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Meer, meer, meer...
Minister Kajsa Ollongren kan gerust zijn: het nepnieuws
op de voorpagina van deze krant is geen Russische poging
om Utrecht te destabiliseren, maar een verzinsel van de
redactie. We willen er mee uitdrukken dat de Binnenstad
in de ban is van de tijdgeest, dat er razendsnel van alles
verandert en dat – als er geen tegenkrachten ontstaan
– het woonplezier er niet ongeschonden uitkomt. Straks
wonen we opgepropt in een zeer onrustige wijk met een
anonieme, vlottende bevolking. Van de sociale cohesie
waar de overheid de mond van vol heeft, zal geen sprake
meer zijn. Wie nog niet overtuigd is van het tempo van de
transformatie moet op onze website de waslijst eens bekijken met omgevingsvergunningen voor horeca, splitsingen
en omzettingen van woningen. Het gaat maar door. •

In het pak genaaid
Met de bedoeling om veranderingen ten goede in het
horecakader te bewerkstelligen hebben drie leden van de
wijkraad diverse keren met ambtenaren van economische
zaken overlegd. Zó vertrouwelijk waren deze bijeenkomsten dat zelfs de andere wijkraadsleden niet mochten
worden ingelicht. Op het programma stond ook een
excursie langs locaties waar volgens de ambtenaren zonder
bezwaar horeca kon. ‘Daar bijvoorbeeld, want daar woont
toch geen mens.’ ‘Maar daar woont m’n neef’. ‘Nou, dan
doen we het daar maar niet.’ In het definitieve concept
staat nu dat geregeld met de wijkraad is gesproken.
‘Belangrijke inzichten en wensen van de wijkraad zijn verwerkt in het concept Horecakader’ In het pak genaaid. •

Fietsverbod beperkt
Het fietsverbod op de Oudegracht oostzijde, vanaf het
oude Postkantoor tot aan de Hamburgerstraat e.o., gaat
pas gelden vanaf 1 mei en uitsluitend in de weekenden
tussen 10.00 tot 18.00 uur. Overtreders krijgen een
waarschuwing, bij herhaling een boete. In het aanvankelijke besluit van B&W zou het fietsverbod al begin 2018
en voor alle weekdagen gaan gelden. Zoals in de vorige
Binnenstadskrant vermeld, stuitte dat op veel bezwaren.
Naar aanleiding daarvan is tot een afgeslankt verbod
besloten. Over een jaar volgt een evaluatie. •

Colofon

Teneur horecakader
ongewijzigd
Sommige leden van de Actiegroep Binnenstad 030 leek
het onmogelijk. Zou wethouder Kreijkamp (D66) nog voor
Kerstmis met een herziene versie van het concept horecakader 2018 komen? Dat kon toch gewoon niet: in twee
weken 92 bezwaarschriften op hun merites beoordelen?
En toch: op 21 december ging het ‘definitieve concept’ op
de digitale post, met op de voorpagina dezelfde oudejongens-krentenbrood foto van een bierdrinkend en rokend
groepje op een terras, en binnenin ook bijna dezelfde
tekst, maar dan wat verzorgder en met hier en daar enig
wisselgeld ingeleverd. Het signaal is duidelijk: de visie van
de wethouder is nog dezelfde. Er kan volgens hem nog
flink wat horeca bij in de Binnenstad.
De wethouder heeft laten weten dat wat hem betreft de
gemeenteraad het horecakader dit voorjaar vaststelt. Of
dat voor of na de verkiezingen van maart moet gebeuren
liet hij in het midden. Van de raadsinformatiebijeenkomst
van 11 januari staat een verslag en een filmpje op Binnenstadskrantutrecht.nl
Meer over het horecakader op bladzijde 15. •

Dunnere krant
Voor het eerst in haar 23-jarige geschiedenis verschijnt
de Binnenstadskrant niet met 24, maar met 16 pagina’s.
Een vermindering van de bijdrage uit het gemeentelijke
Initiatievenfonds ligt ten grondslag aan deze ontwikkeling,
die wij zeer betreuren. De korting komt niet onverwachts.
Binnenstadswethouder Geldof heeft al geruime tijd geleden laten weten dat hij vindt dat de Binnenstadskrant een
te grote hap uit het Initiatievenfonds neemt. Hij wil terug
van ruim 31.000 euro naar 25.000 euro. De eenvoudigste oplossing voor ons is volgens hem om vier in plaats
van vijf nummers uit te brengen. Wij willen echter vijf
nummers per jaar blijven maken. Om dat te kunnen doen
moet de krant in omvang terug. Verdwenen zijn de drie
pagina’s van het wijkbureau, de pagina van de politieke
partijen en vier eigen redactiepagina’s. Het is een forse
aderlating, die ons dwingt tot nog scherpere keuzes. •

Interessante websites
www.binnenstadskrantutrecht.nl
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad]
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied]
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]

www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD]

Adressen
Bewonersgroepen
Beheergroep
NV-Huistuin e.o.
2367315
Bewonersgroep
Vrouw Jutten
[Warendorffterrein]
06 51604659
Bewonersgroep
Wolvenbuurt
ronald-kampman@ziggo.nl
Bewonersoverleg
Nieuwstraat [BON]
www.langenieuwstraatutrecht.nl

Buurtcomité Twijnstraat
en omstreken
www.twijnsite.nl

Stichting Leefbare
Breedstraatbuurt
www.leefbarebreedstraatbuurt.nl

Buurtgroep Wijk C West
2312300 facebook: BuurtgroepWijk-C-West-Utrecht

Klankborgroep werven
robinvanessen@outlook.com

Comité Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl
Klankbordgroep Werven
Pandhof van de Dom
www.pandhofvandedom.nl,
siesjonkman@hotmail.com
Pandhof Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl
Stichting Behoud Lepelenburg
lepelenburg@planet.nl

Vereniging Grachtstegen
www.burodesteeg.nl
WijkC -komitee
www.wijkc.nlOverig

Buurtteam Binnenstad
www.buurtteamsutrecht.nl/
buurtteam-Binnenstad
Doenja Dienstverlening
www.doenjadienstverlening.nl/
Binnenstad
Wijkagenten Binnenstad
Tel. 0900-8844
[Politie spoed: 112]

Bartholomeus Gasthuis
www.bartholomeusgasthuis.nl

Wijkbureau Binnenstad
[gemeente Utrecht]
www.utrecht.nl/Binnenstad
2869860, Binnenstad@utrecht.nl

Buurthuis in de 3 Krone
www.inde3krone.nl

Wijkraad Binnenstad
www.wijkraadBinnenstad.nl
Zakkendragersvereniging
[bewoners, ondernemers] tel. 2317578

Voorpagina © Sjaak Ramakers & Guy Gowan
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Website: Binnenstadskrantutrecht.nl
Pippi Kragtwijk en Elaine Vis
Facebook
Binnenstadskrant-Utrecht
Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte
Druk: Badoux
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• particuliere giften
• K.F. Heinfonds

Giften:
Financiële steun van bewoners,
bedrijven en instellingen is van
harte welkom op ING bankrekening NL71INGB0000245122
ten name van Binnenstadskrant,
Utrecht, onder vermelding van ‘gift’.
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Leven en laten leven

Onno Reichwein

Alle politieke partijen streven het na: een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.
Het probleem is alleen dat beide begrippen volstrekt ongrijpbaar zijn. Iedereen verstaat er
wat anders onder. Over twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De bewoners
willen graag dat de Binnenstad over pakweg twintig jaar nog zeker even gezellig en inspirerend is. Welke politieke partijen spreekt dat aan?
D66: Vrijheid & levendigheid
Als fractievoorzitster Jony Ferket (D66) mocht
kiezen tussen ‘leefbare kerkenstad met kenniseconomie’ of ‘levendige kroegenstad met horecaeconomie’, wat kiest ze dan? Haar antwoord:
‘Een levendige Binnenstad met internationale
kenniseconomie’. Meer festivals en cafés, meer
hotels voor de piektekorten, ruimere winkelopeningstijden. Vraag: ’Ontlasten door vermaak
te verplaatsen naar waar nog ruimte is?’ Ferket:
‘Nee, wij zijn tegen verbieden en verplaatsen,
maar voor spreiding.’
VVD: Vrijheid & orde
De VVD is ook voor ‘snoeien in het regelwoud’,
maar een toeristische groeifilosofie zoals die van
D66 ontbreekt. Is de VVD een soort D66 zonder
visie? Queeny Rajkowski: ‘Ik geloof in ‘markt
en mens’, maar we zijn ook van ‘law & order’.
Vrijheid is verantwoordelijkheid. Wordt die niet
genomen, dan grijpen we in. Zo hebben we met
CDA, PvdA en CU nachtelijke openingstijden
ingeperkt, toen kapperszaken aan de Straatweg
te veel herrie gaven.’
Groen Links: Duurzame groei
Thijs Weistra (Groen Links) wil groei van cultureelen fietstoerisme, passend bij de Binnenstad. Op
bepaalde plaatsen kan meer horeca en kunnen

openingstijden verruimd, maar niet ongebreideld,
zoals de liberale coalitiegenoten willen. Weistra is
voor duurzame innovatieve concepten, ‘groener
dan D66’: groei van vooral horecabaantjes is ook
economisch niet duurzaam. Debat over grenzen
aan de groei is urgent.
SP: Tegen ondernemersdwang
‘Vol is vol, niet meer en niet minder’, stelt Nicole
van Gemert: ‘buiten de Binnenstad is nog wel behoefte aan horecavoorzieningen’. De SP is tegen
de 24-uurseconomie waarbij middenstanders en
winkelpersoneel de dupe zijn van grote ketens.
Ook tegen werving van internationale bedrijven:
‘meer expats is niet meer werk en woningen voor
Utrechters’. De politiek brede steun voor inperking
van airbnb en ‘short-stay’ juicht de SP toe: ‘Wij zijn
van de betaalbare woonruimte’.
CDA: Horeca genoeg
Ook fractievoorzitter Sander van Waveren is de
horeca-uitbreiding in de Binnenstad zat: ‘met CU,
PvdD en soms PvdA zijn we ‘tegen de coalitie in
gaan hangen’, onder meer qua verplaatsen van
festivals naar buiten. Horeca ligt moeilijker: afknijpen hier kan stimulans in wijken geven, maar vaak
lukt het daar niet.’ Het CDA wil sterker inzetten
op zakelijk toerisme: ‘Dat leidt tot meer bestedingen,
minder overlast en minder pieken.‘

PvdA: Meer kosten dan baten
Kandidaat raadslid Ilse Raaijmakers: ‘Door schade
en schande wijs, merken we dat maatschappelijke
kosten van toeristische groei groter zijn dan
economische baten: Geld voor Utrecht Marketing en
grote evenementen kan naar armoedebestrijding.
De PvdA wil openingstijden begrenzen, en horeca
beperken’.
ChristenUnie: Zondagsrust
Jolande Uringa vindt aantrekken cultuurtoeristen
prima, maar geld voor grote (sport)evenementen
kan beter naar de wijken. Uringa: ‘De Binnenstad is er voor de bewoners, om te fietsen, ook
zondagochtend door het voetgangersgebied.
Geparkeerde auto’s horen hier niet.’ Vraag: ‘Zijn
jullie een soort GroenLinks?’ Uringa: ‘Soms groener, want niet coalitiegebonden. Onderscheid is
de zondagsrust, ook omdat we tegen dwang van
openingstijden voor winkelpersoneel en middenstand zijn.’
PvdD: Ecologie voor economie
Kandidaat raadsleden Anne Sasbrink en Maarten van Heuven: ‘De Dierenpartij houdt van een
feestje, maar zeker niet altijd en overal: ecologie
gaat voor economie. Festivals vergroenen en
verplaatsen naar waar ruimte is, zonder overlast
voor dieren. Horeca alleen erbij als omwonenden
nadrukkelijk instemmen en elders een vergunning
weggaat. Rustige plekken zoals parken, rond kerkhoven en hofjes behouden en beschermen.’
Student & Starter: Dag en nacht
De studentenpartij wil horeca en openingstijden
geheel vrijgeven, meer winkels die uitsluitend ’s
nachts geopend zijn en verkoop van drank in de
parken.
(Meer over Student en Starter op bladzijde 6) •

Voorgoed voorbij
Het logo van V&D heeft na
de sluiting van het warenhuis nog bijna twee jaar
stand gehouden op het dak,
maar sinds januari is het
voorbij. Vroom & Dreesman
is alleen nog maar herinnering. De nieuwe bewoners,
Hudson’s Bay en Primark,
splitsen het gebouw in de
lengte. Volgend jaar gaan ze
open, samen met La Place,
dat nog wat groter wordt
dan eerst.
Met de eerste warenhuizen
in Nederland van Hudson’s
Bay gaat het niet zo geweldig. Primark (kleding en
schoenen) loopt goed. •

© Patrick van der Sande

4

Jongensdromen
Wat voor een centrum moet het zijn?
Is er nog ruimte voor de auto? Welke rol
kan cultuur spelen? Die kwesties worden
momenteel druk bestudeerd. In november
nog werd Utrecht door het vastgoedbureau
JLL uitgeroepen tot de beste Binnenstad
van Nederland, vooral ook dankzij het
historische centrum. De grote vraag is hoe
de stad aantrekkelijk blijft. Twee redacteuren van de Binnenstadskrant traceren
de bewegingen van machtige organisaties
zoals Centrummanagement Utrecht en de
Vereniging Eigenaren Onroerend Commercieel Goed Centrum Utrecht.

en eigenaar van het voormalige C&A-pand op het
Vredenburg).
De visie wordt opgesteld door Jorine de Soet. Zij
was de eerste centrummanager van de Binnenstad,
is eigenaar van het adviesbureau Kordaat in Ruimte,
dat diverse winkelcentra met succes heeft opgepimpt, en was tot oktober vijf jaar lang onafhankelijk voorzitter van de VCOC. Kledingwinkelier Tom
Broekman volgde haar bij de VCOC op.

De huidige centrummanager van de Binnenstad Jeroen Roose-van Leijden © Sjaak Ramakers

Bert Determeijer

Utrecht in 2030 volgens CMU
In opdracht van de stichting Centrum Management Utrecht (CMU), een organisatie van
ondernemers en instellingen zoals de musea,
werkt het Rotterdamse bureau BVR al enige
tijd aan een toekomstperspectief voor 2030.
De vragenlijsten zijn verstuurd.
De eerste resultaten moeten begin maart
worden gepresenteerd, dus nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Buiten het oude centrum gaat veel op de
schop. De westkant van het station, Merwedekanaal, Rotsoord, Cartesiusdriehoek, Leidsche
Rijn en de Uithof. Overal wordt beton gestort.
En intussen blijkt de bevolking nog sneller te
groeien dan tot voor kort verwacht.
Begin december 2017 publiceerde de stad met
de tien omliggende gemeenten een ‘ruimtelijk
economische koers’. Daarin is veel aandacht voor
de nieuwe bouwlocaties, want in HC kan niet veel
meer bij. Directeur van het CMU Jeroen Roose-van
Leijden: ‘In het verleden hebben de centrumondernemers veel naar de gemeente gekeken als het gaat
om toekomstplannen. Het is goed dat zij nu op
eigen kracht een visie ontwikkelen.’
Dus zijn er bijeenkomsten. ‘Utrecht, winkelhart
van Nederland?’ Dat was het thema (met een
onheilspellend vraagteken) van een minicongres

dat het Ondernemersfonds Utrecht eind oktober in
de Rabo-toren belegde. Om interessant te blijven
tegenover internetwinkels moet er meer aandacht
komen voor leisure, voor ‘beleving’, luidde een
conclusie. In de winkelwereld is beleving al twintig
jaar het sleutelwoord.
Vastgoed-visie
Het is duidelijk dat de winkeliers fors kunnen
tobben over hun handel. Gelukkig kwamen daags
voor Kerstmis Gedeputeerde Staten van Utrecht
met een blijde boodschap. Er komt een stop op de
bouw van nieuwe winkelcentra in de hele provincie.
De verwachting is dat Provinciale Staten het voorstel
zullen aannemen. Voorlopig dus geen nieuwe concurrenten meer in de buurt. Maar in Leidschendam,
toch ook niet zo ver weg, bouwt Unibail Rodamco,
de grootste belegger in winkelcentra in Europa, aan
het grootste winkelcentrum van Nederland.
Ook de Utrechtse vastgoedsector gaat een integrale centrumvisie schrijven. Het initiatief komt van
de Vereniging eigenaren Commercieel Onroerend
Goed Centrum Utrecht (VCOC). Dit is een select gezelschap van zo’n 35 vastgoedbedrijven, waaronder
Klépierre (de Franse eigenaar van Hoog Catharijne),
het beursgenoteerde Vastned, ASR (de eigenaar van
het oude postkantoor op de Neude) en Redevco
(de vastgoedfirma van de familie Brenninkmeijer

Meer ‘blurring’
De Soet heeft reeds iets van haar ideeën uit de
doeken gedaan. Zij voorziet nog meer ‘blurring’,
een vermenging van horeca en winkels, al of niet
gepaard met mensen die op laptops werken. Voorts
waarschuwt zij voor ongebreidelde uitbreiding
van de horeca, respectievelijk horecaleegstand. Zij
verwijt de gemeente ‘eendimensionaal beleid, (…)
slechts vanuit het oogpunt van milieu en luchtvervuiling.’
Tot slot ‘heeft het ons altijd verbaasd dat de
gemeente Utrecht een echte anti-auto gemeente
geworden is.’ Dit schreef De Soet als voorzitter van
de VCOC enkele maanden geleden. Een woordvoerder van de gemeente verklaart desgevraagd dat
de gemeente ‘graag en intensief samenwerkt met
alle betrokken partijen in het centrum’. •
Nico van Laar

Openbare ruimte,
een ongelijk speelveld
De openbare ruimte in de (Binnen)stad is
van en voor iedereen. Of anders gezegd; in
principe is de openbare ruimte voor iedereen
toegankelijk en het gebruik van deze ruimte
wordt alleen via democratische procedures
ingevuld en beperkt.
De gemeente Utrecht worstelt met dat principe. Zo
is bijvoorbeeld de hoofdroute voor voetgangers van
het Vredenburgplein naar het Centraal Station niet
openbaar gebleken. Klépierre, de eigenaar van Hoog
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Catharijne, bepaalde onlangs dat de deur om 10 uur
’s avonds dicht gaat. De gemeente leek overvallen
door dit besluit en inderhaast opgestelde borden
wijzen de reiziger nu een weg buiten de winkelpassage om. Ook het Leger des Heils moest onlangs
ervaren dat de passage in HC geen openbare ruimte
is: de kerstcollecte moet met ingang van 2018 elders
gehouden worden.
Ook aan een andere private partij gaf de gemeente
haar controle over de openbare ruimte gedeeltelijk
uit handen. In 2016 tekenden de gemeente en het
Centrum Management Utrecht (CMU) een convenant
waarin de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte in het centrum voor een periode van vijf jaar
gedeeltelijk gedelegeerd werd naar CMU.
Ondernemend en vitaal
Voortgekomen uit winkeliersverenigingen kreeg het
CMU in 2012 zijn juridische vorm. Een van de belangrijke initiatiefnemers was de huidige voorzitter van het
stichtingsbestuur, Jacques Blommendaal. Naar eigen
zeggen zet het CMU zich in voor een ‘ondernemend
en vitaal centrum dat economisch optimaal functioneert en waar het prettig is om te zijn. Wij ondersteunen ondernemersverenigingen, doen aan promotie en
marketing, zorgen voor feestverlichting en hanging
baskets en nemen initiatieven die leiden tot verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid.’
Het CMU werkt nauw samen met andere organisaties, o.a. met Utrecht Marketing (promotie toerisme),
de Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend Utrecht Centrum (opgericht op initiatief van
CMU), en de Stichting Ondernemersfonds Utrecht
(wil de economische vitaliteit van de stad bevorderen,
en beheert daartoe de belastinggelden opgebracht uit
een opslag op de ozb niet-woningen).
Het CMU wordt voor het grootste gedeelte gesubsidieerd door de belastingpenningen uit het Ondernemersfonds Utrecht. De begroting van het CMU
bedroeg in 2017 € 882.500,-. Ambtenaar economische zaken Emile Fonville, auteur van het horecakader,
is adviseur van CMU.
Bewoners
Het bovenstaande overziend kun je niet anders dan
concluderen dat de economische ontwikkeling van
de Binnenstad absolute prioriteit heeft in het beleid
van de gemeente. Op zich goed voor te stellen, maar
de stem van de bewoners van de Binnenstad en de
leefbaarheid binnen het kleine gebied staan met
zoveel tegenkracht sterk onder druk. De commerciële
partijen in het toerisme, in de retail en het onroerend
goed hebben voor zichzelf een belangrijk platform
weten te creëren. Bewoners hebben geen enkele
vertegenwoordiging in het bestuur van het CMU. Zij
worden ook niet betrokken bij de door vele bewoners als ontsierend ervaren CMU-straatacties die de
Binnenstad moeten ‘opleuken’, zoals vlaggenmasten
op het Domplein of op de middeleeuwse grachtenbruggen, en de overspanningen met dundoeken die
de intrinsieke schoonheid van de stad verstoren. Om
over de vele festivals en de feestverlichting maar te
zwijgen.
In 2020 moet er een nieuw convenant getekend
worden tussen de gemeente en het CMU. Laten we
hopen dat de politiek leert van gemaakte weeffouten
in het verleden en de bewoners een reële invloed
geeft die meer evenwichtig de leefbaarheid van de
Binnenstad borgt en de bewoners betrekt bij de
inrichting van de openbare ruimte. •

Wijkbureau Binnenstad
Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad? Dan bent u bij
het wijkbureau Binnenstad aan het juiste
adres. U kunt altijd langskomen. Maak bij
voorkeur een afspraak.
Binnenstad@utrecht.nl, telefoon14 030,
website: www.utrecht.nl/Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping

Wijkspreekuur wijkwethouder Kees Geldof
Wilt u een onderwerp bespreken met de wijkwethouder? Het spreekuur is eens per maand. De
eerstvolgende mogelijkheid is dinsdag 13 februari
vanaf 17.00 uur. Het spreekuur is op het Wijkbureau
Binnenstad in het Stadskantoor, 5e verdieping.
Aanmelden kan tot uiterlijk tien dagen van tevoren,
bij voorkeur per e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of
telefonisch op 14 030. •

Tijdgeest 1

					
De vriend heeft een nieuwe hobby, naast
					
zijn drukke, veel geld opleverende werk.
Hij doet in vastgoed. Zijn imperium begint al te groeien. Hij verbouwde zijn oude kantoor tot
huurappartementen, hij kocht een paar andere panden, hij investeert in een bungalowpark
op een vakantie-eiland, hij kocht in Utrecht een landje waarop hij een woontoren wil bouwen
met middenhuren.
Om half twaalf ’s avonds lopen we door de straat met het verbouwde kantoorpand. Achter
een paar ramen brandt nog ligt. ‘Daar wonen twee vrouwen’, zegt de vriend. ‘Vijftig vierkante
meter, veertienhonderd euro. In minder geliefde wijken kun je dat natuurlijk niet vragen’. D.F. •

Tijdgeest 2

					
Perez, zo heette de winkel met Perzische
					
tapijten op het Oudkerkhof. Aan de andere
					
kant van de straat, op het hoekje van de Korte
Jansstraat, was er nog één. De etalages waren verleidelijk; binnen was het feest. Was je maar
rijk, dan kon je je huis helemaal vol hangen met die prachtige, de verbeelding prikkelende
weefkunst. Nu verdwijnt de laatste tapijtenwinkel uit de Binnenstad. De totale leegverkoop bij
Janssen in Voor Clarenburg duurt al een tijdje, omdat de gemeente tussenbeide kwam bij de
verhuur van het pand aan Taco Bell. Omdat de Amerikaanse fastfoodketen de bovenverdieping niet mag gebruiken, wijkt ze uit naar HC. •
Ingezonden

Buurthuis

McDonald’s 24/7

Oudegracht 227

Ik woon naast de McDonald’s op Oudegracht
138, boven Toque Toque. De nachtopenstelling vind ik vreselijk. Iedere nacht na 3 uur
verzamelt het hongerige cafépubliek na
sluitingstijd zich nog even voor mijn deur.
Mac neemt de bestellingen dan buiten al op
en vervolgens staan deze mensen echt niet
stilletjes in de rij te wachten...

In de 3 Krone
Naaicafe:
woensdag 24 januari het eerstvolgende.
Elke 2 weken vrije inloop. Begeleiding aanwezig. Van 19.3-21.30 uur. Kosten € 4,50
(incl. koffie/thee). Vragen: 06-27286710.
Buurtborrel:
21 januari vanaf 15.00 uur: het glas heffen
op een mooi jaar.
Open Huis:
elke woensdagmiddag. Buurtgenoten
lopen binnen voor een praatje, een spelletje
of een kopje koffie of thee.
Bridge:
elke woensdagmiddag. Nieuwe spelers welkom. Majongen kan ook.
Variabeurs:
elke eerste zaterdag van de maand. Tafel
huren? Bel Ellen Hakaart 06-26884240
Buurtdiner:
Elke tweede vrijdag van de maand (behalve
in januari) Opgeven: 06-26884240.
Meer over de activiteiten van het buurthuis:
inde3krone@gmail.com. •

Eén keer deed ik na een vreselijke nacht de volgende morgen bij de balie mijn beklag en werd
snel en netjes teruggebeld door de beheerder. Die
woont zelf trouwens enkele huizen verder op de
Oudegracht, naast/boven De Winkel van Sinkel en
weet dus hoe vervelend uitgaanslawaai kan zijn.
Hij erkende de problemen en vertelde dat ook
de gemeentereiniging hem op de huid zit. Want
hun prullenbakken worden ‘s nachts ook niet erg
gezien...
Sindsdien lopen er ‘s nachts twee bewakers en
een reiniger extra bij/vanuit de Mac en vind ik
de overlast minder. Maar de zomer komt eraan
en ik houd mijn hart vast. De Mac kan echt een
reden voor mij worden om te vertrekken. En nog
iets: ineens was het er. Geen informatie aan, laat
staan raadpleging van omwonenden, niet door de
Mac en niet door de gemeente: dat vind ik bij de
honden af. •		
			
John Miltenburg.
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Elaine Vis

Knokken voor de Wolvenbuurt
Vier jaar geleden ging Katy Dirksen, die al
25 jaar in de Wolvenbuurt woont, naar de
gemeente om te zeggen dat het genoeg is
geweest. ‘Ik raakte de grip kwijt. Ik wilde mij
de stad niet laten afpakken’.
Dirksen is niet de enige bewoner die zich zorgen
maakt over de leefbaarheid van de Wolvenbuurt. Jazzmuzikant Koen Scherer van een straat
verderop: ‘Dit is een heel mooi wijkje. Als je een
bestemming drastisch verandert kan je dat niet
meer terugdraaien. Bij alles wat leeg komt in de
stad wordt aan horeca-invulling gedacht. Het
evenwicht is zoek tussen wonen, winkelgebied en
toeristische trekpleister. Ontspoord. De sfeer is er
nu nog, maar die moet je wel koesteren’.

Woonplezier verdedigen kost veel tijd. Bewoonster
Ellen van Aken zegt: ‘Ik ben nooit actief geweest,
ook niet toen ik nog studeerde. Ik vind het nu pas
nodig, nu voel ik mij geraakt’. Twaalf jaar geleden
verhuisde zij uit Tuindorp. Daar gebeurde nooit
wat. Hier moet ze de hele tijd meldingen doen bij
de gemeente, overleg hebben met het tijdelijk beheer van de gevangenis over overlast. ‘En nu weer
die geplande verhuizing van de methadonvoorziening naar de Wittevrouwenkade. De stad wordt
bovenal als verdienmodel gezien. Wat kan je een
tijd kwijt zijn om het woonplezier te verdedigen’.
Koen Scherer beaamt dat: ‘Het is een gebied dat
aantrekkelijk is voor ondernemers maar dat conflicteert met de woonfunctie. Het kost heel veel
energie, want je moet je inlezen, juridische kennis

inhuren, de politiek benaderen, een groep formeren, de belangen in kaart brengen, peilen hoe de
anderen erover denken en overleggen. Heel veel
overleggen. Je moet niet alleen maar tegen zijn. En
ook over het algemeen belang na kunnen denken
en je niet alleen maar bezig houden met jouw
eigen belang’.
Hospita
Soms gaat het om dingen die de hele Wolvenbuurt
betreffen, soms om iets betrekkelijk kleins. In de
Molenstraat verkocht woningbouwcorporatie Mitros leegkomende woningen uit de sociale sector.
In een van de verkochte huizen trok een groepje
studentes. De dochter van de nieuwe eigenaar
werd zogenaamd de hospita, waardoor een omgevingsvergunning omzeild kon worden. Het huis
er naast is leeggekomen omdat de bewoonster de
overlast van de studentes zat was.
Elly Reijnders en andere omwonenden hebben
nu in een brief aan Mitros randvoorwaarden bij
verkoop van het leeggekomen huis voorgesteld. Ze
eisten dat de Mitros de volgende koper op gehorigheid en de gebreken van het pand zou wijzen.
De verkoopadvertentie op Funda werd in overleg
aangepast.
Methadon
Maar als het een is opgelost volgt er weer iets
nieuws. In maart verhuist de methadonverstrekking van de A.B.C.-straat en de Van Sijpesteijnkade naar de Wittevrouwenkade. Van Aken: ‘De
ambtenaren van de gemeente en de bestuurders
weten niet veel over onze buurt, bleek maar weer
op de inloopavond. Dat is kwalijk. Zo groot is de
stad ook weer niet. Als je een buurt opzadelt met
een project moet je toch ook even ter plekke gaan
kijken’.
‘Waarom moeten wij ons dan weer bezighouden
met de vorming van een beheergroep? Daar baal
ik van. De gemeente vind altijd maar weer dat
je het zelf moet oplossen. Het enige positieve is
dat al deze dingen de buurt bij elkaar brengen.
Maar ik vraag mij wel af of het ooit nog rustiger
wordt’. •
Buurtbewoner Koos Scherer voert actie
© Saar Rypkema

Anne Pols

Student & Starter: ‘Afspraken maken’
De politieke partij Student & Starter kwam in
2014 met één zetel in de gemeenteraad. De
partij wil ‘constructieve oppositie’ voeren.
Zij pleit voor een ‘gezonde woningmix’,
met sociale woningbouw en bouwen voor
studenten en middengroepen. ‘Dus niet alle
studenten op de Uithof’. S&S was de enige
partij die tegen het beperken van splitsen
van woningen stemde.
Fractiemedewerker Tim Homan: ‘Nieuwkomers
moeten een plek krijgen. Daarin zijn we redelijk
eigenzinnig. De stad is leefbaar juist door de
levendigheid. Dat buren soms overlast veroorzaken, ziet hij ook, ‘maar dat geldt niet alleen voor
studenten. Dus: Probeer afspraken te maken.’

Zelf woont hij nog in het studentencomplex op
de Van Lieflandlaan, maar net afgestudeerd ondervindt hij aan den lijve hoe moeilijk het is om in
Utrecht woonruimte te vinden. ‘Voor sociale huur
is de wachttijd negen jaar. En 711 euro voor 25
vierkante meter, dat is best veel’.
Homan:’ Dat er in de stad veel wordt bijgebouwd, is positief, maar dat lost het tekort niet
op. De druk op de stad neemt toe, urbanisatie
zie je overal in de wereld. Utrecht moet daarop
inspelen.
We willen ook de hele week nachtwinkels,
daarvoor moeten we plekken zoeken waar geen
overlast ontstaat.’ Dus niet zoals op de Straatweg, waar een experiment met opening tot in de

kleine uurtjes wegens overlast voor de buren snel
werd beëindigd.
Er is nog ruimte voor horeca in de Binnenstad,
vooral daar waar al veel is, niet in woonstraten. En
zeker in buurten buiten het centrum is nog plek.
Want ja: ‘Lusten en lasten horen bij elkaar.’ •

♥ Facebook
Ga voor het dagelijkse nieuws over de Binnenstad
naar www.facebook.com/Binnenstadskrant
Elke dag nieuwe berichten, foto’s en zo nu
en dan een filmpje. Steeds meer bezoekers. •
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Makelaars vinden gemeente sloom
‘Weet u dat ik in de lagere vrije sector in het centrum voor zeventig procent aan buitenlanders verhuur? Jonge Italianen, Spanjaarden en opvallend veel Grieken. Die hopen hier na
hun studie meer geluk op de arbeidsmarkt te vinden dan thuis. Nogal wat Duitsers ook.
Kijk, daar zit er al een op mij te wachten.’
Arno Hage is van Altijd Wonen in de Twijnstraat. Het bedrijf bemiddelt bij (tijdelijke) verhuur van woningen en bedrijfspanden. Expats vormen een belangrijke klantengroep.
Hage: ‘De gemeente anticipeerde in en na de
crisis schandalig slecht op de toenemende populariteit van de Binnenstad en de krapte op de
woningmarkt. Door de hoge koopprijzen en het
geringe aanbod in de vrije huursector worden
jonge gezinnen haast gedwongen om naar de
goedkopere buitengebieden te verhuizen. Dat
zou je als gemeente toch niet moeten willen. Als
ik op mijn fiets rondrijd, dan zie ik nog zoveel
mogelijkheden voor hergebruik van kantoorpanden. Laat die kantoren maar in Papendorp gaan
zitten, dan zijn we meteen van al dat woon-werk
verkeer in het centrum af.’
Niet alle ontwikkelingen zijn negatief in Hage’s
opvatting. ‘Je hoort veel over het opkopen en
splitsen van panden door rijkere particulieren.
Zeker na de ophef over pandjesbaas Bernard van
Oranje. Maar er wordt veel geld ingestoken en dit
soort eigenaren wordt steeds professioneler. Wat
nog belangrijker is: met nieuwe appartementen
van 70 à 80 m2 halen ze voor een deel de druk

weg van de markt van de young professionals.
Utrecht is voor hen dé plek om te wonen, met de
snelle ov-verbindingen. Ze werken bijvoorbeeld in
Wageningen en Delft.’
Flinke investeringen
Ook Kasper Goris van Brecheisen vindt dat
Utrecht te lang heeft gewacht met nieuwbouw
om de krapte op te vangen.
De vraag naar appartementen in en om de
Binnenstad maakt het aantrekkelijk om grotere,
maar deels verouderde panden aan te kopen
om ze vervolgens op te splitsen in zelfstandige,
kleinere woonunits. Niet ongunstig voor makelaars en eigenaars, want voor één huis komen er
pakweg vier nieuwe woningen in de plaats.
Goris: ‘Vergeet niet dat de kopers van die panden flink investeren en zo het woningbestand
niet alleen vergroten maar ook verbeteren. De
gemeente kan actief sturen via de vergunningen
voor splitsing in appartementen of omzetting in
studentenhuizen om te voorkomen dat bepaalde

Lol in monumenten
Jaap Sleper is behalve huisschilder en aannemer ook actief in het
vastgoed. Het begon ooit met de
koop van een huis in de Mulderstraat. Nu heeft hij alleen al in de
Binnenstad dertig panden.
Zijn specialiteit is het kopen en
opknappen van monumenten, zoals
D’Çonink van Poortugael in de Voorstraat, dat in overleg met de afdeling
erfgoed van de gemeente is gerestaureerd. De ingewikkelde regelgeving rond het verbouwen van (rijks)
monumenten is voor investeerders
vaak de reden om deze panden links
te laten liggen, maar Sleper heeft er
juist lol in.
Een recent project is het Pandhuis in
de Zwaansteeg, een rijksmonument
dat onderdeel uitmaakte van het gigantische NV-huis complex, maar dat
de gemeente ‘los’ verkocht. Slepers
plan om er zeventien energiezuinige appartementen in te maken viel
in de smaak bij de Triodosbank, de
financier.
Lange termijn
Het Pandhuis, ofwel bank van lening
of lommerd, dateert uit de 14e eeuw
en leverde vroeger geld op voor het

Richard den Hartog

weeshuis Oudegracht 245. Het is in
de loop van de tijd sterk vergroot en
diende lange tijd als graanpakhuis. Van
1990 tot 2015 verschafte het onderdak aan het archeologisch en bouwhistorisch centrum van de gemeente.
De appartementen zijn 55 tot 100
vierkante meter groot. Sleper: ‘Ik streef
naar minimaal twee slaapkamers, zodat ze ook geschikt zijn voor gezinnen.
Grote panden in de Binnenstad zijn nu
eenmaal onbetaalbaar om als gezin in
je eentje te bewonen’.
Panden opkopen en met snelle winst
weer verkopen is niet zijn doelstelling.
‘Mijn investeringen zijn vooral voor de
langere termijn. Dit kan alleen maar als
je een goede relatie met je huurders
hebt. Dus ik verhuur tegen een eerlijke
prijs en draag zorg voor goed onderhoud.’
Plannen voor nieuwe investeringen
zijn er altijd, maar de markt is nogal
overspannen. Hij heeft interesse in de
voormalige prostitutiepanden in de
Hardebollenstraat, maar de prijs van
4,9 miljoen die de gemeente vraagt
vindt hij niet reëel. ‘Er moet zeker een
miljoen af’. •
Het Pandhuis, ooit bank van lening,
later graanpakhuis, nu woongebouw
© Job de Jong

wijken of straten zich eenzijdig gaan ontwikkelen.’
In de portefeuille van Brecheisen zit veel nieuwbouw in Leidsche Rijn Centrum.
Toch zullen al die appartementen daar slechts een
deel van de verhitte markt opvullen. Zelfs de zeer
forse uitbreiding met nieuwbouw naast de Croeselaan zal de vraag in Utrecht nog steeds niet tot
een normaal niveau doen afkoelen. •

Vreemd Volk
Tot en met 25 maart is in het Volksbuurtmuseum op
de tentoonstelling ‘Vreemd Volk’ is te zien hoe er in
Utrecht en in het bijzonder in de volksbuurt werd
en wordt omgegaan met mensen met een andere
seksuele voorkeur. Uit verhalen van o.a. Wijk C’-ers is
op te maken dat ‘anders zijn’ vroeger redelijk getolereerd werd, mits de betreffende personen ‘erbij hoorden’, familie waren of zich hadden aangepast aan de
heersende normen. Dit staat haaks op het beeld dat
vaak naar voren komt dat men in de volksbuurt niets
moest hebben van alles dat anders is.
Waterstraat 27. Open dinsdag - zondag van 11.00
tot 17.00 uur. •
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Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Deurpartijen
Huizen met prachtige deurpartijen. Gerard Arninkhof
kreeg van de redactie het verzoek er een aantal te
fotograferen. Zijn probleem was niet om ze te vinden,
maar welke hij zou kiezen. Want de Binnenstad wemelt er (gelukkig) van.

De versieringen rond de deur van Predikherenkerkhof 9 zijn
wel erg uitbundig. Ze beslaan bijna de hele gevel van het
gebouw. Toen de eerste versie van het pand rond 1600 gebouwd
werd, zag het er ongetwijfeld soberder uit. De grillige versiering
in rococostijl is waarschijnlijk aangebracht rond 1750. Toen waren
zulke ornamenten in de mode bij wie het kon betalen. Rien Kordes
woont ruim 20 jaar in een deel van dit bijzondere pand. Hij is
verknocht aan z’n monument. •

Het huis waarin Willem Spee met zijn vrouw woont, Springweg
93, heeft niet alleen een bijzondere voordeur. Aan weerszijden van de deur zitten opvallende hoge vensters. Waartoe die
dienen? Spee weet het niet zeker. Hij vermoedt dat het alles te
maken heeft met hoe vroeger over status werd gedacht. Hoe
meer glas in je gevel, hoe deftiger je huis. Het voorste deel van
het gebouw dateert van ongeveer 1580. De versiering in het
bovenlicht verwijst volgens Spee naar de Ridderlijke Duitse Orde,
die vlakbij z’n onderkomen had. •

Ook het pand Hamburgerstraat
19 kent een lange geschiedenis.
Rond 1840 woonde hier Samuel
van Beuningen, de stichter van
wat later de Steenkolen Handels
Vereniging (SHV) zou worden.
Later zat er onder anderen een
orthodontist bij wie de toenmalige
prinsesjes Beatrix en haar zusjes
zich lieten behandelen. Het pand
is groot genoeg om drie gezinnen
te huisvesten. Kees Truijens woont
er al 37 jaar met zijn gezinsleden.
De enorme versiering van de voordeur is uitgevoerd in rococostijl.
De lamp in het bovenlicht verlicht
zowel de hal binnen als de straat
buiten. Handig toen er nog geen
straatverlichting bestond. •
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Niet zo imposant, maar wel heel
bijzonder is de ingang van Geertestraat 8. De deurstijl is van steen.
Het was ooit de toegang tot een
steeg die langs het pand liep.
Dat moet rond 1600 geweest zijn,
gezien de gevelsteen boven de deur
waar het jaartal 1613 op staat. Peter
van Beukelen (l) en Stef Knuvelder (r)
wonen er sinds 1977. Ze hebben het
pand grondig gerestaureerd en in zijn
oude glorie hersteld.
De eeuwenoude zandstenen balk
boven de deur vinden zij
het pronkstuk van de gevel. •

Het gebouw stamt in z’n huidige vorm uit de 17e eeuw:
Nieuwegracht 65. Als monument valt het met z’n gevel
vier keer in de prijzen: de deur, het bovenlicht, de hoge stoep
en de lantaarns naast de deur. Allemaal bijzondere kenmerken.
In dit Sint Martinushuis zit nu een dependance van de universiteit Tilburg. Je kunt er een opleiding volgen tot theoloog.
De enige opleiding in Nederland die volledig erkend wordt
door Rome. Voor een school met dat karakter staat er een
onverwachte aanprijzing op de website: centraal gelegen bij
de terrassen en het uitgaansleven. Fred den Heijer is conciërge/
administrateur van de school. Hij was erbij toen het pand in
2013 na een flinke verbouwing en restauratie in gebruik werd
genomen. •

Het echtpaar Offerman woont op de Mariaplaats op nummer
53. De kelders hebben een gewelf zoals dat in de Middeleeuwen
gebruikelijk was. Maar de huidige vorm (en voordeur) heeft het
huis sinds 1880. Toen was de laatste grote verbouwing en werd
ook het bijzondere bovenlicht met pauw-motief in glas-in-lood
aangebracht. Ze wonen met plezier in de Binnenstad. Sinds 1997.
Ze hebben één bezwaar: het verkeer. Dat trekt zich niets aan van
het daar geldende eenrichtingsverkeer en het parkeerverbod. •
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Marijke Brunt

Meer Utrecht in Centraal Museum

De Pieterskerk zat eind november vol nieuwsgierigen. De nieuwe artistiek directeur van
het Centraal Museum Bart Rutten presenteerde zijn plannen en ideeën. Hij is sinds 1 mei in
dienst en dit was de eerste keer dat het publiek met hem kon kennismaken. Rutten schetste
zijn plannen met het museum enthousiast en in grote vergezichten, maar werd bij de les
gehouden door een kenner van de Utrechtse kunstwereld en een museumdeskundige.
Rutten: ‘Het museum wil met elk initiatief meewerken, wil een verbindende factor zijn, een spil in beeldende kunst en vormgeving, een logische partner,
een schakel tussen lokaal, nationaal en internationaal, en zo ook een hoger artistiek niveau halen.
We willen een stadsmuseum van wereldklasse
worden.’ De nieuwe directeur prijst de veelzijdige
collectie van het Centraal Museum, maar: ‘Niet alles
wat we doen heeft met Utrecht te maken. We hebben ook mode en hedendaagse kunst. Alle facetten
moeten flonkeren. Het museum moet op het netvlies
van veel mensen komen.’
De inrichting van het gebouwencomplex wordt
duidelijker. De vleugel recht achter de ingang wordt

helemaal bestemd voor ‘Utrecht’, en de L-vormige
vleugel rechts van de ingang voor de eigen collectie, daar zullen altijd iconen te zien zijn als Rietveld,
Moesman, Koch en de Utrechtse caravaggisten, in
een wisselende omgeving. De stallen blijven bestemd
voor losse tentoonstellingen.
De stad Utrecht krijgt meer ruimte. Dat is mogelijk
door een grote gift van de Van Baaren Stichting in
2016. Rutten: ‘De stad wordt diverser. Het museum
is er ook voor migranten. We zoeken hoe we hen
kunnen bereiken’.
Verbouwingen
De organisatoren van de bijeenkomst hadden twee

Tijdgeest 3

					Lunchtijd. De ouders
					dekken de tafel: bruin
					brood, kaas, humus,
honing. Ziet er lekker uit. De jongste zoon zit op de bank met z’n
vriendin. ‘Jongens, we gaan eten’, zegt de vader. ‘Begin maar vast’,
zegt de zoon. De bel gaat, een koerier brengt een zak met twee belegde broodjes. ‘Hier hadden we meer zin in’, zegt de zoon. •
Marijke Brunt

Wonen in de zuidpunt
Twee grote gebouwen in de zuidelijke punt van de Binnenstad worden verbouwd tot zo’n 140 kleine woningen. Het zijn het ‘Woudagebouw’ in de Lange Nieuwstraat tegenover het Universiteitsmuseum
en het pand van de verslavingskliniek Victas in de A.B.C.-straat.
De appartementen komen allemaal in de vrije verhuur en zijn bedoeld
voor starters en jonge stellen.
Het ‘Woudagebouw’, genoemd
naar de architect Sjoerd Wouda, is
vrijwel geheel gesloopt en wordt nu
opnieuw opgebouwd. Er komen 58
starterswoningen met oppervlakten
van 60 tot 75 vierkante meter en een
kale huur van ca. € 900 tot € 1100
per maand. Oplevering eind 2018.
Om de hoek in de A.B.C.-straat staat
het enorme complex in de verkoop
dat de verslavingskliniek Victas in
2013 liet bouwen - met jarenlange
ernstige bouwoverlast voor omwonenden. - Victas is failliet. De gemeente heeft zich uitgesproken voor
verbouwing in ongeveer 80 appartementen met oppervlakten van 50 tot
60 vierkante meter en een kale huur
van € 700 tot € 950 per maand.
Vlottende groep
Bewoner van de A.B.C.-straat Paul
Sondaar: ‘Wij omwonenden weten
eigenlijk niets. Het pand zit nog in
de boedel van de curator, er is nog

geen nieuwe eigenaar en die moet
dan eerst nog een bestemmingswijziging aanvragen. We zitten niet te
wachten op een eenzijdig samengestelde vlottende groep die geen
band heeft met de buurt. Indertijd
waren hier ook plannen voor leeftijd-bestendige appartementen. Dat
zou mooi zijn.’
Nieuwe cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek laten zien
dat sinds 2012 maar liefst 34 procent van de jonge gezinnen binnen
vier jaar uit Utrecht vertrok. Zij
willen een redelijk betaalbaar huis
met een tuintje, ruimte voor hun
spelend kind. Het is een belangrijke bevolkingscategorie waar elke
buurt blij mee is. Om hen binnen
boord te houden zou de gemeente
extra haar best moeten doen, ook
in de Binnenstad. •
Lange Nieuwstraat met links het appartementencomplex in aanbouw © Jesse Pouw

deskundigen gevraagd hun visie te geven op het
museum en te reageren op Ruttens’ presentatie.
Elaine Vis, kenner van de Utrechtse kunstwereld,
noemde de lange lijst van andere Utrechtse kunstinstellingen – met wie gaat het museum samenwerken, en hoe? – en pleitte voor een goede relatie met
de Utrechtse kunstenaars, voor het tentoonstellen
van hun werk in de stallen. Ze riep Rutten op niet
mee te gaan in de commercialisering en de festivalisering van de kunst.
Jelle Bouwhuis, oud-medewerker van het Stedelijk
Museum, viel het op dat musea zich tegenwoordig
eerder in de kijker spelen met hun verbouwingen
dan met hun kunst. Musea zijn ooit in het leven
geroepen om terug te kijken.
Bart Rutten reageerde dat er altijd ruimte voor
Utrechtse kunstenaars in het museum zal zijn, dat
het ook werk van hen blijft verzamelen. En wat
betreft de diversiteit, het museum geeft niet alleen
opdrachten, maar wil ook actief gebruikmaken van
de kennis van de verschillende gemeenschappen die
Utrecht bevolken. •

11

Ton Verweij

Ooster- en Westerkade: ‘Doe het meteen goed’

© Ton Verweij

Reinier Gerritsen, van bureau voor Stads- en Landschapsontwerp ‘Topia’, spreekt namens de meeste ondernemers van de Oosteren Westerkade als hij zegt dat er tevreden te zijn over de gemeentelijke aanpak van de kades. Het werk start waarschijnlijk dit najaar.
De bedoeling is de kades aantrekkelijker te maken
voor bewoners, bezoekers, voetgangers en fietsers.
Een belangrijk uitgangspunt is een beter contact
tussen het water en de kades. Gerritsen: ‘Een breed
voetgangerspad direct langs het water lijkt ons
fantastisch. Dat zie je nergens in de Binnenstad. Er
staan nu auto’s geparkeerd’. Maar het punt is dat de
gemeente dat brede pad pas geleidelijk autovrij wil
maken, wegens gebrek aan vervangende parkeerplaatsen. Gerritsen pleit ervoor om het parkeerprobleem in één keer goed op te lossen en niet te kiezen
voor een voorlopige halfslachtige oplossing. ‘Wij
vragen ons af of een tussenperiode wel gaat werken.
Als je ruimte reserveert om auto’s te parkeren, dan
worden ze er ook neergezet. En wat heeft het voor
nut als je een wandelstrook maakt en daar toch auto’s neer gaat zetten, zodat de ene helft van de kade
een wandelzone is en de ander helft niet.’
Bankjes en bomen
Uiteindelijk zullen alle parkeerplaatsen langs de kades
verdwijnen en komen er bankjes en bomen. De
fietsers krijgen meer ruimte en de auto is er slechts
te gast. De nieuwe inrichting en bestrating krijgt
dezelfde detaillering en materialen als de nog niet
zo lang geleden vernieuwde Catharijnekade (tussen
het voormalige Vinke-pand en de parkeergarage
Paardenveld).
De nieuwe parkeergarage bij het station Vaartsche
Rijn kan het parkeren op een andere manier oplossen. Dat geldt ook voor de nieuwe fietsenstalling.
Hierdoor kan het gebied worden ‘opgeschoond’.
Beurtschippers
Het gebied van de Ooster – en Westerkade was
vroeger een verkeersknooppunt met veel bedrijvigheid: transporteurs en handelaars in brandstoffen en
bouwmaterialen, diverse fabriekjes en ook verschillende herbergen en logementen. De Vaartsche Rijn,

gegraven in 1127, is een van de oudste kanalen van
Nederland. Ze was een belangrijke verbinding van de
stad Utrecht met de Lek, waardoor er een ontsluiting
ontstond met het Rijnland (Keulen en verder). Veel
beurtschippers lagen hier in afwachting van een

vracht. Pas na de opening van het Merwedekanaal
(1892) werd het een stuk rustiger.
Van de Westerkade vertrok ook de postkoets richting
Leerdam. De kade zelf was tot ver in de twintigste
eeuw dé uitvalsweg naar Gorinchem. •

Contact per flessenpost
Ze wilden iets praktisch en sociaals doen.
Op verzoek van de gemeente onderzochten
Jasper van der Vooren (33, tijdelijk klusjesman),
Sandra Hagoort (24, net afgestudeerd) en Irene
Fierloos (23, net afgestudeerd) hoe ze het leven
van de bejaarde stadsbewoner zouden kunnen
veraangenamen. Misschien zou de sociale
participatie kunnen worden vergroot en eenzaamheid bestreden. De Binnenstad was de
afgelopen maanden hun werkterrein.
‘Volgens onderzoek zou 35 procent van de bewoners
van de Binnenstad wel eens eenzaam zijn’, vertelt
Van der Vooren. ‘Dat is héél veel. Dus de vraag was
meteen: hoe méét je dat? We besloten dat cijfer alleen
in ons achterhoofd te houden en we zijn blanco aan
de slag gegaan.’
Gedurende zes weken voerde het drietal gesprekken
met welzijnsorganisaties, de kerken, de zusters Augustinessen en ouderen. ‘Al snel merkten we dat oudere
bewoners zich niet herkennen in thema’s als eenzaamheid. Ze worden te vaak gezien als een kwetsbare
groep. En er wordt al heel veel voor eenzame ouderen
ondernomen. We konden niet zo maar iets bedenken
dat al niet gebeurde.’
Bovendien: ‘Eenzaamheid kent vele koppen. Het is
niet leeftijdsgebonden. Soms is er wel contact, maar
ontbreekt de diepgang.’

Bert Determeijer

Verhalenjacht
Ze merkten wel dat bewoners behoefte hebben aan
een grotere sociale verbondenheid in de wijk. Mensen
kennen elkaar minder goed dan vroeger; soms kent
men zijn buren niet. Samen met bewoners van de
Binnenstad bedachten de drie een spel en noemden
het een kunstproject: een verhalenjacht door de wijk.
Zo’n negentig huizen kregen een enveloppe met een
klein flesje in de bus, met de uitnodiging om een
verhaaltje, een gedicht of iets over hun eigen huis
op te schrijven en in het flesje te frunniken. Echte
flessenpost. Dat flesje moesten ze ergens in de wijk
verstoppen. Vervolgens moesten ze op papier een hint
voor de vindplek geven. Die hints waren vaak raadselachtig geformuleerd: ‘ook een bolchrysant heeft niet
het eeuwig leven’ of ‘aan het einde van het nauwe
water bij het licht’. Op zaterdagmiddag 9 december
konden de buurtbewoners aan de hand van de hints
op verhalenjacht. Het was een regenachtige dag,
waardoor de opkomst met vijftien deelnemers beperkt
bleef. Niettemin zijn de drie initiatiefnemers zeer tevreden. De meeste speurders kenden elkaar niet. Dat is
winst. ‘Mensen kijken een keer met andere ogen naar
hun buurt.’ Van der Vooren. Hagoort en Fierloos zijn
benieuwd of zo’n verhalenjacht elders ook mogelijk
is. Bewoners die iets soortgelijks willen ondernemen
in hun wijk kunnen contact opnemen met verhalenjacht@gmail.com. •
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Omgeving CS in 2018 stuk verder af
Het zal wel niet mogen, een drone met camera laten vliegen rondom het Centraal Station.
Maar stel dat het mocht, dan zou je hem kunnen dirigeren naar al die plekken waar in 2018
kleine (en misschien minder kleine) feestjes zijn.
Want er valt heel wat te vieren: allerlei projecten
komen klaar.
Het eerste feest was op op 4 januari: een deel van
het Forum, dat is de het wandelstrook op +1 niveau
aan de Jaarbeurszijde van het station, ging open.
Het stuk dat nu klaar is, verbindt CS / Stadskantoor
en de Moreelsebrug. Het loopt over de in aanbouw
zijnde langgerekte Knoop-fietsenstalling. Vanuit die
stalling kom je straks makkelijk op het Forum (en
dus ook op CS).
Maar ook aan de Binnenstadskant kan het glas geheven worden: het overkapte deel van het Stationsplein is eind januari klaar. De enorme steigers zijn
dan afgebroken en het hoge dak op zijn kolossale
palen en zijn halve bollen van doorzichtig kunststof
is voor iedereen zichtbaar. In december stond het
ook al ‘los’ op de palen, maar door de wirwar van
steigers kon je dat toen niet zien.
Het Stationsplein verbindt Hoog Catharijne en het
Centraal Station. Tegelijkertijd met de openstelling
van het plein gaat de huidige, treurige bordkartonnen doorgang van HC naar het station dicht. Voetgangers op het plein die richting Smakkelaarsveld
willen, kunnen straks met de roltrap naar beneden.
Horeca in overvloed
Aan horecavoorzieningen is ruimschoots gedacht.

Aan het plein is boven de sporen een speciaal
horeca-paviljoen gebouwd. Een van de bedrijven
daar wordt de Italiaanse keten Vapaino, die in de
Neudeflat zou komen, maar daar werd tegengehouden door concurrentie-vrezende ondernemers
uit de buurt.
Aan de overzijde van het plein, in het gebouw
dat aan Hoog Catharijne is geplakt, komen acht
‘nieuwe horeca-concepten’, met daarboven (vanaf
oktober) het enorme hoofdkantoor van VodafoneZiggo. Eind 2018 zal ook het tweede deel van de
Grootste Fietsenstalling Ter Wereld en het stationsplein-deel erbovenop open gaan. Dan kun je van
het Smakkelaarsveld dwars door de fietsenstalling
naar het Vrouwe Justitiaplein fietsen.
Tegen die tijd zullen het Noordgebouw, dat het
station flankeert aan de kant van het Smakkelaarsveld (hotel, horeca en woningen; er hangt al een
spandoek van een hotelketen aan) en het woongebouw (huurappartementen in het midden-segment)
van negentig meter hoog op de Sijpesteijnkade af
moeten zijn.
Ingewikkeld geploeter
Of het Platform, de nieuwe naam van het Zuidgebouw dat aan de zuidkant van het station wordt
gebouwd, bovenop het toekomstige busstation,

Eten in Eau de Gracht

Netwerk
Mattijs Jonker, sinds kort afgestudeerd theoloog, is
maatje van een oudere die dreigde te vereenzamen.
De oorzaak zit volgens hem in veranderingen in de
maatschappij: ‘Zelfs in een portiekwoning leg je
tegenwoordig moeilijk contact. Dat geldt vooral
voor ouderen, want die zijn gewend aan een
netwerk in hun eigen buurt. Tegenwoordig zie je
netwerken van gelijkgestemden, die vaak ver uit
elkaar wonen.’ Hij merkt dat ook als beginnend
voorganger in de Protestantse Kerk in Nederland:
‘Er zijn kerken waar mensen uit de verre omtrek
naartoe komen, omdat ze zich in die sfeer thuis
voelen.’

ook nog in 2018 opgeleverd gaat worden is onzeker. In december lag de bouw helemaal stil wegens
afstemmingsproblemen van twee aannemers. Het
is daar superingewikkeld geploeter op de vierkante
meter.
Wat het betekent voor de oplevering van de tramhaltes onder het gebouw is nog niet duidelijk. Maar
waarschijnlijk zal de tram naar de Uithof de eerste
tijd vanaf station Vaartsche Rijn vertrekken.
Optimistisch
Aan de westkant van het station is er dan intussen
al weer van alles gebeurd: in februari de opening
het World Trade Center (WTC)-gebouw (met horeca
op de onderste verdiepingen) en de heropening van
het kantoorgebouw de Knoop (de gestripte Knoopkazerne, met rijksdiensten, waaronder de belastingen). Tussen dit kantoor en de Rabo-torens is dan
een tijdelijk horeca-paviljoen klaar; ooit komt daar
een kantoortoren van negentig meter hoog. Vanaf
de fietsroute naar de Moreelsebrug is tegen die tijd
de Knoop-fietsenstalling (3000 plaatsen) geopend
en bereikbaar. In mei 2018 wordt de parkeergarage
met achthonderd plaatsen onder het Jaarbeursplein
opgeleverd. Daarna komt de inrichting van het
gebied boven de garage aan de beurt.
Net als alle eerdere planningen in het stationsgebied
zijn ook deze planningen aan de optimistische
kant. Toch wordt 2018 een jaar waarin heel wat
ongemakken rond het station verdwijnen.
Zie ook filmpje: www.binnenstadskrant.nl •

Anne Pols

De ‘Buurtmaaltijd’ van Eau de Gracht is een aanrader. De veganistische hoofdmaaltijd en het
lekker ouderwetse toetje van gepofte appelen strelen de smaakpapillen. Buiten glinstert de
verlichting van de Oudegracht in het winterse donker.
Ze mogen in elk geval tot 2019 blijven. De Zusters
Augustinessen van St Monica, de Janskerk en de
Jacobikerk zijn initiatiefnemers van het experiment
om vijf jongeren de ruimte te laten bewonen
die vroeger de jonge vrouwen van ‘Meisjesstad’
huisvestte. Voorwaarde is dat de bewoners op
christelijke basis iets terugdoen voor de samenleving, vanuit naastenliefde en sociale betrokkenheid. Vandaar de buurtmaaltijd. Verder zijn zij
onder meer actief als ‘maatje’ en draaien ze mee
in een project voor nieuwe buurtbewoners rond de
Jacobikerk.

Ben Nijssen

Geen dorpskerk dus, maar een netwerkkerk.
Laurens de Man beaamt dat. Hij is organist in de
Janskerk en speelt regelmatig in het Stiltecentrum in
Hoog-Catharijne. Kort geleden heeft hij het conservatorium afgerond. Dat hij in Eau de Gracht woont,
heeft ook een praktische kant: ‘Ik ben hier dichtbij
de kerk, waar ik zowel op het orgel als op de vleugel
kan studeren. Hier hebben we nog een elektronische
piano en op mijn kamer heb ik een klavichord.’
Eisen
Aan tafel komt het gesprek op burn-out. Komt dat
tegenwoordig meer voor dan vroeger? Worden er
nu hogere eisen aan jongeren? Andere eisen, dat
wel, menen de oudere disgenoten, maar eerdere
generaties liepen ook tegen moeilijkheden op.
‘Maar misschien werd daar toen minder over
gepraat?’ Mattijs Jonker merkt dat jongeren nu
vaak het ouderlijk huis als een veilige haven zien
‘in een wereld die duizelt van de mogelijkheden.
Daardoor gaan ze minder snel uit huis.’ Een leefgemeenschap blijkt dus ook een optie.
Meeëten (vrijwillige bijdrage) op dinsdagavond
vanaf 18 uur? Graag even een seintje vooraf met
het oog op de inkopen: eaudegracht@gmail.com
of 06-22539364 •

Tijdgeest 4
Recht tegenover Achter Sint Pieter (ASP) 84, het
adres van de redactie, was vroeger de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, een half bouwblok groot. Inmiddels is het verdeeld in Domhotel, restaurant Podium, twee grote woonhuizen
en 21 kleine appartementen. Op nummer 11,
schuin tegenover nummer 84, is een callcentre
veranderd in 16 kleine appartementen.
Vanuit de achterkamer van ASP 84 kijk je op
het vroegere St. Bonifatiuscollege. Een projectontwikkelaar treft voorbereidingen voor de
ombouw tot een groot aantal appartementen.
ASP 84 is onderdeel van een complex van 19
appartementen, in 1980 opgeleverd. Mitros verkocht er inmiddels zestien. De laatste drie volgen
als de bewoners verhuizen of overlijden. •

Catharijnehuis naar
Nieuwegracht
De dagopvang voor thuislozen in de Catharijnesteeg
verhuist per 1 december 2018 naar het gebouw van
het Leger des Heils, Nieuwegracht 92.
De bezoekers kunnen daar terecht voor eten,
douchen en medische zorg. Ook zijn er noodslaapplaatsen. De dagopvang wilde al een hele tijd
verhuizen, maar kon geen locatie vinden met een
buitenruimte. •
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Betonrot in Tolsteegbrug
bewapening komt een waterdichte laag en ten
slotte wordt het gat dichtgespoten met beton dat
is versterkt met staalvezels.’

© Humphrey Daniëls

De in fluorescerend gele pakken gehulde mannen die maandenlang in weer en wind manmoedig auto’s tegenhielden op de Tolsteegbrug bij het Louis Hartlooper Complex zijn
verdwenen. Maar onder de brede brug heersen nog stofwolken en het lawaai van pneumatische sloophamers in het felle licht van bouwlampen.
De brug met zijn uitwaaierende kaden, een rijksmonument uit 1925, wordt gerenoveerd. Leendert van
Leeuwen van aannemerij Van Wijk, die het werk
uitvoert, vertelt wat er aan de hand is. De brug is
gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School,
helemaal van baksteen zo te zien. Maar de eigenlijke
brug, de boog die het water van de singel overspant,
is van vijftig centimeter dik beton. Alleen de zijkanten zijn van baksteen. En nu is er bij een inspectie
betonrot ontdekt in de boog. De ijzeren wapening is
gaan roesten. Er is vocht bij gekomen. Roest zet uit
en doet het beton barsten. Dat is heel schadelijk voor
de sterkte van de brug, die bovendien eigenlijk niet is
gebouwd op al die zware vrachtauto’s die er dagelijks
overheen rijden om winkels en de horeca van de
Twijnstraat te bevoorraden.

Dof geluid
De aannemer heeft een werkeiland ingericht in
de vorm van een kleine vloot aan elkaar gekoppelde dekschuiten. Van Leeuwen loopt vanaf de
kade over de schuiten tot onder de brug. Hij klopt
met een kamer op het beton boven zijn hoofd: ‘
Kijk, of liever, luister. Je hoort hier een dof geluid,
het klinkt hol.’ Vlak ernaast klinkt de hamerklop
helderder. ‘Dat doffe geluid, daar is het mis. Daar
is het beton brokkelig. Het zit niet meer goed vast
aan de wapening. We bekloppen zorgvuldig de
hele betonboog om alle slechte plekken te vinden.
Die worden daarna onder handen genomen. Eerst
wordt met pneumatische sloophamers het slechte
beton weggebikt tot het ijzer bloot ligt. Daar
maken we extra bewapening aan vast. Boven de

Brandweerauto’s smaller
Als onderdeel van het nieuwe terrassenbeleid is de gemeente van plan de aanrijroutes
voor hulpdiensten te verbreden van 3,5 naar
4 meter. Dit lijkt een onnodige maatregel. De
nieuwe brandweerauto’s van de Veiligheids
Regio Utrecht zijn namelijk niet breder dan de
vorige, maar juist twintig centimeter smaller.
Intussen lijkt de gemeente zelf de noodzaak van
verbreding ook niet meer in te zien. Sinds enige
maanden is bij de vervanging van de hydraulische
paal op het Vredenburg de doorgang namelijk
versmald van 3,5 naar 3,4 meter. Problemen
leverde dat nog niet op.
De nieuwe brandweerauto’s zijn niet alleen
kleiner en lichter, ook is veel reddingsgereedschap
op accu’s, waardoor snoeren en generatoren niet

meer nodig zijn.
De brandweer rijdt regelmatig rondjes door de
Binnenstad om te kijken of het met de bereikbaarheid in orde is. Volgens G. Voskamp,
ploegleider operationele voorbereiding, maakt de
brandweer zich niet bovengemiddeld zorgen. •

Tijdgeest 5

In maart klaar
De werkzaamheden zijn verleden jaar begin
oktober gestart. Projectleider Dick van Doorn van
het gemeentelijke ingenieursbureau legt uit dat
in de eerste maanden het beton daar gerepareerd
is waar het gewicht van het verkeer het grootste is, onder de autorijbaan. Daarom moest het
autoverkeer op de brug toen worden beperkt. Nu
worden de overige slechte plekken aangepakt en
kan het verkeer de brug gewoon weer gebruiken.
Het werk verloopt volgens plan. In maart moet
alles klaar zijn en is de brug weer stevig genoeg
om jaren mee te gaan. Zou dat ook voor het
bakstenen metselwerk gelden? Dat vertoont
scheuren en kieren. Hier en daar wortelen er zelfs
kleine bomen in. Van Doorn: ‘Er worden wat
proeven uitgevoerd om achter de oorzaak van de
scheuren te komen. Maar ons bureau gaat verder
niet over eventuele reparatie. Dat valt onder de
verantwoordelijkheid van de gemeentelijke dienst
Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen.’ •
Erik van Wijk

‘Nee, u mag hier
niet door’
Twee maanden stonden ze er vanaf begin november. Twee mannen in gele hesjes. Vriendelijk en
monter, maar beslist. ‘Nee, u kunt hier echt niet
rechtsaf, u moet omrijden door de Twijnstraat. Nee,
ook als u hier woont en er komt van de andere
kant geen verkeer, dan nog niet. We kunnen geen
uitzonderingen maken.’
Johan Husselson ‘De mensen zijn over het algemeen
heel vriendelijk. Ze kijken je aan, groeten, maken
een praatje. Zo is de tijd (van zeven tot halfvier,
collega’s komen daarna voor de avonddienst) goed
door te komen. En met de kou valt het ook wel
mee. We hebben thermische laagjes aan en onze
auto met koffie staat naast ons’.
We moeten er vooral voor zorgen dat de stadsbussen er in tegenovergestelde richting door kunnen.
Dan moet het verkeer vanaf het Ledig Erf even
worden tegengehouden. Om de 7,5 minuut. Het
vervelendst nog zijn sommige taxichauffeurs. Die
willen zich er graag doorheen rammen. Laten we
niet toe. Ach, we zijn het gewend rustig om te
blijven gaan met lastige klanten. Het algemeen is
het leuk werk. Je hoort en ziet veel. Je bent onder
de mensen’. •

					
Vier appartementen, twee boven, twee beneden,
					
achter een gezamenlijke straatdeur. Voor die deur
					
staan drie onbekenden, met een sleutel. Dat voelt
een beetje ongemakkelijk. Maar het is niet anders: één van de appartementen wordt zo nu en
dan voor tweehonderd euro per dag verhuurd als airbnb. Minder dan de vijftig dagen per jaar, die
ook in Utrecht vanaf februari als maximum gelden. Misschien twintig of dertig. ‘Geen feestjes of
evenementen’, staat op de website. En inderdaad, overlast is er nog niet geweest, behalve de ene
keer dat een Amerikaan op het terras urenlang via de telefoon met luide stem zijn zaken regelde. •
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Geschiedenis blijft een puzzel
Maak kennis met Tarq Hoekstra, voormalig
(en eerste!) stadsarcheoloog van Utrecht en
sinds een goed jaar bewoner van het Bartholomeus Gasthuis. Een historiekenner op een
historische plek, een gepassioneerd verteller
over de eeuwige puzzel die geschiedschrijving en archeologisch bewijs van de geschiedenis maken.

geschiedenistheorieën. Het is bijzonder spannend
om geschreven berichten te koppelen aan vondsten. Je trekt vaak te snel conclusies.’
En nu woont hij, na een herseninfarct, zeer tevreden in de Lange Smeestraat. De enige Utrechtse
locatie waar hij het tijdens zijn loopbaan niet aandurfde om de graafmachines in te zetten. Hij stond
te popelen om deze locatie vanwege de verbouwing in 1983 archeologisch te onderzoeken. ‘Maar

het was technisch zo verschrikkelijk moeilijk dat het
voor alle partijen niets dan ellende had opgeleverd.’
Hoekstra is nog lang niet uitverteld en uitgepuzzeld.
Hij schreef verschillende artikelen, maar van een
boek is het nog niet gekomen. Nog niet, en zijn
stem verraadt dat dit plan nog geen gesloten boek
is. Gelukkig maar…
Nicolien van Wees, Bartholomeus Gasthuis •

Het is 1972 als de gemeente Utrecht besluit om
een archeoloog aan te stellen om de opgravingen
bij het prille begin van Hoog Catharijne te begeleiden. Als Utrechtkenner voelt deze positie als
een maatpak. Hij begeleidt talloze opgravingen.
Hoekstra: ‘Ik word boos als mensen zeggen dat
wij archeologen de bouw vertragen. Ik weet als
geen ander dat bouwers en archeologen prima
naast elkaar kunnen werken, dat is een kwestie van
gewoon goed organiseren.’
‘Mensen vragen me vaak naar de meest bijzondere
opgraving, maar daar heb ik geen eenvoudig antwoord op. Er zijn vondsten die eruit springen door
hun omvang, zoals de resten van tegelovens. In de
veertiende eeuw had Utrecht een zeer omvangrijke
aardewerkindustrie.
Te snelle conclusies
Zijn ogen glinsteren als hij vertelt over de vondst in
1980-1981 op het Pieterskerkhof: ‘Twee bijzonder
gave kinderskeletjes uit de vijfde eeuw met bronzen
bijltjes, glazen voorwerpen en kammetjes. Het
móest hier wel gaan om Frankische kinderen van
een familie met aanzien.’
‘Ieder jaar vonden we wel iets wat we absoluut
niet hadden verwacht. Dat is het mooie van stadsarcheoloog zijn in een oude stad. Nieuwe vondsten
dwingen je om terug te komen op eerdere
Tarq Hoekstra © Sjaak Ramakers

Angela: Creatief en speels in De Kleine Dom

Mensen die regelmatig bij De Kleine Dom op
bezoek komen, hebben afgelopen weken een
nieuw gezicht zien rondlopen. Sociaal makelaar Angela van de Wiel (29 jaar) is de vervanger van Bart van Meeteren die per december
gestopt is bij DOENJA.
‘Ik heb afgelopen vijf jaar met heel veel plezier in
speeltuin Anansi in Kanaleneiland gewerkt’, vertelt
Angela, ‘het is nu tijd voor wat anders, vandaar
mijn overstap naar de Binnenstad. Zelf woon ik
nu zo’n tien jaar met heel veel plezier in Utrecht
en vind het daarom ook heel leuk om nu in het
centrum aan de slag te gaan en het centrum en de

bewoners op een nieuwe manier te leren kennen.
Wat mij inspireert is om op een creatieve manier
bezig te zijn met kinderen en hen te leren hoe ze
met eenvoudige materialen leuke spullen kunnen
maken. Ook gebruik ik graag spelvormen om op
een laagdrempelige manier met elkaar in contact
te komen en in gesprek te gaan over verschillende
thema’s’.
Angela komt oorspronkelijk uit Veghel en is tijdens
haar studie SPH bij DOENJA blijven hangen. ‘Na
mijn stage in Leidsche Rijn ben ik daar nog vier
jaar werkzaam geweest, daarna door naar Anansi.
En nu dus naar het centrum. Mijn vaste plaats is
De Kleine Dom van waaruit ik met collega Jelle
Schroor mijn taken uitvoer’.
Angela van de Wiel, Sociaal makelaar
Tel 06 52 40 34 59, www.doenjadienstverlening.nl
werkdagen: maandag,dinsdag,woensdag en
donderdag •

Angela van de Wiel
© Kateleine Passchier

15

Ontwikkelingskader Horeca: hoe nu verder?
Het horecabeleid van de gemeente houdt de gemoederen van de binnenstadsbewoners
al geruime tijd bezig. Naar aanleiding van het concept-Ontwikkelingskader Horeca 2017
zijn maar liefst 92 reacties (‘zienswijzen’) ingediend, waarvan 95% betrekking had op de
binnenstad.
Ook de Wijkraad Binnenstad heeft een zienswijze ingediend, waarin we onze bezwaren hebben
geformuleerd. Samengevat komt het er op neer
dat we tegen uitbreiding van de horeca zijn in het
gebied binnen de singels, tenzij overleg met de betrokken buurt duidelijk maakt dat de omwonenden
geen bezwaar hebben. De redenen hiervoor zijn:
• er is al voldoende horeca in de binnenstad en
deze zorgt voor aanzienlijke overlast;
• de uitgangspunten voor het beleid zijn
onvoldoende helder of onvoldoende
onderbouwd;
• de bewoners zijn onvoldoende betrokken bij
de totstandkoming van de plannen.
Daarnaast heeft de wijkraad in december een
advies aan het college van B&W opgesteld. Hierin
wordt benadrukt dat de nota nauwelijks rekening
houdt met andere factoren dan het economisch
belang van de horeca, zoals detailhandel, leefbaarheid, wonen, veiligheid en de aantrekkelijkheid van
de oude binnenstad voor bewoners en bezoekers.
Verder waren de voorgestelde verruimingen van de
exploitatie van bestaande horecavestigingen zo in-

gericht dat bewoners pas achteraf bezwaar kunnen
maken. Daarmee is voor de bewoners een rol als
klager weggelegd. Op handhaving, die de afgelopen jaren duidelijk tekort schoot, hoeft de bewoner
niet te rekenen.
Daarom adviseerde de wijkraad het college het concept Ontwikkelingskader Horeca 2017 in te trekken
en een nieuwe nota op te stellen die voldoet aan de
volgende randvoorwaarden:
• afstemming van de uitbreiding van de horeca
op een integrale visie op de gewenste
ontwikkeling van de binnenstad;
• explicitering van het begrip leefbaarheid om
zodoende tot een bespreekbaar toetsingskader
te komen;
• consultatie van de bewoners over het
voorgenomen beleid.
Het resultaat van dit alles was dat het college een
Ontwikkelingskader Horeca 2018 heeft vastgesteld
en voor besluitvorming heeft aangeboden aan de
gemeenteraad.
In dit stuk is aan een aantal bezwaren uit de zienswijzen tegemoet gekomen. Een aantal mogelijke

uitbreidingslocaties is geschrapt en een aantal
uitbreidingslocaties is gemaximeerd of er wordt een
lichtere vorm van horeca toegepast.
Maar aan de principiële bezwaren die de wijkraad
heeft geformuleerd is niet tegemoet gekomen. De
nota spreekt over ‘selectieve groei’ in de binnenstad en ‘een juiste balans tussen levendigheid en
leefbaarheid’ zonder dat duidelijk wordt hoe deze
begrippen het kader vormen voor de daadwerkelijk
uitvoering van het beleid.
De Wijkraad Binnenstad blijft van mening dat
het horecabeleid moet worden verankerd in een
duidelijke, brede visie op de ontwikkeling van de
binnenstad met een heldere definitie van wat men
onder leefbaarheid verstaat. Het Ontwikkelingskader Horeca 2018 voldoet hier niet aan. Als het niettemin uitgangspunt voor het horecabeleid wordt,
zijn wij van mening dat er geen vergunningen op
basis van dit beleid mogen worden verstrekt, zolang
niet eerst een heldere en toetsbare omschrijving van
het begrip leefbaarheid is overeengekomen. Het
spreekt vanzelf dat de bewoners bij die discussie
een belangrijke en duidelijke rol moeten hebben.
Inmiddels heeft de wijkraad zelf het initiatief genomen om tot een definitie van het begrip ‘leefbaarheid’ te komen. •
Bas Savenije
Voorzitter Wijkraad Binnenstad

Actiegroep Binnenstad 030 gelooft er in

© Thom B. Lanège

Actiegroep Binnenstad 030, voor een foto bijeengedreven op de werf van de Nieuwegracht, is er van overtuigd dat de gemeenteraad het horecakader 2018 verwijst naar de plaats waar het volgens haar hoort: de prullenbak. Vandaar al die vrolijke gezichten. De foto werd gemaakt op een
zaterdagochtend, toen de veegploeg van buurtbewoners aan het werk was. Sommige vegers mengden zich stiekem tussen de actievoerders. •
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Oeke Kruythof

Wolkverhalen
Er wonen werelden
in de wolken –
om die te zien moet je
oog in een andere stand
even de knop om
en je ziet kastelen
een prins op het paard
Roodkapje en de wolf
de wondere wereld
van weleer, verhalen
verrassend geschreven
in de wolken –
ik zit in de trein
en kijk om mij heen
laptops, smartphones
smartphones, laptops –
lieve wolken
ach helaas
niemand leest meer
jullie verhalen
sorry
niemand kijkt –

Dick Franssen

Corrie Huiding: ‘Meer van hetzelfde’
Harrie Thewessem

Toekomstdroom?

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Onze Binnenstad wordt weer rustig.
‘Groei’ krijgt een nieuwe betekenis. Deze
vernieuwing komt op gang terwijl de
huidige nog niet uitgebloeid is.
Nu groeit het winkelbestand nog, maar de
variëteit neemt af.
Binnensteden lijken steeds meer
op elkaar.
Station Utrecht Centraal is opnieuw
uitgebreid.
Meer mensen gaan met de trein
naar hun werk.
Toch komt het alternatief steeds meer in
zicht. Het is nu al zo dat winkels worden
verplaatst naar internet. Hun bezorging
doen ze samen. Veel van het bureauwerk
wordt thuis uitgevoerd of in openbare
ruimtes om de hoek. Het verschil tussen
kantoor en huiskamer wordt kleiner.
In horecagelegenheden combineren bezoekers werk, koffie, eten en zakelijk contact.
Bekenden kunnen ook gemakkelijk via
internet gezien en gehoord worden.
Op den duur is er steeds minder behoefte
aan grote winkels en kantoren. Door de
afname van het woon-werkverkeer kan
het nieuwe station weer kleiner worden.
Groei betekent nu minder omvang met
meer inhoud. Minder kwantiteit, meer
kwaliteit. •

Het liefst zou Corrie Huiding willen dat de
Binnenstad weer was zoals in haar jonge
jaren, maar ze weet drommels goed dat het
geheugen haar wil bedriegen. In haar herinnering is het Vredenburgplein supergezellig, met
het grote terras van hotel Noord-Brabant, de
Vreeburg-bioscoop en met leuke winkels.

daar tot op de dag van vandaag door in beslag
genomen. Al sinds de oprichting is ze lid van de
wijkraad, van het Wijk C-Komitee en van het
comité Wijk C-West. Ze zat in het helaas ter ziele
gegane Senioren Actief, dat op de bres stond voor
ouderenhuisvesting, en is zeer actief in het Bartoholomeusgasthuis.

Ze is bijna vergeten dat de rest van het plein een
parkeerplaats was, aan de westkant afgesloten
door de hoge, sombere gebouwen van de Jaarbeurs. Corrie: ‘Zo is het met mij: ik onthoud de
mooie dingen en vergeet de slechte. Alleen als je
oude foto’s bekijkt weet je weer dat overal auto’s
reden, dat ze overal op de stoepen geparkeerd
waren. En dat een heleboel huizen op instorten
stonden’.
Corrie Huiding (65) woont al haar hele leven in
Utrecht, eerst in de Eerste-Daalsedijkbuurt en
vanaf ’74 in Wijk C. Haar geheugen mag haar dan
op sommige punten misleiden, maar van andere
dingen is ze zeker dat ze kloppen. ‘Er was absoluut
een veel gevarieerder winkelaanbod. In de Lange
Elisabethstraat had je bijvoorbeeld een paardenslager en een gewone slager. Het is allemaal heel
erg saai geworden: kleding, schoenen, telefoonwinkels, koffietenten. ‘

Verhuisblokkade
In de wijkraad neemt ze maar weinig het woord,
maar als ze het wél doet is het raak. Het zijn
vooral ontwikkelingen rond het wonen die haar
kwaad maken. Thuis, in de Bergstraat, noemt ze
een voorbeeld. Een ouder echtpaar woont in een
huurhuis. Een aardig huis, maar met die trappen,
die drempels, die douche en slaapkamer op de
eerste verdieping wordt het zo langzamerhand
ongeschikt. Ze willen op tijd naar een kleiner huurappartement met alles gelijkvloers. Maar hoe gek
het ook klinkt, dat kunnen ze niet betalen. Want
de woningbouwvereniging grijpt het vertrek van
de eerdere bewoners van het appartement aan om
de huur met honderden euro’s te verhogen.
Volgens Corrie Huiding wordt het woonklimaat de
laatste tijd snel slechter. De splitsingen en omzettingen van woningen leiden er toe dat er een grote vlottende groep komt voor wie de Binnenstad
slechts een doorgangshuis is. ‘Al die studenten…
dat is niet altijd prettig. Ze interesseren zich totaal
niet voor de buurt, ze komen laat thuis en maken
dan herrie, ze gaan tekeer met hun fietsen en na
een paar jaar is er weer een nieuwe ploeg.’

Kleine man
Het Nieuwe Hoog Catharijne vindt Huiding ruim en
prettig: ‘ Maar ik heb er niets te zoeken. Alles is afgestemd op jonge mensen. De macht van Klepierre
vind ik trouwens vreselijk. Alleen al dat de winkels
tot acht uur open móeten zijn. Ik zou zeggen: denk
ook eens aan het personeel. De kleine winkeliers
in de Binnenstad – voor zover die nog bestaan –
moeten wel volgen, ten koste van hun privéleven.
De kleine man wordt kapotgemaakt.’
Na de geboorte van haar eerste zoon werkte Corrie
niet meer in loondienst. ‘Ik zei altijd: Mijn man
verdient de centen, ik geef ze uit’. Maar voor dat
uitgeven had (en heeft) ze weinig tijd. Ze stortte
zich volledig op het vrijwilligerswerk en wordt

Basdreunen
Ze is niet tegen horeca, ‘Maar dat elk leegkomend
pand nu horeca wordt… al die horeca is misschien
een toegevoegde waarde voor anderen, maar niet
voor de bewoners. Zij zitten met de overlast… met
de basdreunen tot diep in de nacht.’
En toch… ’als ik langs de grachten loop dan denk
ik: wat is dit toch in een unieke stad. Wij blijven
wonen in dit huis... Ik wil hier tussen zes plankjes
uitgedragen worden.’ •

