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‘Brandweerman is een prachtig vak’
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Een studente die van tientallen waxi-
nelichtjes op de grond een brandend 
hart maakt en dan even een fles wijn 
gaat halen of  mensen die na een 
feestje de asbakken leegmaken met 
een stofzuiger. Als brandweerman 
in Utrecht maak je heel wat mee, 
zo blijkt uit de verhalen van Cor 
Kraaijenhagen, werkzaam bij de post 
Tolsteeg.
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Brandweerpost Tolsteeg (een van de vier 
beroepskazernes in Utrecht, er zijn ook 
drie vrijwilligersposten) wordt 24 uur per 
dag bemand en heeft de beschikking over 
twee voertuigen, een tankautospuit (blus-
wagen) en een ladderwagen. De minimale 
ploegbezetting bedraagt acht personen: 
zes voor de bluswagen en twee voor de 
ladderwagen. 

Droombaan
Vandaag is een van die acht Cor Kraaijen-
hagen, al 35 jaar brandweerman en nog 
altijd zeer bevlogen. Zozeer, dat hij in zijn 
vrije tijd rondtrekt met zijn brandpreven-
tieshow, waarin hij mensen wijst op de ge-
varen van brand en hoe je de kans daarop 
zo klein mogelijk kunt maken. Cor: ‘Brand-
weerman is een prachtig vak, ik droomde 
er als kind al van.’
Hij krijgt bij de post Tolsteeg alle kans om 
zijn vak uit te oefenen, want in 2007 ver-
trokken Cor en zijn collega’s maar liefst 
zo’n 1600 keer met gillende sirenes op weg 
naar een noodgeval. Dat is gemiddeld vier 
keer per dag, waarmee Tolsteeg een van de 
drukste posten van Utrecht is. 

Niet alleen brand
De brandweer rukt overigens niet alleen 
uit voor brand: in de helft van de ritten 
gaat het bijvoorbeeld om het bevrijden van 
mensen uit hun auto na een ongeluk of  het 
leveren en ondersteunen van duikers. En 
jawel, een of  twee keer per jaar moet ook 
een kat uit een boom worden gered. De 
tijd tussen de ritten wordt gebruikt om te 
oefenen, te sporten, onderhoud te plegen 
aan het materieel en te studeren. Cor: ‘We 
zitten dus niet de hele dag te kaarten, zoals 
sommige mensen nog wel eens denken.’

Maak een vluchtplan!
Bewoners kunnen zelf  heel wat maatrege-
len treffen waarmee de kans op brand en 
bijbehorende slachtoffers flink wordt ver-
kleind. Cor somt op: ‘Plaats rookmelders, 
want tijdens je slaap werkt alleen je gehoor. 
Maak een vluchtplan en bespreek dat met 
alle huisgenoten, ook de kinderen.’ Een 
alarmoproep voorkomt dat hij zijn verhaal 
kan afmaken, binnen twee minuten is de 
bluswagen met bemanning op weg. Geluk-
kig zijn alle verhalen en brandpreventietips 
ook te vinden op www.brandweerutrecht.
nl en www.brandweermancor.nl. (RvD)

Brandweerpost Tolsteeg en brandweerman Cor.



Open dag Nieuw Plettenburgh

Wie er op zo´n dag de drempel over durft 
van Woonzorgcentrum Nieuw Pletten-
burgh, is bijvoorbeeld mevrouw Stassen, 
die met haar dochter eens komt kijken of  
wonen in de flat iets voor haar is. Ze vindt 
het gezellig, kent ook al mensen in het ge-
bouw. En ze lust graag een lekker plakje 
cake.

Krasse zeventigers
Bevinden we ons nu in een bejaardenhuis? 
‘Nee!’, luidt hierop het luidkeelse ant-
woord van enkele medewerkers die in de 
dagopvang werken. ‘Nee, een bejaarden-
huis is het niet, in Nieuw Plettenburgh zijn 
individuele appartementen speciaal voor 
55+’ers.’ 
Op de vraag wat men de bewoners aan ser-
vice biedt, toch het antwoord: ‘Koersbal, 
een koor, sjoelen, een handwerkclubje, de 

bingo!’ Associeer ik dat ten onrechte met 
de derde leeftijd, een zilvergrijze glans? 
Iemand die 55 is, zou nog kunnen tennis-
sen, voetballen, rugbyen. Een rugbyteam, 
de Plettenburgh Pletters, bestaat echter 
nog niet. De verklaring hiervoor is dat bij 
ingebruikname van het gebouw, begin ja-
ren negentig, de bewonersgroep inderdaad 
tussen de 55 en 105 zat. Maar de jonkies 
van toen zijn inmiddels ook al krasse ze-
ventigers. 

Katholiek
Oorspronkelijk was het huis overwegend 
katholiek, waar hervormden hun intrek 
namen aan de Saffierlaan. Nu is daar veel 
minder van te merken. Iedereen is welkom. 
‘Als je hier woont, mag je alles, maar hoef  
je niets!’ (JM)
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Woonzorgcentrum Nieuw Plettenburgh.

De Utrechtse verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisatie Aveant hielden 15 
maart open dag. Met informatiestands en versnaperingen werden de mensen 
naar binnen gelokt. Iedereen was welkom. Wat komt daar nou voor volk op 
af ? Aanzet ging eens kijken.

 COLUMN 

 Robert Giesberts

Het is soms moeilijk om veranderingen 
bij te benen. Neem bijvoorbeeld de twee 
braakliggende terreinen bij de Oranjebrug. 
Wie kan zich nu nog scherp voor de geest 
halen welke gebouwen daar stonden, ook 
al is de sloop niet eens zo lang geleden? 
Andersom komt er straks nieuwbouw op 
die plekken en op de hoek Briljantlaan/
Diamantweg. Dan is het gevoel dat de 
ruimte je nu geeft ook direct verdwenen. 
Zie bij Hart van Hoograven, hoe rap het 
braakliggende gebied zich heeft gevuld 
met betonnen geraamten. Hoograven 
verandert, al is het nu vooral nog in uiter-
lijk. Maar met nieuwe woningen komen er 
ook nieuwe mensen, die zich hopelijk snel 
thuis voelen in de wijk. 
Verandering door nieuwbouw en nieuwe 
bewoners is redelijk permanent. Veran-

dering door jongeren die rel schoppen 
is tijdelijk. Ook met die veranderingen 
heeft Hoograven helaas te maken. Al leek 
het goed te gaan; de jongerenoverlast is 
minder geworden in de afgelopen jaren. 
Wel bleek uit de wijkmonitor 2006 dat de 
tevredenheid over de jongerenvoorzienin-
gen was afgenomen, de jongeren willen 
vooral meer activiteiten. De recente inci-
denten zijn niet de gewenste activiteiten. 
Jongeren moeten meedoen en meedenken 
met de veranderingen in Hoograven. Zij 
zijn de toekomst van de wijk, bewoners 
van (nieuwe) woningen en dragers van 
sociale activiteiten. Het zou mooi zijn 
als die vorm van verandering, ook bij de 
jongeren die nu in de fout zijn gegaan, de 
overhand krijgt.

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

Verandering



HE BUUR
Korfbal
Bij mij in de straat woont een gezin 
waarvan de dochter korfbalt. De eer-
ste keer dat ik het van moeder Astrid 
hoorde, dacht ik: korfbal ... ja, dat kan. 
Astrid zelf  zei dat het ideaal is, want 
korfbal zit in Hoograven. Op een ge-
geven moment vonden Astrid en haar 
man dat het tijd werd dat hun twee 
dochters Cilia (12) en Eline (10) een 
hobby gingen kiezen. Het maakte niet 
uit wat, maar de afspraak was dat ze 
het minimaal een jaar zouden blijven 
doen. Eline ging op korfbal door een 
vriendinnetje bij haar in de klas. Cilia 
is een keer gaan kijken en was na een 
proeftraining meteen verkocht. Twee-
enhalf  jaar korfbalt Cilia nu bij HKC. 
Eline doet vanaf  dit jaar aan theater 
en heeft korfbal dan ook laten vallen. 
In het begin moest Astrid erg wennen 
aan het korfballen. Zij praatte meer 
langs de kant met de ouders dan dat 
ze op het spel lette. Nu Cilia wat hoger 
speelt en spelregels en tactiek belang-
rijker zijn, is Astrid de sport ook leuker 
gaan vinden. Ze staat nu aan te moe-
digen en geeft zelf  toe dat ze eigenlijk 
best fanatiek is. Maar niet zo fanatiek 
als de ouders in het Sirespotje. Daar 
letten de ouders wel op. Elk jaar gaat 
Cilia op kamp. Spelletjes doen en ge-
zellig met iedereen een weekend weg. 
Cilia vindt het allemaal erg leuk. Een 
sport in de wijk vindt zij ook erg han-
dig. Ze kan er alleen heen fietsen en 
kent veel mensen op de club!

Evelien Baljet

Bokkenbuurt houdt jongeren van de straat
Sinds mei 2007 organiseert welzijnsorganisatie Portes het project 
Meedoen Op Straat in de Bokkenbuurt.
Dynaida Gumbs (jongerenwerker Portes): 
‘In mei 2007 was de Bokkenbuurt een pro-
bleemwijk in Utrecht. Om hier iets aan te 
doen is besloten het project Meedoen Op 
Straat te gaan draaien in deze buurt. Dit is 
een project van de gemeente waarbij Por-
tes subsidie krijgt voor het organiseren van 
sport en spel voor de jongeren. Wij organi-
seren dit nu elke maandag en woensdag van 
15.30 tot 17.00 uur op het Elandplein.’

Succes
Het project is een succes. Vóór deze sport-
en spelmiddagen waren er bijna geen kin-
deren op straat in de Bokkenbuurt. Dynai-
da: ‘Ouders vonden het niet prettig als hun 
kinderen alleen op straat gingen spelen. 
Nu kunnen de kinderen twee middagen 
per week buiten spelen onder begeleiding. 
Elke middag doen wij andere sporten en 

spelletjes. Het aanbod is heel divers; ten-
nissen, voetballen, jeu de boules, touwtje 
springen, estafette enz. Centraal staat het 
samen spelen. Per keer werken we met zes 
tot zeven stagiaires. Zij bereiden alles voor 
en een van de stagiaires heeft een dagdeel 
de gehele verantwoordelijkheid.’  

Regels
Voor het goed verlopen van de middagen 
zijn er regels opgesteld; respect, niet slaan, 
luisteren naar de leiding en niet schelden. 
Dynaida: ‘Wij zijn streng, bij ons is nee 
ook echt nee. Hierdoor weten de kinde-
ren precies waar ze aan toe zijn. Kinderen 
kunnen ook een waarschuwing krijgen. Bij 
een tweede waarschuwing mogen ze die 
middag niet meer meedoen met de groep. 
Je ziet duidelijk verschil tussen onze start 
en nu. De kinderen kennen de regels en 
houden zich er ook aan. Niemand wil aan 
de kant toekijken hoe de andere kinderen 
spelen.’

Lorenzo en Yasmina
Lorenzo (8): ‘Ik kom hier heel vaak en vind 
het erg leuk. Ik haat voetbal en vind touw-
tje springen het leukste.’ Lorenzo komt 
bijna elke week samen met zijn drie oudere 
zussen. Yasmina (9): ‘Ik vind alles leuk, 
maar jeu de boules vind ik het leukste. Ik 
heb hier veel vriendjes en vriendinnetjes.’ 
Zij is ook bijna elke week te vinden op het 
Elandplein, samen met haar broertje en 
twee zusjes. 

Meer weten over Meedoen Op Straat? Kijk 
op http://www.portes.nl/zuid/actueel/
meedoenopstraat.html. (EB)
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Dynaida Gumbs kijkt toe bij het uitvoeren van een spel.

Stagiaires van Portes leggen een spel uit.



De woonboot van Coby Geurtsen en Wim Vermeulen.

NIEUWE AANWAS 
Recreatieplas Laagraven
De zomers in Utrecht Zuid zullen nooit meer hetzelfde zijn: binnenkort 
kunnen we zwemmen en vissen in, én fietsen rondom de recreatieplas 
Laagraven. In augustus moet de plas klaar zijn. 

Naast wandel- en fietspaden, komt er een 
strandje. Ook worden er parkeerplaat-
sen aangelegd. De toegang tot de plas is 
– voorlopig – gratis. Het Recreatieschap 
Midden Nederland heeft de Westbroekse 
aannemer Van Oostrum aangewezen om 
het terrein in te richten. Ook is het de 
bedoeling dat Van Oostrum de groene 
inrichting voor zijn rekening neemt.

Absoluut veilig
De inrichting van de plas bestaat uit twee 
delen, vertelt Louk Weltier, secretaris van 
het recreatieschap. ‘Eerst is er de inrich-
ting rondom de nieuw gegraven recrea-
tieplas. Naar verwachting is deze begin 
van de zomer klaar. Daarna wordt het 
terrein rondom de bestaande Veilingplas 
afgemaakt. De waterkwaliteit in de recre-
atieplas is uitstekend en wordt, net zoals 
in het overige zwemwater in de provin-
cie, regelmatig gemeten. In de Veilingplas 
kun je niet zwemmen. Deze plas bevat 
namelijk flink wat slib. Maar je kunt er 
straks prima vissen. De Veilingplas staat 
niet in verbinding met de recreatieplas.’ 
Op termijn komt er ook een snackbar of  
cafeetje.

Bekijk de actuele stand van zaken op 
www.recreatiemiddennederland.nl. (ER)

Kinderen bemiddelen 
bij ruzie

Vorig schooljaar is de Jan Willem van de 
Meeneschool (aan de Ridderlaan) begon-
nen met het programma De Vreedzame 
School. Kinderen helpen elkaar bij het 
oplossen van conflicten. Dit bemiddelen 
noemen we mediatie.

Training
Uit de groepen 6, 7 en 8 zijn tien kin-
deren voorgedragen voor speciale medi-
atietrainingen, gegeven door onderwijs-
organisatie Eduniek, die het programma 
ontwikkeld heeft. De trainingen zijn in-
middels afgerond en afgelopen februari 
hebben de trotse kinderen een echt medi-
atordiploma ontvangen. Eva: ‘Ik vind het 
leuk mensen te helpen met het oplossen 
van een conflict en ik kreeg van kinderen 
complimentjes dat ik het goed doe.’ Mil-
co: ‘Het is gewoon fijn als er geen ruzie 
op aarde is maar vrede.’

Mediatie
De mediatoren hebben een herkenbaar 
geel hesje aan. Bij de mediatie zijn er drie 
regels:
   -  We doen écht ons best om het 
      probleem op te lossen.
   -  We gaan niet schelden.
   -  We onderbreken elkaar niet.
Is een stappenplan doorlopen, dan feli-
citeert de mediator de kinderen met het 
oplossen van het probleem en vult hij of  
zij een formulier in. Natuurlijk zijn hier-
mee niet álle problemen opgelost en kun-
nen de mediatoren niet in alle gevallen 
bemiddelen. Maar mediatie door kinde-
ren draagt bij aan het gevoel dat we allen 
verantwoordelijk zijn voor een prettige 
en veilige school. (YN)
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Verknocht aan woonboot op de Vaartse Rijn
De meeste mensen in Utrecht Zuid wonen in een flat of  eengezinswoning. 
Aanzet nam al eens een kijkje in een woonwagen aan de Musketierlaan. Maar 
er zijn nog meer bijzondere manieren van wonen. Coby Geurtsen en Wim 
Vermeulen leven met hun tweeling Thom en Luc (9) in een woonboot.
De boot ligt op de Vaartse Rijn, aan het 
Salamanderpad. Wim bewoont deze plek 
al 27 jaar, de laatste dertien jaar in de hui-
dige boot. Coby woont er nu twaalf  jaar. 
Coby: ‘Ik raak steeds meer verknocht aan 
deze plek en mijn man krijg je hier ook niet 
meer weg.’ En dat terwijl hij destijds puur 
vanwege de woningnood in een woonboot 
terechtkwam.

Last van gemeente
De familie is lid van het SUWO, de belan-
genvereniging van Utrechtse woonbootbe-
woners. Coby: ‘De gemeente solt erg met 
ons.’ De boot van Coby en Wim staat, net 
als andere woonboten in Utrecht, niet in 

het bestemmingsplan. Een jaar of  vier, vijf  
geleden kregen ze een brief  waarin stond 
dat ze hun geliefde plek moesten verlaten. 
Zover is het toen gelukkig niet gekomen.

Mooi uitzicht
Een veelgehoorde reactie van bezoek: ‘Het 
is net een huis.’ De boot heeft gas, licht, 
water en sinds kort ook riolering. Er zijn 
twee etages. Onder de leefverdieping be-
vinden zich de slaapkamers: Thom en Luc 
hebben allebei een eigen ruime kamer. 
Waar het gezin het meest van geniet, zijn 
het mooie uitzicht over het kanaal en het 
vrije gevoel op de woonboot. (LE)

De trotse kinderen met hun mediatordiploma’s.
V.l.n.r. bovenste rij: Kaoutar, Redouan, 

Aziz, Yasmina, Salmaa.
Onderste rij: Eva, Soufian, Milco, Sanaa, Gera.

Recreatieplas Laagraven.



Burgemeester belooft: ‘Raddraaiers 
worden aangepakt’
Vijfentwintig jongeren uit Hoograven Zuid zijn door de politie, Justitie en het 

jongerenwerk aangewezen als de raddraaiers die de afgelopen weken voor ern-

stige overlast zorgden. Hun ouders krijgen binnenkort politie en gemeente over 

de vloer. Dat maakte burgemeester Wolfsen bekend op een bewonersavond in 

Hoograven Zuid. 

Meer dan 200 geïnteresseerden wonen de 
bewonersavond op 13 maart bij. Paul van 
Beijnum (Wijkbureau Zuid) laat bewo-
ners aan het woord: ‘We voelen ons on-
veilig’, ‘De IJsselsteinlaan is veranderd in 
een achterbuurt’, ‘Hoe maken we de ou-
ders verantwoordelijk voor de daden van 
hun kinderen?’ en ‘We willen een eind aan 
autobranden!’ Wethouder Robert Gies-
berts benadrukt het belang van elkaar 
kennen. ‘Samen kunnen we actie onder-
nemen.’ Buurtvader El Abdellaoui rea-
geert dat de vaders het niet alleen kunnen. 
Twee avonden per week lopen ze door de 
buurt en spreken ze jongeren aan. ‘Onder 
onze ogen is het echt rustig. De jongens 
luisteren. Daarom willen wij graag dat 
buurtbewoners ons bellen bij problemen. 
Dan kunnen wij erop af.’ Burgemeester 
Wolfsen onderstreept dat meldingen nodig 
blijven. ‘Bel bij overlast 112 of  meld mis-
daad anoniem: 0800-7000.’

De ouders van de raddraaiers krijgen bin-
nenkort politie en gemeente over de vloer. 
Zonodig gaat de burgemeester zelf. Van 

openstaande straffen wordt direct werk 
gemaakt en waar mogelijk komen de jon-
geren in een hulpverleningstraject. Boven-
dien hangt de gemeente drie camera’s op in 
het buurtje IJsselsteinlaan/Montfoortlaan.

De buurtvaders zijn bereikbaar via Moham-
med Benhaddou, Buurthuis de Ravelijn: 
288 32 34.  Een verslag van de bewoners-
avond staat op www.aanzetnet.nl. (ER)

IN GESPREK MET...

Je beweegt je soepel tussen manage-
ment, onderwijs, beeldende kunst en 
vormgeving, lees ik in je brochure. 
Wat moeten we ons daarbij voorstel-
len?
‘Ik geef  adviezen over bedrijfsvoering en 
verzorg subsidieaanvragen in en voor de 
culturele sector, met name op het gebied 
van beeldende kunst en vormgeving. Ver-
der geef  ik trainingen op het gebied van 
management, communicatie en persoon-
lijke effectiviteit.’

Sinds wanneer doe je dat?
‘Sinds oktober 2007. Na een aanstelling 
van dertien jaar bij de Kunstacademie ben 
ik voor mezelf  begonnen. Dat was hard 
werken, want ik moest alles zelf  regelen: 
een website, visitekaartjes, de Kamer van 
Koophandel, een netwerk opbouwen. 

Gelukkig gaat dat laatste me goed af, ik 
heb momenteel dan ook behoorlijk veel 
werk!’

Heb je veel contact met andere free-
lancers in de wijk?
‘Nog niet. Maar er komen wel steeds 
meer jonge, energieke mensen in de straat 
wonen, van wie sommigen ook voor zich-
zelf  werken. Via buurtborrels heb ik nu al 
wel contacten gelegd, onder anderen met 
een overbuurman.’

Bevalt het in Hoograven?
‘Geweldig! Ik woon hier nu al zo’n vijftien 
jaar en de wijk wordt met de dag leuker. 
Ik wil voorlopig niet weg!’

Voor meer info: www.marionbeltman.nl. 
(RvD)
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Algemene Hulpdienst 
brengt buurtbewoners 
bij elkaar
Doet u wel eens boodschappen voor 
die oude meneer in de straat? Of  
helpt u een zieke buurvrouw met een 
klusje? Door buurtgenoten te helpen, 
leert u elkaar kennen en maakt u het 
wonen in de wijk gezelliger. 

De Algemene Hulpdienst Utrecht brengt 
vrijwilligers en mensen die wat hulp no-
dig hebben, met elkaar in contact. Rijdt 
u graag auto? Houdt u van tuinieren of  
klussen? Maak met uw hobby een buurt-
genoot blij! Heeft u een klusje waar u al 
maanden tegenop ziet, omdat u het zelf  
niet kunt en er evenmin iemand voor 
kunt inhuren? Bel dan met de Algemene 
Hulpdienst Utrecht (tel. 236 17 43). 

Over Stichting Stade
De Algemene Hulpdienst is onderdeel 
van Stichting Stade in Utrecht. Stich-
ting Stade biedt hulp en ondersteuning 
aan jongeren, volwassenen en ouderen 
in de stad en de provincie Utrecht. Die 
hulp loopt uiteen van mantelzorgonder-
steuning en maaltijdservice tot jongeren-
opbouwwerk en hulpverlening rondom 
zwangerschap, adoptie en seksueel ge-
weld.

Stichting Stade (www.stichtingstade.nl)

Freelancer Marion Beltman.

Inmiddels hangen er drie beveiligingscamera’s 
in Hoograven Zuid.

In Hoograven en Tolsteeg werken heel wat zzp’ers (zelfstandigen zonder 
personeel) en freelancers. Marion Beltman, freelancer, stelt zich voor. 



TOEN EN NU
Opnieuw beton door de buurt

Toen Hoog Catharijne werd gebouwd, is 
de helft van het benodigde beton vanaf  het 
BEFU-terrein (naast het huidige Prozee in 
het zuiden) door Hoograven aangevoerd. 
De BEFU had een hele ringlijn opgezet 
vanaf  haar terrein aan de Oude Liesbos-
weg, linksaf  de Hooft Graaflandstraat in, 
via de Constant Erzeijstraat, W.A. Vulto-
straat en Briljantlaan, linksaf  via de brug 
Vondellaan, daarna rechtsaf  de Bleekstraat 
in om vervolgens op de Catharijnesingel 
uit te komen. Op de bouwplaats van Hoog 
Catharijne konden de wagens hun beton 
kwijt. Deze route werd in tegenoverge-
stelde richting uiteraard weer herhaald om 
nieuw beton op te halen in Hoograven. Er 
was nog een tweede betoncentrale actief. 
Deze is nog steeds in gebruik en bevindt 
zich op het bedrijventerrein Lageweide in 
het westen van Utrecht.

Beschadigingen 
Net ten zuiden van de A12 was er ook 
nog de werf  van Ballast Nedam. Dit be-
drijf  hield zich voornamelijk bezig met 
scheepsreparaties en machinebouw. Het 
bedrijf  had de beschikking over een eigen 

prefab-betonfabriek, gespecialiseerd in het 
produceren van voorgespannen liggers en 
kolommen. Ook deze producten zijn via 
de Oude Liesbosweg, dwars door Hoogra-
ven gegaan. Onder meer de hele parkeer-
garage van de Jaarbeurs is over de Oude 
Liesbosweg getransporteerd. Dat ging 
uiteraard ten koste van het wegdek, maar 
ook van het bruggetje op de Liesbosweg, 
daar zaten geen brugleuningen meer aan. 

Geen acties
Nog meer verkeersleed trof  men indertijd 
aan op de Vaartserijnstraat. Daar waren 
namelijk de veevoederfabriek Hooghiem-
stra en de oud-papiergroothandel Scher-
penzeel gevestigd. Afzonderlijk van elkaar 
zijn deze bedrijven in vlammen opgegaan. 
Tevens bevonden zich in die periode aan 
de Verlengde Hoogravenseweg de Neer-
landia spijkerfabriek en iets dichterbij de 
Houthandel Wiert Dupreé/Lamaker met 
als buurman de Houtcentrale. Deze bedrij-
ven brachten enorme verkeersbewegingen 
teweeg. Maar hiertegen zijn nooit echt ac-
ties gevoerd. (PT)

Het vrachtverkeer door Hoograven is toegenomen door de aanvoer van beton bij 

bouwprojecten in de wijk. Daarover is onder bewoners commotie ontstaan. On-

geveer veertig jaar geleden reden vrachtwagens ook al af  en aan, maar destijds 

werd hiertegen geen actie gevoerd.

AGENDA
20 april

Meehelpen aanleg nieuwe
waterspeelplaats en eendenvijver,

10.00 tot 16.00 uur
Nieuw Rotsoord

30 april
Koninginnedag

11.00 tot 15.00 uur
kinderspelen in De Kameleon
‘s avonds optreden van EliZe

4 mei
Dodenherdenking, 

18.00 uur vlaggen halfstok hijsen
bevrijdingsboom Julianaweg

15 mei 
Buurtpanel, meer info via

Wijkbureau Zuid (286 00 00)

19 mei
Wijkspreekuur met 
Robert Giesberts,

19.30 tot 20.30 uur, De Tol

20 mei
Openbare vergadering

Wijkraad Zuid,
20.00 uur, Wijkbureau Zuid

21 mei 
Bustocht naar Baarle-Nassau,
aanmelden bij Riet Versteeg 

(289 17 60)

25 mei
Dag van het Park met muziek, 
sport en spelletjes, Liesbospark

1e en 3e maandag v.d. maand
Internationaal Koken, 

18.15 uur, De Tol, 
aanmelden r.verkerk@planet.nl

Elke donderdag
Inloopavond Historische Kring,

20.00 uur, De Barkel

Meer info op aanzetnet.nl
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Gezocht: duurzame-energiegebruikers
Voor een volgende Aanzet is de redactie op zoek naar wijkbewoners die bewust met 
energie omgaan of  bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak hebben. Vanaf  1 april wordt 
de productie van duurzame energie, zoals zonnestroom, gesubsidieerd. Er zijn nu naar 
schatting zo’n 10.000 huizen met zonnepanelen in ons land. Heeft u een zonnepaneel 
of  leeft u op andere wijze duurzaam? Mail ervaringen naar: redactieaanzet@yahoo.
com. (ER)


