te beginnen met 100 plaatsen] en op 
de Neude een mobiele stalling voor honderd tot 
tweehonderd fietsen [donderdag tot en met zon-
dag]. Deze stalling kan alleen worden geplaatst als 
er geen evenementen zijn.
De voornemens werden bekendgemaakt tijdens 
een vergadering van de wijkraad. Wijkraadslid Han 
van Dobben stelde voor een deel van de parkeer-
garages in te richten als fietsenstalling. ‘Vroeger 
waren auto’s in de Binnenstad een probleem, nu 
de fietsen’. •

Fietsenstalling onder Neude?

In de bijdrage van Saskia Koffijberg in de 
Binnenstadskrant van september wordt een 
mogelijk onjuist beeld geschetst van de motie-
ven en de visie van Hofman Café met betrek-
king tot herinrichting van het Janskerkhof.

Wij hebben ons zich sinds eind 2005 ingezet voor 
herinrichting, omdat we de meerwaarde van de 
parkeerplaatsen tegenover een aantrekkelijk plein 
niet meer zagen. Sterker, een Binnenstad met 
mooie looproutes, met aantrekkelijke verbindin-
gen tussen pleinen en daarbij pleinen met ieder 
een eigen karakter en toch echt Utrechts, kreeg in 
onze visie een steeds grotere voorkeur boven de 
lelijke en verwaarloosde parkeerplaatsen. Juist een 
Binnenstad die steeds meer bezoekers moet her-
bergen, heeft behoefte aan een goed ingerichte 

openbare ruimte, zeker met evenementen als in 
2013 en 2018 in het vooruitzicht.
Eén plein alleen inrichten is daarvoor niet genoeg, 
daar hoort een Binnenstadsbrede visie bij. Hier 
hebben wij altijd voor gelobbyd. Een visie die leidt 
tot het relevant maken van een groter deel van de 
Binnenstad tot aan de singels. Het verhaal van de 
voorzitter van Wijkraad Binnenstad, Hans Dort-
mund, over het verlichten van de bezoekersdruk 
en het verlokken van bezoekers is ons dan ook uit 
het hart gegrepen. 
Auto’s uit het zicht en verbetering van de open-
bare ruimte, daartoe dragen wij, als horeca, graag 
een steentje bij.

Hermannus Stegeman, 
Hofman Café •

Aantrekkelijk Janskerkhof
Ingezonden

Te hoge 
NO2-concentraties

De resultaten van de metingen van stik-
stofdioxide [NO2] concentratie in de lucht, 
die de gemeente sinds 6 januari op zo’n 50 
locaties doet, zijn bekend. 
Ze laten in het algemeen eenzelfde beeld zien: 
de concentraties zijn hoger dan de voorspelde 
waarden. Het Wijk C-Komitee zegt al jaren dat 
de invoergegevens van de gemeente in de re-
kenmodellen niet kloppen. Eén van die gegevens 
betreft het aantal bussen dat door de Binnen-
stad rijdt. Onlangs heeft de gemeente in toege-
geven dat er inderdaad een fout is gemaakt.

Het Komitee is slechts ten dele tevreden met 
deze mededeling. Niet toegegeven is dat de 
werkelijke snelheid van de bussen veel lager is 
dan in de rekenmodellen ingevoerd is. Hoe lager 
de snelheid des te meer NO2 komt er uit de uit-
laat. Op het Vredenburg rijden [op het Stations-
plein na] de meeste bussen door de Binnenstad. 
De situatie wordt er almaar slechter op door de 
hoogte van het Vredenburg Noord-gebouw en 
het Muziekpaleis. De gemeente ontkent dit. 
Bij de gemeente begint langzamerhand het be-
sef door te dringen dat in 2014 de door de EU 
opgelegde normen voor de NO2 concentratie 
op diverse plaatsen in de stad niet gehaald zul-
len worden. Plannen [met name voor het OV] 
zijn er genoeg, maar gerealiseerd tot dusver zijn 
voornamelijk pogingen om het vervoer schoner 
te maken. Bekend zijn inmiddels de Cargohop-
per, de elektrische bierboot, oplaadplaatsen voor 
elektrische auto’s, enz. Minder bekend is dat het 
vervoersbedrijf St. van den Brink in Utrecht rijdt 
met een elektrische koelwagen voor bevoor-
rading van de horeca. Ook de koelunit werkt 
op elektriciteit en maakt daardoor veel minder 
lawaai. •

Ben Nijssen
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Andere onmisbaren

Paul Verhaar van Paul van Dillen, 
Vredenburg 22. Sinds 1889 als G.W. van Dillen jr.
Paul nam in 1996 de zaak over van z’n vader •

Niemand zal tegenspreken dat vrijwilligers onmisbaar zijn. Maar er 
zijn natuurlijk meer onmisbaren. Vuilnismannen bijvoorbeeld en 
chirurgen en onderwijzers. En, als het om de Binnenstad gaat, zelf-
standige winkeliers. Zij tillen een winkelstraat uit boven het alle-
daagse, maken er meer van dan de voorspelbare eenheidsworst van 
filiaalbedrijven en ketens. Dankzij de eigenheid van hun zaken blijft 
Utrecht een beetje bijzonder, houdt het centrum stand in de heftige 

Stefan Nahuijsen van Lorjé
Neude 10. Bedrijf bestaat 114 jaar •

Hans Kuijper van Kuijpers Hobbyhuis
Minrebroederstraat 6. In 1958 begint vader de zaak
Vanaf 1977 werkt Hans in de zaak •

John Hammann van Stomerij Duraco
Ganzenmarkt 12. Bestaat sinds 1862
Door opa overgenomen in 1910
John heeft de tent in 1992 overgenomen •
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 Fotografie © Sjaak Ramakers

Wim Heijmans van Foto Patent
Lijnmarkt 36. Bestaat sinds 1929
Wim werkt er sinds 1973 en is vanaf 1984 eigenaar •

Patrick Muller van Slamat
Zadelstraat 31. Bestaat vanaf 1949
Patrick is sinds 1971 de baas •

concurrentiestrijd met andere, grote winkelcentra in de buitenwijken 
en de plaatsen om ons heen. De laatste jaren haakten helaas heel 
wat zelfstandige winkeliers af. Nogal eens zijn de torenhoge huur-
prijzen de oorzaak. De moedigen die standhouden in deze moeilijke 
tijden eren wij op deze twee pagina’s. De acht die Sjaak Ramakers 
portretteerde vertegenwoordigen gelukkig nog een tamelijke grote 
groep. Ze namen een attribuut uit hun zaak mee naar Sjaaks studio •

Toos van Zaal van Mobach
Choorstraat 3. In 1970 begonnen aan de Oudegracht 198
In 1975 verhuisd naar Choorstraat •

Patty Smolders van Bond & Smolders.
Lijnmarkt 9. Sinds 1956 als Walther Smolders.
Nu 10 jaar B&S. •



De Binnenstadskrant moet vanaf 
dit nummer verder zonder Ber-
nard Martens van Vliet, de man 
die de kopij doornam voordat 
ze naar de drukker ging. Onze 
corrector is op vrijdag 7 oktober 
overleden en de dinsdag daarna 
gecremeerd.

Bernard van Vliet deed veel meer 
dan taal- en spelfouten uit onze 
stukken halen en de interpunctie 
verbeteren. Hij keek ook of wat wij 
schreven wel juist was, of eigenna-
men correct waren geschreven, of 
jaartallen klopten, of de huisnum-
mers bij de huizen pasten, of in 
de beschrijving van een bepaalde 
ontwikkeling belangrijke elementen 
ontbraken. Hij kon dat doen omdat 
hij alles van de stad wist. Hij was het 
geheugen van Utrecht. 
Toen ik [Dick Franssen] ruim negen 
jaar geleden begon bij deze krant, 
vroeg ik mijn vriend Bernard meteen 
of hij meedeed. Tot mijn spijt wilde 
hij niet schrijven. Maar corrigeren 
wou hij wèl. In het begin was ik er 
nog niet zo van doordrongen hoe 
belangrijk dat was. Pas nadat hij ons 
had behoed voor een paar flinke 

blunders, wist ik dat hij onmisbaar 
was. 

Fiets zoekt plek
Van belang was hij ook als vraag-
baak, en als leverancier van ideeën.
Voor een nummer over de mid-
denstand leverde hij een pagina’s 
lang overzicht - straat voor straat 
- van in de loop van de tijd verdwe-
nen winkels. Zoiets was nog nooit 
vertoond. Hij bezat niet alleen een 
ongeëvenaarde collectie boeken over 
Utrecht, maar had ook allerlei andere 
verzamelingen, zoals van briefpapier 
en reclames van Utrechtse bedrijven 
van voor 1950. De middenpagina’s 
van ons nummer ‘Fiets zoekt plek’ 
konden we dankzij hem vullen met 
unieke oude briefjes en rekeningen 
van fietsenmakers uit de Binnenstad. 
Zijn idee was het ook om foto’s te 
maken van het oprukkende Engels 
in winkelstraten, een volgens hem 
treurige ontwikkeling.

Utrechtenaar
Hij hield niet van uitdrukkingen als 
‘leuk’ en ‘gezellig’, verving ‘plek’ 
door ‘plaats’, vond altijd wel een 
eenvoudig synoniem voor een 

moeilijk woord en wist beter dan wie 
ook welke voorzetsels bij Utrechtse 
straten en pleinen horen. Je woont 
niet in Zuilen, maar op Zuilen, en 
niet aan de Oudegracht, maar op de 
Oudegracht. Die kennis vergaarde 
hij tijdens een achttienjarige studie 
naar het [uitstervende] Utrechtse 
stadsdialect. Van hem weten we ook 
dat het onzin is dat je Utrechter moet 
schrijven in plaats van Utrechtenaar, 
omdat een Utrechtenaar een homo-
seksueel zou zijn. In het Utrechts Stu-
denten Corps zou Utrechtenaar als 
scheldwoord worden gebruikt, maar 
wat dan nog? Trouwens, hij was vier 
jaar lid van het Corps en hoorde het 
daar in die betekenis nooit.
Bernard wilde zijn naam niet in het 
colofon. Niet van belang, vond hij. 

Uterechs
Na een niet-afgemaakte studie Duits 
kwam hij in 1963 op de buitenland-
redactie van het Utrechts Nieuwsblad. 
In ’69 stapte hij over naar de NOS, 
om daar te eindigen als eindredac-
teur van het dagelijkse tv-programma 
voor buitenlanders Paspoort. Hij kon 
in januari 1993 met vervroegd pensi-
oen, wat hem goed uitkwam, omdat 
hij veel meer tijd wilde steken in zijn 
grote interesse, het Utrechtse stads-
dialect. In het Volksbuurtmuseum 
luisterde hij tientallen bandopnamen 
af van gesprekken met oudere buurt-
bewoners. Corrie Huiding, die toen 
als vrijwilliger in het museum werkte: 
‘Hij was er altijd. En roken..’ 
Hij deed veel pogingen met dat roken 
te stoppen. Het lukte hem pas toen 
drie jaar geleden longkanker werd 
geconstateerd. 

Vollekstaol
Altijd had hij briefjes bij zich met aan-
tekeningen over Utrechtse uitdruk-
kingen, met daarbij hun uitspraak. 
Hij was er soms dagen mee bezig 
om de precieze betekenis van een 
woord te achterhalen. Hij kon zelf 
fantastisch goed Utrechts praten. Dat 
was een verwarrende ervaring: een 
rijzige, voornaam ogende man, die 
plotseling van zorgvuldig Algemeen 
Beschaafd overging in plat Uterechs. 
Zijn monnikenwerk leidde tot het 
boek ‘De vollekstaol van de stad 
Uterech’, waarvan vijf [steeds her-
ziene en uitgebreidere] drukken 
verschenen. Het werd de bestseller 
van de Stichting Publicaties Oud-
Utrecht. 

Dr. H. Scholtmeijer, streektaaldeskun-
dige: 'Met ‘De Vollekstaol’ is Utrecht 
ondubbelzinnig op de taalkundige 
kaart van Nederland gezet'.

Expedities
Bernard hielp mij een keer of zeven 
bij buitenlandse projecten van de 
School voor de Journalistiek. Hij 
ging als een soort hulpdocent mee 
naar Polen, Hongarije en [het meest] 
naar Brno in Tsjechië. Ook daarbij 
verraste hij iedereen. Tijdens de 
bijeenkomsten die aan de expedities 
voorafgingen zat hij meestal wat 
onderuitgezakt te zwijgen, met een 
uitdrukking alsof hij er weinig goeds 
van verwachtte. Je zag de studenten 
soms wat benauwd naar hem kijken, 
zo van: ‘Moet hij nou echt met ons 
mee?’ Maar eenmaal in het buiten-
land verdween het afstandelijke. Hij 
was geïnteresseerd, behulpzaam, 
geestig en soms zelfs jolig. 
Het is dus niet waar wat ik in 2005 
schreef in mijn stukje voor het boek 
met verhalen over Utrecht in 2030. 
Ik ben in dat jaar een man van 93, 
en zit veel thuis, omdat ik slecht kan 
lopen. En dan staat er: ‘Daar komt 
mijn vriend B. langs, kaarsrecht op 
zijn fiets richting De Goey Koot voor 
de dagelijkse boodschappen. Hij kijkt 
heel kort naar mijn raam en groet 
met een nauwelijks zichtbaar hoofd-
knikje. Hij is niet van de uitbundige 
soort.’
Niet juist. Hij was helemaal niet van 
een bepaald soort. Hij was van alles. 
Soms denk ik dat ik hem zie in de 
stad. Ik mis hem vreselijk. •

Verder zonder Bernard Martens van Vliet DickFranssen
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In de laatste weken van zijn ziekte 
dienden vrienden van Bernard van 
Vliet een verzoek in om hem, vooral 
voor zijn jarenlange werk aan de 
vijf edities van het Vollekstaol-boek, 
een gemeentelijke onderscheiding te 
geven. Ze hadden namelijk aan hem 
gemerkt dat hij enige – weliswaar 
late – waardering van de kant van de 
gemeente op prijs zou stellen. 
De aanvraag werd afgewezen, omdat 
zijn verdiensten niet aan de criteria 
voldeden. 
Hoogste tijd om de criteria bij te 
stellen en Bernard postuum te 
onderscheiden. Iets van de schande 
wordt dan uitgewist. •

Naschrift

© Anja van Putten



Binnenstadskrant pagina 15Binnenstadskrant pagina 15

Hoewel  de maximaal toegestane 
asdruk twee ton is, rijden er toch met 
regelmaat kingsize vuilniswagens 
en grote vrachtauto’s , die veel  en 
veel  zwaarder  zijn, door het deel 
van Achter Sint Pieter (ASP) tussen 
Voetiusstraat en en Domstraat. Vaak 
stoppen ze bij nummer 9, waar een 
poortje is. Vuilnisauto’s van drie parti-
culiere bedrijven en van de gemeente  
halen daar het afval op van kantoren 
in de Domstraat en van het Dom-
hotel. Ook de bevoorrading van het 
hotel gebeurt via het poortje. Laatst 
stond er in de straat een tankauto, 
waarin  via het poortje de inhoud van 
de vetput van het hotel werd overge-
pompt. In het poortje zit de toe-
gangsdeur van het huis en het kan-
toor van  Ted Knoester. Hij zit er met 
zijn neus bovenop. Buitengewoon 
onaangenaam. Volgens hem kan het 

Maximum asdruk? Niks mee 
te maken 

gemakkelijk anders, en dat zal ook 
wel moeten, want de verkeersbor-
den aan beide kanten zijn volstrekt 
duidelijk: grote vrachtwagens mogen 
hier niet komen. De oplossing is 
eenvoudig: in de Domstraat, dichtbij 
het hotel, is een laad- en losplek. Het 
Domhotel is er niet meer dan een 
meter of vijftien vandaan. De bevoor-
radingsauto’s kunnen er staan zonder 
het verkeer te blokkeren, wat nu in 
Achter Sint Pieter wèl gebeurt. En 
alleen kleine vuilniswagens, zoals nu 
op de Nieuwegracht en de Kromme 
Nieuwegracht rijden , moeten toe-
gang krijgen tot ASP.
Misschien berust die asdruk van twee 
ton wel op een misverstand, en moet 
het acht ton zijn, zegt de gemeente 
in een reactie op klachten van Knoes-
ter. Op zo’n manier weet je nooit 
waar je aan toe bent. •

Geldproblemen dwingen de gemeen-
te tot uitstel van werkzaamheden in 
het Stationsgebied. De 15.8 miljoen 
euro, die was gereserveerd voor 
de aanleg van de tunnel onder het 
Westplein [ook wel Lomboktunnel], 
moet voor andere dingen worden 
gebruikt. Met 6,3 miljoen worden 
tekorten op de grondexploitatie 
weggewerkt, 2 miljoen is voor het 
maken van een structuurvisie en met 
7,5 kan de POS, de Projectorgani-
satie Stationsgebied, de komende 
anderhalf jaar blijven draaien.
De huidige werkzaamheden in het 
Stationsgebied vallen onder fase 1. 
Hoe straks fase 2 gefinancierd moet 
worden is nog niet duidelijk. Victor 
Oldenborg [Leefbaar Utrecht] tijdens 
een commissievergadering over de 
begroting: ‘De haalbaarheid van fase 
2 is in onderzoek. Wil dat zeggen 
dat fase 2 misschien niet doorgaat?’
Wethouder Victor Everhardt [D66] 
antwoordde dat van afstel geen 

Geldzorgen in Stationsgebied 

De Gansstraat, die in juni 2010 werd afgesloten in verband met de bouw 
van woningen en restaurants bij het Ledig Erf, blijft voorlopig nog dicht. De 
afsluiting zou duren tot 1 juni van dit jaar, maar is intussen verlengd omdat 
de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen door de onstabiele situ-
atie van het pand Gansstraat 14, bodemsanering en archeologische opgra-
vingen. De ondernemers in de Gansstraat, die de noodzaak van de afslui-
ting nooit hebben ingezien, zijn door de verlenging nog meer gedupeerd. •
 

Gansstraat nog dicht

Filmhuis ’t Hoogt kan na 2013, 
wanneer het huurcontract met het 
Utrechts Monumentenfonds [UMF] 
afloopt, nog drie jaar blijven zitten 
op de huidige plek. Op grond van 
het contract kan ’t Hoogt namelijk 
drie keer een jaar verlenging van de 
huurovereenkomst afdwingen. Waar-
schijnlijk is dat laatste niet nodig. 
Op uitnodiging van het UMF vinden 
nu al gesprekken over verlenging 
plaats. Het is de bedoeling dat ’t 
Hoogt straks intrekt bij de geplande 
nieuwe bibliotheek op het Smakke-
laarsveld. Het Nederlands Filmfestival 
hoopt van harte dat het bibliotheek-
plan doorgaat, omdat het hele festival 
dan op het Smakkelaarsveld kan 
worden gehouden. De toekomstige 

’t Hoogt tot 2016 onder dak

sprake is. ‘Maar er zullen zeker 
keuzemomenten komen.’ 

Water terug?
Belangrijke in het oog springende 
onderdelen van fase 2 zijn de bouw 
van de Mariabrug [over de singel bij 
de Mariaplaats] en het terugbrengen 
van water in wat nu de zuidkant van 
de Catharijnebaan is.
Oldenborg stelde voor om – als fase 
2 wegens geldgebrek niet kan door-
gaan – van de zuidzijde van de Ca-
tharijnebaan dan maar een enorme 
fietsenstalling te maken. Van Schie 
[VVD] en hij vonden dat, als er een 
keuzes gemaakt moeten worden, de 
gemeente het geld beter in herstel 
van de singelstructuur dan in de 
bouw van de Bibliotheek ++ kan 
stoppen. Dat herstel is de worst die 
de bewoners van Utrecht destijds is 
voorgehouden toen ze zich moesten 
uitspreken over de plannen voor het 
Stationsgebied. •

megabioscoop op het Jaarbeurster-
rein vindt de directeur ongeschikt [te 
ver uit het centrum]. In het A.D./U.N. 
werd laatst geopperd dat het festival 
net zo goed naar Amsterdam kan 
vertrekken, omdat het toch een 
Amsterdamse aangelegenheid is. 
De schrijfster van het artikel kwam 
op die gedachte door de herkomst 
van de gasten op een première 
[waarschijnlijk niet representatief 
voor het hele bezoekersbestand van 
het festival]. Verplaatsing naar de 
Bibliotheek++ zou betekenen dat 
het festival niet meer zo zichtbaar is 
in de stad, wat veel mensen jam-
mer zouden vinden. Tot nu toe is het 
tentenkamp op de Neude het speelse 
epicentrum van het evenement. •

In de jaren ’70 was Zuid-Limburg de 
noordgrens van het verspreidingsge-
bied van de maretak. Aangenomen 
werd dat het noordelijker te koud 
werd voor deze half-parasiet. Nu 
groet hij ook op Sterrenburg, dichtbij 
het Ledig Erf. 
De maretak wordt ook wel vogel-
lijm of mistletoe genoemd. Al 
sinds de oudheid spreekt hij tot de 
verbeelding. Bij de Kelten en de 
Germanen was het een heilige plant 
die bij vruchtbaarheidsrituelen werd 
gebruikt. Panoramix, van Asterix en 

Obelix, verwerkt hem in een tover-
drank die onoverwinnelijk maakt. 
Met kerst wordt hij als versiering 
gebruikt en mag iemand die er onder 
staat ongevraagd gekust worden. 
De maretak groeit op bomen, voor-
namelijk op populieren en fruitbo-
men, die op kalkrijke grond moeten 
staan. De minerale voeding haalt de 
plant uit de gastboom. De fotosyn-
these (het omzetten van koolzuurgas, 
CO2, naar suikers met behulp van 
zonlicht)doet de maretak zelf. •

Het verkeer staat even stil. Helemaal links het poortje © Ted Knoester

Kussen met kerst
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De wijkraden krijgen geld om 
elk jaar een wijkraadpleging te 
houden. De wijkraad Binnenstad 
maakt van die mogelijkheid 
graag gebruik. Het is immers een 
ideale manier om voeling met 
de achterban te houden en te 
weten te komen wat er leeft bij 
bewoners en ondernemers in de 
Binnenstad. 
Het thema dit jaar is Parkeren. 
Dat was het ook al in 2004. Re-
den om dit nu weer te doen is 
het punt dat het parkeerbeleid 
sterk afhankelijk is van de ziens-
wijze van het zittende college.

Het huidige college wil binnenkort 
starten met een discussie over het 
‘ambitiedocument’ Utrecht Aantrek-
kelijk en Bereikbaar [UAB], waarin 
het belang van de inrichting van de 
openbare ruimte voorop staat. Door 
het schetsen van sfeerbeelden op 
specifieke locaties wil het college 
het einddoel in kaart brengen. Ver-
volgens moeten er dan maatregelen 
komen om dat einddoel te bereiken. 
Dit kan betekenen dat het verkeer 
op die locatie wordt verminderd 
of dat er parkeerplaatsen moeten 
verdwijnen. Een voorbeeld hiervan 
is de inrichting van het Janskerkhof, 
waarover overigens al beslissingen 
zijn genomen. 
Het Janskerkhof moet een mooi 
plein worden met een prettig ver-
blijfsklimaat, goede loopstromen en 
mooie zichtlijnen, vooral om beter 
aan te sluiten op de universiteitsge-
bied ‘Driftcluster’. Dat kan bereikt 

worden door het opheffen van de 
meeste parkeerplaatsen op het kerk-
hof. Het leverde reacties op van be-
woners en ondernemers; de vraag is 
waar ze hun eigen auto’s en die van 
hun bezoekers nu moeten parkeren. 

Ander beleid
Het document UAB zal ondermeer 
leiden tot een nieuwe parkeernota. 
Een wijkraadpleging over parkeren 
geeft de wijkraad hopelijk voldoen-
de munitie om op een concept par-
keernota te kunnen reageren.
Een eensluidende mening over 
een parkeerbeleid is een illusie. De 
meningen zullen ondermeer sterk 
afhangen van de vraag of men wel 
of geen auto heeft, of men bewoner 
of ondernemer is, hoe milieubewust 
men is, hoe afhankelijk van auto-
gebruik, hoeveel overlast er wordt 
ondervonden, of men op een gracht 
woont, enzovoort. 
Tot de komst van dit college kon 
je het parkeerbeleid als volgt sa-
menvatten: er mogen alleen par-
keerplaatsen verdwijnen als elders 
compensatie komt. Dit principe lijkt 
nu verlaten te worden. 
Behalve op het Janskerkhof speelt 
het opheffen van parkeerplaatsen 
ook op het Lucasbolwerk. Daar 
heeft een aantal ondernemers het 
zelfs bij de rechter proberen tegen 
te houden. Maar anderen vinden 
dat het Zocherplantsoen bij het 
Lucasbolwerk pas afdoende is her-
steld als de [tijdelijke] parkeerplaat-
sen zijn opgeheven. [Is inmiddels 
gebeurd.] 

Oude belofte
Grachten zonder parkeerplaatsen. 
Die belofte deed het gemeente-
bestuur al jaren geleden, vóór het 
herstel van de werfkelders. Het 
verleidde de eigenaren van de werf-
kelders tot het medefinancieren van 
het herstel. De inrichting van het 
wegprofiel op de grachten is hier 
ook al op afgestemd. Toch is op 
enkele plaatsen na de belofte niet 
nagekomen, met als gevolg dat er 
weer scheurvorming en lekkages 
in de kelders optreden. Vooral de 
ondernemers betreuren nog steeds 
dat er geen parkeergarage aan de 
oostzijde van de Binnenstad is geko-
men. De vraag is nu natuurlijk waar 
je de auto’s laat die er nu staan. 
Zorg je elders voor compensatie of 
verminder je per saldo het aantal 
parkeerplaatsen [op straat]? En als je 
dan dat aantal vermindert, gaat dat 
dan ten koste van de bewoners, hun 
bezoekers of van de ondernemers 
en hun bezoekers? 

Tarieven
Ondernemers en bewoners kijken 
verschillend tegen parkeren aan, 
maar voor beide categorieën geldt 
dat ze gebaat zijn met een prettig 
verblijfsklimaat. Voor een onderne-
mer is het van belang hoe dicht zijn 
klanten met de auto bij zijn zaak 
kunnen komen of hoe goed een 
alternatieve bereikbaarheid is gere-
geld. Voor een winkelier die grote, 
zware spullen verkoopt ligt het trou-
wens anders dan voor een drogist. 
Bij bewoners speelt een rol hoe goed 

ter been ze zijn, hoe vaak ze de auto 
gebruiken, of een deelauto ook tot 
de mogelijkheden behoort, hoe ver 
het bezoek dat ze ontvangen wil of 
kan lopen.
Voor allen geldt dat de Binnenstad 
ideaal bereikbaar is met het open-
baar vervoer en met de fiets, maar 
dat het moeilijk is om voor die fiets 
een goed plekje te vinden. 
Bezoekers van de Binnenstad wer-
den enkele jaren geleden onaange-
naam verrast door een aanzienlijke 
verhoging van de tarieven voor 
straatparkeerplaatsen. Dit leidde 
op straat in de eerste maanden tot 
aanmerkelijk minder kortparkeer-
ders [en minder inkomsten voor de 
gemeente]. Nogal wat bezoekers 
kozen waarschijnlijk voor een plek in 
een parkeergarage, waar de tarieven 
lager zijn. Vrijwel alle parkeergara-
ges zijn in handen van commerciële 
ondernemingen, met name Corio. 
Bewoners van de Binnenstad betalen 
veel meer voor een parkeervergun-
ning dan bewoners van andere 
wijken. Ruilen ze hun vergunning in 
voor een plaats in een parkeerga-
rage, dan zijn ze nog eens drie keer 
zo duur uit. 

Tien minuten 
Het is duidelijk: er is alle aanleiding 
om bewoners en ondernemers 
opnieuw naar hun mening over 
parkeren te vragen. De enquête is 
samengesteld met een belangrijke 
‘technische’ inbreng van de afdeling 
Bestuursinformatie van de gemeen-
te. Niet alle kwesties rond parkeren 
kunnen aan de orde komen. Een 
vragenlijst moet immers niet te lang 
zijn. Daarom wil de wijkraad begin 
volgend jaar de resultaten in een bij-
eenkomst met belangstellenden be-
spreken en verder ingaan op andere 
vragen die mede door de enquête 
worden opgeroepen.
Wij vragen u dringend tien minuten 
van uw tijd vrij te maken voor een 
kwestie die u allen aangaat. Bij deze 
Binnenstadskrant voegen we een 
brief met uitleg over deelname via 
het Internet of aanvraag van een pa-
pieren versie. •

Hans Dortmond, 
voorzitter Wijkraad Binnenstad

Doe mee aan enquête over 
parkeren
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Moeten de auto's op de gracht blijven? © Diederick Franssen
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Buurtbemiddeling is onderdeel van 
Portes, een welzijnsorganisatie die 
zich richt op het verbeteren van de 
leefomgeving. Getrainde vrijwilligers 
helpen ruziënde buren met het op-
lossen van hun conflict. Eén zo’n 
vrijwilliger is Corrina Klijn. Samen 
met een mannelijke collega bemid-
delde ze tussen de overlastgevende 
studenten en hun buren. 

Veilig in de Binnenstad
Utrecht Veilig! is een initiatief van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te vergroten.

Haal zelf je auto leeg Het aantal autokraken in de 
parkeergarages in de Binnenstad 
is flink gedaald, blijkt uit aan-
giftes. Maar geparkeerde auto’s 
op straat blijven een makkelijk 
doelwit. 

‘Door extra toezichthouders en de 
campagne ‘Auto leeg? Doe het 
liever zelf!’ is het aantal autokraken 
in de tien grote parkeergarages in 
het centrum gehalveerd ten opzichte 
van drie jaar geleden’, vertelt Luc 
Eerden, assistent wijkmanager van 
wijkbureau Binnenstad en gebieds-
manager veiligheid Stationsgebied.

Slimme dieven
Maar het aantal autokraken op 
straat is nog niet teruggebracht. 
Eerden: ‘Vooral op plekken met veel 

Dit najaar voerde de gemeente een 
zogenaamde ‘eenmeting’ uit van het 
onderzoek ‘Overlast in de Breed-
straatbuurt’. De uitkomsten daarvan 
zijn naar verwachting eind november 

Rondslingerende fietsen en harde muziek. Omwonenden van een 
studentenhuis in de Binnenstad waren de overlast van hun buren 
meer dan zat. Dus schakelden ze Buurtbemiddeling in. 
Nu is het na 22.00 uur stil en staan de fietsen keurig in rekken.

Toezichthouders controleren geparkeerde auto’s op het Nicolaaskerkhof. 
©Willem Mes

Burenruzie? Buurtbemiddeling helpt

gereed en worden vergeleken met de 
gegevens van de ‘nulmeting’ uit 
2009. De eenmeting zal richting ge-
ven aan het nieuwe uitvoeringsplan 
voor 2012 dat de gemeente opstelt 

De Breedstraatbuurt is een gebied in de Binnenstad met bovengemid-
deld veel overlast. In 2008 startte de gemeente met straatmanage-
ment om de leefbaarheid en veiligheid structureel te verbeteren. 
Ondanks de forse bezuinigingsopgave van de gemeente, zijn er toch 
middelen gevonden om de huidige aanpak in de Breedstraatbuurt 
[met inhuur van het straatmanagement] te verlengen in 2012.

Aanpak Breedstraatbuurt 2012

‘We lieten de partijen in gesprek 
gaan op een neutrale plek: het 
buurthuis. Eerst kwamen de frustra-
ties boven. Omwonenden zeiden 
slapeloze nachten te hebben door 
de overlast. De studenten antwoord-
den dat ze met z’n twaalven in een 
huis wonen met kleine kamers en 
dunne wanden. Maar toen alle 
emoties eruit waren, ontstond er 

bezoekers, zoals in de Twijnstraat 
en bij het Nicolaaskerkhof, blijft het 
een probleem. Autokrakers gaan 
ook steeds slimmer te werk. Met 
Bluetooth-apparaatjes meten ze of 
er mobiele telefoons of laptops in 
een auto liggen. Het maakt dus niet 
uit of die zichtbaar zijn of niet. 
Bij alle auto’s waarvan afgelopen tijd 
een ruit is ingeslagen, bleek dat er 
ook echt iets te halen viel.’

Deze winter starten gemeente en 
politie een actie om autokraken 
extra onder de aandacht te brengen 
bij bewoners en ondernemers in de 
Binnenstad. Eerden: ‘Het is belang-
rijk dat zij hun bezoekers er ook op 
wijzen om geen waardevolle spullen 
in de auto achter te laten.’ 
Kijk op www.utrecht-veilig.nl. •

ruimte voor begrip, oplossingen en 
zelfs grapjes.’ 

Wederzijds respect
Buurtbemiddeling kan succesvol 
zijn, mits beide partijen met elkaar 
in gesprek willen. Corrina: ‘We 
maken wel mee dat bewoners doen 
alsof ze niet thuis zijn. Dat ze mid-
den in de nacht boos bij de buren 
aanbellen om te klagen over ge-
luidsoverlast of de politie inschake-
len. Niet echt bevorderlijk voor een 
duurzame burenrelatie. Communi-
catie is zó belangrijk. Daarom letten 
we er tijdens de gesprekken op dat 

partijen respectvol met elkaar om-
gaan en elkaar uit laten praten. 
Wij zijn neutraal, geven geen oor-
deel. Daar zijn we in getraind. 
Mensen zijn zelf verantwoordelijk 
voor het oplossen van hun conflict.’ 
Corrina maakt ruzies in alle soorten 
en maten mee. Mensen hebben last 
van harde muziek, vuilniszakken in 
portieken, katten, etensgeuren en 
buggy’s die in de weg staan. ‘Maar 
vaak gaat het al lang niet meer om 
de aanleiding. Het conflict blijft in 
stand door onvoldoende wederzijds 
respect. En dat moet doorbroken 
worden.’ 

Meer info op: 
www.buurtbemiddelingutrecht.nl. •

met het straatmanagement en de 
klankbordgroep van bewoners en on-
dernemers. De focus van de aanpak, 
op basis van alle signalen uit de 
buurt, is al veel meer komen te liggen 
op de beheersing van de overlast en 
de veiligheidssituatie en dat zal in 
2012 nog sterker het geval zijn. 

Het werk van het straatmanagement 
wordt langzaam afgebouwd en over-
gedragen aan gemeente en politie. 
Dit betekent niet dat er na 2012 
geen extra aandacht meer zal zijn 
voor de Breedstraatbuurt.

Raadsinformatieavond
Tijdens een raadsinformatieavond op 
1 november over de Breedstraatbuurt 
liepen de gemoederen hoog op. Aan-
leiding voor deze avond waren vra-
gen van de gemeenteraad aan het 
college over de leefbaarheid van de 
Voorstraat. Bewoners en onderne-
mers hebben aan de raadsleden uit-
gelegd met welke problemen de 
buurt volgens hen te maken heeft. 
De raad gaat op basis van deze infor-
matie in gesprek met het college van 
B en W om voor de Breedstraatbuurt 
passende oplossingen te vinden. •
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Wijkbureau Binnenstad

Vernieuwd horecakader

‘Het Utrechtse horeca-aanbod 
moet divers blijven en met de stad 
meegroeien’, zegt Kjeld Vosjan van 
Economische Zaken. ‘Met het Ont-

wikkelingskader Horeca toetst de 
gemeente of een horeca-initiatief 
ruimtelijk passend en wenselijk is 
voor onze stad. Goed uit eten in 

je eigen wijk is bijvoorbeeld een 
trend die we willen faciliteren en die 
bijdraagt aan het ontlasten van de 
Binnenstad. Maar een discotheek in 
een woonbuurt lijkt minder passend, 
omdat die de leefbaarheid teveel 
aantast.’ Eens in de drie à vier jaar 
kijkt de gemeente op welke punten 
het horecakader verbeterd kan 
worden. Dat gebeurt in overleg met 
het bestuur van Koninklijke Horeca 
Nederland en de wijkraad. 

Balans
‘Het voorgenomen vernieuwde 
horecakader biedt ruimte aan initia-
tieven in onder meer Leidsche Rijn, 
Oudenoord en rond stationsgebied 
Vaartsche Rijn’, zegt Vosjan. ‘In deze 
poortgebieden, die inmiddels ook 
een beetje bij het centrum behoren, 
mag het aanbod van functies als 
restaurants, lunchrooms en ijssalons 
gerust wat groeien. Dat verlicht 
bovendien de druk op de Binnen-
stad.’
Voor een goede balans tussen horeca 
en leefbaarheid beperkt het kader 
de groei van overlastgevende horeca 
[disco’s en cafés] tot het centrale 
stationsgebied. Verder wil de gemeen-
te de openbare ruimtes beter benut-
ten. ‘In het huidige kader mag er 
bijvoorbeeld geen doorgaande weg 
lopen tussen een café of restaurant 

Uit landelijk onderzoek van 
VROM is gebleken dat vocht 
en schimmel, veroorzaakt door 
onvoldoende ventilatie, in een 
kwart van alle woningen voor-
komt. 

Zo ook in woningen in Utrecht, blijkt 
uit een steekproef van de gemeente. 
De Binnenstad is een van de vier 
wijken waar het probleem het 
grootst is. Veel gezondheidsklach-
ten, vooral aan de luchtwegen, zijn 
terug te voeren op een slecht bin-
nenklimaat. Daarom is het belangrijk 
dat bewoners hun woning goed 
ventileren. Wist u bijvoorbeeld dat 
een gemiddeld huishouden elke dag 
ongeveer 10 liter water produceert? 
En dat een vochtige woning de 
groei van schimmels en huisstofmijt 

bevordert? Informatie en tips over 
hoe u uw woning ‘gezond’ houdt, 
vindt u op de website www.utrecht.
nl. Vul als zoekterm ‘gezond binnen-
milieu’ in. Of stuur een e-mail naar 
bwo@utrecht.nl. 

Huurwoningen
Bent u huurder van een woning 
en heeft de woning achterstallig 
onderhoud of onvoldoende ventila-
tiemogelijkheden, dan kunt u in eer-
ste instantie de verhuurder daarop 
aanspreken. Mocht de verhuurder 
niet meewerken dan kunt dit 
melden bij de balie Bouwen en 
Wonen van de gemeente. 
Kijk op voor meer informatie op 
www.utrecht.nl met als zoekterm 
‘onderhoudsplicht’ of 'onderhoud 
huurwoning'. •

Wijkwethouder Binnenstad, Mirjam 
de Rijk, houdt spreekuur op woens-
dag 21 december en dinsdag 17 
januari 2012. U kunt tot uiterlijk 
één week van tevoren een afspraak 
maken via wijkbureau Binnenstad, 
telefoonnummer 030 – 286 00 
00 of e-mail binnenstad@utrecht.
nl. Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht van 
het gemeentebestuur voor nodig is. 
Volg Mirjam de Rijk ook op twitter 
via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Vochtproblematiek in woningen 

De nadere uitwerking van de herinrichting heeft de gemeente in september 
met betrokkenen besproken in de Janskerk. De gemeente had drie varian-
ten uitgewerkt; omwonenden en ondernemers konden hun voorkeuren 
aangeven. De meeste aanwezigen konden zich wel vinden in het voornemen 
om het Janskerkhof anders in te richten, maar velen lieten ook hun zorgen 
blijken over parkeermogelijkheden in de buurt van hun woning of onderne-
ming. Men gaf aan dat de gemeente te weinig alternatieven biedt voor de 
parkeerplekken die op het Janskerkhof verdwijnen. 

Extra onderhoud
Nu het plein meer zichtbaar wordt en anders gebruikt gaat worden, vraagt 
dat om extra onderhoud. In het voorjaar van 2012 zal de gemeente daarom 
tegelijkertijd enkele aanvullende werkzaamheden uitvoeren, zoals het verbe-
teren van de bestrating en de boomspiegels. •

Herinrichting Janskerkhof

en het terras. De vergunningen voor 
de terrassen op de Neude hebben 
we daarom via een soort omweg 
moeten uitgeven. Op andere plaat-
sen willen we dat ook uitproberen, 
in overleg met de omgeving.’ Vosjan 
verwacht dat de raad het beleid be-
gin volgend jaar vaststelt. Voor die 
tijd is er nog inspraak mogelijk. •

Meer restaurants en bistro’s in de wijken, de openbare ruimtes 
efficiënter gebruiken, en cafés en discotheken vooral in het Stations-
gebied. Het zijn enkele punten uit het vernieuwde Ontwikkelings-
kader Horeca, dat nu als discussiestuk bij het college van burgemees-
ter en wethouders ligt.

Het Janskerkhof verandert. Nadat eerder dit jaar het plan van aan-
pak voor de herinrichting werd vastgesteld door het college, volgt 
nu de eerste fase van herinrichting. In totaal verdwijnen er 65 par-
keerplaatsen, om meer vrije pleinruimte te creëren. De werkzaamhe-
den starten naar verwachting begin volgend jaar.

Kjeld Vosjan: ‘Het Utrechtse Horeca-aanbod moet divers blijven.’ © Willem Mes
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dere momenten kunnen ze bij elkaar 
terecht voor feedback, of voor een 
gezellige lunch. Zo’n vereniging kan 
ook fungeren als ambassadeur voor 
alle zzp’ers in de wijk. In Utrechtse 
wijken buiten de Binnenstad blijken 
dit soort verenigingen waardevol voor 
zzp’ers. Succesvolle ondernemers in 
de wijk stimuleren de wijkeconomie 
én de leefbaarheid. Daarom moedigt 
de gemeente het oprichten van deze 
verenigingen aan.’ Mail voor meer 
informatie naar sandra@qune.nl. •
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Wijkbureau Binnenstad
Er woont een zzp’er om de hoek

Overleggen na een moeilijk tele-
foongesprek of even kletsen bij 
het koffieapparaat. Veel zzp’ers 
missen een collega met wie dat 
kan. Om zelfstandigen bij elkaar 
te brengen, organiseert Sandra 
Verbeek – in opdracht van de ge-
meente – wijkgerichte netwerk-
bijeenkomsten. Op 2 november 
kwamen in IGLUU zo’n 40 zzp’ers 
naar de netwerkbijeenkomst in 
de Binnenstad.

‘Veel zzp’ers wonen en werken bij 
elkaar om de hoek, maar weten dat 
niet van elkaar’, zegt Sandra Ver-
beek. ‘Daarom zet ik een eerste stap 
door alle zzp’ers uit de wijk uit te 
nodigen voor een bijeenkomst in de 
buurt. Vaak kennen mensen elkaar 
bijvoorbeeld al van het schoolplein, 
zonder te weten dat ze allebei de 
hele dag thuiswerken.’ Elkaar leren 

kennen is dus onderdeel van de 
netwerkbijeenkomst. Maar wat is 
nu het verschil met een gewone 
netwerkborrel? ‘Daarbij richten men-
sen zich vaak op het binnenhalen 
van werk, legt Sandra uit. ‘Uiteraard 
worden tijdens de netwerkbijeen-
komsten ook opdrachten vergeven. 
Maar de focus ligt op wat erná 
gebeurt.’

De gemeente heeft met de wees-
fietsenactie dit najaar bijna 1300 
weesfietsen verwijderd. Met het 
verwijderen van deze fietsen in de 
binnenstad komen er weer meer 
fietsparkeerplekken vrij. De wees-
fietsenactie maakt deel uit van een 
groter pakket aan maatregelen om 
het fietsparkeerprobleem aan te 
pakken en het fietsen in en naar de 
binnenstad te stimuleren. De actie 
wordt nog dit jaar geëvalueerd, 
maar krijgt zeker een vervolg. •

Ambities voor de 
Binnenstad

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft begin dit jaar 
besloten dat de gemeente elke vier 
jaar samen met bewoners, onderne-
mers en professionals gaat bepalen 
wat belangrijk is in de wijken. Dit is 
een van de maatregelen waarmee de 
gemeente het wijkgericht werken wil 
versterken. Dit najaar start een eerste 
ronde ‘wijkdialogen’ om samen te 
bepalen hoe de wijk ervoor staat 
en ambities te formuleren voor de 
gewenste ontwikkeling van de wijk 
tot aan het einde van deze colle-
geperiode [2014]. De wijkambities 
vormen vervolgens het vertrekpunt 
voor de activiteiten van gemeente en 
partners in de wijk. De wijkdialoog 
voor de Binnenstad vindt plaats op 
donderdagavond 1 december van 
20.00 uur tot 22.00 uur in aanwe-
zigheid van wijkwethouder Mirjam 
de Rijk. Hiervoor worden vertegen-
woordigers van bewonersgroepen, 
winkeliersverenigingen, de wijkraad 
en professionals in de Binnenstad 
uitgenodigd. Als u niet tot een van 
deze groepen behoort en wel graag 
mee wilt praten, kun u zich aanmel-
den via binnenstad@utrecht.nl. •

Christine onthult de bronzen bosuil in bijzijn van de hofbewoners. ©Willem Mes

Een bronzen bosuil waakt sinds 
kort over de gemeenschappelijke 
tuin van de Andreashof. Het 
beeld staat symbool voor het 
werk van de in januari overleden 
schilder en hofbewoner Dolf 
Zwerver. Zijn vrouw zocht het 
beeld uit, als sluitstuk van de on-
langs opgeknapte tuin. 

Op verzoek van de bewoners besloot 
wijkbureau Binnenstad in 2009 de 
tuin van de Andreashof op te knap-
pen. In het ontwerp van de architect 
was plaats voor een beeld. ‘De bewo-
ners vonden het leuk als het beeld een 
driedimensionale weergave van het 

werk van Dolf zou zijn’, vertelt Chris-
tine Hevin-Zwerver. ‘Dolf kwam op het 
idee van de uil. Want uilen zijn een 
terugkerend thema in zijn schilderijen.’ 

Tombola 
In januari overleed de schilder. Het 
beeld was nog niet uitgezocht. ‘Daar-
om ben ik zelf op zoek gegaan. Mijn 
keuze viel al snel op een prachtige 
bronzen bosuil van Hetty Heyster.’ 
Om geld in te zamelen organiseerde 
Christine een tombola in Café De rat, 
de stamkroeg van Dolf. ‘Ik ben ook 
bij bewoners van de Andreashof en 
omgeving langs geweest en ik heb 
mensen benaderd die werk van Dolf 

hebben gekocht. Zo heb ik een aar-
dig bedrag kunnen verzamelen. Het 
wijkbureau heeft de rest aangevuld 
uit het leefbaarheidsbudget.’

Droomwereld 
De bewoners vinden het beeld een 
pareltje, vertelt Christine. ‘Het maakt 
de tuin helemaal af.’ De uil staat 
recht tegenover de voordeur van 
Christine. Op de stenen voet prijkt 
een bronzen plaat. “Dolf Zwerver. 
Schilder van een wereld die hij mis-
te”, luidt de inscriptie. Christine: ‘Die 
tekst past helemaal bij Dolf. Hij vond 
de wereld hard. Daarom schilderde 
hij zijn eigen droomwereld.’ •

Bronzen bosuil siert tuin Andreashof

1300 weesfietsen 
verwijderdGezelligheid

De gemeente organiseert de netwerk-
bijeenkomsten samen met de Kamer 
van Koophandel. Doel is te stimuleren 
dat ondernemers een zzp-vereniging 
opstarten. ‘Zo’n vereniging kan het 
zelfstandig ondernemerschap pret-
tiger maken. Het is een club waar 
mensen samenkomen voor work-
shops of discussieavonden. Op an-

Op 2 november was er een netwerkbijeenkomst voor zzp’ers in de Binnenstad. 
©Willem Mes
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Wijkbureau Binnenstad

Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Wilt u overlast 
melden? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste adres. 
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht.

Wijkbureau Binnenstad telefoon: 030 - 286 00 00, binnenstad@utrecht.nl 
www.utrecht.nl/binnenstad Twitter: @wbbinnenstad. 
U kunt ook even langskomen bij de balie van wijkbureau Binnenstad.
Informatiecentrum Utrecht en wijkbureau Binnenstad: 
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26. 
Kijk voor actuele openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

Ter hoogte van het stadhuis wor-
den momenteel de werkzaamhe-
den aan de oudste fundering van 
grachtmuren afgerond. 
Vorige maand was nog goed de 
oude staat van de muur te zien, met 
gaten en versleten stenen. Maar er 
was ook al een begin te zien van 
de restauratie. Een goed moment 
om raadsleden en geïnteresseerde 
bewoners een kijkje achter de scher-
men te geven. Op 22 oktober orga-
niseerde de gemeente een excursie 
in de bouwkuip bij de kluismuur en 
in de werfkelders die tot ver onder 
het stadhuis doorlopen. De gemeen-
te wil vaker excursies organiseren 
om zo meer van het werk aan de 

Wijkbureau Binnenstad

Op excursie achter de kluismuur

Goed idee? 
Doe er iets mee!

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger ma-
ken? Of heeft u een ander idee om 
de leefbaarheid in de Binnenstad 
te verbeteren? Ook u kunt een 
aanvraag indienen voor het leef-
baarheidsbudget. Met dit budget 
kan het wijkbureau snel inspelen 
op plannen van bewoners en on-
dernemers. Neem contact op met 
het wijkbureau of kijk op www.
utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[september en oktober 2011]:
• schoonmaakactie Wijk C
• Buurtfeest Oudegracht
• Beweegmiddag voor senioren
• Bollen planten langs noordelijke  
 singel, Nijntje Pleintje en Van  
 Asch van Wijcksplein
• Herinrichting Tolsteegbarrière •

Een kist vol scherven

wal- en kuismuren te laten zien. 

Bomenvisie 
De gemeente heeft in oktober een 
eerste concept van een Bomenvisie 
opgesteld, die de koers aangeeft 
met betrekking tot het behoud van 
de bomen aan de werven. 
De klankbordgroep van de werven 
is al in een vroeg stadium bij de 
visievorming betrokken en leest 
momenteel samen met enkele over-
koepelende [groen]organisaties mee 
in dit concept. De uiteindelijke versie 
wordt begin 2012 aangeboden aan 
het college. Na vaststelling van het 
document volgt een gemeentebreed 
inspraaktraject. •

Blauwe bloemen, een half bord 
en een oor. Het zijn onderdelen 
van de mozaïekbank die sinds 
half oktober aan de Kleine 
Geertekerkhof staat. Bewoonster 
Cornelie van Well verzamelde 
scherven die opgedregd waren 
uit de singel en kwam met het 
idee voor het bankje.

Een glinsterende scherf in een 
berg blubber trok de aandacht van 
Cornelie van Well toen ze met haar 
hond langs de singel wandelde. Ze 

Vanaf half november staat er op donderdag, vrijdag, zaterdag en koop-
zondag een gratis en bewaakte mobiele fietsenstalling op de Neude. 
Op zaterdag kunt u bovendien uw fiets kwijt in een nieuwe mobiele stalling 
op het Janskerkhof. De stalling op de Mariaplaats blijft ook gewoon open. 
De drie stallingen bieden samen plaats aan 400 fietsen. 
De openingstijden variëren en liggen tussen 8.00 uur tot 23.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/fietsparkeren. •

was nieuwsgierig en ging later die 
dag met een emmer en een schep 
terug. Uit de berg modder – door de 
gemeente opgedregd uit de singel 
– viste Cornelie een scherf gekleurd 
glas. En even daarna ook stukjes 
fleurig beschilderd aardewerk. Op 
den duur had ze een kist vol. De ge-

legenheid er iets mee te doen kwam 
twee jaar later toen het bankje voor 
haar huis stuk ging.

Zon en muziek
‘Die plek voor mijn huis is echt een 
schitterende locatie. De hele middag 
heb je er zon. En wanneer muzikan-
ten in de Geertekerk oefenen, kun 
je ervan meegenieten. Regelmatig 
zit er een voorbijganger voor mijn 
huis, die er even luncht of uitrust. 
En zelf zit ik er ook erg graag.’ Toen 
de oude bank bijna uit elkaar viel, 
kwam Cornelie met het idee voor 
de mozaïekbank. Ze benaderde de 
gemeente, die een bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget toezegde. 
Kunstenares Carin van Dongen 
ontwierp vervolgens een nieuwe zit-
plaats met de scherven die Cornelie 
had verzameld. ‘Geweldig mooi vind 
ik het geworden’, zegt Cornelie. 
‘Er zitten allerlei bijzondere dingen 
verstopt in het bankje.’ • 

Mobiele fi etsen-
stallingen op 
Neude en Jans-
kerkhof

Raadsleden en bewoners op excursie in de bouwkuip bij de kluismuur. 

Uit en oud in de Binnenstad
Op 29 september bezocht een 
afvaardiging van de gemeente-
raad de Binnenstad. 

In de grote, mooi gerenoveerde 
Smeezaal van het Bartholomeus 
Gasthuis werden de raadsleden 
geïnformeerd over de ontwik-
kelingen in de ouderenzorg en de 
herziening van het Ontwikkelings-
kader Horeca van de gemeente [zie 

pagina 18]. Ongeveer 35 bewoners 
en ondernemers waren aanwezig in 
het Gasthuis. Uit de reacties uit de 
zaal over het horecakader hebben 
de raadsleden geconcludeerd dat 
de gemeente op de mogelijkheden 
voor handhaving moet letten, en 
dus geen eisen moet stellen die 
niet te handhaven zijn. Een volledig 
verslag van de avond vindt u op 
www.utrecht.nl/gemeenteraad. •

Cornelie: ‘Ik vind het mozaïekbankje 
geweldig mooi geworden.’ © Willem Mes
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Expositieruimte in 
Buurtcentrum 

Verder dankzij goed advies 

De ouderenadviseurs van Cumulus 
Welzijn geven informatie en advies 
aan thuiswonende ouderen.
Wij maken graag tijd voor een ge-
sprek bij u thuis om te praten over 
wonen en vervoer, zorg, welzijn 
en financiën. Samen bespreken we 
uw situatie en wensen en proberen 
we tot een oplossing te komen. De 
hulp van de ouderenadviseur is voor 
mensen vanaf 55 jaar en is gratis. 
Dit kunnen wij voor u 
doen: woningaanpassin-

Buurtcentrum Oudegracht heeft een nieuw en fris uiterlijk gekregen. 
Daarmee zijn er nu prima mogelijkheden om exposities in te richten. Heb 
je belangstelling om deze exposities mede te organiseren? Wil jij zelf in de 
Oudegracht exposeren of ken je iemand? Weet je een leuk en/of boeiend 
onderwerp? Neem dan contact op met Willem Willemse 06- 18159672. •

Hulp bij 
administratie

Problemen met het op orde krijgen en 
houden van uw administratie?
Cumulus Welzijn kan u daarbij helpen.
 Wij bieden: doornemen van de 
algemene post, ordenen van de 
administratie, regelen en controleren 
van het bank-/giroverkeer,telefoneren 
met instanties, invullen van formulie-
ren voor bijvoorbeeld de bijzondere 
bijstand en de kwijtschelding van de 
gemeentebelastingen, aanvragen 
en controleren van de huurtoeslag, 
zorgtoeslag, enzovoort, maken van een 
financiële planning en het geven van 
budgetadvies.
Voorwaarden: u woont in de wijk 
Binnenstad, Overvecht, Noordoost of 
Oost,u bent tussen de 18 en 55 jaar, 
u heeft structurele problemen met 
het op orde brengen of houden van 
uw administratie, u loopt niet bij de 
Gemeentelijke Kredietbank of een 
andere instantie die bezig is met uw 
administratie. Contact: op maandag 
t/m donderdag tussen 11:00 uur en 
12:30: telefonisch spreekuur Sociaal 
Raadsliedenwerk. Telefoonnummer is 
030 252 38 28. 
Ook kunt u het Informatieloket Binnen-
stad bezoeken. Het is gevestigd in het 
Bartholomeus Gasthuis, Lange Smee-
straat 40. Openingstijden: maandag 
en donderdag van 13:30 uur tot 16:30 
uur en dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 9:00 uur tot 13:00 uur •

gen aanvragen,thuishulp 
aanvragen,maaltijden regelen,hulp 
bij de administratie regelen, acti-
viteiten zoeken, informatie geven 
over seniorenwoningen, zorg 
aanvragen en doorverwijzen naar 
passende hulpverlening.

Wij zijn te bereiken op tel. 030-
2722261,Nieuwe Koekoekstraat 
85, 3514 EC.
e-mail: ouderenadviseurs@cumulus
welzijn.nl •

Ouderenadviseurs van Cumulus Welzijn. Van links naar rechts Floor van Doornik, 
Karen Blersch, Kelly van den Heuvel en Behiye Kosedagli.

Wees welkom 

Cumulus Welzijn organiseert voor senioren uit de Binnenstad op 
vrijdag 25 november, om 13,30 uur een gezellige middag met muziek 
en informatie in de Salvatorparochie, Rozenstraat 1 [dit is direct naast 
de parkeergarage].

Anneke van Dijk speelt op viool, fluit accordeon en piano en u kunt 
meezingen. 

Stade Advies geeft informatie over o.a.de boodschappenplusbus, 
vriendschapsbemiddeling en meer. De ontvangst is met koffie, thee en 
in de loop van de middag nog met een drankje en hapje.Toegang vrij.

Voor meer informatie: Johan Pols, telefoon: 030-2567341 of 
06-29537498 •

Mijn nieuwe vriend 

Ik heb een nieuwe vriend gekregen
In het begin voelde ik me wat verlegen 
We moesten even aan elkaar wennen
En elkaar beter leren kennen 
Met ons tweeën boodschappen doen 
Of samen naar het plantsoen
Als ik moe ben ga ik even zitten 
Hij blijft rustig en gaat nooit vitten
Hij heeft een eindeloos geduld 
En blijft in stilzwijgen gehuld
Door hem neem ik weer deel aan het leven 
Hij heeft mij veel steun gegeven 
Nu ben ik hem aan het roemen 
Maar ik vergeet zijn naam te noemen 
Wij zijn nog steeds samen, zonder gemor 
Ik en mijn rollator

J.C. Balk-Engelbart •



Binnenstadskrant pagina 22

Politiek

Vernieuwend Welzijn
2011 is het Europese Jaar van de 
Vrijwilliger. En terecht. Vrijwilligers 
zijn ontzettend belangrijk voor onze 
maatschappij. Nederland heeft 
een goede traditie op het gebied 
van vrijwilligers: 44 procent van de 
volwassen Nederlanders doet vrijwil-
ligerswerk. Iets om trots op te zijn. 
En als liberalen zijn we hier erg blij 
mee: mensen kunnen erg veel zelf 
en ze weten zelf heel goed wat ze 
willen. Zo zijn er ook in Utrecht veel 
voorbeelden van mooie vrijwilligers-
projecten. Neem bijvoorbeeld het 
mamacafé in Leidsche Rijn, waar 
jonge moeders met elkaar ervarin-
gen uitwisselen. 

De gemeente kan de vrijwilligers 
helpen. Maar dan wel graag op een 
goede manier. Structurele subsidies 
helpen niet, faciliteren waar nodig 
is efficiënter. Bij faciliteren gaat 
het om vrijwilligers een plek geven 
waarop ze hun werk kunnen doen 
en mensen met elkaar in contact 
brengen waar nodig. Vanaf 2013 
gaat Utrecht over op een ander 
welzijnsbeleid: we gaan vanaf dan 
zo veel mogelijk uit van de ‘eigen 
kracht’ van de Utrechter. We zet-
ten dan niet meer vrijwel direct de 
Wijkwelzijnsorganisaties in, maar 
kijken eerst naar het eigen netwerk 
[familie, vrienden] en waar vrijwil-
ligers kunnen helpen. Een goed 
voorbeeld kan zijn dat vrijwilligers 
activiteiten in buurthuizen organi-
seren of op een schoolplein voor 
de jeugd. Dus gewoon bij u om de 
hoek, zonder tussenkomst van in-
stellingen. De VVD pleit ervoor om 
het geld [waar nodig] in te zetten 
voor het faciliteren van vrijwilligers 
en dus niet te steken in dure en niet 
functionele panden zoals het vrijwil-
ligershuis op het Janskerkhof. Dan 
doen we echt recht aan het Jaar van 
de Vrijwilliger. •

David Ikkersheim, 
gemeenteraadslid

Lucasbolwerk mooier
De gemeente is de afgelopen 
maand begonnen met het herstellen 
van de originele structuur van Zo-
cherplantsoen op het Lucasbolwerk. 
Zoals in het collegeprogramma is 
afgesproken, verdwijnen de 35 
plaatsen voor betaald parkeren. 
Daarvoor in de plaats komt er een 
groenstrook met lindebomen. Het 
gaat om werkzaamheden die al lang 
op het verlanglijstje van GroenLinks 
en veel buurtbewoners stonden. 
Door het verwijderen van een aantal 
parkeerplekken ontstaat er meer 
ruimte voor het groen en wordt een 
deel van dit rijksmonument in ere 
hersteld.
 Maar er verandert nog meer. 
Het asfalt op de rijbaan wordt ver-
vangen door klinkers en de fietspar-
keerplekken worden uitgebreid. De 
‘nietjes’ worden vervangen door zo-
genaamde hoog/laag fietsenrekken. 
Hierdoor ontstaan in ieder geval 78 
en mogelijk 102 extra fietsparkeer-
plekken. De drie invalidenparkeer-
plaatsen nabij het milieupunt blijven 
bestaan.
GroenLinks is enthousiast over de 
plannen. Het herinrichtingsplan is 
besproken met omwonenden en 
ondernemers van het Lucasbol-
werk, de Wittevrouwenstraat en de 
Nobelstraat. Daarnaast is er in het 
voortraject overleg gevoerd met 
andere belanghebbenden, zoals de 
Stichting Lepelenburg en de Klank-
bordgroep Zocherpark. Een grote 
meerderheid van belanghebbenden 
kan zich dan ook vinden in onze 
herinrichtingsplannen. •

Overlast Breedstraat-
buurt.
Na een schriftelijke vraag over de 
leefbaarheid in de omgeving van 
de Voorstraat onder de mooie titel 
‘Naar een voorname Voorstraat’ 
werd een raadsinformatieavond 
georganiseerd om van bewoners 
en ondernemers te horen wat er 
aan de hand is. Behoorlijk wat 
buurtbewoners kwamen naar het 
stadhuis en acht maakten gebruik 
van de mogelijkheid om in te spre-
ken. Vertegenwoordigers van alle 
fracties hoorden de verhalen aan en 

stelden vragen [voor alle bijdragen 
kijk op www.utrecht.nl bij gemeen-
teraad onder raadsinformatieavond 
1 november]. Wat vooral opvalt is 
dat ondanks extra politie-inzet de 
problemen toegenomen zijn. Naast 
de overlast van coffeeshops en de 
prostitutie in de Hardebollenstraat 
spelen nieuwe zaken. De laatste 
twee, drie jaar is daar overlast 
bijgekomen van harddrugsdealers 
en drugsrunners. Het wordt zo wel 
erg vol in de portieken en daarover 
luchtten bewoners en ondernemers 
hartgrondig hun hart. Een aantal gaf 
ook aan dat langer vertellen wat er 
aan de hand is voor hen niet meer 
hoeft, alles is bekend, maar wat kan 
er aan gedaan worden?

Skooterkoeriers
Een aantal jaar geleden startte de 
campagne tegen fietsendiefstal ‘zon-
der helers geen stelers’ om mensen – 
en vooral studenten – ervan bewust 
te maken dat fietsen alleen maar 
worden gejat omdat daar vraag 
naar is. Dit bewustzijn is volgens 
mij ook hard nodig bij de afnemers 
van drugs. Het besef dat er voor elk 
lijntje snuiven een jongen niet meer 
naar school gaat maar Veel jongens 
gaan niet meer naar school om 
geld te verdienen als scooterkoerier, 
bewoners kunnen niet slapen van 
het lawaai in de straat en moeten 
hun kinderen uitleggen waarom ze 
voor een dealer moeten oppassen, 
mensen worden vanwege deals in 
elkaar geslagen, soms op klaarlichte 
dag. Door voor elke uitgaansavond 
een portie dope te bestellen wordt 
een keten van ellende ingezet. Dat 
mag wel eens beter tussen de oren 
van gebruikende stad- en leeftijdge-
noten. Zonder snuivers geen dealers 
komen. Jammer dat het niet rijmt. •

Sytze Koopmans

Vrijwillig in de politiek
Zonder vrijwilligers zou de stad sim-
pelweg niet functioneren. We kun-
nen niet zonder vrijwilligerswerk. En 
toch gebruikt D66 deze gelegenheid 
om voor één keertje naar onszelf te 
kijken. Want ook de politiek kan niet 
zonder vrijwilligers. Sommige men-
sen zien de politiek als een kliekje 
van baantjesjagende machtswellus-

telingen. Wat D66 betreft geldt dat 
in elk geval niet voor de Utrechtse 
gemeenteraadsleden, ongeacht hun 
politieke kleur. Maar het verwijt kan 
al helemaal niet gemaakt worden 
aan alle vrijwilligers die de lokale 
politiek draaiend houden. Zo is er 
een afdelingsbestuur dat volstrekt 
belangeloos vele avonden opoffert 
voor de organisatie van de vereni-
ging. Tientallen D66’ers nemen deel 
aan advies- en werkgroepen die de 
raadsleden inhoudelijk adviseren. Er 
zijn mensen die debatavonden orga-
niseren, en dat gaat lang niet altijd 
over grote, nationale of internatio-
nale thema’s; ook de lokale politiek 
komt daarbij aan de orde.

Borrelen
De irritantste vrijwilliger is misschien 
wel de politieke flyeraar. Toch is 
de flyeraar een heel toegankelijke 
vrijwillliger om kennis te nemen van 
standpunten van een politieke partij 
en voor de partij is het een makke-
lijke manier om u te melden wat we 
met uw stem doen. Bij D66 zijn we 
er in elk geval trots op dat er zoveel 
vrijwilligers zijn die bereid zijn in 
weer en wind te flyeren. 
Gelukkig is het ook leuk om vrijwil-
liger te zijn. Zeker bij D66. Het is 
immers ook gewoon leuk om je 
met de stad bezig te houden, om 
de verdieping te zoeken en om te 
borrelen. Vooral dat borrelen is erg 
leuk. Wilt u ook een keertje borrelen 
met D66’ers? U bent van harte wel-
kom! Op www.D66utrecht.nl vindt 
u wanneer er activiteiten zijn. •

Een deel van de gemeenteraad is 
nog steeds niet overtuigd van de 
noodzaak van een Bibliotheek++ op 
het Smakkelaarsveld. Het vraagt zich 
af of de bibliotheek echt meer dan 
twee keer zoveel ruimte nodig heeft 
en of ’t Hoogt na de verhuizing naar 
het ‘artplex’ vier keer zoveel stoelen 
kan vullen. De twijfels leven vooral bij 
de VVD, de SP en Leefbaar Utrecht. 
Intussen gaan de voorbereidingen 
voor de nieuwbouw door, maar het 
point of no return is nog niet bereikt. 
De gemeenteraad keurde intussen 
het ‘moderniseringsplan’ van de 
bibliotheek goed. Het houdt onder 
meer in dat de vestiging Ondiep 
wordt gesloten en dat met steun van 
vrijwilligers de vestiging Vleuten in 
elk geval nog een jaar open blijft. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Nog twijfels over 
Bibliotheek ++
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Vr 18 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
barokstrijkers en kistorgel: 
Cecilia Virgo; Purcell, Ode 
for St. Cecilia’s Day en 
Funeral Sentences; Britten, 
Hymn to St. Cecilia; Jackson, 
Cecilia Virgo; Tallis, O nata 
lux; Rogier, Cantantibus 
organis; € 15/10

Vr 18 Geertekerk
0.15 Het Orkest olv 
Raymond Munnecom; 
Kallinikov, Eerste symfonie; 
Debussy, Prelude a l’apres-
midi d’un Faune; Tchaikovski, 
Fantasie Ouverture Romeo 
and Juliet; € 15/12,50

Za 19 Domkerk
15.30 Arjen de Graaf 
[barokviool], Sarah Walder 
[cello] en Jan Hage [orgel]; 
werken van Bach, Händel 
en Telemann; collecte

Za 19 Willibrordkerk
20.15 Per Sonorem Vocis olv 
Eize Leertouwer mmv Paul 
Smit [renaissancetrombone]: 
Pro Defunctis; werken van 
Morales en Esquivel; collecte

Zo 20 Willibrordkerk
14.00 Proto Ensemble olv 
Kasper Ditters: De 100-jarige 
oorlog; € 5

Zo 20 Silokerk
15.00 Het Kunstorkest olv 
Hans Lub mmv Andreas 
Goetze [bas]; werken van 
Fischer, Purcell en Lully; 
€ 9/7

Zo 20 Lutherse Kerk
15.00 Kamerkoor Estrivo olv 
Sebastian Holz mmv Esther 
Nelemans en Servaas van 
der Mullen: Das Wort ward 
Fleisch; Evangeliemotetten 
uit de Duits-Lutherse traditie; 
€ 8

Do 24  Huis a/d Werf
20.00 Yo! Opera Festival: 
Short Opera’s; € 10

Vr 25 Huis a/d Werf
20.00 Yo! Opera Festival: 
Make some noise! [jongeren 
14-18 jr]; € 6,50

Vr 25 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Zutphen en Arte Vocale 
Hengelo olv Els Dijkerman en 
Hans Noyens: Europese mo-
numenten in de koormuziek; 
oude Zuid-Europese muziek 
en 20e-eeuwse muziek uit 
de Baltische staten; € 15

Vr 25 Willibrordkerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Ab Novembris olv Lodewijk 
van der Ree mmv Bas 
Groenewoud [orgel] en 

strijkersensemble; 
Buxtehude, Membra Jesu 
Nostri; € 15

Vr 25 Lutherse Kerk
20.30 Metamorphosen 
strijkorkest olv Gijs Kramers 
mmv Maaike Poorthuis 
[mezzosopraan]; Mozart - 
Adagio & Fuga in c; Respighi, 
Il Tramonto; Britten, Frank 
Bridge Variaties; € 15

Za 26 Huis a/d Werf
11.30 Yo! Opera Festival 
ism Theatergroep DOX en 
Het Lab Utrecht: Smells like 
Tahrir spirit + Short Opera’s; 
€ 15/10; ook om 15.00

Za 26 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Lassus/Philips, Alma 
Redemptoris Mater; Kooij, 
Miss Brevis [1973] voor koor 
en twee hoorns; collecte

Za 26 Nicolaïkerk
20.15 Kamerkoor Mnemo-
syne olv Caroline West-
geest; Micháns, Le Cortège 
d’Orphée; Bruynèl, From the 
Tripod for loudspeakers, 
women and listeners; 
Martin: Messe für zwei vier-
stimmige Chöre; € 17/15

Za 26 Domkerk
20.15 Herman van Vliet 
[orgel]: jubileumconcert; 
€ 10

Zo 27 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits [orgel]: 
Hoogtepunten uit de Suites 
van Louis Vierne; € 5

Zo 27 Schiller Theater
15.00 Trio Calore: Youkali! 
Droom of werkelijkheid?; 
€ 16/14

Zo 27 Doopsgezinde Kerk
15.00 Strijkorkest Zoroas-
ter olv Herman Draaisma; 
Verbey, Fractal Variations; 
Wolfe, Cruel Sister; 
Sjtsjedrin, Russische Foto’s

Zo 27 Academiegebouw
15.00 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Oldenhuis: 
Die Nacht ist kommen; Bach, 
Komm, Jesu, komm; Brahms, 
Fünf Gesänge; werken van 
o.a. Poulenc en Reger

Zo 27 Spoorwegmuseum
16.00 Mazali Opera Singers: 
Opera per tutti; € 22,50/15

Zo 27 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

DECEMBER
Do 1 Bartholomeus-
gasthuis
16.00 Matthijs Solinger 
[piano]; € 5/2

Vr 2 Pieterskerk
20.15 Mannenkoor 
de.fundo olv Lodewijk van 
der Ree: À nostre dame; 
werken van o.a. Poulenc en 
Machaut; € 15/10

Za 3 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Ko Zwanenburg 
[orgel]; collecte

Zo 4 Schillertheater
13.30 Lucia Wisse [harp]: 
CD-presentatie; gratis

Zo 4 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddagcon-
cert; collecte

Zo 4 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 10 
Meine Seel erhebt den 
Herren; collecte

Vr 9 Pieterskerk
20.15 Haags Vocaal Ensem-
ble olv MaNOj Kamps mmv 
Wouter van Belle [orgel]; 
Martin, Mis voor dubbel-
koor; Poulenc, Litanies a la 
Vierge Noire en Quatre peti-
tes prieres de Saint Francois 
d’Assise; Caplet, O, Salutaris 
hostia; € 15/10

Za 10 Janskerk
14.30 CALL / Urker Mannen 
Ensemble olv Pieter Jan 
Leusink: Kerstconcert; € 60

Za 10 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Koor, solisten en 
orkest van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; 
Praetorius, Weihnachts-
messe; collecte

Za 10 Jacobikerk
20.15 USKO olv Gilles 
Michels mmv Wendy Roobol 
[sopraan], Petra Stoute 
[alt], Jan-Willem Schaafsma 
[tenor] en Pieter Hendriks 
[bas]; Rossini, Petite Messe 
Solennelle; Verdi, ouverture 
La Forza del Destino en Ave 
Maria; € 15/10

Zo 11 Binnenstad
11.00 Culturele Zondag: 
Swingcity goes bebop; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 11 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor Sjanton 
olv Chris Pouw; kerstpro-
gramma; € 5

Zo 11 Janskerk
15.00 Bach Choir & Orches-
tra olv Pieter Jan Leusink; 
Bach, Weihnachtsoratorium; 
€ 65

Zo 11 Janskerk
20.00 CALL olv Pieter Jan 
Leusink: Kerstconcert; € 60

Ma 12 Geertekerk
20.00 Collegium Musicum 
Leiden olv Gilles Michels; 

o.a. Tchaikovsky, Romeo en 
Julia

Wo 14 Geertekerk
20.00 UvA-orkest J.Pz. 
Sweelinck olv Libia 
Hernández mmv Margreet 
Houtman [klarinet]; Rossini, 
Ouverture Wilhelm Tell; 
Von Weber, Tweede 
Klarinetconcert; Berlioz, 
Symphonie Fantastique

Do 15 Geertekerk
20.15 USConcert olv Bas 
Pollard mmv Lisa Jacobs 
[viool]; Britten, Vioolconcert; 
Bruckner, 8e Symfonie

Vr 16 Geertekerk
20.15 USConcert olv Bas 
Pollard mmv Lisa Jacobs 
[viool]; Britten, Vioolconcert; 
Bruckner, 8e Symfonie

Za 17 Janskerk
14.00 Bach Choir & Orches-
tra olv Pieter Jan Leusink; 
Händel, Messiah; € 65

Za 17 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Cantores Martini: 
Rorate Coeli Desuper; 
werken van Palestrina, 
Guerrero en Byrd; collecte

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Capella Augustini olv 
Rutger Mauritz mmv Nynke 
Algra [blokfluit]: Sweelinck 
e.o.; collecte

Zo 18 Catherinakathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beem-
ster mmv Wouter van Belle 
[orgel]; Kerstconcert

Zo 18 Nicolaïkerk
15.00 The Gents olv Béni 
Csillag mmv Euwe en Sybolt 
de Jong [orgel]: Bach in 
spiegelbeeld; € 18/15

Zo 18 Spoorwegmuseum
16.00 Mazali Opera Singers: 
Opera per tutti; € 22,50/15

Vr 23 Jacobikerk
20.00 Cantiago olv Herman 
Mussche mmv Gerrit Christi-
aan de Gier [orgel]: Festival 
of Lessons and Carols

Za 24 Janskerk
13.30 CALL olv Pieter Jan 
Leusink: Kerstconcert; € 60

Za 24 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage [orgel]: 
Kerstconcert; werken van 
Bach, D’Aquin en Dupré; 
collecte

Za 24 Janskerk
16.30 Bach Choir & Orches-
tra olv Pieter Jan Leusink; 
Händel, Messiah; € 65

Zo 25 Janskerk
15.30 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan 

Hagen [orgel]: Lessons & 
Carols; collecte

Ma 26 Vredenburg 
Leidsche Rijn
13.00 Janine Jansen [viool] 
en de Fancy Fiddlers mmv 
Frank Groothof [verteller] en 
Gerard de Bruyne [live teke-
ningen]: Opening Internati-
onaal Kamermuziekfestival 
Utrecht; € 16/13 info www.
kamermuziekfestival.nl

Wo 28 Janskerk
19.30 Bach Choir & Orches-
tra olv Pieter Jan Leusink; 
Händel, Messiah; € 65

Za 31 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Koor, solisten en 
orkest van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; Bach, 
Hohe Messe; collecte

JANUARI
Za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 8 Nicolaïkerk
17.00 Vespercantorij olv 
Ko Zwanenburg mmv 
Cappella di San Nicolai en 
vocale solisten: Cantate-
vesper; Albinoni, Magnificat; 
Werkmeister, Wo ist der 
neugeborne König der 
Erden?

Zo 8 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 16 
Herr Gott, dich loben wir; 
collecte

Zo 8 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddagcon-
cert: Nieuwjaarsduik; ook 
om 15.30; collecte

Vr 13 Pieterskerk
19.30 Nederlands Kamer-
koor olv Jos van Veldhoven 
mmv Concerto Palatino: 
Troostende madrigalen; 
werken van Schein; 
€ 23,50/10

Za 14 Janskerk
14.00 CALL olv Pieter Jan 
Leusink: Nieuwjaarsconcert; 
€ 32,50

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 14 Janskerk
20.00 Urker Mannen 
Ensemble olv Pieter Jan 
Leusink: Nieuwjaarsconcert; 
€ 32,50

Zo 15 Binnenstad
11.00 Culturele Zondag: 
Nieuwjaarsduik; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 15 Willibrordkerk
14.00 Maarten Jansen 
[cello] & Jan Jansen [orgel] 
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TRAJECTUM LUMEN

STADHUIS

Jij bent oud en nieuw tegelijk
ik wandel een rondje
en maak al snel het onderscheid

vandaag kies ik voor het oude
voor de gracht, de huizen, de
vroegere verhalen én jouw gevel
in avonduren feestelijk verlicht
herinnering aan keizers, tempels
pilasters en tympanen
een intrigerend lijnenspel tot
hoog in boeiende sculpturen

nogmaals wandel ik een rondje
mijn voetstap dwaalt in 
oud en nieuw –

jij verrast mij bovenmate 

Oeke Kruythof

n.a.v. de lichtkunstroute door deBinnenstad
zie: www.trajectumlumen.com

Horecanota: roept u maar!

Waarschijnlijk krijgt, vertelde een medewerker 
van de afdeling Economische Zaken, ‘iedereen 
straks vier tot zes weken de tijd om nog iets te 
roepen’ over de nieuwe horecanota. ‘Want we 
neigen naar inspraak.’

De ambtenaar hield een verhaal over de contou-
ren van de nota [ze is nog niet uitgebracht] in het 
Bartholomeus Gasthuis. Een afvaardiging van de 
gemeenteraad legde daar haar oor te luister bij de 
Binnenstad. Een bezoeker vroeg of de aanwezige 
raadsleden zich even wilden laten zien. Vijf armen 
gingen omhoog. ‘Als dit de belangstelling van de 
gemeenteraad is, dan kan ik m’n tijd beter gebrui-
ken’, zei de bezoeker, en verliet de zaal. Daarin had 
hij ongelijk, want ambtenaar Vosjan liet over de 
nota, een geactualiseerde versie van het ‘beleids-
kader horeca’ uit 2007, toch wel een paar aardige 
dingen los. Hij zei bijvoorbeeld dat het een misvat-
ting is te denken dat tegenwoordig alle aanvragen 
worden goedgekeurd. Feit is dat veertig procent 
wordt afgewezen. 

Stille discotheken
De nieuwe nota houdt geen echt nieuw beleid in. 
‘We blijven selectief groei toestaan van minder over-
last gevende horeca.’ Daarbij moet je volgens hem 
vooral denken aan restaurants en aan bijvoorbeeld 
koffietentjes die om zes uur ’s middags dichtgaan. 
‘Maar je hebt misschien ook hele stille discotheken.’ 
De nieuwe horeca komt vooral op pleinen en ‘op 
looplijnen’. Het terrassenregime wordt verruimd. 
[‘In principe mag bij elke horecavestiging een ter-
ras.’] Hotels mogen standaard ook een restaurant 
hebben. Alle gebieden in de Binnenstad krijgen een 
profiel. De gemeente hanteert het uitgangspunt 
dat Utrecht minder horecavestigingen per duizend 
inwoners heeft dan de andere grote steden. Er kan 
dus wel wat bij, ook in de Binnenstad. Maar hoe de 
cijfers liggen als je alleen de binnensteden vergelijkt, 
wist Vosjan niet. ‘Die analyse is er niet, maar die 
moet wel gemaakt worden.’ 

Meer concurrentie
‘Wat ontbreekt is een visie. Waar wil je heen met de 
stad. Daarmee moet het toch beginnen’, zei een be-
zoeker. Vosjan: ‘De stad wordt groter, dus de voor-
zieningen moeten meegroeien.’ De kwaliteit van de 
horeca wordt daarvan waarschijnlijk ook beter. ‘Ze 
verdienen in Utrecht misschien te gemakkelijk hun 
geld. Wat meer concurrentie kan geen kwaad.’ 
Het Nederlandse gemiddelde van een horecatent is 
168 vierkante meter. In Utrecht is dat tweehonderd 
meter. Wie een horecazaak wil beginnen wordt 
zorgvuldig gescreend. Maar de vergunning komt op 
naam van de zaak. ‘Goed ondernemerschap is dus 
niet tot in lengte van dagen verzekerd.’
De bevoorrading geeft toenemende overlast van 
grote vrachtauto’s, koelwagens, lorries, enz.. Vo-
sjan: ‘Er is nog geen oplossing. Er wordt wel over 
gedacht.’Het hele weekend is Handhaving en Toe-
zicht onbereikbaar. Wie vrijdagavond een klacht 
heeft kan daarmee pas maandagmorgen terecht. 
Vosjan: ‘Dat moet beslist veranderen.’ •

Proef met betaald stallen

Vanaf de opening in 2013 gaat de gemeente in de 
fietsenstalling Stationsplein West [aan de westkant 
van station] ervaringen opdoen met betaald stallen. 
Ze worden gebruikt bij de besluitvorming over al 
dan niet betaald stallen in de overige fietsenstal-
lingen rondom het Centraal Station. Bureau Beren-
schot adviseerde de gemeente het op deze manier 
te doen. Het eindresultaat moet een organisatie 
zijn die verantwoordelijk wordt voor aanleg, on-
derhoud, schoonmaak, bewaking, handhaving en 
exploitatie van vijf inpandige fietsenstallingen met in 
totaal 22.000 plaatsen. Intussen zoekt de gemeente 
nog naar een locatie op grotere loopafstand van het 
station waar in elk geval gratis gestald kan worden. 
NS, ProRail en de gemeente investeren in de bouw 
en exploitatie van de stallingen. Er is een financieel 
tekort van zowel de eenmalige kosten [ongeveer 
achttien miljoen euro] als de jaarlijkse beheer- en 
onderhoudskosten [vijf tot zes miljoen euro]. Hier-
voor wordt aanvullende financiering gezocht. Uit-
gangspunt is de kosten voor de fietsers zoveel mo-
gelijk te beperken om op die manier een balans te 
vinden tussen dat wat mensen bereid zijn te betalen 
en een goede bezetting van de stallingen. •

Het achterhuis van het rijksmonument Oude-
gracht 152 mag van de Welstandscommissie 
en de afdeling Monumenten niet worden 
afgebroken en herbouwd, zoals de bedoeling 
was van SEP Blauwdruk Architecten. Oude-
gracht 152 maakt onderdeel uit van Camera/
Studio. Het plan is van de twee bioscopen 
winkels en appartementen te maken. Intus-
sen gaan er in Utrecht steeds meer stemmen 
op om de Welstandscommissie af te schaffen. 
Ze zou betuttelend zijn. • 

Plan Camera/Studio 
moet anders

Deze vier vrouwen, van links naar rechts Nel 
van Ratingen, Annemieke Zwanenburg, Petra 
Branderhorst en Hiske Alting samen opererend 
onder de naam Alting en Partners, begonnen eind 
oktober op een zeer toepasselijke plaats, namelijk 
op het Geertekerkhof, de eerste Utrechtse winkel 
over de dood, simpelweg De winkel geheten. 
Het is, zo zeggen ze, ‘een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die zich bezighoudt met de 
eindigheid van het leven en alles wat daarmee 
samenhangt.’ De vier vrouwen zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers die in De Winkel willen staan. 
Alting en Partners hadden op het Geertekerkhof 
al een uitvaartonderneming en openden op 30 
oktober tevens een opbaarcentrum op de bovenste 
verdieping van het Bartholoneus Gasthuis. Op 27 
november kun je daar voor veertig euro meedoen 
aan het ritueel ‘Ritme van de rouw’. •

Winkel over de dood

© Sjaak Ramakers


