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Project Gezond Gewicht Hoograven
Om overgewicht onder de Utrechtse be-
volking te voorkomen en te bestrijden, 
voert de gemeente Utrecht het plan van 
aanpak Gezond Gewicht uit. Utrecht volgt 
de landelijke richtlijnen met het BBOFT: 
Borstvoeding heeft de voorkeur
Beweeg elke dag
Ontbijt elke dag
Frisdrank en andere zoete drank laten 
staan, drink water uit de kraan
Televisie kijken en computeren: korter en 
minder vaak.

Medewerkers van verschillende organisa-
ties dragen hun steentje bij om van deze 
aanpak een succes te maken. In het ka-
der van Gezond Gewicht zijn er diverse 
projecten, waaronder Gezond Gewicht 
Hoograven. Hoograven is één van de zo-
genoemde krachtwijken van Utrecht en 
hierdoor is er geld beschikbaar voor dit 
project. Hannie Kuiken is de projectleider 
en zij vertelt over het project.

Doel
Hannie: ‘Het doel van Gezond Gewicht 
Hoograven is om het ontstaan van overge-
wicht te voorkómen; een preventieve aan-
pak dus. Kernwoorden hierbij zijn: voel je 
lekker fit, eet gezond en beweeg genoeg. 
Maak ook bewuste keuzes. De energieba-
lans moet goed zijn.’ Hannie geeft aan dat 
veel kinderen die uit school thuiskomen 
televisie gaan kijken of  achter de compu-
ter duiken. Zij bewegen dus niet. Daarbij 
komt dat zij vaak ook niet gezond eten. 
Het gevolg is dat de energiebalans ver-
stoord is. Hierdoor krijgen de kinderen te-
veel calorieën binnen die zij niet verbran-
den, waardoor overgewicht kan ontstaan. 
In Hoograven heeft één op de vijf  kinde-
ren overgewicht. 

Aanpak
Hannie zoekt voor het project veel samen-
werking met organisaties in de wijk waar 
de kinderen komen, zoals basisscholen, 
kinderwerk en met sportverenigingen. 

Hannie: ‘Deze uitvoerders kunnen de 
BBOFTboodschap goed uitdragen naar de 
kinderen en hun ouders. Je hoopt dat de 
boodschap ook thuis wordt opgepakt. 
Als kinderen goed ontbijten en ook fruit 
op school krijgen met voldoende bewe-
ging, door bijvoorbeeld te lopen of  te 
fietsen naar school, is dat al een grote stap 
voorwaarts. Verder probeer ik aansluiting 
te vinden bij bestaande beweegactiviteiten, 
wijkwelzijnsactiviteiten en andere evene-
menten in de wijk waar ik met de BBOFT 
boodschap voorlichting geef  aan ouders en 
bijvoorbeeld water en/of  fruit aanbied. 
De beweegmakelaar van Portes, Mustafa 
Alay, is een belangrijke intermediair bij het 
organiseren van nieuwe sportactiviteiten 
of  evenementen in de sporthal, buurthui-
zen of  op pleinen.’ 

Meer weten over het project Gezond Ge-
wicht? Kijk op www.utrecht.nl/gezond-
gewicht of  neem contact op met Hannie 
Kuiken: 030-3863497 /h.kuiken@utrecht.nl

Gezond eten.

Hannie Kuiken

Allemaal bewegen: springtouwen.

Themaweken bij St. Jan de Doperschool



Prettig studeren in tijdelijke woning

SSH Utrecht
Sinds 2005 verhuurt SSH Utrecht tijde-
lijke woningen aan de Baden-Powellweg in 
Tolsteeg, die voor vijf  jaar geplaatst zijn. 
Voorheen werden de woningen op een an-
dere plek gebruikt door asielzoekers. Nu 
worden ze verhuurd aan buitenlandse uit-
wisselingsstudenten.

Driekamerappartement
De Spaanse Laura (22) en de Vlaamse 
Sophie en Kim (beiden 20) verblijven een 
paar maanden in Utrecht voor hun studies 
bedrijfskunde en onderwijskunde. Ze delen 
een gemeubileerd driekamerappartemen-
tje. Hun kamers zijn tien vierkante meter 
groot en er is een gezamenlijke woonkeu-
ken, douche en wc. Op elke kamer is een 
telefoon en een internetaansluiting. Laura, 
Sophie en Kim hebben geluk. Hun appar-

tement is aangepast voor gehandicapten, 
waardoor de gezamenlijke ruimtes groter 
zijn dan die van de andere appartementen. 
Omdat er geen gehandicapte uitwisselings-
studenten waren, konden zij erin.

Studenten blij
De drie studenten zitten in de woonkeu-
ken. Laura eet pasta met geraspte Goudse 
kaas als lunch, terwijl ze naar het Spaanse 
journaal kijkt. De studenten zijn blij met 
hun tijdelijke onderkomen. Ze eten vaak 
samen met andere buitenlandse studenten 
en er worden feestjes gegeven. Het enige 
nadeel: ‘De muren zijn heel dun, dus je 
hoort alles.’ Maar omdat Laura geen Ne-
derlands verstaat en Sophie en Kim geen 
Catalaans, kunnen ze toch elkaars tele-
foongesprekken niet volgen. (LE)
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Studentenwoningen aan de Baden-Powellweg.

 COLUMN 

 Robert Giesberts

Onlangs bereikte mij een klacht. Het be-
trof  overlast door bezoekers van de roei-
accommodatie in Liesboschpark, met 
name over het geluid dat ‘s nachts door 
de bezoekers werd gemaakt. Dat irriteert, 
dat kan ik me voorstellen. De klacht was 
niet eenmalig, men had al meerdere keren 
overlast ervaren. Klagen helpt soms, maar 
niet altijd. In dit geval had het dus niets 
uitgehaald. Uiteindelijk wendde de klager 
zich tot mij. Wat kan de wijkwethouder 
eraan doen?
Net als de klager zou ik ook de roeivereni-
gingen kunnen aanspreken op de klachten. 
Ik betwijfel echter of  het iets gaat uitma-
ken, overigens geen reden om het niet te 
doen. De tijd echter dat het woord van de 
wethouder, gesproken of  geschreven, een 
krachtig wapen was ligt al enige decennia 
achter ons. Natuurlijk kan teruggevallen 

worden op de politie, maar die zou haar 
tijd aan andere, gewichtiger zaken moeten 
besteden. De oplossing kan wellicht ge-
vonden worden in de techniek: straatlan-
taarns die veel feller gaan branden zodra 
de herrie klinkt, zodat de herriemakers 
ongevraagd in een ‘spotlight’ gezet wor-
den. Maar dat is gekkigheid. Ik wil maar 
zeggen: eenvoudig is het niet. Vaak helpt 
erover praten en schrijven en (in dit geval) 
de roeiverenigingen er zelf  herhaaldelijk 
op aanspreken het beste. Kwestie van 
normaal doen en fatsoen. En dat dan een 
enkele keer iemand zijn mond niet kan 
houden, nou ja, dat zij hem en/of  haar 
vergeven. Het is niet veel, maar hopelijk 
heb ik dan met deze column iets gedaan 
om de klager bij te staan in het oplossen 
van zijn probleem.

Robert Giesberts is de wijkwethouder van    
Utrecht Zuid. Heb je een vraag aan hem? Mail 
naar redactieaanzet@yahoo.com.

Overlast

De meeste mensen in Utrecht Zuid wonen in een flat of  eengezinswoning. 
Aanzet nam al eens een kijkje in een woonwagen en in een woonboot. Maar er 
zijn nog meer bijzondere manieren van wonen in deze wijk. De buitenlandse 
studenten Laura, Sophie en Kim huren een tijdelijke woning aan de Baden-
Powellweg.



HE BUUR
Het was begin december. Mijn man 
was net uit zijn werk gekomen en ik 
was die dag thuis geweest met onze 
baby. Door het raam zag ik dat er 
mensen bij ons huis stonden, aan de 
Nijeveldsingel. Toen mijn man de 
voordeur open deed om te kijken of  
er iets aan de hand was, bleek er rood-
wit lint om het huis gespannen te zijn. 
Er was politie. Mijn man moest terug 
naar binnen. Even later kwam een 
agent vragen of  ons die avond iets 
opgevallen was. Nee, eigenlijk niet. 
Hij sprak over een schietpartij. Weer 
later kwamen twee andere agenten 
met zaklantaarns onze achtertuin in-
specteren, op zoek naar een kogel. De 
ramen waren nog heel en er was geen 
kogel te bekennen. Het schietincident 
bleek te hebben plaatsgevonden bij 
onze overburen. Door ons slaapka-
merraam was te zien hoe hun huiska-
mer werd onderzocht door mensen in 
witte pakken. In de voordeur zat een 
kogelgat. Ik las op de website van de 
politie dat onze buurvrouw om hulp 
had geroepen toen twee onbekende 
mannen haar woning binnenkwamen. 
Een man kwam op het geroep af  en 
er werd geschoten. Hij raakte gewond 
door rondvliegend glas. De verdach-
ten, Utrechtse mannen van 22 en 23 
jaar, wisten te ontkomen, maar zijn die 
nacht nog aangehouden. Later kwam 
ik mijn buurvrouw tegen. Ze was die 
avond erg geschrokken, maar gelukkig 
ging het goed met haar.

Loulou Edelman

Home-Start Utrecht
Home-Start
Home-Start is een programma voor op-
voedingsondersteuning. Ervaren en ge-
trainde vrijwilligers bieden ondersteuning, 
praktische hulp en vriendschap aan ou-
ders met ten minste één kind van 6 jaar 
of  jonger. De gezinnen geven zélf  aan op 
welke gebieden zij steun wensen: hun vra-
gen staan centraal. Door de ondersteuning 
probeert Home-Start te voorkomen dat 
alledaagse problemen uitgroeien tot ern-
stige en langdurige problemen. Zij streeft 
ernaar het zelfvertrouwen van de ouders 
te vergroten, hun sociale relaties te verster-
ken en de gezinnen aan te moedigen om 
efficiënt gebruik te maken van beschikbare 
diensten, voorzieningen en regelingen. 

Coördinator 
Professionele Home-Start medewerkers 
verzorgen de coördinatie / begeleiding 
van het vrijwilligerskader. Zo bespreekt 
een Home-start-coördinator bijvoorbeeld 
vooraf  met de ouder(s) de ondersteuning 
en/of  praktische hulp waar zij behoefte 
aan hebben. Na het vinden van een ge-
schikte vrijwilliger stelt de coördinator de 
vrijwilliger voor aan de ouders. Zowel de 
vrijwilliger als de ouders hebben daarna 
een bedenktijd. Als het voor beide partijen 
goed voelt, gaat de vrijwilliger aan de slag 
bij het gezin (tussen de twee en vier uur 
per week, gedurende gemiddeld negen 
maanden). 

Vrijwilliger in Hoograven
Jolanda Brussaard (44 jaar, moeder van 
twee kinderen) is vrijwilliger bij Home-
Start en begeleidt een gezin in de wijk Hoo-
graven. Jolanda: ´Ik werkte bij Speelotheek 
Ravelijn en hoorde verhalen over Home-
Start. Ik vind het leuk om met mensen te 
werken en vind de verschillende culturen 
interessant. Bij vrijwilligerswerk moet ik 
wel affiniteit hebben met de organisatie 
en de doelgroep en zoek ik zinvol werk 

waar ik ook voldoening uithaal. Dit vond 
ik bij Home-Start. Ik ben nu acht maan-
den verbonden aan een Marokkaans gezin 
met twee kinderen. Ik luister naar haar 
verhalen en adviseer haar wanneer ze daar-
om vraagt. Moeder had last van paniek-
aanvallen en ze had problemen met de 
opvoeding van de oudste. Samen hebben 
we gekeken naar mogelijkheden en oplos-
singen. 
Ik heb het idee dat zij het prettig vindt dat 
ik langskom en ik heb voor mijn gevoel 
zeker wat bereikt. Deze vrouw durft nu 
weer alleen de straat op en ook in het op-
voeden is meer rust gekomen. Deze zomer 
is zij zelfs met haar gezin naar Marokko 
geweest en zij heeft tijdens deze vakantie 
geen paniekaanvallen gehad. Echt gewel-
dig om te merken dat je iets voor een ander 
kunt betekenen.’ 

Nieuwsgierig geworden naar het vrijwilli-
gerswerk van Home-Start? 
Kijk op www.home-start.nl of  bel: 030-
2917187 / mail homestart@portes.nl 
(EB)
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Jolanda Brussaard

Nieuwe redactieleden 
gezocht!
Draag je Hoograven, Tolsteeg en Bokken-
buurt een warm hart toe? En kun je een 
beetje schrijven? Dan zoeken wij jou. De 
redactie van Aanzet is namelijk op zoek 
naar versterking. 

Het redactiewerk is zeer gevarieerd. Ideeën 
aandragen voor artikelen, stukjes schrijven, 
interviews houden. Mogelijkheden genoeg. 
Tijdens de redactievergadering worden de 
taken in onderling overleg verdeeld. Vele 
handen maken licht werk, reken op onge-
veer zes tot acht uur in de maand. Je kunt 
ook een keer aanschuiven bij de redactie-
vergadering om kennis te maken en om te 
kijken of  het je wat lijkt. Heb je interesse 
of  wil je meer info, mail naar redactieaan-
zet@yahoo.com. Schaatspret in de wijk: voor de meeste kinderen in Tolsteeg/Hoograven een nieuwe ervaring.



Het artikel in de vorige Aanzet over de 
verkeerschaos rond de ’t Goylaan maakte 
nogal wat los. Diverse mensen reageer-
den via ww.aanzetnet.nl, waaronder Judith 
Richters en Ed Sluis. Volgens Ed staat hij 
zowel ’s ochtends (de wijk uit) als ’s avonds 
(de wijk in) in de file en de voetgangers-
lichten kunnen wat hem betreft meteen 
worden verwijderd. Zijn wens leek begin 
februari te zijn uitgekomen, want toen was 
het voetgangerslicht ineens verdwenen. 
Uit een wijkbericht van de gemeente bleek 
echter al snel dat de verdwijning niets te 
maken heeft met de files op de ’t Goylaan, 
maar dat er sprake is van gewoon onder-
houd: na 25 jaar zijn de verkeerslichten en 
detectielussen op de ’t Goylaan aan ver-
vanging toe. 
Een mooie gelegenheid om het voetgan-
gerslicht definitief  te verwijderen, maar 
dat gaat niet gebeuren, aldus een woord-
voerder van de gemeente. Sterker nog, het 
voetgangerslicht zal nog zo’n 25 meter 
dichter naar de kruising van de ’t Goylaan 
en de Cornelis Erzeijstraat toeschuiven, 
waarmee de afstand tussen beide verkeers-

lichten verkleind wordt tot zo’n 50 meter. 
Het roept de vraag op wat het nut is van 
twee voetgangersoversteekplaatsen met 
verkeerslichten op zo’n korte afstand van 
elkaar. Interessanter is dat handhaving van 
dit voetgangerslicht op termijn strijdig lijkt 
met de groene golf  op de ’t Goylaan, waar-
over wordt gesproken in het Actieplan 
Luchtkwaliteit Utrecht 2008. Immers, wan-
neer elke keer wanneer iemand wil overste-
ken het verkeerslicht voor auto’s op rood 
gaat, is van een groene golf  geen sprake. 
Andersom heeft een oversteekplaats met 
drukknoppen weinig zin wanneer de au-
to’s voortdurend voorrang hebben. In de 
nieuwe verkeersregeling wordt daaom na-
der onderzocht op welke manier de ver-
schillende verkeerslichten op de ‘t Goylaan 
nog beter op elkaar kunnen worden afge-
stemd. Dit betreft de verkeerslichten op de 
kruising Linschotensingel / Scherpenbur-
glaan, bij de (verplaatste) voetgangersover-
steekplaats en die op het kruispunt Con-
stant Erzeijstraat / Hooft Graaflandstraat. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. (RvD)

NIEUWE AANWAS 
Nieuwe aanwas: Oliebollenuitstuif
Bob Dankbaar en Hanneke van Basten verhuisden een half  jaartje gele-
den van hun appartement in Arnhem naar de Julianaweg in Hoograven, 
en introduceerden daar de oliebollenuitstuif.
Meteen verkocht
Ze waren al een tijdje op zoek, tot een 
collega hen tipte dat er in de Julianaweg 
nog een huis te koop stond. Bob nam 
poolshoogte, reed door de straat en wist: 
‘Hier moeten we zijn’. Ook Hanneke was 
meteen verkocht: ‘Het is een ruim opge-
zette straat, lekker dicht bij het centrum 
en de snelweg, nog betaalbaar ook! En 
wist je trouwens dat dit de oude woning 
van Herman Berkien is?’. 

Oliebollenuitstuif
Bob, geboren en getogen in de Achter-
hoek, herkent in de Julianaweg wel iets 
van de sfeer in het oosten. De buren 
kennen elkaar, er is veel contact, o.a. via 
de straatbarbecue en een buurtborrel zo 
nu en dan. In december besloten Bob en 
Hanneke daar de oliebollenuitstuif, een 
traditie in hun beide families, aan toe te 
voegen. Middels briefjes in de brieven-
bus en op de poortdeuren werden alle 
buren uitgenodigd om op 31 december 
een oliebol of  appelflap te komen eten 

in de voortuin. Ondanks de kou was de 
aanloop groot en de sfeer fantastisch, 
wat Hanneke en Bob tegelijkertijd de 
belofte ontlokt: ‘Komend jaar staan wij 
op oudejaarsdag weer buiten met onze 
oliebollen, dus alle buren zijn bij deze 
uitgenodigd!’ (RvD)

Graffiti

Actie tegen graffiti Hoograven
In Hoograven is onlangs een actie gestart 
tegen graffiti. Zo veel mogelijk graffiti 
wordt verwijderd. Op particuliere panden 
gebeurt dat een half  jaar lang op kosten 
van de gemeente, inclusief  het aanbren-
gen van een graffiti-werende laag.

Graffiti, dat is mooi geweest
Pandeigenaren kunnen vervolgens een 
contract afsluiten om de muren in het 
vervolg schoon te houden. Daarnaast 
zoekt de gemeente naar gedoogplekken, 
een van die plekken is te vinden op het 
Smaragdplein. De actie gaat een half  jaar 
duren en heeft als motto ‘graffiti, dat is 
mooi geweest’.

Schoonheidsgraad
Zowel voor als na de actie meet de ge-
meente de schoonheidsgraad van de wij-
ken. Ook wordt onderzocht door middel 
van enquêtes hoe bewoners de omgeving 
beleven en welke rol graffiti hierbij speelt. 
Achteraf  wordt deze enquête herhaald 
en worden de resultaten vergeleken met 
de nulmeting.
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Achter aansluiten op de ’t Goylaan 
(deel 2)

Bob Dankbaar en Hanneke van Basten

Graffiti in Hoograven op gedoogplek.



Scouting Hoograven

Op de Verlengde Hoogravenseweg 225 
staat het groene Scouting Hoograven ge-
bouw. De scouting ligt aan speeltuin ’t 
Raafje. Henk Klein-Gunnewiek (42) is 
groepsvoorzitter en stichtingspenning-
meester bij Scouting Hoograven. Henk: 
‘In Utrecht zijn achttien groepen van de 
landscouting, waarbij Scouting Hoograven 
een middelgrote is. Wij hebben in totaal 
ongeveer vijftig leden.’ 

Landscouting
Wat houdt Landscouting in? Henk: ‘Land-
scouting betekent dat de activiteiten op het 
land plaatsvinden. De kinderen doen aan 
sport & spel, leren sociale vaardigheden, in 
groepsverband werken en de oudere kinde-
ren leren zelfstandig te werken en de echte 
scoutingactiviteiten. Deze activiteiten zijn 
bijvoorbeeld leren knopen, kompas lezen, 
tent opzetten en routetechnieken.

Leeftijden
Hoe is de leeftijdsopbouw bij de scouting? 
Henk: ‘De jongste leden zijn de bevers (5 

tot 7 jaar). Deze kinderen doen spelletjes 
en knutselen veel, verder doen zij ook aan 
sport & spel. Bij de welpen (7 tot 10 jaar) 
blijven de spelletjes aanwezig, maar gaan 
de kinderen ook meer in groepen werken 
om te leren samenwerken. Bij de scouts 
(10 tot 15 jaar) zie je steeds meer de echte 
scoutingactiviteiten en gaan de kinderen 
zelf  activiteiten regelen. Bij de zomerkam-
pen is een van de verschillen dat de bevers 
en welpen verblijven in vaste gebouwen en 
de scouts, de explorers (15 tot 18 jaar) en 
de pivo’s (18 tot 23 jaar) in zelf  opgezette 
tenten.’

Kosten en informatie
De kosten voor scoutingleden zijn in totaal 
€ 12,50 per maand ( € 6,- lidmaatschap en 
€ 6,50 als spaarpot voor het zomerkamp). 
Nieuwsgierig geworden naar Scouting 
Hoograven? Kijk op www.scoutinghoog-
raven.nl, mail: info@ scoutinghoograven.
nl of  bel: Henk Klein-Gunnewiek (030-
2896206). (EB)

IN GESPREK MET... Freerk Veldkamp

Freerk Veldkamp is voorzitter van de 
werkgroep ‘Briljante ideeën’, een initia-
tief  om samen met wijkbewoners de wijk 
Hoograven leuker en leefbaarder te ma-
ken.

Heeft ‘Hoograven invites you’ nog 
briljante ideeën opgeleverd?
‘Zeker,  we hebben meer dan dertig sug-
gesties voor wijkverbetering ontvangen.’

Zijn daar ook bruikbare ideeën bij?
‘Ja, we hebben ze ingedeeld in twee clus-

ters: elkaar ontmoeten en verbindingen 
in de wijk. De cluster ‘elkaar ontmoeten’, 
ook wel K5 genoemd (Kontact, Koken, 
Kennismaken, Kultuur en Koken), be-
staat bijvoorbeeld uit kooklessen, geza-
menlijk film kijken of  kunst maken. In de 
cluster ‘verbindingen in de wijk’ gaat het 
om nieuwe of  betere wandel-, fitness- of  
historische routes. Er waren ook sugges-
ties voor meer (met name horeca-)voor-
zieningen, maar daar spelen wij geen rol 
in.’

Gaat jullie werkgroep de ideeën nu 
uitvoeren?
‘Nee, het was en is de bedoeling dat de 
inzenders de plannen ook zelf  ten uit-
voer brengen of  helpen daarbij. Ze krij-
gen daarom binnenkort een uitnodiging 
voor een vervolgbijeenkomst. Uiteraard 
ondersteunen we ze wel.’ (RvD)
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Freerk Veldkamp (r) in gesprek over Briljante Ideeën (Foto Wim Oskam).

Kampvuur tijdens het groepsweekend 2008.

Kinderen leren samenwerken in sport en spel-
vormen.

 Pionieren, bouwen met touw en hout.

De leiding helpt je met ontdekken.



TOEN EN NU
Stichtsche Olie- en lijnkoekenfabriek 
verandert in IJspaleis
Niets in het plantsoen aan de Vaartserijn-
straat (voorheen Koekenweg), tussen het 
Vaartse Rijn Huis en de Abraham Keer-
straat, doet vermoeden dat hier vroeger 
een grote fabriek stond, de Stichtsche 
Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL). Jaren-
lang werd hier veevoeder gefabriceerd, tot-
dat een grote brand in 1964 de productie 
stil legde. Wel werd daarna het silogebouw 
nog regelmatig gevuld met graankorrels 
en werden andere loodsen verhuurd aan 
diverse bedrijven waaronder Scherpenzeel. 
De graankorrels deden het gebouw defi-
nitief  de das om in de winter van 1969, 
toen door graanbroei het gehele complex 

in vlammen opging. Na het blussen bleef  
er een fraai ijspaleis over. Uiteindelijk is 
het complex gesloopt, de laatste gebou-
wen gingen rond 1975 tegen de vlakte. De 
Labre Huis-Stichting kocht het terrein en 
bouwde er een nieuw tehuis voor de op-
vang van dak- en thuislozen. 

Peter Taalman (HKTH)

Voor meer informatie over de industrie 
langs de Vaartse Rijn, zie ook de exposi-
tie in de Openbare bibliotheek Hoograven 
van 28 februari tot en met 28 maart.

AGENDA
28 februari t/m 28 maart
Expositie van de HKTH in 
de Openbare Bibliotheek 

Hoograven

Van Hiemstra tot Liesbosch: 
de tijd van de duizenden 

arbeidsplaatsen langs 
de Vaartse Rijn

Toegang gratis

Maandag 23 maart
Maandag 20 april

Wijkspreekuren in 2009 met 
wijkwethouder Robert Giesberts.

Het spreekuur is 
van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in de ontmoetingsruimte van 

Buurthuis de Tol, 
Jan van Arkelstraat 55. 

U hoeft geen afspraak te maken.

Meer info op aanzetnet.nl
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Wijkbijeenkomst veiligheid in Hoograven Begin vorig jaar was er een reeks inciden-
ten in Hoograven: autobranden, verstorin-
gen van de openbare orde, vernielingen. 
Daarna werd op een drukbezochte bijeen-
komst verteld welke maatregelen gemeen-
te, politie en andere organisaties zouden 
treffen. Zo zouden er camera’s worden ge-
plaatst en kon een aantal gezinnen op een 
bezoekje rekenen van de burgemeester.

Op het rechte pad
De afgelopen wijkbijeenkomst was be-
doeld om te kijken of  die maatregelen 
hebben gewerkt. De boodschap: het gaat 
de goede kant op. Er waren presentaties 
over opvoeding, activiteiten voor jongeren 
en het Veiligheidshuis. Onder begeleiding 
van de buurtvaders had een groep jonge-
tjes een presentatie voorbereid: ‘Op weg 
naar de toekomst’. Zij vertelden hoe ze 
van plan waren op het rechte pad te blij-
ven, bijvoorbeeld door geen foute vrien-
den te kiezen.

Brassband
Het thema veiligheid leek nu minder te 
leven onder de buurtbewoners dan vorig 
jaar: de opkomst was minder groot en er 
werd minder gediscussieerd. De avond 
werd knallend afgesloten door een brass-
band, een actieve club jongeren uit de 
wijk. (LE)

Toen Nu

Een brassband uit de wijk sloot de avond af. Foto: Eeke Anne de Ruig

Op dinsdagavond 24 februari vond in het Marcuscentrum aan de Wijnestein-
laan een wijkbijeenkomst plaats over veiligheid. Alle bewoners van Nieuw 
Hoograven en omgeving waren uitgenodigd.


