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Steeds iemand anders
Dick Franssen

Wie hogerop wil komen, verandert vaak van baan. Het kan 
zijn dat hij de bovenste tree niet haalt, maar hij wordt er elke 
keer wel belangrijker en financieel beter van. Niet iedereen is 
zo ambitieus. Er zijn ook mensen die hun huidige werk prima 
vinden. Toch krijgen ook zij door reorganisaties, fusies, overna-
mes of job-rotation soms steeds ander werk. 
Die twee bewegingen – de vrijwillige en de gedwongen 
– hebben tot gevolg dat de hardwerkende inwoner van de 
Binnenstad, voortdurend met andere mensen te maken krijgt 
als hij ergens mee zit. Dat is tamelijk erg. 
Voorbeeld: de directeur van de verslavingskliniek Victas be-
looft de buurt zwart op wit, ondertekend, dat er in de ABC-
straat geen methadonverstrekking aan ambulante patiënten 
komt. Dat zal elders in Utrecht gebeuren. 
Een aantal maanden later is die directeur vertrokken. Er is 
een nieuwe roerganger, wiens verhaal neerkomt op het 
volgende: ‘Mijn voorganger kan dat wel gezegd hebben, 
maar het klopt gewoon niet. We gaan hier tòch methadon 
verstrekken. Waar zouden we dat anders moeten doen?’
De kliniek gaat open en er wordt methadon, dat is syntheti-
sche heroïne, verstrekt dat het een lieve lust is. De gevolgen 
zijn zoals de buurt voorspelde: er komt een nare, onaange-
name sfeer te hangen in de smalle straat. 
De gemeente belegt een avond, en daar zit je dan in zo’n 
zaaltje. Wat moet je nou? Je kunt de directeur die destijds 
de belofte deed wel de schuld geven, maar het bereikt hem 
niet eens. Door die voortdurende wisselingen van de wacht 
ontstaan situaties waarin niemand meer verantwoordelijk is. 
Een ander gevolg van al die mutaties is gebrek aan kennis 
van het voorafgaande. Voorbeeld: In 2010 kapt de gemeente 

onverhoeds twee gezonde, mooie bomen in Achter de Dom, 
de ene omdat hij te dicht bij de gevel zou staan, de andere 
om volstrekt onduidelijke reden. Boosheid in de buurt, 
waarna de gemeente toezegt althans één nieuwe boom 
te planten. Bijna drie jaar verder meldt een wijkbericht het 
volgende: van de rijksdienst voor de archeologie mag je niet 
op nieuwe plaatsten graven in Achter de Dom, en daarom 
komt er een boom in een bak. Inloopavondje. De buurt 
zegt: we willen geen bakboom, maar een echte boom. Bij 
de gemeente is inmiddels een nieuwe man, die zegt: ‘een 
boom mag alleen op de plaats van de oude boom, en dat 
is te dicht bij de gevel. Zegt de buurt: zet hem op de plaats 
van de andere boom. Zegt de man: dat helpt niet, dat is 
ook drie meter. Zegt de buurt: helemaal niet, dat is zeker 
zes meter. (Iedereen die de oude situatie kent weet dat het 
inderdaad zo is.) Waarop de man toezegt het uit te zoeken. 
Maar hopen dat hij nog een poosje dezelfde baan houdt. •

Oude diesels taboe
Diesel-personenauto’s van vijftien jaar en ouder mogen vanaf 
1 januari 2015 niet meer in de Binnenstad en het Stationsge-
bied. Ook bestelauto’s op diesel met motoren van vòòr 2006 
zijn dan verboden. Met uitzondering van de VVD en het CDA 
heeft de gemeenteraad hiertoe besloten. De maatregel wordt 
ingevoerd om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Aanvan-
kelijk was het de bedoeling dat ook oude auto’s op benzine 
taboe zouden worden, maar op initiatief van D66 werd dat 
onderdeel geschrapt. GroenLinks spreekt niettemin van een 
historische beslissing. Of het effect van de maatregel groot zal 
zijn, is twijfelachtig. Op 1 januari 2014 vervalt de vrijstelling 
van de wegenbelasting voor auto’s van 25 tot 40 jaar oud. Het 
lijdt er ongetwijfeld toe dat auto’s van die leeftijd snel van de 
weg zullen verdwijnen. Dat geldt zeker voor diesels, waarvoor 
hogere belasting moet worden betaald. Blijven over de diesels 
van 15 tot 25 jaar. Zij maken slechts vijf procent uit van het 
totale aantal dieselauto’s in Nederland. De raad besloot tevens 
dat de maatregel kan worden teruggedraaid als blijkt dat ze 
niet meer nodig is. •
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Ontwikkelaar voor Bibliotheek ++
Bouwer Vorm uit Papendrecht en 
Jebber b.v., dochter van studen-
tenhuisvester SSH, willen samen 
de Bibliotheek++ ontwikkelen. 
Het rotsachtige gebouw op het 
Smakkelaarsveld gaat bestaan 
uit een grote openbare biblio-
theek, een arthouse-bioscoop-
complex met acht zalen, waarvan 
er één ook als theaterzaal kan 
dienen, horeca, een stalling voor 
duizend fietsen en ongeveer 240 
zogenaamde starterswoningen, 
dat wil zeggen kleine apparte-
menten. 

Volgens b&w wordt het ‘een ideale 
plek voor wonen, werken en ont-
spanning’. Niet iedereen is daarvan 
overtuigd. Het Smakkelaarsveld (de 

 © Saar Rypkema

Veiling verdwijnt van 
Pieterskerkhof

beneden of naar boven werden 
getakeld), was al een apparte-
ment geworden. 

De begane grond hoeft trouwens 
niet per se te veranderen in een 
woning. Het mag volgens het 
bestemmingsplan ook een bedrijfs-
ruimte blijven, bijvoorbeeld horeca 
D2 ( lunchroom, ijssalon, koffiebar). 

Vuilnisman komt straks niet meer 

De reinigingsdienst wil gebruik maken van de herinrichting van de St. Ja-
cobsstraat om tegelijkertijd ondergrondse opslagcontainers voor huisvuil te 
plaatsen. De bedoeling is dat overal dergelijke containers komen. Het is dan 
gedaan met de het ophalen van vuilniszakken. Wijk C wordt als pilot be-
schouwd. Alleen langs de Oudegracht is ondergrondse opslag niet mogelijk. 
Mogelijk wordt daar de vuilnisboot ingeschakeld. •

De veiling verdwijnt van het 
Pieterskerkhof. De begane grond 
van het Venduhuis op nummer 2 
staat voor 595.000 euro te koop. 
Makelaar Lauteslager ziet het als 
‘een unieke kans om een droom-
appartement’ te realiseren’. De 
bovenverdieping, oorspronkelijk 
een zolder voor de opslag van 
voorraden (die via een luik naar 

thans met fietsenstallingen gevulde 
ruimte tussen Mediamarkt en Daal-
setunnel) staat niet te boek als een 
prettige omgeving. 
Als de gemeenteraad eind dit jaar 
akkoord gaat, kan de bouw naar 
verwachting in 2016 beginnen. Tot 
nu toe bestaat bij enkele politieke 
partijen scepsis over het project. 
Er wordt vooral getwijfeld aan de 
levensvatbaarheid van het grote art-
house, het nieuwe onderkomen van 
het thans matig draaiende ’t Hoogt. 
Ook gelooft niet iedereen dat de 
openbare bibliotheek op de Stad-
huisbrug veel te weinig ruimte heeft, 
en daarom dringend aan verhuizing 
toe is. De Utrechtse JFK, zo noemt 
de SP het project. •

De buurt zit op dat laatste niet te 
wachten. Er is dichtbij al volop keuze 
aan horeca.

Concurrentie
Het Venduhuis (veiling van tweede-
hands goederen, antiek en curiosa), 
dat sinds 1811 bestaat, is sinds een 
jaar of vijftien eigendom van Kees 
Buysert. Hij bezit tevens het veiling-
huis Achter Sint Pieter 190, waarvan 
ook Beijers (boekenveilingen) gebruik 
maakt. Buysert gaat, zo zegt hij, na 

de verkoop van Pieterskerkhof 2 
zijn veilingen in Achter Sint Pieter 
190 houden. De laatste tijd liep het 
aantal veilingen in het Venduhuis 
gestaag terug. Buysert schrijft dat 
vooral toe aan de slechte autobe-
reikbaarheid. Een rol speelt zeker 
ook dat zijn voormalige tweede man 
Herman Peerdeman in Overvecht 
een eigen veilinghuis begon. En 
verder is het internet met sites als 
Marktplaats en eBay natuurlijk een 
grote concurrent geworden. •
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De druk der omstandigheden
Jacqueline van Eimeren 
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Traditiegetrouw kun je bij hem elke eerste zondag 
van de maand terecht, maar de ander zondagen 
laat hij het afhangen van de omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld het weer. 
Baldi: ‘In deze periode hebben we bijvoorbeeld 
alleen winterspullen, maar als het niet kouder wil 
worden, zet dat geen zoden aan de dijk. 
Voor ons is de zondag niet rendabel genoeg om 
extra personeel neer te zetten. Dus dan kan je er 
óf zelf gaan staan óf niet.’

Hoed is geen noodzaak
‘Ik vraag ik me af of die zondagsopening nou 
echt onze hele omzet groter maakt. Wij hadden 
een bedrag in ons hoofd wat voor die nieuwe 
zondagen acceptabel was. Maar dat haal ik nu 
zelfs op de eerste zondag van de maand, die 
nog altijd beter is dan de anderen, niet meer. Het 
probleem is dat alles gaat spreiden.
Het is ook te merken dat het crisis is; het is echt 
rustiger in de stad. Er zijn ook andere redenen: 

Frank Baldi, eigenaar van hoedenzaak Jos 
van Dijck in de Bakkerstraat, was er destijds 
fel op tegen dat de winkels elke zondag 
open zouden mogen. Op de raadsinforma-
tie-avond die aan het besluit vooraf ging, 
hield hij een emotioneel verhaal. ‘Als ik elke 
zondag moet werken, wanneer zie ik dan 
m’n kinderen nog?, vroeg hij retorisch.
‘Nou, dan blijft u toch ’s maandags dicht’, 
reageerde iemand. ‘Ja, maar dan zitten m’n 
kinderen wel op school.’
Nu, een maand of negen later, is Baldi nu 
toch vaak, maar niet altijd, op zondag open. 
Hij moet wel.

internetverkoop, de slechte bereikbaarheid van 
Utrecht, en parkeerproblemen. En ons product zit 
voor veel mensen aan het eind van hun uitgaven-
patroon. Een nieuwe hoed is niet echt nodig.
Ik heb me er behoorlijk aan geërgerd met hoeveel 
gemak een groot deel van de gemeenteraad de 
zogenaamd economische belangen laat voorgaan 
boven sociale en maatschappelijke belangen, 
zoals het aanvoelen van de stad op de zondag, 
de ‘feel’ van de zondag als er geen winkels open 
zijn. Utrecht ademt dan een heel andere sfeer. 
Dan zeggen de ondernemers hier: ‘In New York 
en Londen zijn ze ook 24-7 open’ Dan denk ik: 
maar dit is Utrecht. Waar héb je het over?

Op één hand
Mijn ouders wonen nog steeds hier boven de 
zaak, en hen wordt het dus ook opgelegd dat 
elke dag een koopdag is. Alles verandert, natuur-
lijk. Maar niet elke verandering is een vooruit-
gang.
Ik begrijp dat er meer kanten aan het verhaal 
zitten, en voor iedereen ligt het verschillend. Een 
spijkerbroek is iets anders dan een hoed. 
Hoedenzaken zoals die van ons zijn op één 
hand te tellen in Nederland. Wij zijn de enige in 
Utrecht. Mensen komen speciaal naar ons toe 
omdat ze onze collectie goed vinden of omdat ze 
door ons geholpen willen worden. 
Maar het is toch een ‘do or die’- scenario: je 
moet erin mee, ook al heb je er geen zin in.
Als eenmaal bekend wordt dat Utrecht elke zon-
dag open is, dan krijg je misschien meer aanloop 
uit andere steden. Ik vind het als kleine onder-
nemer moeilijk te beoordelen: Ga je klanten mis-
lopen, ja of nee, moet je het wel of niet doen?

Ik ben erg benieuwd of het de grote voorstan-
ders nou datgene gebracht heeft wat ze ervan 
verwacht hebben. Ik denk dat veel ondernemers 
het verlies van omzet willen compenseren door 
die zondag, maar ik denk dat ze dat niet gaat 
lukken’. • 

Het is wel 
welletjes met de 
zorginstellingen

Ineke Inklaar 

De grens is overschreden. Verslavingskliniek 
Victas (voorheen Centrum Maliebaan) had 
nooit mogen besluiten dat cliënten hun dage-
lijkse portie methadon in de nieuwbouw in de 
ABC-straat konden ophalen. De verstrekking 
had elders moeten blijven gebeuren, zoals 
ook was toegezegd. ‘De overlast is te groot 
geworden. Er zit een eind aan wat je van een 
buurt kunt vragen.’ 
Dat betogen zo’n honderd boze bewoners 
van de zuidelijke Binnenstad 10 oktober 
tijdens een avond met raadsleden in een 
bomvol Catharijnehuis. 

Thema is de relatie tussen de vier zorginstellingen 
in de zuidelijke Binnenstad en de buurt. De eis van 
de bewoners: haal de methadonverstrekking hier 
weg en formuleer een quotum, stel vast hoeveel 
patiënten/cliënten de Binnenstad maximaal aankan.
Gemeente-ambtenaar Kaat Smulders, die de avond 
leidt, stelt voor dat de aanwezigen zich meteen in 
vier gespreksgroepen verdelen, maar niemand wil. 
Het blijft centraal, wat betekent dat de vijf raads-

© Gerard Arninkhof



Binnenstadskrant pagina 5

Ineke Inklaar 

leden en de vertegenwoordigers van de zorginstel-
lingen de hele lijst van klachten over scheldende, 
schreeuwende, poepende, plassende, stelende, 
bedreigende, gebruikende mensen te horen krijgen.

Dagtaak
De vier instellingen- Leger des Heils, Catharij-
nehuis, Altrecht en Victas - moeten komen met 
één telefoonnummer dat een buurtbewoner bij 
overlast kan bellen, zo wordt voorgesteld. 
‘Nu moeten we een hele lijst afwerken als iemand 
zich misdraagt,’ vertelt een bewoonster van de 
ABC-straat. ‘Hoe kunnen wij bovendien zien bij 
welke instantie iemand thuishoort? 
Ik heb er een dagtaak aan ze steeds allemaal te 
waarschuwen. Na werktijd zijn er zes nummers 
die ik moet benaderen.’ Aan de wijkagenten heb-
ben de klagers weinig: ‘Het duurt even voordat 
ze komen. En de politie kan pas iets doen als ze 
iemand op heterdaad betrapt.’

Catharijnehuis, Catharijnesteeg
• dak- en thuislozen
• dagopvang met eten, drinken, praatje, sanitair
• 100 mensen per dag
• 030-2310293

Altrecht, Lange Nieuwstraat
• psychiatrische patiënten
• zorg bij cliënt aan huis en in de instelling.   
 Ziekenhuis en activiteitencentrum
• 2500 cliënten
• beveiliging (24/7) 030-2256222,    
 veiligwa@altrecht.nl

Sluitingstijden voor snackbars nodig
Om de ergste horeca-overlast in de Binnen-
stad te beperken moeten de snackbars om 
uiterlijk twee uur ’s nachts sluiten en moeten 
er goede regels komen voor de bevoorra-
ding van restaurants.

In de snackbars verzamelen zich nu diep in de 
nacht de kroeg- en discobezoekers die nog zin 
hebben in een patatje oorlog (friet met pinda-
saus, mayonaise, ketchup en uitjes), een kapsalon 
(combinatie van patat, shoarma, Goudse kaas en 
salade) of een andere hap. Rond de snackbars 
zijn ’s morgens de vette sporen vaak nog volop 
aanwezig. De bewoners van bijvoorbeeld de 
Korte Jansstraat (drie snackbars) kunnen er over 
meepraten. De bevoorrading van de horeca ( en 
de afvoer van fust, etc) is een ander heikel punt. 
In sommige straten is het de hele dag een komen 
en gaan van vrachtauto’s van Sligro, Hanos, Deli 
XL en andere leveranciers. Extra hinderlijk zijn de 
brullende koelwagens. Veel chauffeurs vinden 
de laad- en losplaatsen te ver weg van waar ze 
moeten zijn. Ze zetten hun kolossale auto’s 
midden op straat en blokkeren langdurig het 
verkeer. 

Meer dan genoeg
De punten kwamen aan de orde op de avond 
over de lusten en lasten van de horeca, die de 
wijkraad Binnenstad op 30 oktober organiseerde 
als vervolg op de wijkraadpleging over datzelfde 
onderwerp. De Smeezaal van Bartholomeus was 
goed gevuld, voor de overgrote meerderheid met 
mensen die meer lasten dan lusten ondervinden. 
Bijna iedereen onderschreef dan ook de stel-
ling dat er op het ogenblik al meer dan genoeg 
horeca in de Binnenstad is. Hun opvatting staat 
haaks op die van het gemeentebestuur, dat vindt 
dat er op ruime schaal horeca bij kan, om de stad 
nog aantrekkelijker te maken voor studenten, 
toeristen en congresgangers. 

Klappen opvangen
Wethouder Mirjam de Rijk(GroenLinks), met 
zowel de Binnenstad als de horeca in haar porte-
feuille, liet in Bartholomeus verstek gaan. Van de 
drie grote Utrechtse politieke partijen ontbrak het 
horecavriendelijke D66. Het betekende dat vooral 
de raadsleden Chiel Rottier (GroenLinks) en Mar-
leen Haage (PvdA) de klappen opvingen. 

Verbazing wekte het bericht dat sommige 
snackbars een vergunning hebben om thuis te 
bezorgen tot ’s nachts half vijf, terwijl reguliere 
pizza-restaurants er al om half elf ’s avonds mee 
moeten stoppen. Het nachtelijke heen-en weer-
rijden van de koeriers geeft veel overlast. 
Marleen Haage zei dat ze de kwestie op het 
stadhuis aan de orde zal stellen. De regeling die 
geldt voor de Amsterdamsestraatweg (eerder 
stoppen) moet ook voor de Binnenstad gelden. 
Ze gaat zich ook inzetten voor het blokkeren 
van de ‘sluiproute’ in de regelgeving , waardoor 
- geheel tegen de bedoeling in - er toch terrassen 
zijn gekomen op de Oudegracht-Zuid. 

Niet te praten
Verdere concrete toezeggingen deden de politici 
niet. Evenals wijkraadvoorzitter Hans Dortmond 
hebben ze hoge verwachtingen van een voort-
durende dialoog tussen de horeca-uitbaters en 
de omwonenden, maar toen het op stemmen 
aankwam bleek dat ongeveer de helft van de 
aanwezigen vond dat er met de horeca niet te 
praten valt. •

Vanuit zichzelf
Een andere wens van de buurt is een gezamenlij-
ke beveiliging die op straat 24 uur per dag actief 
is. Maar daar hebben de instellingen geen geld 
voor. ‘Wel kunnen we proberen met z’n vieren 
afspraken te maken over de inzet,’ zegt Gerrit de 
Valk, afdelingsmanager van Altrecht.
Reactie uit de zaal: ’De instellingen redeneren 
vooral vanuit zichzelf, hun werkmethoden, hun 
budget en de cliënten. Het lijkt wel of de buurt 
waarin hun panden staan, niet in hun overwegin-
gen voorkomt.’

Handenvol tijd
De wijkbewoners voelen zich niet serieus geno-
men. Niet toen ze – voor de komst van Victas 
– waarschuwden voor overlast. En nu niet. ‘Je kunt 
via een mail klagen (buurtbeheer@victas.nl) maar 
vier dagen later heb je nog geen antwoord. ‘Het is 
de omgekeerde wereld. Wij zaten hier rustig. De 

cliënten verstoren ons woongenot, maar de instel-
lingen verwachten van ons dat wij optreden, dat 
wij bellen als hún bezoekers overlast veroorzaken. 
Waarom moeten wij de orde handhaven; dat klopt 
toch niet?’

De ABC-straat zit tussen alle zorginstellingen in. 
‘Als ik mijn straat veilig wil houden, moet ik actief 
deelnemer worden in allerlei buurtbeheergroepen. 
Dat kost me handenvol tijd... En de instellingen 
gebruiken ‘t als excuus: we zijn toch in gesprek?’

Laatste druppel
Vooral directeur Herman Geerdink van Victas 
moet het ontgelden. In eerste instantie ontkent 
hij dat zijn instelling overlast veroorzaakt: ‘Eerder 
zaten we driehonderd meter verderop, toen 
hoorden wij u nooit. ‘Later erkent hij over de 
ABC-straat: ‘Wellicht zijn wij inderdaad de laatste 
druppel. Je zult er maar wonen.’
Maar ja, die nieuw neergezette gebouwen krijgt 
hij ‘niet meer weggetoverd.’ Volgens hem krijgt 
een groot deel van de cliënten de methadon al 
aan huis gebracht. ‘En de ingeregelde patiënten 
halen het op bij de apotheek.’ 
Er is slechts een ‘tussencategorie’ die de metha-
don in de ABC-straat ophaalt. ‘Voor zover wij 
kunnen zien, gebruiken die de methadon binnen. 
Maar, inderdaad, methadonverstrekking heeft nu 
eenmaal een aanzuigende werking op dealers. 
’Altrecht heeft daarom nog wel goede raad voor 
Victas: ‘Probeer, net als wij, meer naar de cliënt 
thuis te gaan in plaats van hem langs te laten 
komen,’ adviseert afdelingsmanager De Valk. Dat 
onderschrijven de buurtbewoners. ‘Zondag, als de 
methadon-uitdeling stilvalt, is de buurt rustig.’ •

Victas, ABC-straat
• alcohol-, drugs- en gokverslaafden
• ziekenhuis, methadonverstrekking, cursussen
• 72 bedden, 100-120 ‘bewegingen’ per dag
• 088-1616200. Geen telefoonnummer te   
 vinden bij overlast. Buurtbewoners gebruiken:  
 buurtbeheer@victas.nl.

Leger der Heils, Nieuwegracht
• dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten
• beschermde woonvorm psychiatrie, revalidatie/  
 verpleeghuis
• 31 bewoners, 14 bedden
•  bij overlast: 030-2306036 (Frank Vader)

De vier zorginstellingen

Dick Franssen
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docent wetenschapsleer op Nijen-
rode. Van zijn inkomen maakt hij al 
vijf jaar maandelijks 120 euro over 
aan de deurwaarder, die het geld 
– zo neemt hij aan – na aftrek van 
kosten doorsluist naar drie milieu-
deskundigen die hij voor leugenaars 
uitmaakte. Hij verweet hen tevens 
dat ze samen met de wethouder en 
de gemeenteraad vroegtijdig over-
lijden van Utrechtse bewoners op 
hun geweten hadden door het laten 
voortduren van luchtverontreiniging. 
In een kort geding, gevoerd op 
initiatief van burgemeester Wolfsen 
en betaald door de gemeente (tot 
nu toe vijftigduizend euro), kreeg 
Van Oosten in 2008 een dwang-
som van dertigduizend euro aan 
zijn broek. Hij moest beledigende 
passages aan het adres van de drie 
heren schrappen in een column in 
de internetkrant Alles over Utrecht. 
Dat meende hij voldoende te heb-
ben gedaan, maar de rechter dacht 
daar anders over. Dat betekent dat 
hij tot z’n dood moet betalen. De 

Dick Franssen

Levenslang boete betalen

Kees van Oosten ligt er op de 
voorpagina van deze krant bij als 
een man die er graag z’n gemak 
van neemt. Maar als er iemand 
in Utrecht is die het zich niet ge-
makkelijk maakt, is hij het wel.
‘Hou er toch eens mee op’, zegt 
z’n vrouw soms; ‘je zou met 
pensioen’.

Dat wil hij niet. Hij blijft zich als 
burger bemoeien met de stad. Maar 
er is wel een verschil met vroeger. Er 
is nog maar één terrein waarmee hij 
zich bezig houdt: de luchtkwaliteit. 
In zijn ogen brengt de gemeente 
er in de aanpak van de vuile lucht 
al vijftiien jaar niets van terecht, 
met als gevolg dat er volgens zijn 
gegevens per jaar nog steeds ruim 
driehonderd mensen zo’n tien jaar 
te vroeg doodgaan en er duizenden 
Utrechters lijden aan COPD, astma 
en andere aandoeningen van de 
luchtwegen. 
Van Oosten denkt en handelt sneller 
dan het geluid. Als de gemeente 

een rapport of een plan naar buiten 
brengt, dan volgt vaak binnen 24 
uur zijn reactie, onderbouwd met 
allerlei gegevens, jurisprudentie en 
een overdonderende argumentatie. 
Onbegrijpelijk dat iemand het zo 
snel op een rijtje krijgt.
De inkt van het voorstel om oude 
personenauto’s uit de Binnenstad 
te weren was bijvoorbeeld nog niet 
droog of Van Oosten toonde al aan 
dat het niets zou helpen. Waar-
schijnlijk, zo voegt hij er nu in een 
gesprek met de Binnenstadskrant 
aan toe, bereik je zelfs het tegen-
overgestelde. Met de meeste oude 
auto’s wordt weinig gereden. Maar 
als je een heleboel moet investeren 
in een nieuwe auto, dan ga je die 
ook meer gebruiken, want de kosten 
moeten er toch een beetje uit. Het 
netto-resultaat is extra vervuiling.

Dwangsom
Van Oosten (68) heeft AOW en 
een klein pensioen, gebaseerd op 
twaalf dienstjaren, onder andere als 

gemeenteraad, met uitzondering 
van de SP, had en heeft daarmee 
geen problemen.

Duur advieswerk
Twee van de drie deskundigen wa-
ren ingehuurd. Eén van hen kwam 
in 2009 in het nieuws toen bekend 
werd dat hij in vier jaar in Utrecht 
1,4 miljoen had geïnd voor zijn 
advieswerk.
Van Oosten: ‘Ik zie hen niet als de 
kwade geniussen achter dit gedoe. 
Ik heb me erg in die mensen probe-
ren te verplaatsen, en mijn conclusie 
is dat ze niet zo tuk waren op dat 
proces. Het heeft hun reputaties 
ook geen goed gedaan en het was 
niet in hun belang. Al snel na 2008 
werd immers voor iedereen duidelijk 
dat er niets van hun berekeningen 
klopte. De gemeente beweerde dat 
in 2010 aan de norm zou worden 
voldaan. Dat blijkt nu zelfs in 2015 
niet te gaan lukken’. 
Kees van Oosten weet het zeker: 
‘Wolfsen beweerde destijds dat het 
college moreel verplicht was het 
voor de beledigde milieudeskundi-
gen op te nemen, maar de actie was 
bedoeld om mij de mond te snoe-
ren. Ze waren hun kwelgeest zat. De 
gemeente had tien procedures bij 
de bestuursrechter verloren. Ik heb 
bewoners geholpen om drie jaar 
de fly-over bij het 24 Oktoberplein 
en de reconstructie van de Majella-
knoop tegen te houden’.

Morele beslissing
Van Oosten ligt overhoop met de 
gemeente omdat er volgens hem 
lokaal slechts twee middelen zijn 
om de vuile lucht te bestrijden: 
schoner openbaar vervoer en minder 
autoverkeer. De fly-over en de Ma-
jellaknoop zijn juist bedoeld om de 
autobereikbaarheid te bevorderen. 
Automobilisten rijden nu zonder 
oponthoud richting Binnenstad waar 
(in het Stationsgebied) het aantal 
parkeerplaatsen fors wordt uitge-
breid.
De gemeente moet voldoen aan 
Europese normen voor schone lucht, 
maar komt daarbij niet in de buurt, 
zo lang er geen sprake is van een 
echte koerswijziging. En dus moet, 
zo analyseert Van Oosten, de afde-
ling milieu de lucht schoonrekenen. 
Anders komen allerlei projecten stil 
te liggen. ‘Het is een persoonlijke 

 Kees van Oosten © Sjaak Ramakers
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Bij fietsenmaker Rinus Vink (61) 
in de Twijnstraat kun je niet pin-
nen. Op z’n toonbank pronkt een 
antieke kassa, met een houten 
lade en toetsen waarop nog 3 
1⁄2 (cent) staat. ‘Ik houd ook nog 
ouderwetse openingstijden aan: 
in de lunchpauze en op woens-
dagmiddag ben ik dicht.’

Wie binnenkomt wint goodwill als 
hij wolfshond Kay, die in een mand 
halverwege de zaak ligt, groet en bij 
het vertrek de deur, die sinds kort 
klemt, netjes achter zich sluit. 
Zijn filosofie: ‘Je hebt klanten, klan-
ten en klanten. De ene is netjes, de 
ander is gezellig. En dan heb je ook 
nog zeikerds’.
De laatsten poeiert hij af met het 
verhaal dat hij de zaak sluit en naar 
Mexico vertrekt. Hij kan z’n klanten 
genadeloos voor de gek houden. 
Wee de bleue studente met een 
lekke band of een fiets waar de 
ketting afgelopen is. Rinus verplaatst 
zijn sigarenstompje naar de andere 
mondhoek en gaat er eens goed 
voor zitten om haar in de maling te 
nemen. 

Wegwezen
Driftig worden kan hij ook: ‘Een 
studente kwam vijf minuten voor 
mijn lunchpauze tranen met tuiten 
huilend in de winkel: ze had een 
lekke band. Later die middag had ze 
een tentamen op De Uithof. Toen 
ze de fiets kwam halen, vertelde ik 
dat er een nieuwe binnenband in 
zat, omdat de oude verrot was. ‘Dat 
moet ik dan maar geloven’, zei ze 
achterdochtig. Ik was helemaal klaar 
met haar. Ik pakte iets scherps en 
stak dat door de band die sissend 
leegliep. Daarna smeet ik de fiets 

door de poort en zei dat ze moest 
wegwezen.’
Zo’n incident raakt hem, omdat hij 
altijd klaar staat om iemand te hel-
pen. ‘Binnen mijn vermogen, dan. 
En alles op m’n gemak. ’Wie de ene 
dag een fiets aflevert bij het poortje 
aan de Nicolaasstraat, kan hem de 
volgende dag ophalen. ‘Maar ik wil 
wel fatsoenlijk behandeld worden. 
Het is mijn zaak en ik wil het hier 
gezellig hebben.’
Hij pikt het ook niet als iemand hem 
aanspreekt op een manier die hem 
niet bevalt, bijvoorbeeld als ‘He 
ouwe’. ‘Ik ben geen paard’.

Dood moment
Soms plakt hij een band in zijn mid-
dagpauze en rekent te weinig voor 
een lastige klus. En hij duikt meteen 
onder de toonbank als iemand uit 

Ineke Inklaar

Tegendraadse fietsenmaker

Rinus Vink: ‘Alles binnen mijn vermogen’ © Humphrey Daniëls

een beschermde woonvorm een 
sigaartje komt bietsen. ‘Hier, maar 
dan deze week verder niet meer.’
Voor zijn vertrouwde klanten doet 
hij alles... ‘Als iemand komt met een 
vastzittend trapstel, weet ik dat ik 
daar meer dan een dag aan zit. Dus 
doe ik zoiets op een dood moment; 
ik kan daar toch geen honderden 
euro’s voor vragen?’
Van een dolletje is hij niet vies. 
‘Tegen een wijfie dat met een cha-
grijnig smoel binnenkomt, begin ik 
meteen: ‘Heb je slecht geslapen?! 
Dat is schik maken.’

Zijn vrouw Tineke, die twee jaar 
geleden overleed, sprak hem wel 
eens vermanend toe. ‘Het zijn toch 
klanten, zei ze. Ik weet heus wel dat 
ik zoiets niet tegen de vrouw van 
een advocaat moet zeggen. Maar ik 

morele beslissing van die milieudes-
kundigen: leen ik me daarvoor of 
niet?
Utrecht had altijd een grote dienst 
Stadsontwikkeling, die – zoals de 
naam al zegt – uit is op ontwikke-
ling, op groei, op het realiseren van 
grootse plannen. Van Oosten:‘Het 
is haar eigenbelang dat de stad 
voortdurend op de schop genomen 
wordt, dat er expansie is. Dat brengt 
werk op de plank. Dat zou natuurlijk 
ook anders kunnen. Je kunt ook 
zeggen: ‘Wat we hebben is prach-

tig, dat gaan we conserveren. Maar 
dan raakt er bij Stadsontwikkeling 
en bij het Ingenieursbureau Utrecht 
(IBU) een groot deel van de mensen 
brodeloos.’ 

Verdiepen
Zelden komt er van de kant van de 
politiek een serieus antwoord op de 
brieven en stukken die Van Oosten 
per e-mail rondstuurt. Het verbaast 
hem niet. Met uitzondering van de 
SP neemt volgens hem niemand de 
moeite zich echt in luchtkwaliteit 

te verdiepen. ‘Ze varen blind op de 
ambtenaren, terwijl het niet eens zo 
ingewikkeld is. Het barst in Utrecht 
als universiteitsstad van de hoogop-
geleide bewoners, maar Ted Zorn en 
Ben Nijssen (wijk C-Komitee), Gerard 
Cats en ik zijn zo’n beetje de enigen 
die de cijfers en rapporten van de 
gemeente serieus bekijken.’
Verkeerswethouder Lintmeijer 
en zijn ambtenaren werkten de 
afgelopen drie jaar aan een pakket 
maatregelen dat de lucht in Utrecht 
gezond moet maken. Het leidt tot 

een vermindering van de concen-
tratie stikstofdioxide van hooguit 
0,59 microgram per kubieke meter. 
Om de Europese norm in 2015 te 
halen moet de vermindering ruim 8 
microgram/m3 zijn.

Tenslotte: Kees van Oosten vecht in 
een bodemprocedure de dwangsom 
uit 2008 aan. De gemeente finan-
ciert nog steeds de advocatenkosten 
van de drie beledigde milieudeskun-
digen. Volgens Van Oosten kunnen 
ze oplopen tot twee ton. •

ken m’n pappenheimers toch; ik ben 
hier opgegroeid.’

Verandering
De zaak werd opgericht in 1905 
door zijn opa Van der Wal. Z’n moe-
der stond tot op hoge leeftijd in de 
winkel. Van haar heeft Rinus volgens 
eigen zeggen zijn temperament. ‘Ze 
is een keer met een fietspomp in de 
hand achter een vrouw aangegaan 
die een fiets uit de winkel stal. Mooi 
dat ze die terugkreeg.’
Hij zegt dat hij, ondanks de ouder-
wetse uitstraling van de winkel, niet 
tegen verandering is, en noemt als 
bewijs dat hij fietstassen met beest-
jes verkoopt en zadeldekken met 
print. Is dat alles? Met een brede 
grijns: ‘Ik heb voor zevenhonderd 
euro ledlampen in de winkel opge-
hangen. Als dat niet modern is.’ •
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Nieuw over oud

We wonen in een beschermd stadsgezicht, 
maar de horizon is niet beschermd. Loop 
je, als een toerist, naar de gevels te kijken 
dan zie je ineens de Neudeflat boven alles 
uit. Of, heel erg, de massieve contouren van 
V&D. Als bewoner, op weg naar winkel, trein 
of bioscoop, valt je dat niet zo op. Je let 
niet meer zo op de omgeving. Maar er zijn 
nu een paar gebouwen bijgekomen die zo 
hoog en aandachttrekkend boven de oude 
stad uitrijzen dat ze je niet kunnen ontgaan. 
De Rabobank bijvoorbeeld, als je loopt in de 
Zadelstraat, en dan vooral ’s avonds, met al 
dat licht aan. TivoliVredenburg, overdonde-
rend groot en hoog, valt ook niet meer weg 
te denken. • 

Fotografie Saar Rypkema

HaverstraatWijk-C

Lange Elizabethstraat Catharijnekade Zakkendragerssteeg
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Elaine Vis

Stadsdorp Wolvenburg brengt dromen in kaart 

Er moet wat positiefs gebeu-
ren met de gevangenis op het 
Wolvenplein als de gedetineer-
den straks vertrekken. Met het 
oog daarop richtten bewoners 
rondom het Wolvenplein in sep-
tember de stichting Stadsdorp 
Wolvenburg op.

De eigenaar van de gevangenis, het 
Rijksvastgoedbedrijf i.o., moet het 
pand nog te koop aanbieden. De 
gevangenis is nog niet dicht, maar 
dit voorjaar al begon de gemeente 
met een onderzoek of studenten-
huisvesting mogelijk is. Stadsdorp 
Wolvenburg ‘droomt’ ondertussen 
over mogelijkheden om dit bij-
zondere stukje stad een prachtige 
bestemming te geven. 
Momenteel verblijven ruim 120 
gedetineerden op het Wolvenplein. 
In de gevangenis zitten alleen men-
sen die als veelplegers voor relatief 
lichte vergrijpen zijn veroordeeld 
of in voorarrest zitten. Directeur 
Harry Versteeg staat voor de zware 
taak om de transitie te begeleiden. 
Honderd personeelsleden verliezen 
hun baan. Ze worden geholpen om 
ander werk te vinden. De sluiting 

is gepland voor 2015, maar het is 
denkbaar dat het eerder wordt; met 
te weinig personeel kan je een derge-
lijke instelling niet runnen. 

Initiatiefneemster
‘Wij gaan in de startfase dromen 
inventariseren’, zegt Bert Poortman. 
‘Daarna gaan we zien wat haalbaar 
is. Dingen die geen geld opleveren en 
dingen die geld opleveren proberen 
we kloppend in een plan bij elkaar te 
krijgen’.
Bert Poortman was jarenlang bouw- 

en bedrijfskundige en ook Susan 
Rietveld, de initiatiefneemster 
van Stadsdorp Wolvenburg, heeft 
ervaring met bouwprocessen en ini-
tiatieven. Ze was opbouwwerker in 
de roemruchte jaren van de Nieuw-
markt in Amsterdam en later actief 
tijdens de oprichting van het Groene 
Dak, het ecologische woonproject 
in Voordorp. Ze zegt: ‘De gemeente 
staat welwillend tegenover initiatie-
ven van bewoners. Het is de kunst 
om gebruikers en exploitanten bij 
elkaar te brengen en zo een goed 

plan op tafel te leggen, dat meer-
waarde heeft voor de buurt.
Iets slopen is makkelijk, iets opbou-
wen is moeilijker. Je hebt met invloed 
van verschillende partijen te maken. 
Niet iedereen zal straks gelukkig zijn 
met de nieuwe bestemming. Maar 
wij willen als bewoners gezamenlijk 
blijven optrekken.’
 
Ophaalbrug
Alle buurtbewoners kunnen deel-
nemen aan dit initiatief. Voorlopig is 
geen enkel plan uitgesloten. De ideeën 
worden nu nog in kaart gebracht: 
een gemeenschappelijke tuin, studen-
tenhuisvesting, flexwerkplekken met 
wifi, een bedrijfsverzamelgebouw, 
uitbreiding van Strowis (hostel in de 
Boothstraat), een botenhuis, een replica 
van de oudste brug de Wittevrou-
wenpoort als ophaalbrug over singel, 
jazzcafé, repetitieruimten voor profes-
sionele muzikanten, kinderopvang, 
expositieruimtes, ouderenwoningen 
en een open plein. Stadsdorp kan een 
klankbordgroep voor de gemeente en 
coördinator voor potentiële exploitan-
ten zijn. ‘Als het moet zullen wij ook 
het initiatief nemen voor een beheers-
maatschappij’. Een ding is duidelijk: 
van Stadsdorp Wolvenburg zal Utrecht 
zeker nog horen.•

Knip maakt Breedstraatbuurt slechter bereikbaar

Om de lucht schoner te krijgen 
probeert het gemeentebestuur 
met twee grote ‘knips’, dat wil 
zeggen met twee afsluitingen, 
het verkeer in een ruimere boog 
om de Binnenstad te dwingen. 
Daarbij bestaat de stille hoop dat 
veel automobilisten zo’n weerzin 
krijgen tegen het omrijden dat ze 
de fiets of het openbaar vervoer 
pakken. 

 Rechtuit de Oudeoord in is straks verboden © Sjaak Ramakers

Ben Nijssen

De eerste knip, in oktober in de 
Croeselaan, leidde tot chaotische 
taferelen. Automobilisten raakten 
zo gefrustreerd door de plotselinge 
afsluiting dat ze de busbaan kozen. 
Verkeersbegeleiders waren in de 
eerste dagen niet te bekennen. 
De tweede knip, bij de Monicabrug 
tussen de Sint Jacobsstraat en de 
Oudenoord, staat gepland voor eind 
2014. Ze moet het doorgaande ver-
keer over de Weerdsingel WZ via de 

Oudenoord weren. Op het ogenblik 
is dat de vanzelfsprekende route voor 
auto’s vanaf het Westplein, via de 
Daalsetunnel, naar de oostkant van 
de (Binnen)stad. De maatregel heeft 
verregaande gevolgen. Het zal op 
allerlei plaatsen verder weg van de 
Binnenstad leiden tot meer verkeer 
en tot meer luchtvervuiling. 

Meer verkeer in Wijk C
De knip houdt in dat auto’s op de 
Weerdsingel wel rechtsaf kunnen 
slaan naar de Monicabrug, maar 
niet linksaf naar de Oudenoord. En 
andersom kan het verkeer vanaf de 
Oudenoord wel rechtdoor over de 
Monicabrug, maar niet rechtsaf naar 
de Weerdsingel. De rotonde bij het 
Paardenveld zal met het herstel van 
de singel veranderen in twee T-krui-
singen. Wijk C en de parkeergarage 
van De Bijenkorf blijven even goed 
bereikbaar als nu. Maar dat zeker 
niet voor de Breedstraatbuurt en het 
oostelijk deel van de Binnenstad. 
Voor fietsers zal de doorsteek bij 

het Paardenveld verdwijnen. Via de 
nieuwe brug bij de Bergstraat kun-
nen ze vanaf Wijk C straks richting 
station en Utrecht-West. 
Wijk C-Komitee is bang dat de knip 
zal leiden tot meer verkeer in de 
wijk, door sluipverkeer en vooral om-
dat meer automobilisten die uit het 
oosten en noorden komen niet meer 
voor de garages in het Stationsge-
bied zullen kiezen, maar voor die in 
Wijk C. Ook zal de parkeerdruk op 
straat toenemen, wat voor vergun-
ninghouders zeer nadelig is. •

Gevraagd: bewoners en onder-
nemers die willen meedenken 
over de verkeerscirculatie en het 
parkeren in Wijk C. Het is de 
bedoeling dat zij maatregelen 
voorbereiden die in een later 
stadium met alle bewoners en 
ondernemers in de wijk worden 
besproken. Aanmelden bij Sjors 
Spronk, s.spronk@utrecht.nl. • 

Meedenken

 De initiatiefnemers, zittend op de wolf: Susan Rietveld (links) en Esther de Koning. 
Staand: Bert Poortman © Gerard Arninkhof
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Als alles volgens plan verloopt, 
zal de aannemer op 11 december 
het kolossale gebouw Tivoli-
Vredenburg, voorheen bekend 
als Muziekpaleis, opleveren. De 
gemeente blijft eigenaar. Huur-
der wordt een nieuwe stichting, 
waarin poppodium Tivoli en Mu-
ziekcentrum Vredenburg per 1 
januari 2014 fuseren.
Voor een soepele overgang 
zijn de programmeurs van Mu-
ziekcentrum Vredenburg alvast 
ingetrokken bij hun collega’s 
van Tivoli op de Oudegracht. Er 
wordt gewerkt aan onder meer 
het programma van de officiële 
opening op 21 en 22 juni 2014, 
twee dagen lang muziek in alle 
vijf de zalen en de foyers van het 
nieuwe gebouw.

De nieuwe stichting heeft een berg 
werk te verzetten in het halve jaar 
tussen oplevering en opening van 
TivoliVredenburg. Niet alleen moet 
het hele pand worden ingericht, 
maar de twee culturen van Tivoli en 
Muziekcentrum Vredenburg moeten 
worden samengesmeed tot één 
nieuw geheel. Dat wordt een van de 
belangrijkste taken van de net be-
noemde directeur/bestuurder Frans 
Vreeke die per 1 januari aantreedt. 
Hij is een ervaren manager en advi-
seur in de wereld van popmuziek en 
–festivals. De stichting krijgt verder 
een raad van toezicht. 

Programmeur gelooft in TivoliVredenburg

Popzaal in aanbouw © Rop van der Lingen

Marijke Brunt

Bezoek lokken 
Dan de programmering, essentieel 
voor het succes van TivoliVreden-
burg. De klassieke concerten vragen 
veel extra aandacht. Na de sluiting in 
2007 van het oude Muziekcentrum 
Vredenburg liep het bezoek terug. 
De Rode Doos was geen goed alter-
natief voor de grote zaal. Forse be-
zuinigingen werden nodig. In 2009 
werd het personeel met een derde 
ingekrompen en het aantal concer-
ten met veertig procent.
Leeuwenbergh bleek overigens wel 
een goed alternatief voor de kamer-
muziek te zijn.

TivoliVredenburg - zalen met 
aantallen stoelen
•  grote zaal:     1700   
   (Rode Doos:     1500)
•  kamermuziekzaal:  500    
 (Leeuwenberg:   250)
• popzaal:      2000    
 (Tivoli Oudegracht:  1000)
• cross over zaal:    550 
• jazz zaal:     300
 (SJU Jazzkelder gesloten: 150)

TivoliVredenburg heeft meer za-
len en veel meer stoelen dan het 
huidigeTivoli en Muziekcentrum 
Vredenburg. Hoe vul je die? Verloren 
concertgangers en nieuwe bezoe-
kers moeten worden gelokt. Krijg 
dat maar eens voor elkaar. Margriet 
van Kaats (directeur Tivoli en kwar-
tiermaker programma en marketing 

van het nieuwe TivoliVredenburg) en 
Peter Tra (programmeur Vredenburg) 
zijn vol goede moed. Het gaat luk-
ken volgens hen. 

Niet alles anders
Peter Tra: ‘De zaalbezetting voor 
klassieke concerten gaat weer om-
hoog. We hebben een fantastisch 
gebouw. We starten seizoen 2014 
– 2015 met het al vaststaande 
uitgangsprogramma met meer 
concertseries in zowel de grote als 
de kleine zaal. Overigens program-
meren we natuurlijk ook al voor de 
seizoenen daarna, ook met grote 
sterren. Er zullen niet het hele jaar 
door elke avond concerten zijn. Dat 
wisselt. De zomer is een luwe tijd, 
maar er zullen ook perioden zijn met 
wel elke dag concerten. We gaan 
verder de mogelijkheden van het 
nieuwe gebouw, zoals bijvoorbeeld 
combinaties van zalen, gebruiken 
voor groei van de programmering. 
Daarbij zullen akoestiek, sfeer en 
maat steeds bepalen waar welke 
muziek wordt gespeeld. We hebben 
een berg ambities, maar gaan niet in 
één klap alles anders doen. We zijn 
zuinig op onze huidige bezoekers in 
brede zin.’ 

Muziek op de eerste plaats 
De programmering van de popzaal 
lijkt minder moeilijk. Popconcer-
ten worden niet lang van te voren 
georganiseerd en Tivoli heeft een 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

ononderbroken geschiedenis en een 
goede naam, die ook letterlijk wordt 
meegenomen naar het nieuwe ge-
bouw.
TivoliVredenburg gaat zelf de jazz-
concerten programmeren, met de 
gemeentelijke subsidie die voorheen 
aan de inmiddels gesloten SJU Jazz-
kelder werd verstrekt. Daarbij wordt 
goed overlegd met de Vereniging 
U Jazz, het jonge Utrechtse podium 
voor jazzmuzikanten en -liefheb-
bers. Verder is er collegiaal overleg 
met RASA, de bekende zaal in de 
Pauwstraat voor muziek en dans uit 
de hele wereld, die op eigen benen 
blijft staan ondanks allerlei eerdere 
discussies over samengaan met 
TivoliVredenburg. 
De cross over zaal is er niet alleen 
voor de muziek. Margriet van Kaats: 
‘Hier kunnen ook dance-events, 
televisie-uitzendingen, grote diners, 
mode- en autoshows worden ge-
houden - in de lift naar deze zaal 
past een auto. Ja, er zullen in Tivoli-
Vredenburg ook congressen worden 
gehouden, maar op de allereerste 
plaats zijn we een muziekcentrum. 
Laten we zeggen dat niet meer dan 
één op de tien activiteiten ander-
soortig zal zijn.’
De nieuwe directeur Frans Vreeke 
liet in een interview op Radio 4 we-
ten dat hijzelf een toekomstdroom 
heeft: een jaarlijks groot festival van 
álle muziekgenres, met allure en op 
internationaal niveau, meerdaags, 
dat zich ook verspreidt over de stad, 
en dat zich in een jaar of tien ont-
wikkelt. 

Klapleuningen
Peter Tra en Margriet van Kaats zijn 
enthousiast over het interieur van 
het nieuwe gebouw. ‘Je moet het 
echt gezien hebben! De foyers, de 
roltrappen, het uitzicht over de stad, 
de verschillende karakters van de vijf 
zalen, de trappen van balkon naar 
podium in de popzaal, het kersen-
hout in de kleine zaal, het ‘plein’ op 
de bovenste verdieping!’ 
De grote zaal, het enige wat over-
bleef van het oude Muziekcentrum, 
ontworpen door architect Hertzber-
ger, wordt opgeknapt. Er komen 
nieuwe bredere stoelen met klapleu-
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tureel erfgoed en voor architectuur. 
Zijn pieces staan bijna altijd goed in 
verhouding met de omgeving.
Dat is de reden dat je ze niet overma-
tig veel in de Binnenstad tegenkomt. 
Hier zijn niet zoveel non-plekken 
met tijdelijke schuttingen, verborgen 
plekjes. Maar die enkele schijnbaar, 
onbeduidende plaatsen in de Bin-
nenstad springen opeens in het oog. 
Laten wij die paar KBTR’s die wij 
hebben koesteren. Die kabouters zijn 
een verrassende meerwaarde voor de 
Binnenstad. •

 
April dit jaar werd Moira helaas 
gesloten. Het leek toen definitief 
het einde van de bijna 25-jarige 
expositieruimte in de Wolvenstraat 
te zijn toen het stichtingsbestuur 
besloot de ruimte een andere functie 
te geven.
 
Na veel kritiek van allerlei kanten 
trad het oude bestuur af en keerde 
het tij. De unieke tentoonstellings-
plek voor startend en vaak nog 
onbekend kunsttalent gaat door met 
programmeren van jonge talentvolle 
kunstenaars en blijft ruimte bieden 
voor experiment en vernieuwing.
www.moira-utrecht.nl •

Kabouterkunst op de ‘half-pipe’ bij het politiebureau © Saar Rypkema

KBTR in het wild

Als je er één gezien hebt, zie je ze 
opeens overal. Soms verdwijnen 
ze ook weer. De Utrechtse KBTR 
vind je niet in de galerie, maar in 
het wild in de Binnenstad, voor-
namelijk op prullenbakken en op 
schuttingen. Meestal dus tijdelijk.

De tegendraadse mannetjes met punt-
muts kom ik tegen in de Molenstraat, 
een hele kleine, op de schutting 
onder de klimop, en bij de skateramp 
op het Paardenveld. De piece, zoals 
de afbeelding met spray heet, is net 
buiten en rondom de Binnenstad, 
bijvoorbeeld op een gevel bij de Gans-
straat, op zijn best te zien. Een grote 
kabouter spuugt een enorme hoeveel-
heid kleine kabouters uit.
De kunstenaar, die al dertien jaar 
graffiti maakt op plekken in en 

ningen Tra: ‘Je zit er straks gemak-
kelijker dan eerst. Nee, niet meer 
beenruimte, en ja, de trapjes blijven 
steil, dat kan nu eenmaal niet an-
ders met de betonnen constructie.’
De vijf zalen krijgen nieuwe namen. 
Van Kaats: ‘Ik denk niet dat het 
bedrijfsnamen zullen zijn. Zeg nooit 
nooit, maar zulke namen passen 
niet. En een Yakultzaal die volgend 
jaar Wangzaal heet, dat is verwar-
rend en onhandig.’ 

‘Muziek-humuslaag’ 
Op de allereerste plaats wil Tivoli-
Vredenburg de harten van de inwo-
ners van Utrecht gaan winnen. Van 
Kaats: ‘Wij willen niet de muziek 
in hele stad gaan regelen, we wil-

len juist samen met anderen het 
muziekleven laten bloeien. Utrecht 
heeft een prachtige ‘humuslaag’ 
van muzikanten, koren, muziek-
gezelschappen, popbandjes. Dat is 
uniek en essentieel. Er is een hele 
keten van zolderkamer tot grote 
concertzaal. Elke schakel is belang-
rijk.’
Utrechtenaren krijgen ruimschoots 
de kans om in de maanden voor de 
opening op 21/22 juni 2014 kennis 
te maken met TivoliVredenburg via 
rondleidingen en proefconcerten . 
Een wel heel speciale manier van 
kennismaken is er voor het Utrecht-
se bedrijfsleven: in de skybox van FC 
Utrecht in Stadion Galgenwaard die 
door TivoliVredenburg is gehuurd. •

Elaine Vis 

Kunsthart 6

buiten Utrecht, is bekend geworden. 
Tenminste zijn werk, hij zelf blijft 
natuurlijk buiten beeld, want het is 
illegaal om in de openbare ruimte 
zomaar een werk te maken. 

Volop genieten 
Medewerkers van de Stadsreiniging 
vinden het soms jammer als ze, 
overigens maar een enkele keer, een 
piece van de KBTR moeten verwijde-
ren. De Daklozenkrant heeft een strip 
geadopteerd en vorig jaar verscheen 
een prachtig boek van al het werk, 
uitgegeven in eigen beheer. 

De kabouters hebben een herken-
bare uitdrukking en houding. Het 
dagelijks leven met geijkte, schijnbaar 
onbeduidende handelingen krijgt 
door de plots opduikende graffiti 

opeens aandacht. Een kabouter met 
een enorme, bijna onhandelbaar 
grote strippenkaartof een een sjekkie 
rookt. Het genieten straalt ervan af. 
De het enorm beweeglijke wezentje 
is heel expressief. Het mannetje is vol 
energie. KBTR besteedt veel aandacht 
aan de gezichtsuitdrukking. Door één 
klein lijntje aan te passen kan hij ze 
boos, gefrustreerd, geïrriteerd, vrolijk, 
extatisch, nadenkend, onzeker, serieus 
of ontspannen laten kijken.

Non-plekken
KBTR heeft gelukkig oog voor cul-

Als volgend jaar TivoliVredenburg zijn deuren opent, komen de panden 
Leeuwenbergh en Tivoli leeg te staan. Wat gaat met de gebeuren? 

Leeuwenberg 
Zeven jaar hield Muziekcentrum Vredenburg zijn kamermuziek-
concerten in Leeuwenbergh. Op 1 april loopt het contract af met de 
stichting die eigenaar is van het pand. Het fraaie monument zal een 
cultuurhuis blijven. De stichting koestert de reputatie als concertzaal 
die in de Vredenburgperiode is opgebouwd. Leeuwenbergh wil een 
eigen plaats temidden van andere concertzalen, en is hierover in 
overleg met TivoliVredenburg. De stichting mikt ook op zakelijke en 
culturele evenementen - het één kan niet zonder het ander om de zaak 
financieel gezond en het gebouw in goede staat te houden. Er wordt 
een vaste exploitant gezocht. Binnenkort komt hierover duidelijkheid. 
De stichting wil na april 2014 ook zijn particuliere en zakelijke vrienden 
meer bij het wel en wee van Leeuwenbergh betrekken.

Tivoli
De gemeente is eigenaar van de poptempel Tivoli aan de Oudegracht. 
Dit gebouw, waarin zich nog belangrijke delen van het middeleeuwse 
Regulierenklooster bevinden, is een rijksmonument. De gemeente 
weet nog niet wat het gaat doen met het pand als het volgend jaar 
zomer vrij komt. Er is nog helemaal niets over te zeggen, alle opties 
zijn nog mogelijk, zegt de gemeente. Ook verkoop van het pand.
Overigens, Tivoli De Helling blijft wel bestaan als zelfstandig pop-
podium. Daarvoor wordt een nieuwe stichting opgericht. • 

Wat gebeurt met de panden 
Leeuwenbergh en Tivoli? 

Moira expositie-
ruimte weer open



Na het grote succes van De Grote Torentjesprijs van een paar jaar geleden 
bieden wij de lezer een nieuwe gelegenheid hun kennis van de Binnenstad 
te testen. Gerard Arninkhof, die na een loopbaan als journalist en tv-
nieuwspresentator ging fotograferen voor deze krant, ontwikkelde de Grote 
Balkonnetjestest, met voor de winnaar een cadeaubon van vijftig euro.
Met de hand op het hart: het AD/UN had laatst ook een serie over balkon-
netjes, maar Gerard was toen al bezig met zijn project. We hebben het dus 
niet afgekeken.
De oplossing kan naar redactie@binnenstadskrant, met als onderwerp: 
prijsvraag. Alle balkonnetjes zijn binnen de singels. •

 

De Grote Balkonnetjestest
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Fotografie Gerard Arninkhof
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Ondanks het bericht over de veiligstelling komt 
de kap niet als een echte verrassing. Immers, de 
gemeente beoordeelt zelf de velvergunningen die 
ze aanvraagt voor haar eigen bomen. Wanneer 
ze over haar aanvraag geen oordeel uitspreekt, 
verloopt op een gegeven moment de beslis-
termijn, en in zo’n situatie moet de aanvrager 
volgens de wet een vergunning krijgen. 

Opstakel
Als gemeente kun je jezelf dus altijd toestemming 

geven. Het is simpel een kwestie van lang genoeg 
treuzelen. In dit geval is dat ook gebeurd.

De kap van de ginkgo zou nodig zijn in verband 
met de verbouwingsplannen van De Bijenkorf 
en de verplaatsing van de bushalte. Bij de Raad 
van State meldde het Komitee dat de bushalte 
intussen was verplaatst en dat de boom meer 
ruimte had dan ooit.. De gemeente hield vol dat 
de ginkgo en obstakel is tijdens de verbouwing. 
Volgens het voorlopige ontwerp van de opnieuw 

Nog elf ginkgo’s bedreigd

De ginkgo (Japanse notenboom) in de 
St.Jacobsstraat, waarover we in de vorige 
Binnenstadskrant schreven, is weg. Hij is 
begin november gekapt, ondanks de me-
dedeling van de gemeente een paar maan-
den eerder dat hij was ‘gespaard en veilig 
gesteld’. Aan het Wijk C-Komitee heeft het 
niet gelegen. Dat heeft zelfs tot bij de Raad 
van State gevochten voor armzalige boom-
pje, dat in zijn laatste dagen al veel van zijn 
bladeren verloren had. 

Ben Nijssen

Voorstraat 77 postadres Social Cannabis Club
Ineke Inklaar

Wethouder Everhardt (D66) ligt al een tijdje 
in de clinch met minister Opstelen over een 
plan voor een besloten club voor ‘rereactief 
wietgebruik’. De wethouder (en met hem de 
Utrechtse afdeling hem zijn partij) is er een 
voorstander van. De minister ziet er niets in. 
Hij heeft al diverse malen aangekondigd dat 
het Openbaar Ministerie in actie moet ko-
men zodra de wietclub actief wordt. Intussen 
heeft de club al een postadres: Voorstraat 
77. Vooralsnog staat voorheen parketbedrijf 
Multi-Vloer leeg. In de grote ruimte ligt een 
stapeltje post onder de brievenbus. 

Van een ambtenaar kreeg de klankbordgroep 
Breedstraatbuurt de verzekering dat Voorstraat 
77 alleen het kantooradres van de club blijft. Er 
zal geen hennep gekweekt, geoogst of gebruikt 
worden. Dat gebeurt elders. 
Voorzitter Peter Zonderland van de klankbord-
groep is daar blij mee. ‘De buurt is er enorm op 
vooruitgegaan door de sluiting van de prostitutie-
ramen in de Hardebollenstraat. Het zou eeuwig 
zonde zijn als zo’n softdrugs-initiatief weer nieuwe 
overlastgevers zou aantrekken.’

Bordeaux Rood
Dat in Voorstraat 77 niet mag worden gebruikt, 
hangt samen met het coffeeshopbeleid. Nieuwe 
vestigingen moeten meer dan 250 meter ver-
wijderd zijn van scholen en andere coffeeshops. 
‘Concurrent’ Bordeaux Rood zit enkele deuren 
verderop, op nummer 81.
De ondernemers in de Breedstraatbuurt zijn toch 

nog niet helemaal gerustgesteld. ,,We hebben 
het er tijdens de laatste vergadering over gehad: 
hoe gaat dit verder?,’ vertelt Gülnaz Aslan van 
cateraar Ana’s Kuzin. ‘Ik had ook graag iemand 
van de wietclub zelf gesproken, maar niemand is 
nog langs geweest.’
Initiatiefnemer Jan van Piekeren is onbereikbaar 
voor commentaar. De club zal, zo meldde hij 
eerder aan een nieuwssite, een paar uur per dag 
open zijn voor leden die de wietplanten willen 
verzorgen, willen bijkletsen of een kopje koffie 
willen drinken. ‘Voorstraat 77 is vooralsnog alleen 
het postadres.’
De wietclub ,officieel Social Cannabis Club Dom-
stad, krijgt maximaal ongeveer honderd ongeveer 
leden. Ergens komt een ruimte waar ze hun hasj 
en wiet telen, plukken en oproken. 

Vier planten per persoon
Het is afwachten of de club van het ministerie 
van Volksgezondheid daadwerkelijk mag begin-
nen, maar de eerste stappen zijn gezet: een 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel, er zijn een site en een Twitteraccount 
aangemaakt en er is een medewerker aangeno-
men. Het doel is het ‘legaal kweken en oogsten 
van schoon en gezonde hennep.’
De club wil de komst van fout volk voorkomen: 
de uitgifte van wiet wordt gemaximeerd (om 
doorverkoop te voorkomen) en geregistreerd. 
Een lid mag maximaal vier planten hebben. Leden 
moeten volwassen zijn en verklaren dat ze zelf 
cannabis gebruiken. 
Wethouder Everhardt is voorstander de club om-

in te richten St.Jacobsstraat staat hij bovendien 
op een verkeerde plaats.

De verbouwing is intussen begonnen. 
Het boompje maakt het niet meer mee.

Symmetrisch profiel 
Aan de overzijde van de ginkgo, dus aan de 
kant van C&A, staan nog veertien even oude 
ginkgo’s. Volgens het voorlopig ontwerp voor 
de St.Jacobsstraat moeten er daarvan elf gekapt 
worden (van de overblijvende die verkeert er één 
in zeer slechte staat). 
Reden is dat de straat negentig centimeter dich-
ter naar C&A wordt opgeschoven, waardoor ze 
een symmetrisch profiel krijgt. 
Er komen wel weer bomen, negentien in totaal, 
maar dan meer ‘gestrooid‘ over een groter deel 
van de straat. Geen ginkgo’s, maar linden. Of ze 
er inderdaad allemaal komen moet nog blijken. 
Misschien liggen er wel kabels en leidingen in de 
weg. 
GrioenLinks heeft zich intussen tegen de kap van 
de ginkgo’s uitgesproken.  • 

dat het een kleinschalig initiatief is ‘waarbij de wiet 
op verantwoorde en controleerbare manier wordt 
geteeld. ’De gebruikers hebben de garantie dat 
de kwaliteit en de samenstelling van de organisch 
gekweekte softdrug goed is. ‘Deze alternatieve 
vorm van wietleverantie (naast de coffeeshops) 
voorkomt een aantasting van de volksgezondheid’, 
schrijft hij aan de gemeenteraad.

Strenge regels
Volgens burgemeester en wethouders staan 
(inter)nationale regels de club toe. Ze motive-
ren dat vanuit de gezondheidsinvalshoek. Ze 
verwijzen naar artikel 8 van de Opiumwet die 
onder bepaalde voorwaarden ontheffing mogelijk 
maakt in het belang van de volksgezondheid. De 
aanvraag is in september ingediend. Volgens een 
eerste reactie van staatssecretaris Van Rijn (Volks-
gezondheid) is de kans op ontheffing niet groot, 
omdat het dan moet gaan om wetenschappelijk 
onderzoek met een geneeskundige toepassing. •

 De gringko’s weten nog niets van het naderend 
onheil © Sjaak Ramakers

 Voorstraat 77 © Saar Rypkema



Berlijn/Kreuzberg in Utrecht Dick Franssen

Het Westplein, waar de rails van de tram-
baan net zijn weggehaald, kan een mooi 
stukje Utrecht worden. Dat denkt Fred 
Dekkers, voorzitter van de wijkraad Utrecht 
West. Er is voorstellingsvermogen voor 
nodig om het met hem eens te kunnen zijn. 
Voorlopig is het Westplein helemaal geen 
plein, maar een onherbergzaam asfalt- en 
verkeersgebied, een tweede barrière (na 
het spoorwegemplacement) tussen de Bin-
nenstad en het westen van de stad. 

Dekkers en zijn vele medestanders spreken trou-
wens niet langer van Westplein, maar van Lom-
bokplein. Als er voldoende steun komt voor de 
verbeteringsplannen kan dat naar hun idee een 
plein worden waar je U tegen zegt. Belangrijkste 
voorwaarde: een groot deel van het verkeer en 
van het asfalt moet verdwijnen. Maar over de 
vraag hoe dat moet zijn de Ontwikkelingsgroep 
Utrecht Centraal (allerlei mensen en organisaties 
uit de wijk) en de Projectorganisatie Stationsge-
bied (de gemeente) het nog niet eens.

De luchtfoto
Ter oriëntatie: op de recente luchtfoto van Rob 
van der Lingen zie je onderaan de wijk Lom-
bok met haar lage, gevarieerde bebouwing, 
en aan de bovenkant het Smakkelaarsveld met 
omgeving. Links onder (in aanbouw) het ap-
partementen- en winkelcomplex Buenos Aires 
met daarnaast de moskee, die eindelijk haar 
definitieve vorm heeft gekregen. Recht tegen-
over de moskee, richting spooremplacement, 
nog een geïsoleerd stukje Lombok, met links 
de Daalsetunnel en rechts de Leidsveertunnel. 
Het silo-achtige gebouw rechts van de Leidse-
veertunnel is het Park Plaza Hotel. Weer een 
stukje verder naar rechts, aan de andere kant 

van het zichtbare deel van de Leidse Rijn, de Van 
Sypesteijntunnel (voor voetgangers en fietsers), 
met daaraan grenzend het restant van de Van 
Sypesteijnkade, waarvan eigenaar NS-Vastgoed 
slechts één huis laat staan. 
Op het gras, rechts van het midden, een tent-
achtig gebouwtje. Het is er pas, en is bedoeld als 
tijdelijke ruimte voor tentoonstellingen, koffie, 
enz. 
Op het ogenblik beweegt zich dagelijks een 
enorme stroom auto’s tussen rechtsonder en de 
Daalsetunnel, linksboven. De Leidseveertunnel 
(de tunnel in het midden) is buiten gebruik, en 
blijft dat ook, behalve voor de tram, die over een 
aantal jaren terugkeert naar de Binnenstad.

De toekomst
De toekomst: het asfalt dat nu evenwijdig aan de 
kop van Lombok loopt, verdwijnt, zodat aan-
sluitend aan de bebouwing een breed autovrij 
gebied ontstaat. De Leidse Rijn wordt weer 
zichtbaar en bevaarbaar in de richting van de 
Leidseweg. Iedereen is het over dit deel van de 
plannen eens. 
Dankzij verkeersbelemmerende maatregelen op 
de Croeselaan en (straks) bij de Oudenoord gaat 
het verkeer over het Westplein afnemen. (Zie 
ook bladzijde 9) Maar over de vraag hoeveel er 
overblijft en hoe dat dan moet worden verwerkt, 
denken de buurt en de gemeente verschillend. De 
Ontwikkelgroep vindt 5 à 6.000 auto’s per etmaal 
het maximum, de ambtenaren houden het op 
ongeveer 15.000 auto’s via een tweebaansweg 
en een viaduct. 

Auto’s onderlangs
Lombok is altijd beloofd dat het Westplein zou 
worden verlost van het doorgaande verkeer. Er 
zou een tunnel komen. Voor die tunnel en voor 

de bevaarbare Leidse Rijn was al (maar onvol-
doende) geld gereserveerd. Dat geld is inmiddels 
in tekorten in de rest van het Stationsgebied 
gestopt en de toegezegde rijkssubsidie valt weg 
door vertraging van de plannen. 
Door de tunnel-impasse dreigen alle onderdelen 
van het plan te stagneren, maar dat is helemaal 
niet nodig. Op korte termijn kan er al veel tot 
stand komen, vindt de Ontwikkelingsclub Door 
de bundeling van alle autoverkeer ontstaat ruimte 
voor het water van de Leidse Rijn en het fietspad 
daarlangs, een markt, mobiele tuinen en een 
backpackershotel.
Fred Dekkers ziet het allemaal al voor zich: ‘een 
prettig en levendig Lombokplein en omgeving 
voor alle bewoners, mensen die in het Stations-
gebied werken en jonge toeristen. Een stukje 
Berlijn/Kreuzberg in hartje Nederland.’ 
Intussen blijft de aanleg van de tunnel een zeer 
belangrijk punt. Vandaar de actie ‘Verbind West... 
Auto’s Onderlangs’. Teken de petitie via de web-
site www.lombokcentraal.nl •
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Westplein © Rob van der Lingen

Ter gelegenheid van zijn zeventigjarig jubileum 
pakt het Utrechts Monumenten Fonds op 16 en 
17 november op allerlei plaatsen in de Binnenstad 
uit met evenementen. Centraal staat de presen-
tatie van het boek Van licht en steen, dat Ingmar 
Heytze (tekst) en Daan Verschuur (foto’s) maak-
ten over de huizen van het Fonds. Om vijf uur 
zondagmiddag houdt Heytze in de Geertekerk een 
verhaal over zijn ervaringen bij het schrijven van 
het boek. Van licht en steen is tijdens het jubile-
umweekend te koop voor een tientje. Daarna is de 
prijs 17,50. utrechtsmonumentenfonds.nl •

Monumenten Fonds pakt uit
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Nieuwe tijden, nieuwe termen, nieuwe 
inhouden. Doenja Dienstverlening, één van 
de opvolgers van welzijnsorganisatie Cumu-
lus, is in de Binnenstad belast met ‘sociaal 
makelaarschap’. Jan Buyze, die dit coördi-
neert, vertelt wat we daaronder moeten 
verstaan: ‘Zeg maar het oude kinderwerk en 
het oude opbouwwerk.’

Een makelaar is iemand die partijen aan elkaar 
koppelt, en vervolgens uit het beeld verdwijnt. 
De sociaal makelaars van Doenja doen voorlopig 
meer, als dat nodig is. Zo is Petra Slagboom - vroe-
ger in dienst van Cumulus, nu van Doenja - nog 
steeds het bekende gezicht in speeltuin De Kleine 
Dom in de Lange Nieuwstraat. 
Hoe lang ze daar nog dagelijks is, valt niet te zeg-
gen. Buyze: ‘De bedoeling is dat de buurt de speel-
tuin helemaal overneemt, maar we willen de zaak 
niet forceren. We laten het niet uit onze handen 
vallen; we gooien het kind niet met het badwater 
weg. Het kan ook zijn dat er op bepaalde tijden 
toch iemand van ons aanwezig blijft. Er zijn al 
ouders uit de Binnenstad die zeggen: ‘We betalen 
liever dan dat we het zelf doen’. Maar hoe dan 
ook, de tijd dat er vanzelfsprekend beroepskrach-
ten waren is voorbij. Uiteindelijk krijgen wij een 

coachende rol, als daaraan behoefte is’.
Cumulus hield zich, wat het kinderwerk betreft, 
voornamelijk bezig met de speeltuin, met activi-
teiten in het buurthuis en met de Kinderraad. De 
activiteiten in het buurthuis zijn al opgehouden, 
maar de Kinderraad bestaat nog steeds. Doenja 
blijft daarbij betrokken, en gaat intussen kijken 
of in delen van de Binnenstad, waar Cumulus 
niet kwam, ook iets voor kinderen op poten kan 
worden gezet. 

Zelfredzaamheid
Doenja Dienstverlening (DD) doet in de Bin-
nenstad niet het maatschappelijk werk. Die taak 
is terechtgekomen bij U-Centraal. DD doet dus 
- met veel minder menskracht dan Cumulus - de 
groepen en U-Centraal de individuen. 
Behalve op kinderen richt Doenja zich vooral op 
kwetsbare ouderen. Voor de andere ouderen 
ziet ze voor zichzelf geen taak. Jan Buyze: ‘Hun 
zelfredzaamheid is groot, maar voor de ouderen 
die het wèl nodig hebben, moet je er wel zijn.’ 
Hoe dat vorm krijgt is nog niet helemaal duide-
lijk. Cumulus werkte veel samen met het Bar-
tholeumgasthuis. Het ziet er naar uit dat Doenja 
dat ook gaat doen. In de oude tijd speelde het 
Buurthuis Oudegracht een centrale rol in het wel-

Doenja: het nieuwe welzijnswerk
Dick Franssen

Het Bartholomeus Gasthuis stelt 
ouderen die geen computer, smartp-
hone of tablet hebben in staat toch 
digitaal verbonden te zijn met hun 
familie. Het geeft, gedurende een 
jaar, kosteloos honderd bewoners 
van de Binnenstad een speciaal 
digitaal fotolijstje. Hierop zijn heel 
eenvoudig foto’s en korte berichten 
te ontvangen die door de familie 
verstuurd worden.
De foto’s en berichten verschijnen 
vanzelf in het fotolijstje, de ontvan-
ger hoeft hiervoor niets te doen.
Voor de familie wordt het daarmee 
veel leuker én makkelijker om bij-
zondere en leuke momenten direct 

Gratis digitale fotolijstjes voor 
ouderen

De patiënten kwamen er al, en er was ook al een open dag geweest. Wat 
nog ontbrak was de officiële opening van het Gezondheidscentrum Bin-
nenstad. Die gebeurde met de onthulling van het naambord op de gevel, 
waarna zangeres Machteld van der Putte de genodigden vanaf het balkon 
op belcanto tracteerde. Ze ging vervolgens als zingende gids het grote 
gezelschap voor bij een rondgang door het gerenoveerde gebouw op de 
Van Asch van Wijcklade 28, waar vroeger de beroemde fysioloog Donders 
(standbeeld op het Janskerkhof) zijn onderzoeken deed.
Het gezondheidscentrum is ontstaan door samenvoeging van de huisart-
senpraktijken Binnenstad en Kievitstraat. Verder bestaat het uit apotheek 
(Koerts), fysiotherapie, diëtiste, laboratorium, psycholoog, cesartherapie en 
maatschappelijk werk. 
De huisartsenpraktijk Binnenstad moest zich vroeger in de Breedstraat 
behelpen op een vloeroppervlakte van 110 meter. Het nieuwe onderkomen, 
eigendom van de gemeente, is tien keer zo groot. •

Balkonscène

te delen. De oudere heeft daardoor 
het gevoel meer betrokken te zijn bij 
het dagelijks leven van de familie.
Voor dit proefproject, Familie-LinQ 
geheten, is een speciaal team op-
gezet. Het wil de komende maan-
den onderzoeken of het fotolijstje 
inderdaad meerwaarde biedt. De 
werving onder de eigen bewoners 
van het Bartholmeus Gasthuis is al 
begonnen, nu is het tijd om ook 
zelfstandige ouderen in de Binnen-
stad hiervoor uit te nodigen. Bent u 
geinteresseerd, neem dan contact 
op per e-mail info@f-Linq.nl of bel 
06-24384513. •

zijnswerk. In de opzet van de gemeente zou het 
buurthuis sluiten, maar bewoners accepteerden 
dat niet. Ze richtten een stichting op en willen nu 
als buurthuis In de 3 Crone zelfstandig verder-
gaan. Buyze: ‘Ze zijn behoorlijk wat mans, maar 
als het nodig mocht zijn, kijken we wat we voor 
ze kunnen doen’.
doenjadienstverlening.nl /j.buyze@doenjadientve
rlening.nl •

Dick Franssen

Zorg en Hoop

Marianne Baghuis herstelde, met veel hulp uit de 
buurt, de muurschilderingen die ze 25 jaar geleden in 

De Kleine Dom maakte, en voegde er nog verscheidene 
aan toe  © Sjaak Ramakers

Stichting Gullie biedt meditatietraining aan in de werfkelder van Oude-
gracht 210. Het is een doorlopende groep die eens per veertien dagen bij 
elkaar komt. Cursisten leren diverse meditatievormen en kunnen zo ontdek-
ken welke het beste bij hen past. De kosten zijn drie euro per bijeenkomst, 
inclusief thee of koffie. www.gullie.info/meditatie/index.html •

© Ben Nijssen

Meditatie in werfkelder
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www.wijkraadbinnenstad.nl
Toezicht en handhaving zeer matig

‘De historische Binnenstad is een aantrekke-
lijk gebied waar dagelijks veel mensen verblij-
ven om te wonen, werken, winkelen en re-
creëren. Het gemeentelijke toezicht richt zich 
dan ook op het in stand houden van een vei-
lige, aantrekkelijke, toegankelijke en leefbare 
Binnenstad.’ Aldus de gemeente in de nota 
Handhaving openbare en bebouwde ruimte. 
Een aantal bewoners en ondernemers vindt 
dat de gemeente op diverse terreinen er niet 
in slaagt om de veiligheid en leefbaarheid in 
stand te houden, laat staan te verbeteren.

De veiligheid en de leefbaarheid in de Breedstraat-
buurt is verbeterd sinds de prostitutie daar is ver-
dwenen. Het gemeentebestuur moet zich nu sterk 
maken om de panden waar de dames konden 
werken een andere bestemming te geven. In 2006 
had de wijkraad al geadviseerd om de prostitutie 
in de Hardebollenstraat te beëindigen. We heb-
ben toen gewezen op de actie van de gemeente 
Arnhem om in het Spijkerkwartier de prostitutie te 
beëindigen. Dat is toen gelukt met een uitspraak 
van de Raad van State.
Nu is er sprake van ernstige overlast en aantasting 

van de leefbaarheid in het zuidelijk Museumkwar-
tier. De bewoners eisen dat ook hier de leefbaar-
heid en de veiligheid weer terugkomt. Niet alleen 
een taak voor toezicht en handhaving, maar ook 
voor de betrokken instellingen, Victas, Altrecht, 
Leger des Heils en de daklozenopvang.

Te smalle doorgangen
De vele terrassen in de Binnenstad trekken bij 
mooi weer veel bezoekers. Dat wordt in de buiten-
landse beoordelingen van Utrecht tot de positieve 
punten van de stad gerekend. Bewoners klagen 
over de te smalle doorgang bij een aantal terras-
sen; officieel moet een pad van anderhalve meter 
vrij gelaten worden. Dat is eigenlijk te smal voor 
mensen met kinderwagens, rollators en rolstoelen. 
Hinderlijke, niet legale, uitstallingen op stoepen en 
smalle straten beperken ook de doorgang. Behalve 
intensiever toezicht en handhaving, moeten ook 
de regels voor de terrassen worden aangepast zo-
dat er meer ruimte voor voetgangers overblijft.

Tegen de rijrichting
De Binnenstad heeft ook overlast van gestalde en 
rijdende fietsen. Het gemeentebestuur is bezig met 

maatregelen om de problemen op te lossen, maar 
voorlopig is daar nog weinig van te merken. Het 
verstoort het beeld van de Binnenstad en bewoners 
en ondernemers hebben last van beperking van de 
ruimte voor voetgangers en winkelend publiek.
Fietsers, bromfietsers en zelfs scooters gedragen 
zich hinderlijk op plekken waar het fietsen niet 
is toegestaan. Op de wandelpaden inhet Zo-
cherplantsoen, vooral van de delen Hieronymus-
plantsoen, Lepelenburg en Servaasbolwerk is het 
gevaarlijk en als je er iets van zegt, kan je nog een 
grote mond krijgen. Af en toe zie je er twee poli-
tieagenten op de fiets rijden. Hetzelfde geldt voor 
het voetgangersgebied in het centrum. Het toe-
zicht is minimaal. Op de Oudegracht, ten noorden 
van de Viebrug en ten zuiden van de Gaardbrug, 
rijden steeds meer fietsers en bromfietsers tegen 
de rijrichting in, dit leidt tot gevaarlijke situaties 
vooral als er ook nog auto’s rijden. Ook hier wordt 
niet of nauwelijks opgetreden.
Ondanks dit alles blijft Utrecht een heerlijke stad 
om te wonen, werken en te recreëren. Maar het 
kan nog veel beter. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Emmaboom treurt

Nadat bij de Weerdsluis een boom omviel en dertig meter kademuur met zich 
meenam, zijn de bomen verderop langs de Bemuurde Weerd op ombarmhartige 
wijze onder handen genomen. Om meer instortingen te voorkomen werden ze tot 
vogelverschrikkers gereduceerd. 
Ook de treurwilg op het Lepelenburg (foto) is erg toegetakeld. Dat moest gebeuren 
omdat de kruin er slecht aan toe was. Vanuit een hoogwerker zag de gemeentelijk 
boominspecteur holtes en gaten in de kop. De treurwilg, geplant na het overlijden 
van koningin Emma in 1934, heeft in de loop der jaren veel te lijden gehad. In 1979 
liep ze schade op bij de Tivoli-brand, vijftien jaar terug kwam een luchtballon bij 
een noodlanding in de kruin terecht. 
Nog meer bomenellende: op de Neude is een witte paardenkastanje gerooid we-
gens gevaar voor afbrekende takken. Hij had de bloedingsziekte. • 

© Rop van der Lingen

© Wim Horst

Steeds meer gevelstenen

Dankzij de activiteiten van het Gevelste-
nenfonds en de inzet van de werkgroep 
Directe Voorzieningen van de gemeente 
wordt de Binnenstad steeds meer gevel-
stenen rijker. Zo is pas in de Brandstraat 
(tussen de Springweg en de Oudegracht) 
een steen geplaatst ter herdenking van 
de Vrede van Utrecht. Op de gevel van 
het vroegere Centraal Israelitisch Wees-
huis , Nieuwegracht 92, kwamen boven-
dien replica’s terug van de tekststenen, 
die de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog 
verwijderd hadden. De in de Binnenstad 
wonende beeldhouwer Richard Wending 
maakte de stenen. 
De afgelopen jaren realiseerde het Fonds 
een replica van een honderd jaar oud 

reclamebord van de Koninklijke Neder-
landse Hemdenfabriek boven een poortje 
op het Wed, restauratie van vijf stenen 
(In de 3 krone, Oudegracht 227, De zak-
kendragers, Oudegracht 242, Koning 
David, Oudegracht 122 en De 2 koppen, 
Zoutmarkt) en de uitgifte van een boekje 
met een wandeling langs gevelstenen op 
de Oudegracht.
Lezers van de Binnenstadskrant kunnen 
bij Paul Krijnen, secretaris van het Fonds, 
het boekje afhalen voor 4,50 (normaal 
7,50). Bij hem is ook nog een ander 
boekje van het Fonds, met een aantal 
wandelingen door de Binnenstad, te krij-
gen voor 7,50 (normaal 12,50).
p.krijnen@casema.nl • 

Steeds meer gevelstenen

Dankzij de activiteiten van het Gevelste-
nenfonds en de inzet van de werkgroep 
Directe Voorzieningen van de gemeente 



Wijkwethouder Binnenstad 
Mirjam de Rijk houdt dit jaar nog 
twee spreekuren: op dinsdag 
19 november en 17 decem-
ber 2013. Aanmelden kan tot 
uiterlijk één week van tevoren 
via 030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl •
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De binnenstad is het visitekaartje 
van Utrecht. Daarom zijn teams van 
Stadswerken dagelijks in de weer om 
de straten schoon te houden. Een 

nette stad is niet alleen prettig voor 
het plaatje, het draagt ook bij aan de 
leefbaarheid. Daarom zoekt Stads-
werken steeds naar manieren om 

Overvolle prullenbakken, peuken op straat en ander zwerfvuil. 
De binnenstad krijgt elke dag heel wat rommel te verduren. De 
gemeentelijke afdeling Stadswerken zorgt dagelijks voor een nette 
binnenstad. Maar het kan schoner. Daarom test de gemeente een 
nieuw veegplan. ‘We volgen het vuil.’

bladblazers, veegkarren en handvegers 
nog slimmer samen te laten werken. 
Een nieuw veegplan zorgt dat de stad 
schoner wordt én blijft. 
 
Ruimte 
Het nieuwe veegplan houdt in dat de 
teams van Stadswerken effectiever en 
flexibeler aan de slag gaan. ‘Al voor 
de drukte zijn veegteams aan het 

Wijkbureau Binnenstad

werk’, vertelt Jan Nicolaij, gebieds-
manager West en Binnenstad. ‘Ze 
starten om half zes. Dan hebben 
ze namelijk de ruimte om de bin-
nenstad schoon te maken met veeg-
auto’s en blazers. Zodra vrachtauto’s 
komen laden en lossen, en wanneer 
forensen de stad binnenkomen, 
vertrekken de veegkarren en blazers 
weer. Die gaan dan aan de slag in 
omliggende wijken. Ondertussen 
blijven er de hele dag handvegers, 
actief in het winkelgebied, bij-
voorbeeld om de prullenbakken te 
legen.’ 

Route
Er is goed nagedacht over de routes 
van de veegteams. ‘We volgen het 
vuil’, zegt Nicolaij. ‘Van het stations-
gebied naar de binnenstad. En an-
dersom. Daarnaast hebben we het 
aantal veeg-uren verdubbeld. Eerder 
werkten we van zeven tot drie. Nu 
van half zes tot elf uur. Dat doen we 
in twee ploegendiensten. We vegen 
meer, eerder en later. Om overlast 
voor omwonenden te beperken, 
draaien de machines waar mogelijk 
niet op volle toeren. Daarnaast wer-
ken we aan het verduurzamen van 
de machines. Zo zijn de bladblazers 
al elektrisch. En we hopen in de 
nabije toekomst veegkarren aan te 
schaffen die rijden op aardgas.’ •

Schoonmaakteam Binnenstad Stadswerken’ © Willem Mes

Het afval achterna

Spreekuur  
wijkwethouder

Groen idee? Kom ermee!

Kom naar de informatieavond over 
het Wijkgroenplan

Voor dit wijkgroenplan binnenstad 
is 420.000 euro beschikbaar. 
Utrecht werkt aan een duurzame 
groene stad, waar iedere inwoner 
op loopafstand kan genieten van 
een park of plantsoen. Het wijk-
groenplan draagt bij aan dit doel. 
Het wijkgroenplan binnenstad start 
met een wensenlijst van bewoners 
voor mooier groen, dat zichtbaar en 
openbaar toegankelijk is in de straat 

of buurt. De groene ideeën die opge-
nomen worden in het wijkgroenplan 
worden binnen een tijdsbestek van 
twee tot drie jaar uitgevoerd. 

Tot en met 28 november 2013 kunt 
u als wijkbewoner van de Binnenstad 
groene ideeën indienen via het ideeën-
formulier op www.utrecht.nl/
wijkgroenplanbinnenstad of in de 

Kom naar de informatiebijeenkomst!
•  Donderdag 14 november 2013
• Van 19:30 tot 21:30 uur
• Alleato, Bemuurde Weerd WZ 4, Utrecht

Een extra groene perk, een nieu-
we openbare binnentuin? U kunt 
als bewoner van de binnenstad 
samen met de gemeente Utrecht 
een wijkgroenplan maken. 

folder verkrijgbaar bij het wijkbureau 
Binnenstad. Voor het Wijkwaterplan 
kunt u ook ideeën indienen. U kunt 
dit doen via het formulier van het 
wijkgroenplan of door een mail te 
sturen aan: contentwater@utrecht.nl. 
U kunt zo zelf een bijdrage leveren 
aan de verbetering van het groen in 
uw buurt. •



Ivy waarschuwt ook in Utrecht 
voor diefstal smartphones

De levende smartphone Ivy pro-
beert jongeren via sociale media en 
gewoon op straat te waarschuwen 
voor diefstal. Ivy is een initiatief van 
de politie, horeca-ondernemers en 
de gemeente. Dit landelijke initiatief, 
dat in Utrecht van start is gegaan in 
oktober en doorloopt in november, is 
nodig omdat het aantal aangiftes van 
smartphones het laatste half jaar fors 
is gestegen. 

Tivoli weg op de Oudegracht. 
En nu?

Het pand aan de Oudegracht 245 
waar Tivoli gevestigd is, is eigen-
dom van de gemeente Utrecht. 
Het maakt samen met een aantal 
panden aan de achterzijde zoals de 
Regentenzaal, onderdeel uit van een 
voormalig kloostercomplex. De ge-
meente Utrecht wil deze panden als 
geheel dan wel in delen in erfpacht 
uitgeven. De gemeente onderzoekt 
nu onder andere de bouwkundige, 
functionele en juridische mogelijk-
heden van het complex. Binnenkort 
wil de gemeente (buurt-)bewoners, 
ondernemers, organisaties en 
professionals raadplegen voor het 
formuleren van randvoorwaarden 
voor een nieuwe invulling van deze 
bijzondere plek.

Op dit moment kan de gemeente 
niets zeggen over de toekomstige 
invulling. Vooralsnog wordt geen 
enkele functie op voorhand uitge-
sloten. Uiteindelijk zal de gemeente 
waarschijnlijk door middel van een 
openbare inschrijving, waarvoor 
haalbare en realiseerbare plannen 
kunnen worden ingediend, het voor-
malige kloostercomplex daadwerke-
lijk in de markt zetten.

De wijze van uiteindelijke gunning 
en het proces hier naar toe moet 
nog nader uitgewerkt en bekend 
gemaakt worden. Begin 2014 zal 
de gemeente naar verwachting hier 
duidelijkheid over verschaffen. •

Bewustwording
De slogan van de campagne is ‘Hou 
me stevig vast’. Ivy probeert op deze 
manier jongeren bewust te maken 
van de emotionele waarde van hun 
telefoon. 

Je kunt haar volgen via Twitter en Fa-
cebook. Zie hiervoor: www.facebook.
com/SmartphoneIvy •
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De Utrechtse werven vormen de 
ziel van de stad. Maar de parels 
uit het verre verleden hebben 
forse littekens opgelopen door 
rotting en schimmel. Met de 
noodzakelijke restauratie van 
de walmuren is inmiddels een 
(proef)start gemaakt. In overleg 
met bewoners probeert de ge-
meente daarbij de bomen zoveel 
mogelijk te sparen. 

Het herstel van de walmuren aan 
de Oude- en Nieuwegracht en 
de Kromme Nieuwegracht is een 
megaklus. Utrecht is er de komende 
5 à 6 jaar zoet mee. Het is ook een 
ingewikkelde operatie, zegt Rini van 
Veen, beheerder Civiele Constructies 
bij de gemeente Utrecht. ‘We heb-
ben te maken met de riolering in de 
gracht en de bomen op de werven. 
Veel speelruimte is er niet, maar ons 
uitgangspunt is desondanks dat we 
de groene uitstraling van de grachten 
willen garanderen.’

Zoals wellicht bekend verplaatst poppodium Tivoli vanaf het seizoen 
2014-2015 al haar activiteiten van de Oudegracht 245 naar het 
nieuwe onderkomen TivoliVredenburg. De naam Tivoli is een begrip. 
In Utrecht, in Nederland en ver daarbuiten heeft Tivoli een naam 
opgebouwd. Voor velen is de naam onlosmakelijk verbonden aan de 
huidige locatie aan de Oudegracht. 

Steeds vaker hebben dieven het gemunt op smartphones. Vooral 
tijdens de uitgaansavonden en -nachten wordt er regelmatig een 
smartphone uit een broekzak of tas gestolen. 

Wijkbureau Binnenstad

Het plangebied telt zo’n 430 bomen. 
Daarvan vormen er eigenlijk 94 een 
sta-in-de-weg. Na zorgvuldig wikken 
en wegen bleken er 46 behouden te 
kunnen blijven, de overige moeten 
in beginsel wijken. ‘We hebben met 
name gekeken naar het beeldbepa-
lende karakter en de te verwachten 
levensduur. Positief is dat we nieuwe 
bomen terugplaatsen voor de gekap-
te. Daarmee houden we het groen 
ook op langere termijn vitaal.’

‘Ivy op De Neude’ © Willem Mes

Hij begrijpt de zorg van bewoners 
die vrezen voor het verlies van de 
karakteristieke, natuurlijke uitstraling. 
Sterker nog, de gemeente deelt die 
zorg. ‘Het groen is in deze tijd onlos-
makelijk verbonden met de grachten. 
We zitten vanuit onze betrokkenheid 
volgens mij aardig op één lijn. Ik heb 
veel waardering voor de inzet en 
inbreng van bewoners. Door kritisch 
te zijn, houden we elkaar tijdens het 
proces scherp.’

Binnen het beschikbare budget voor 
het nemen van boombesparende 
maatregelen, 2,4 miljoen euro, gaat 
het volgens hem lukken de typerende 
beeldkwaliteit van de grachten te 
waarborgen. ‘We koesteren de 
schatten van de stad! En vergeet ook 
niet dat veruit de meeste bomen pro-
bleemloos kunnen blijven staan.’ •

Werven blijven groen na restauratie walmuren

‘Walmuren Oudegracht’  
© Eddy Steenvoorden



Goed idee? Doe er iets mee!

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Wilt u iets organiseren voor uw buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander idee om de leefbaarheid in de 
binnenstad te verbeteren? De gemeente Utrecht ondersteunt 
initiatieven van bewoners en ondernemers om hun straat, 
buurt of wijk beter, leuker, leefbaarder en veiliger te maken. 

Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget: een budget 
per wijk speciaal voor bewonersinitiatieven. Heeft u ideeën die een 
bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? Vraag het dan snel aan! 
Kijk op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget voor meer informatie en 
om een aanvraag te doen. •

 Voorbeelden van toegekende aanvragen (september-
 november 2013) zijn:
•  Oudegracht, kennismaken met nieuwe buurthuis: lunch en
 borrel  met de nieuwe beheerders van het buurthuis.  
•  Pastoor van Nuenenhof, nieuwe beplanting: nieuwe 
 groeninrichting van de hof. Bewoners onderhouden de hof 
 al jaren zelf.
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Westerkade: de vrolijkste straat van Utrecht

Leefbaarheidsbudget ter beschik-
king. Dat geld wordt onder meer 
gebruikt voor materialen, workshops 
en manifestaties. Van der Kooij: ‘Ook 
willen we van de bijdrage een oude 
auto bekleden. Dat wordt het eerste 
Nederlands Breimuseum.’ Zelf merkt 
ze verschil met de vorige sluiting. 
‘Mensen komen nu toch even een 
kijkje nemen. Dat merk ik ook in mijn 
winkel.’ Reinier Gerritsen van Buro 
TOPIA aan de Westerkade heeft zelf 
weinig last van de sluiting, maar zet 
zich wel in voor het project. ‘Ik ben 
niet afhankelijk van de aanloop van 
klanten zoals de winkeliers. Maar ik 
wil dat dit een aantrekkelijke straat 
blijft. Daar dragen de kleine onderne-
mers die hier zitten aan bij.’ •

der Kooij, eigenaresse van Kinder-
winkel Westerkade en drijvende 
kracht achter het kunstproject. ‘Als 
ondernemer had ik veel last van de 
sluiting. Deze keer besloot ik het 
om te draaien en van een verve-
lende situatie een feestje te maken.’ 
Samen met andere ondernemers 
bedacht ze dit voorjaar een plan om 
de Westerkade op te fleuren. Het 
werd ‘wildbreien.’ Buurtbewoners 
– waaronder studenten, ouderen en 
schoolkinderen – leveren de meest 
uiteenlopende breilapjes bij haar in. 
Het resultaat: een bont gekleurde 
voetgangersbrug- en kade.

Breimuseum
De gemeente Utrecht stelde voor 
het kunstproject een bijdrage uit het 
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Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners 
en ondernemers in de wijk 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.

Wijkbureau Binnenstad: 
Telefoon: 030 - 286 00 00, Email: binnenstad@utrecht.nl, 
Website: www.utrecht.nl/binnenstad, Twitter: @wbbinnenstad
U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken. 
Bel dan voor een afspraak. •

Wijkbureau Binnenstad

‘Kor van der Kooij. Breien rond de Westerkade’ © Willem Mes

Wijkbureau Binnenstad

Van bouwput naar feestje. On-
dernemers aan de Westerkade 
wilden een positieve draai geven 
aan de tweede langdurige afslui-
ting van de fietstunnel. Daarom 
bedachten ze een kunstproject 
dat bezoekers naar de straat 

moet trekken. Sinds dit voor-
jaar sieren kleurige breisels de 
tijdelijke voetgangersbrug en de 
bomen op de kade. 

‘Vorig jaar was ik vooral boos toen 
de tunnel dicht ging’, zegt Kor van 
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Vr 15 Pieterskerk
20.15 Haarlem Voices olv 
Sarah Barrett: Echo’s uit de 
Karpaten; werken van Petro-
vitc, Dvorák, Janácek, Martinu 
en Ligeti; € 15/10

Za 16 Janskerk
11.00 Oecumenisch Lied-
festival mmv o.a. het Vocaal 
Theologen Ensemble olv 
Hanna Rijken en Vocaliber olv 
Richard Vos; premières van 
Leeuwenhage, Missa Bilingua; 
Vos, Je moet het zien; € 24

Za 16 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Jan Hage (orgel); Reger, 
Choral-Phantasie ‘Wachet auf 
ruft uns die Stimme’ opus 52 
no. 12; collecte

Za 16 Muziekhuis 
Loevenhoutsedijk
17.00 Utrecht String Quartet: 
100 years Benjamin Britten

Za 16 Jacobikerk
20.00 Kamerkoor Cantiago 
olv Herman Mussche mmv 
o.a. Gerrit Chr. de Gier (orgel); 
werken van Händel;  
€ 15/12,50

Za 16 Willibrordkerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Cantatrix olv Geert-Jan van 
Beijeren Bergen en Henegou-
wen; Fauré, Requiem; Allegri, 
Miserere; € 20/15

Za 16 Geertekerk
20.15 Kamerorkest Pulcinella 
olv Gijs Leenaars mmv 
Matthew Midgley (contrabas); 
Prokofjev, Sinfonietta; Rota, 
Divertimento voor contrabas 
en orkest; Beethoven, 3e 
symfonie; € 15/10

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Gonny van der Maten 
(orgel); Widor, Symfonie 9; 
collecte

Zo 17 Augustinuskerk
15.00 Gregoriaans Koor 
Utrecht olv Anthony Zielhorst 
mmv Paul van der Woude 
(orgel): Jubileumconcert; gratis

Zo 17 Janskerk
16.00 Vocal group Call en 
The Bach Orchestra of the Ne-
therlands olv Pieter Jan Leusink 
mmv Cor Bakker (piano): The 
Classical PROMS; € 70

Zo 17 Geertekerk
17.00 Ingmar Heytze spreekt 
van licht en steen mmv Ralph 
Meulenbroeks (gamba); 
collecte

Zo 17 Nicola kerk
17.00 Vocaal Ensemble Cer-
camon mmv Berry van Berkum 
(orgel): Afscheidsconcert; mid-
deleeuwse religieuze muziek; 
gratis

Do 21 Geertekerk
20.15 Orkestvereniging 
Musica Den Haag olv Roberto 
Beltrán-Zavala  mmv Carina 
Vinke (alt); Mendelssohn, 
Ouverture ‘Die Hebriden’; 
Mahler, R ckert Lieder; 
Brahms, 
Symfonie nr. 4; € 17,50/15/10

Vr 22 Nicola kerk
20.15 VU-kamerkoor olv 
Boudewijn Jansen mmv het 
Roder Jongenskoor; Britten, A 
Boy was Born; motetten van 
Purcell en MacMillan; € 15/13

Vr 22 Geertekerk
20.30 Kamerkoor Kwintes-
sens mmv oud-dansers van 
het Nederlands Dans Theater: 
Amor; € 20/15 ook op 23 
november

Za 23 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco 
de Graas; Motetten van Britten, 
Poulenc en Peeters; collecte

Za 23 Willibrordkerk
20.15 Alphens Kozakkenkoor 
olv Arkadi Gankin mmv Vik-
toria Pankratova (sopraan) en 
Sheila Moens (bajan); € 12,50

Za 23 Geertekerk
20.30 Kamerkoor Kwintes-
sens mmv oud-dansers van 
het Nederlands Dans Theater: 
Amor; € 20/15 

Zo 24 Willibrordkerk
14.00 Bert den Hertog (orgel); 
Widor, Symfonie € 10; collecte

Zo 24 Josephkerk
15.00 Utrechts Kamerkoor olv 
Wolfgang Lange mmv Ingrid 
Corvers (verteller) en Michiel 
Ockeloen (accordeon): Min-
nebrieven van een Portugese 
non; werken van o.a. Cardoso, 
De Leeuw, Lobo, Tas en Laurid-
sen; € 12/9

Zo 24 Lutherse Kerk
16.00 Collegium Utrecht 
olv Lodewijk van der Ree: 
Shhhh; werken van Brahms, 
Shumann, J.Chr.F. Bach en 
Schönberg; € 12

Zo 24 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Li-
sette Bernt mmv Jan Hage (or-
gel): Lustrumconcert; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Wo 27 Geertekerk
Symfonieorkest Bellitoni olv 
Jurjen Hempel mmv Emmy 
Storms (viool); Wagner, 
Prelude tot Parsifal; Berg, 
Vioolconcert (Dem Anden-
ken eines Engels); Holst, The 
Planets; € 15/13

Do 28  Nicola kerk
20.15 Crea-Orkest olv Bas 
Pollard mmv o.a. Matthias 
Havinga (orgel) en het Neder-
lands Concertkoor; Janácek, 
Glagolitische mis; Rachma-
ninov, The Bells; € 17/12

Vr 29 Geertekerk
20.00 Meezingnacht 
Wereldmuziek; € 15/10/5

Vr 29 Pieterskerk
20.15 Collegium Musicum 
Amsterdam olv Anthony 
Zielhorst: Schrijnende schoon-
heid; werken van Gesualdo en 
Stravinsky; 
€ 15/10

Za 30 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Cantores Martini olv 
Remco de Graas; werken van 
Perotinus en Dufay; collecte

Za 30 Geertekerk
20.15 Kamerkoor 
Decamerone olv Ulrikke 
Findenegg mmv Florian Just 
(bariton): Jubileumconcert; 
o.a. Martinù, madrigalen; 
Nystedt, Immortal Bach; 
€ 14/12

DECEMBER
Zo 1 Nicola kerk
17.00 Vesperdienst mmv 
Marcuscantorij olv Karel 
Demoet en Berry van Berkum 
(orgel)

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Gerrit Maas mmv Susanne 
van Neerbos (sopraan), Ellis 
Dijkstra (alt), Eric Jansen 
(tenor) en Evert Jan Nagte-
gaal (bas); BWV 36 Schwingt 
freudig euch empor; collecte

Za 7 Janskerk
14.30 Vocal Group CALL 
olv Pieter Jan Leusink mmv 
Cor Bakker en Louis van Dijk 
(piano): Kerst met vleugels; 
€ 70; ook op 15 en 24 
december

Za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 7 Geertekerk
20.15 De Philharmonie 
olv Daan Admiraal mmv Marc 
Sabbah (altviool); Vaughan 
Williams, Ouverture The 
Wasps; Walton, Altvioolcon-
cert; Elgar, Symfonie nr. 1

Zo 8 Willibrordkerk
14.00 Utrechts Vocaal 
Ensemble olv Jeroen Spitteler: 
Sterre der zee; Marialiederen; 
collecte

Vr 13 Jacobikerk
19.30 De Nieuwe Philhar-
monie Utrecht olv Johannes 
Leertouwer mmv het Nieuw 
Nederlands Vocaal Ensemble; 
Händel, Messiah; € 32,50; ook 
op za. 14 in de Nicolaïkerk

Vr 13 Aloysiuskerk
20.00 Utrechtse Oratorium-
vereniging olv Roel Vogel 
mmv Orkest van de Utrechtse 
Bachcantate-diensten, 
Marjorie Ginczinger (sopraan), 
Daniëlla Buijck (mezzo-
sporaan/alt), Robert Kuizenga 
(countertenor), Robert Luts 
(tenor), Bert van de Wetering 
(bas) en Wim Wijting (orgel): 
Herdenkingsconcert Vrede 
van Utrecht; Händel, Te Deum 
en Jubilate; Puccini, Messa di 
Gloria; € 25

Vr 13 Nicolaïkerk
20.15 The Gents olv 
Béni Csillag mmv Euwe en 
Sybolt de Jong (harmonium): 
Noël d’Europe; werken van 
Perotinus, Gabrieli, Bach, 
Mendelssohn, Tulev en Pärt; 
€ 19

Vr 13 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv Dirk-
jan Horringa mmv Sára Gutvill 
(verteller) en Giani Lincan 
(cymbaal): Land waar mijn 
hart ligt; werken van Kodály, 
Bárdos, Tormis, Rautavaara, Si-
belius en Mäntyjärvi; € 18/10

Vr 13 Geertekerk
20.00 UVA-Orkest J.Pzn. 
Sweelinck olv Libia Hernán-
dez mmv Nicolas van Poucke 
(piano); Rachmaninov, Symfo-
nische Dansen; Wagenaar, 
Cyrano de Bergerac; 
Gershwin, Pianoconcert in F

Za 14 Nicolaïkerk
13.30 De Nieuwe Philhar-
monie Utrecht olv Johannes 
Leertouwer mmv het Nieuw 
Nederlands Vocaal Ensemble; 
Händel, Messiah;  € 32,50

Za 14 Janskerk
14.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Händel, 
Messiah; € 70; ook op 24, 26 
en 30 december

Za 14 Doopsgezinde Kerk
15.00 Kunstorkest olv Hans 
Lub mmv Saskia Hoogervorst 
en Magda de Jong (blokfluit) 
en Laura Lunansky (viool); 
Bach, Brandenburgs Concert 
nr 3 en 1e orkestsuite; Vivaldi, 
Blokfluitconcert RV 443; Hasse, 
Ouverture l’Olimpiade; 
Hotteterre, Suite no 1 de pièces 
à 2 dessus; € 9/7

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; Koor en orkest van 
de Domcantorij olv Remco de 
Graas; Monteverdi, Mariaves-
pers; collecte

Za 14 Jacobikerk
20.00 USKO olv Gilles Mi-
chels; Mozart, Kyrie in d (KV 
341); Mendelssohn, Aus tiefer 
Not schrei ich zu Dir, deel 1 
en 2 (op. 23); Villa Lobos, 
Sinfonietta 1 “A memoria de 
Mozart”; Beethoven, Mis in C

Za 14 Josephkerk
20.15 Monteverdi Kamerkoor 
Utrecht olv Wilko Brouwers 
mmv Hayo Boerma (orgel): 
Kerst, Oud en Nieuw; Pou-
lenc, Quatre Motets pour le 
Temps de Noël; werken van 
Palestrina en Gabrieli;
€ 15/12,50

Zo 15 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor Saudade 
olv Vincent Doek: Classic 
Hymns & Carols; collecte

Zo 15 Janskerk
20.00 Vocal Group CALL 
olv Pieter Jan Leusink mmv 
Cor Bakker en Louis van Dijk 
(piano): Kerst met vleugels; 
€ 70; ook op 24 december

Wo 18Jacobikerk
20.15 het Orkest Amsterdam 
olv Joan Berkhemer mmv 
Studentenkoor Amster-
dam en Stephanie Firnkes 
(Mezzosopraan); Weber, der 
Beherrscher der Geister; Rota, 
Il Gattopardo; Prokofiev, 
Alexander Nevsky; € 15/12,50

Vr 20 Doopsgezinde Kerk
20.00 Kamerkoor Decibelle 
olv Jelle Leistra: Venite Exulte-
mus; werken van Sweelinck, 
Sisask, Tavener, Whitacre en 
Wood; € 10

Vr 20 Pieterskerk
20.15 Ribattuta Vocal Ensem-
ble olv Dick Duijst: 

O sapientia C kerstmuziek van 
nu; Lukaszewski, O-Antifo-
nen; Hakim, Noëls; Britten, A 
Ceremony of Carols; € 22/11

Vr 20 Geertekerk
20.15 Utrechtsch Studenten 
Concert; Mahler, Vijfde symfo-
nie; W. van Otterloo, Intrada 
voor koper en slagwerk, Sym-
fonietta voor houtblazers en 
hoorns, en Suite voor strijkers;  
€ 13/10

Za 21 Willibrordkerk
14.00 Utrechts Byzantijns 
Koor olv Grigori Sarolea mmv 
Hoorns Byzantijns Mannen-
koor: Utrechts Byzantijnse 
Kerst; collecte

Za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek; collecte

Zo 22 Catharinakathedraal
14.30 Kathedrle Koor Utrecht 
olv Gerard Beemster mmv 
Wouter van Belle (orgel): 
Et in terra pax; werken van 
o.a. Pärt, Vasks en Schütz en 
diverse carols

Zo 22 Domkerk
16.00 Choir of New College 
Oxford olv Edward Higgin-
bottom; traditionele Engelse 
carols, en kerstmotetten van 
Tallis, Palestrina, Sweelinck en 
Bach; € 28/24

Zo 22 Michaelskapel 
(Domtoren)
20.00 Close Focus olv Josette 
Brinkhof en vocaal ensemble 
8 Zonder: Kerstconcert; € 10

Di 24 Janskerk
13.30 Vocal Group CALL 
olv Pieter Jan Leusink mmv 
Cor Bakker en Louis van Dijk 
(piano): Kerst met vleugels; € 

70

Di 24 Janskerk
16.30 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Händel, 
Messiah; € 70; ook op 26 en 
30 december

Wo 25 Janskerk
15.30 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt: Lessons and 
Carols; collecte info www.
scholadavidica.nl

Do 26 Nicolaïkerk
12.00 Sybolt en Euwe de 
Jong (harmoniums), Lauren 
Armishaw (sopraan), Rienk de 
Jong (countertenor), Gerben 
Bos (tenor) en Elbert de Jong 
(bariton): Christmas carols

Do 26 Janskerk
15.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Händel, 
Messiah; € 70; ook op 30 
december

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek; collecte

Ma 30 Janskerk
19.30 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Händel, 
Messiah; €  70
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Wars van stilstand 

Al jaren zet de CDA-fractie zich in om de overlast 
in de Binnenstad te verminderen. In de Breed-
straatbuurt is het de laatste tijd gelukkig rustiger 
geworden – op aandringen van het CDA is extra 
geld vrij gemaakt voor toezicht en handhaving, 
maar ook het sluiten van de ramen in de Harde-
bollenstraat is een opsteker. Wat ons betreft 
blijven die ramen dicht ook en wordt het een 
mooi winkelstraatje.
Op andere plekken neemt de overlast ech-
ter toe. In het Museumkwartier bijvoorbeeld, 
waar met de komst van Victas de hoeveelheid 
(ex)verslaafden enorm is toegenomen. Reden 
voor het CDA om hier bovenop te blijven zitten: 

Onzinnig en oneerlijk autoverbod

De milieuzone, die in 2015 ingesteld dreigt te 
worden, zorgt ervoor dat bepaalde typen (oudere) 
auto’s de Binnenstad niet meer in mogen, op 
straffe van een boete van meer dan € 200. De 
VVD vindt dit een slecht plan en zal waar het maar 
kan dwarsliggen. Waarom is de VVD zo’n fervent 
tegenstander? De effectiviteit is zeer gering. De 
milieuzone wordt gebracht als een maatregel die 
de gezondheid van inwoners gaat verbeteren. 
Dat is natuurlijk een prachtig streven, maar de 
luchtkwaliteit zal slechts marginaal beter worden. 
Er zal dan ook maar een zéér klein tot onmeet-
baar effect op de volksgezondheid zijn. Duitse 
steden mét milieuzone zijn niet schoner gebleken 
dan steden zónder milieuzone. De kosten zijn 
hoog. Alleen al de sloop- en stimuleringsregeling 
kost 3,6 miljoen. Daarmee wordt de luchtkwaliteit 

0,01 microgram/m3  ‘schoner ‘. En dat terwijl met 
niets doen de lucht elk jaar 0,7 microgram/m3 scho-
ner wordt. Zes dagen niets doen is dus effectiever 
dan deze regeling uitvoeren. Burgers die een oude 
auto bezitten binnen de milieuzone moeten die 
straks van de hand doen en een nieuwe kopen. 
Het zijn juist vaak de minder draagkrachtige huis-
houdens die in deze oudere auto’s rondrijden. 

Glazenwasser
Niet alleen de Binnenstadsbewoners met een oudere 
auto zijn straks de klos, iedereen krijgt te maken 
met de milieuzone. De glazenwasser komt niet 
meer. De schilder of aannemer kan niet voorrijden, 
omdat zijn bedrijfsauto niet voldoet. U zult elke 
bezoeker moeten wijzen op de gevolgen van bin-
nenrijden van de milieuzone met een ‘foute auto’. 

Politiek

Dwars klinkt als tegen. U hoort het een raadslid al 
zeggen: ‘Wat een belachelijk voorstel, daar gaan 
we dwars voorliggen!‘. Misschien is het daarom 
wel lastig om in deze dwarse themaeditie van de 
Binnenstadskrant iets over ‘dwars’ te schrijven. 
D66 is namelijk van nature geen dwarse partij. 
Natuurlijk stemmen we wel eens tegen bepaalde 
voorstellen of moties, bijvoorbeeld omdat de 
financiële onderbouwing niet deugt. Of omdat 
het niet strookt met ons verkiezingsprogramma. 
Of omdat u onvoldoende in staat bent gesteld 
om invloed uit te oefenen op bepaalde plan-
nen. Veel vaker zal D66 proberen een plan met 
amendementen te verbeteren of te zoeken naar 

mogelijkheden om positieve punten uit plannen 
in elk geval wel te realiseren. Dat hoort bij de 
open politieke stijl van D66 en daarom steunen 
we, als coalitiepartij, heel vaak voorstellen van de 
oppositie.

Veel waargemaakt
Soms is het wel makkelijker om je op te stellen als 
een dwarse partij. Heel hard schreeuwen dat je 
overal tegen bent levert een partij vaak veel aan-
dacht op. Het klinkt ook lekker stoer. En belang-
rijker: je hoeft dan als partij geen verantwoor-
delijkheid te dragen voor de negatieve kanten 
van een politieke afweging. Lekker dwarsliggen. 

                     Overlast 
in Museumkwartier 

Niet welkom in Utrecht
De economische gevolgen zijn ongewis en slecht 
onderzocht, maar zeker is dat er minder omzet 
zal zijn voor ondernemers binnen de milieuzone, 
die het nu al zwaar genoeg hebben. Een deel van 
het klantenbestand zal de stad links laten liggen 
en elders gaan winkelen of recreëren. Alle grote 
trekpleisters liggen binnen de milieuzone: van 
Jaarbeurs tot Spoorwegmuseum, van Domtoren 
tot TivoliVredenburg en van Stadsschouwburg 
tot Centraal Museum. Allemaal prachtige instel-
lingen die straks voor veel bezoekers per auto 
onbereikbaar worden.
De milieuzone is vooral een signaal aan heel Ne-
derland dat Utrecht een stad is waar automobilis-
ten niet welkom zijn. 19 maart 2014 zijn er weer 
verkiezingen. Er valt gelukkig iets te kiezen. • 

André van Schie, raadslid

wij hebben de burgemeester en de verantwoor-
delijk wethouder gevraagd om zo spoedig moge-
lijk, samen met de instellingen in het gebied, tot 
een goede aanpak te komen. Zorg en veiligheid 
moeten hier hand in hand gaan.
Wij horen graag uw ervaringen en of u ver-
anderingen ziet in uw buurt. U kunt daarvoor 
mailen naar cda@utrecht.nl of bellen naar 030-
2861123 of direct contact opnemen met onze 
woordvoerder veiligheid & zorg Eiko Smid via 
e.smid@utrecht.nl
 
Achterstallig onderhoud
Gelukkig hebben er zich bij het inzakken van een 
kademuur op de Bemuurde Weerd geen ongeluk-
ken voorgedaan en lijkt de schade te overzien, 
maar het is wel weer een teken aan de wand. 
Onze straten, steegjes, werven en kades hebben 
voortdurend aandacht en onderhoud nodig. De 

Maar... wat wilde u ook al weer toen u stemde? 
U wilt toch dat er iets met uw stem gebeurt, dat 
de partij van uw keuze verantwoordelijkheid durft 
te dragen, zoekt naar oplossingen in plaats van 
tegenstellingen?
Het duurt niet lang meer tot u een nieuwe 
gemeenteraad mag kiezen. Het is de tijd waarin 
partijen terugkijken naar wat er uit het oude 
verkiezinsprogramma gerealiseerd is en wat 
in de nieuwe raadsperiode gerealiseerd moet 
worden. Terugkijkend durven we te stellen dat 
we heel veel waar hebben kunnen maken van 
onze verkiezingsbeloftes, wat met een dwarse 
opstelling nooit gelukt was. Dwarsliggen leidt tot 
besluiteloosheid en stilstand. Daarom zal D66 ook 
in de nieuwe raadsperiode kiezen voor een open, 
constructieve en besluitvaardige opstelling. Niet 
dwars, maar wars van stilstand. •

afgelopen jaren heeft de coalitie van Groenlinks, 
PvdA en D’66 het achterstallig onderhoud laten 
oplopen, zodanig dat de toezichthouder op de 
gemeentefinanciën, de provincie, constateerde: 
‘de realiteitswaarde van de begroting staat hier-
mee onder druk’. Dat betekent dat noodzakelijke 
investeringen niet in de begroting zijn opgeno-
men en in de toekomst tot meer noodreparaties 
zullen leiden. Ook het grote project om wal- en 
kluismuren op te knappen heeft dit jaar forse 
vertraging opgelopen.
Het CDA is daar niet blij mee. In onze tegenbe-
grotingen hebben we de afgelopen jaren telkens 
voorgesteld extra geld uit te trekken voor onder-
houd van onze openbare ruimte. 

Mail naar cda@utrecht.nl of neem contact op met 
fractievoorzitter Sander van Waveren via s.van.
waveren@utrecht.nl of bel 06-14367390. •
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Evenwicht 
terugbrengen

Manenburg straks 
droog

De kanonkelder van bolwerk Manenburg, één van 
de overgebleven stadsverdedigingswerken uit de 
tijd van Karel V, krijgt een nieuw glazen koepeldak. 
Het huidige lekt al vijftien jaar, zit vol barsten en laat 
niet al te veel licht door. Bovendien werkt de ijzeren 
constructie. 
Stadsherstel Midden-Nederland dat namens Mitros 
het bolwerk beheert, plaatst nu een dak dat uit drie 
lagen glas bestaat en vuilafstotend is. 
De kanonkelder is pas na de Tweede Wereldoorlog 
overkapt als atelier voor beeldhouwer Pieter ‘d 
Hondt. Na zijn dood stond het lange tijd leeg . Nu 
werken er de beeldhouwers Amiran Djadashvili en 
Dick Aerts. •

Politiek

© Sjaak Ramakers

Het thema dat we voor deze Binnenstadskrant 
van de redactie kregen was  ‘tegendraads ‘. 
Je zou ook ‘onconventioneel’ of ‘buiten de 
gebaande paden’ kunnen schrijven. Ik moest 
gelijk denken aan het fietsverkeer in en rond de 
Binnenstad. Al jaren groeit het aantal Utrechters 
en tegelijk ook het aantal fietsers én de afstand 
die ze afleggen. Vaak door de Binnenstad, niet 
omdat ze hier altijd moeten zijn, maar omdat het 
nu eenmaal de kortste route is.
De ChristenUnie vindt meer fietsen een goede 
zaak. Het is zowel voor de fietser als voor de 
omwonende gezonder, die laatste hoeft immers 
minder auto’s te zien passeren. Op sommige stuk-
ken is de grens echter wel bereikt: fietsfiles zijn in 
de spits een bekend probleem.
Onconventionele oplossingen zijn mogelijk een 
uitkomst. De inzet van acteurs,  ‘fietsbarbaren ‘, 
om mensen op andere routes te wijzen, was dat 
niet: te duur en niet effectief. Het beter aanwij-
zen van alternatieve fietsroutes komt al meer in 
de buurt. Heel interessant is het plan van Cen-
trummanagement Utrecht om een ‘fietssnelweg’ 
om de Binnenstad te leggen. In plaats van korter, 
maar langzamer, fiets je dan iets langer, maar wel 
sneller. Daar horen we binnenkort vast meer van.
Tegendraadse oplossingen zijn er ook nodig voor 
het stallen van de vele fietsen. Het huren van 
winkelpanden om ze kwijt te kunnen, zoals nu 
aan de Mariaplaats, is maar een druppel in een 
fietsenzee. Als u nog creatieve oplossingen 
heeft voor het stallen van fietsen, dan hoort de 
ChristenUnie het graag. •

Jan Wijmenga, fractievoorzitter

                     Tegen de
          stroom in

Dwars, dat kan de Binnenstad zeker zijn. Ik herin-
ner me een indrukwekkende actie van een aantal 
jaren geleden toen de gemeente een post voor 
heroïneverstrekking onder toezicht in de zuide-
lijke Binnenstad wilde vestigen. Er was uitdruk-
kelijk aan de buurt beloofd dat er geen stedelijke 
overlast gevende voorzieningen meer bij zouden 
komen. Toen de wethouder het woord nam om 
informatie te geven waarom er toch een plek 
zou komen stond een inwoner op en zei dat er 
kennelijk geen ruimte was om er nog echt over 
te praten, het besluit was immers al genomen. Hij 
trok zijn jas aan om weg te gaan en zonder dat 
er een afspraak over gemaakt was volgde de hele 
zaal zijn voorbeeld en verliet de zaal.
Ook nu er sprake is van overlast door Victas, de 
opvang in de Catharijnesteeg, Altrecht en het 
Leger des Heils zijn bewoners dwars. Omdat er 

Voor een goede democratie is een dwarse burger 
onmisbaar. Die dwarse burger – en dan bedoe-
len we ook organisaties van burgers en direct 
belanghebbenden – kan het stadsbestuur scherp 
houden, beslissingen en uitvoeringspraktijken 
verbeteren of controleren, soms beleid afdwingen 
of juist voorkomen. De voorbeelden zien we in 
de dagelijkse praktijk van de Binnenstad: als het 
gaat om consequente handhaving, het horeca-
beleid en de -praktijk, straatmanagement in de 
Breedstraatbuurt, , detaillering van de ‘bomen 
en werven-aanpak’, herinrichting van de Maria-
plaats e.o., verkeersinrichting van kruisingen als 
Nachtegaalstraat/LucasBolwerk/Singel en last but 
not least: de gebiedsinrichting inclusief verkeer 
en overlast rond het Stationsgebied.
Nog steeds wordt GroenLinks geïnspireerd door 
het dwarse verzet van de burgers in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw tegen de Sin-
geldemping, waardoor we nu met onze raadscol-
lega’s de versnelde opengraving van het laatste 
stukje Catharijnesingel bijna voor elkaar hebben 
gekregen. In de geest van het dwarse verzet van 
de vroegere Werkgroep Herstel Leefbaarheid, 
pakken we als GroenLinks-wethouders stevig aan 
als het gaat om het behoud van de woonfunctie 
in de Binnenstad .

Binnen de marges
Net als de dwarse burger krijgt ook de ge-
meenteraad niet altijd zijn zin. Het formeel 
“hoogste orgaan” van de stad is vaak (zie het 
Stationsgebied) al geketend door langjarige en 
gedetailleerde contracten met allerhande grote 
ontwikkelende partijen in de stad. Dan probeer je 
binnen de niet dichtgetimmerde marges nog wat 
te bereiken, zoals nog een beetje zicht op het 
water in de Singel door de bodemplaat van Hoog 
Catharijne, of nog extra fietsenstallingsruimtes 
in plaats van autoparkeerplaatsen, of nog betere 
fietsroutes, of toch (in de toekomst) trappen aan 
de “Rabobrug” mogelijk maken, of toch een 
betere kwaliteit van de openbare ruimte zoals bij 
Stationsplein Oost (stadszijde) en West (met een 
verbeterde vormgeving van het Forum).
Terecht is er in de Binnenstad angst voor de 
ontwikkelingen rond Altrecht/W.A.Huis. Juist om 
de “dwarse” burger meer kans te geven hebben 
we er in de Raad voor gepleit om hier meer dan 
de standaard participatielijn te volgen. Wij willen, 
dat voordat er een ontwerp Stedenbouwkundig 
Plan van Eisen op tafel ligt, er met de buurt wordt 
gesproken en hun angsten en wensen (en eisen) 
opgehaald worden. Dat kan dan in het Plan wor-
den opgenomen. In de ogen van GroenLinks is er 
wel wat vertrouwen te herstellen in de (zuidelijke) 
Binnenstad, na al het gedoe rond Victas. Liever 
dwars vooraf dan dwars achteraf. •

Chiel Rottier, raadslid GroenLinks

bijvoorbeeld methadonverstrekking in de ABC 
straat plaats vindt. Terwijl de vorige directeur be-
loofd had dat dit niet zou gebeuren.Als beloften 
geschonden worden past dwarsheid en verzet.
Dat laat zien dat bewoners betrokken zijn en voor 
hun woonomgeving willen opkomen. De Bin-
nenstad blijft voor de PvdA een mix van wonen, 
werken, winkelen en uitgaan. Je moet voortdu-
rend daar het juiste evenwicht in vinden.

Patatzaken
Waar het mis gaat is als belangen van een enkele 
ondernemer er toe leiden dat velen er doorlo-
pend last van hebben. Ik denk dan aan het voor-
beeld van de patatzaken in de korte Jansstraat 
die niet eens een toilet bezitten. Zij verkopen hun 
waar vooral als de kroegen uitgaan, tussen drie 
en zes uur ’s nachts is het daar druk met klanten 
die veel gedronken hebben, lawaai maken, over-
geven etc. Daar is het evenwicht dus zoek.
Ook als een zaak na elf uur ’s avonds in de 
stad blijft bezorgen met lawaaiige brommers: 
grote overlast voor mensen die er net boven of 
tegenover wonen. Hier past dwarsheid om af te 
dwingen dat deze ondernemer met bijvoorbeeld 
elektrische scooters het evenwicht terug brengt. •

Sytse Koopmans, raadslid

                    Dwars 
helpt (soms)
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Asylzoeker
Hij zit op een bankje in een park
in een stad in een land
en niets kan hij het zijne noemen –

Ik zit naast hem
onze blikken kruisen elkaar
worden een gesprek
zijn dossier klapt open:
Afghaan, studie, leraar,
vloeiend in vijf talen,
op elke straathoek de dood,
gevlucht, via dollars, vele wegen en
een gammel bootje.

Hij noemt op wat nu het zijne is:
een stukje wereld zonder geweld,
een arts met pillen voor de stress,
een advocaat en het wachten op
een ja of op een nee,
onzekerheid, al zes jaar lang,
Allah en het vijfmaal bidden op een dag,
hij wil werken maar werken mag hij niet,
het nutteloos en eenzaam zijn,
het dossier klapt dicht.

Ik sta op hij staat op
schudt mij de hand een glimlach
ik stamel wat woorden over moed
vertrouwen hoop en Allah 
maar de letters laten los bij dit 
leed zo aanraakbaar dichtbij.

Ik loop verder en bid dat mijn 
woorden – geheeld – een plekje
zullen vinden in zijn dik dossier.

De Welstandscommissie kan niets doen tegen de felle, bewegende lichtreclames van winkels in de Binnenstad. 
Cool Cat op het Vredenburg begon er mee, daarna volgde Sting (gebouw De Vredenburg). Intersport, op de hoek 
van de Oudegracht en de Potterstraat, maakt het nu ook bont, met videoclips op buitengewoon scherp verlichte 
schermen. Klachten van bewoners aan de andere kant van de Oudegracht bewogen de bedrijfsleider van Intersport 
er inmiddels toe de reclame tussen tien uur ’s avonds en acht uur ’s morgens uit te zetten. 

Bewegende en knipperende reclames zijn in de Binnenstad niet toegestaan. Aanvragen worden consequent afgewezen. 
Maar lichtreclame die vijftig centimeter achter glas zit, is vergunningvrij. Dat is geen plaatselijke regeling, maar de wet. 
Utrecht doet z’n best om in de Binnenstad qua verlichtingsbeleid een intieme sfeer te scheppen, passend bij het histo-
rische karakter. De nieuwe lichtreclames verstoren dat beeld totaal. Manon van der Wiel, secretaris van de Commissie 
Welstand en Monumenten, heeft de agressieve lichtreclame op Intersport nog niet gezien, maar kent de andere wel. Ze 
zegt: ’Het is ontzettend jammer dat wij met lege handen staan. Het domineert zo vreselijk, het oogt zo goedkoop, het is 
zo’n kermis.’ Klagen bij de Welstandscommissie heeft dus geen zin, maar een klacht indienen op grond van lichthinder bij 
de gemeentelijke dienst Toezicht en Handhaving kan wel gevolgen hebben. •

Agressieve lichtreclames rukken op 

Voordat Sjaak Ramakers een foto van iemand 
maakt, wil hij alles van hem weten. Hij vraagt 
maar door, met een vrijpostigheid die hem niet 
wordt aangerekend, omdat je merkt dat hij echt 
geïnteresseerd is.

Gewoon, in gezelschap, is hij nogal onvoorspel-
baar. Hij kan aardig zijn, maar ook humeurig 
en sarcastisch. Een bestuurslid van deze krant 
opperde ooit dat het beter was als Sjaak, ‘omdat 
hij altijd zo negatief is’, uit de redactie vertrok. De 
goede man ging z’n boekje ver te buiten en wist 
bovendien absoluut niet waarover hij het had. 
Sjaak werkt voor de Binnenstadskrant alsof z’n 
leven ervan afhangt. Hij is de meest toegewijde 
vrijwilliger die er bestaat.

Na bijna een halve eeuw vriendschap dacht ik 
hem aardig te kennen, maar ‘Paard en Vogeltje’, 
zijn debuut als schrijver, werpt toch weer een 

heel nieuw licht op hem. In de eerste plaats wist 
ik niet dat hij zo mooi kon schrijven – helder, 
toegankelijk, onopgesmukt – en verder verbaas ik 
me over de inhoud van zijn eersteling. Hij noemt 
het ‘een vertelling’, maar ik lees het als een licht 
poëtisch (voorlees)boek voor jonge kinderen. 
Sjaak, die geen kinderen heeft en ook niet wilde, 
had, zo zegt hij, die doelgroep niet uitdrukkelijk 
op het oog. Hij schreef ‘voor wie het wil lezen’. 
Maar reken maar dat kinderen het leuk zullen 
vinden, die 38 hoofdstukjes over de vriendschap 
tussen een paard en een vogel, met zo nu en 
dan een grap over poep. In een weiland dichtbij 
een dorp met een toren beleven ze allerlei kleine 
avonturen en komen ze steeds dichter bij elkaar. 
Zo zou het altijd moeten gaan.

Sjaak blijkt een multi-talent. Hij moet blijven 
schrijven. En fotograferen natuurlijk.               D.F.
Paard en Vogeltje, uitgeverij Pharos, prijs € 17,90 •

De nieuwe kant van Sjaak Ramakers

Nieuwe plannen voor 
terrein W.A.-Huis
Altrecht heeft een nieuwe ontwikkelaar 
gevonden voor stukjes van het W.A.-Huis die 
in de uitverkoop zijn. Nadat met de vorige 
kandidaat de onderhandelingen stuk liepen 
op een meningsverschil over het asbest in het 
zogenaamde Woudagebouw, meldt zich nu 
VORM (een combinatie van een ontwikkelaar 
en een belegger). De onderhandelingen zouden 
bijna zijn afgerond. VORM is van plan om het 
Woudagebouw (het lelijke betonnen gebouw 
in de Lange Nieuwstraat) om te bouwen tot 58 
huurappartementen met horeca op de begane 
grond. Het pand Blijenburg wordt gesloopt en 
vervangen door een gebouw met 27 huur-
appartementen op grotere afstand van de 
bestaande woningen. Op de Vrouwjuttenhof zijn 
zes à tien koopwoningen gedacht. Het gaat hier 
om grond van de gemeente. Er zijn nu tuintjes, 
die tijdelijk zijn uitgegeven aan de buurt, die ze 
graag wil behouden. Komen er zes woningen 
dan kunnen ze blijven, bij tien kan dan niet.

© Patrick van der Sande

© Marco Borggreve

Oeke Kruythof


