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Oude buurthuizen maken plaats voor woningbouw
De voormalige buurthuizen De Barkel
en De Tol worden gesloopt. Projectontwikkelaar UVU wil op het terrein
aan de Jan van Arkelstraat dertien
eengezinswoningen bouwen. Ook het
voormalig buurthuis Ravelijn aan de
Hooft Graaflandstraat krijgt definitieve
bewoners. Dit gebouw blijft echter
staan en wordt verbouwd tot 29 startersappartementen met een huur rond
de 700 euro.
De Hoogravense buurthuizen kwamen in
2013 leeg te staan na de oplevering van het
nieuwe buurtcentrum Hart van Hoograven
aan de ’t Goylaan. De gemeente Utrecht
heeft de panden nu verkocht aan particuliere
partijen. De verkoopprijs is niet bekendgemaakt, maar de vraagprijs van De Tol en De
Barkel was €785.000, terwijl Ravelijn bijna
vier ton moest opbrengen.

Schoolplein
Het plan van ontwikkelaar UVU voor de Jan
van Arkelstraat omvat dertien eengezinswoningen met daaronder een parkeerkelder.
De huizen zullen in weinig doen denken aan
de voormalige schoolgebouwen uit de jaren
dertig die er nu staan. Een bewoner van de
Jan van Arkelstraat vindt het jammer dat
de straat zo verandert. “Nu hebben we een
schoolplein voor de deur, met het nieuwe
plan krijgen we een minder ruim uitzicht.”
Starterswoningen
Omwonenden van Buurthuis Ravelijn aan de
Hooft Graaflandstraat zijn vooral bezorgd
om de mogelijke parkeeroverlast in de toch
al drukke straat. Bij het complex zijn geen

nieuwe parkeerplekken gepland, terwijl er
wel minimaal 29 bewoners bij komen. Projectontwikkelaar Nobleza verwacht met de
starterswoningen vooral voormalig studenten aan te spreken die hun studentenkamer
achter zich willen laten, en deze doelgroep
heeft steeds minder vaak een eigen auto. Aan
de buitenkant zal er weinig aan het pand veranderen. Ravelijn wordt wel uitvoerig gerenoveerd en voorzien van dakkapellen.
Voor beide locaties geldt dat de bestemming
nog aangepast moet worden. In het huidige
bestemmingsplan is dit nog ‘maatschappelijk
gebruik’. De gemeente heeft positief gereageerd, maar alle procedures moeten nog
doorlopen worden. (EB/WdJ/MvE)
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Gezocht: gezellige
eetadressen voor ouderen
Stichting Eet Mee! zoekt voor oudere
deelnemers aan haar project ‘Eet mee!
Vaste gast’ gezellige eetadressen in Tolsteeg en Hoograven waar een oudere
minimaal één keer per maand kan aanschuiven voor een gezellig praatje tijdens het eten. We maken een match op
maat en houden rekening met je wensen en mogelijkheden. Heb je een plekje vrij? Neem dan contact met ons op!
Ben jij die oudere die van gezelligheid
en samen eten houdt of wat meer contact wil in de buurt? Meld je dan ook
aan en Eet Mee zorgt voor een passend eetadres.
Stichting Eet Mee! - www.eetmee.nl 030 2213498 - info@eetmee.nl. Samen
maken we de wereld mooier!

Vanaf de Herautsingel zie je de A12 boven de huizen uittorenen. (foto: PvK)

Zeker met zuidenwind kunnen alle bewoners in Hoograven het geluid van de
A12 horen. En vanaf de Herautsingel is duidelijk te zien dat Hoograven geen
uitgebreide geluidswering heeft. In het kader van de aanpak van de Ring Utrecht
(waarvan ook de omstreden uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd deel uitmaakt), wordt de geluidswering rond de A12 verbeterd. Inmiddels is Rijkswaterstaat gestart met het definitieve ontwerpproces en zal in de herfst duidelijk zijn
wat er rond Hoograven staat te gebeuren.
Hoograven: Grote Groei Geval
In de oude geluidshinderwetgeving werd
alleen gekeken naar mogelijke geluidmaatregelen als er op een locatie een nieuw project startte. Stephan Lahaye, medewerker
bij Rijkswaterstaat, geeft aan dat er op het
stuk van de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten de afgelopen decennia
nooit een project is uitgevoerd: “Om die
reden was er geen wettelijke voorziening
om geluidmaatregelen te treffen. Echter in
de nieuwe wet op de geluidshinder is dit
aangepast. Als door uitbreiding van het
wegverkeer de geluidsnormen overschreden worden, moet dit ook zonder project
aangepast worden. Het traject tussen Oudenrijn en knooppunt Lunetten is één van
de trajecten die in dat kader nu aangepast
moeten worden.”
Binnen Rijkswaterstaat staat zo’n knelpunt
bekend als grote groei geval. Dit betekent
dat ook als de resterende plannen voor de
uitbreiding van de A27 en A12 niet door
mochten gaan, sowieso de geluidshinder
op dit traject aangepakt wordt.
Geluidshinder en luchtverontreiniging
Naast de aanpak van de geluidshinder
wordt tegelijkertijd gezorgd dat de luchtkwaliteit aan de wettelijke norm voldoet,
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onder andere voor fijnstof. Op dit moment is er nog geen wettelijke norm specifiek voor roetvervuiling, de ultrakleine
fijnstofdeeltjes. Terwijl onderzoek van het
RIVM wel aangeeft dat deze vervuiling
zorgt voor gezondheidsproblemen. “Op
dit moment wordt er op Europees niveau
gesproken over mogelijke wetgeving waarmee ook aan roetvervuiling normen gesteld kunnen worden. Als deze wetgeving
er komt voor de aanvang van dit project,
dan zal die ook worden toegepast op de
A12.” belooft Lahaye.
De aanpassing van de geluidswallen rond
de A12 zal nog wel even op zich laten
wachten. De komende periode wordt druk
gewerkt om de besluitvorming voor te bereiden. In 2016 wordt een besluit over de
verdere voortgang genomen door de rijksoverheid. Na vaststelling wordt in 2018 gestart met de aanpassing van de gehele Ring
Utrecht. Dit duurt naar verwachting tot
2026. Wanneer in deze periode de geluidswallen rond Hoograven verbeterd worden
is nu nog niet duidelijk. Stephan Lahaye:
“Rijkswaterstaat zal rond de zomervakantie, als de plannen duidelijker zijn, een
bewonersbijeenkomst organiseren, zodat
men kan zien wat er staat te gebeuren.”
(WdJ)

Buurtteam Hoograven helpt
wijkbewoners weer op weg
Het buurthuis aan de ’t Goylaan is sinds 1 januari de thuisbasis van het buurtteam Hoograven/Tolsteeg. Bij dit buurtteam kun je terecht met allerlei vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Of je nu opvoedvragen hebt
over je opstandige puber, je baan kwijt bent, het niet lekker loopt op school of
andere problemen je boven het hoofd groeien. Het buurtteam helpt je weer
op weg.
Enthousiast doen Majid Ahmadian en Ester Kroese verslag van hun eerste weken
als buurtteammedewerker. “Bewoners lopen al vanaf de eerste dag bij ons aan met
vragen.” Daarom is het buurthuis ook de
ideale plek: daar komen al veel bewoners
waardoor de drempel naar de hulpverleners laag is. Dat is precies de bedoeling
vinden de hulpverleners: “Wacht niet tot
je in de problemen komt, maar trek eerder
aan de bel.”
Van jong…
Ester Kroese werkt intensief samen met
de scholen in Hoograven en Lunetten.
Laatst werd haar hulp ingeschakeld bij een
kind met faalangst. Kroese ging om tafel
met de leerkracht, het kind en zijn ouders.
Tijdens het gesprek ontdekte ze dat het
kind niet alleen faalangst had, maar dat
hij het ook moeilijk vond dat zijn ouders
net waren gescheiden. Dat durfde hij niet
tegen zijn ouders te zeggen, want die hadden al verdriet genoeg, vond hij. Tijdens
dit gesprek kwam dat naar voren en waren
zowel de school, als de ouders er allemaal
van op de hoogte. “Dat is een mooi resul-

taat”, vindt Kroese, “dankzij de nieuwe
aanpak, spelen we beter op de hulpvraag
in en komen we met elkaar sneller achter
de echte problemen.”
…tot oud
Majid Ahmadian valt het op dat in de wijk
veel oudere mensen wonen. Zij moeten
door alle veranderingen in de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar
soms kunnen ouderen hun huishouden
niet meer goed aan of valt het ze zwaar
zelf boodschappen te doen. Samen met
het buurtteam kunnen zij dan kijken waar
het mogelijk is om hulp te krijgen.
De buurtteammedewerkers benadrukken
dat ze echt iedereen uit de wijk willen helpen van jong tot oud met of zonder gezin. “Het ene moment klopt iemand aan
die alleenstaand is, een tijd werkloos thuis
zit en de muren op zich ziet afkomen. Het
volgende moment loopt er iemand binnen
die zijn schulden ziet groeien en onze hulp
vraagt om alles weer op de rit te krijgen.”
(JJ)

HE BUUR
Echt sportief ben ik nooit geweest.
Toch werd ik enthousiast toen ik afgelopen najaar een oproepje las in
de Facebookgroep van het Hamersplantsoen om samen te beginnen met
hardlopen. Er kwamen meer reacties
en we spraken af in Klein Berlijn om
een plan de campagne te smeden. Zelf
dacht ik dat een keer per week sporten al heel wat was, maar om conditie
op te bouwen, moesten we er toch
echt drie keer per week aan geloven.
Met een clubje vrouwen (dertigers en
veertigers) verzamelen we sindsdien
bij De Arm. We volgden een trainingsschema en begonnen met afwisselend
wandelen en hardlopen. Via een appgroep doen we ons best elkaar van de
bank te praten. We zijn nooit met zijn
tienen, maar elke zondag, dinsdag en
donderdag gaat er wel een groepje.
Al rennend hebben we genoeg gespreksstof. Naarmate onze prestaties
vorderden, verruilden we onze oude
sportkleren voor hippe outfits met
felgekleurde schoenen en een strakke,
zwarte broek. Inmiddels kunnen we
ongeveer een half uur aaneengesloten
hardlopen. En ik moet zeggen dat ik
het steeds lekkerder vind. We hebben
ook al een paar gezellige uitjes georganiseerd en laatst hebben we op een
woensdagochtend spontaan samen
koffie gedronken. Op tweede paasdag
doen we met een groepje mee aan de
5 km van de kasteelloop De Halve van
de Haar. Misschien word ik dan toch
nog sportief. Een beetje.
Loulou Edelman

Zelf aankloppen met vragen?
Het buurtteam is er voor iedereen,
van jong tot oud. De voordeur van
het buurthuis aan ’t Goylaan 77 staat
elke maandag tot en met vrijdag van 9
tot 17 uur open. Bellen mag natuurlijk
ook, naar (030) 740 05 12.
Het buurtteam helpt bij alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. (foto: FW)
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Bananenboom in aanleun Huize Tolsteeg
Een oase van groen midden in het aanleuncomplex van Huize Tolsteeg met

Elke maandag (14.15 - 16.15 uur)
en woensdag (10.15 - 12.15 uur)
behalve in de schoolvakanties
Speelotheek Hoograven
Brede School, Duurstedelaan 14

zelfs een bananenboom. Burgemeester van Zanen opende op 23 januari
officieel de binnentuin, waar afgelopen jaar hard aan gewerkt is. Van twee
initiatiefnemers

van

het

Iedere dinsdagavond
(20.00 - 22.00 uur)
Inloopavond Historische Kring
Tolsteeg Hoograven
Hart van Hoograven

eerste

uur, tevens bewoners van het complex, had hij een handgeschreven brief op lijntjespapier gekre-

28 maart (14.00 - 17.00 uur)
Hoograven ruimt op
Opruimactie tijdens
Nederland Schoon
Sint Jan de Doper
en Brede School Hoograven

gen met de vraag om de opening
te voltrekken. “Zo´n brief kan ik niet
weigeren”, vertelde hij bij de opening.
Meer dan een jaar is er door verschillende
mensen gewerkt aan het project. In de
stromende regen zijn tijdens de Happening
Hoograven van 2013 al plantjes verkocht
voor dit project. Er is een wijkgroengroep
gekomen, een tuinarchitect werd ingeschakeld en heel veel fondsen aangeschreven.
Het was niet makkelijk om een goed ontwerp voor de tuin te maken, want het is er
hoog en er komt bijna geen zonlicht. Daar
komt bij dat het ’s winters een paar graden
boven nul kan zijn en ’s zomers wel dertig graden. Over de plantkeuze moest dus
goed nagedacht worden.
Van vrouwenvleugel naar Maliebaan
Het aanleuncomplex was grijs, koud en
kil. Onder bewoners kreeg het de bijnaam
‘vrouwenvleugel’, naar de gelijknamige
gevangenisserie uit de jaren ’90. Het was
een inspiratieloze ruimte, waar je snel weer
uit wilde. De naam die de binnenplaats nu
heeft, is Maliebaan. De burgemeester: “De

AGENDA

26 maart, 9 + 23 april
(17.00 - 19.00 uur)
Ravenna’s Restaurant
Hart van Hoograven
Burgemeester Jan van Zanen opende de nieuwe
binnentuin. (foto: Fotograaf Brandbeeld)

Maliebaan is een mooie laan, hij is statig,
groen én het eerste fietspad van Nederland”. Nu kun je in de binnenplaats niet
fietsen, maar is er wel gedacht aan een andere manier van beweging. Door het groen
is een heuse rollatoroefenroute gemaakt
met hoogteverschillen. Door de komst
van de binnentuin zijn er zitjes gekomen
en hebben de bewoners van het complex
er een mooie ontmoetingsplek bij. Hopelijk kan iedereen er nog lang van genieten.
(HO)

Elke 1e woensdag van de
maand (15.00 - 17.00 uur)
Bingo
Hart van Hoograven
4 april (10.00 - 14.00 uur)
Doedag in
Speeltuin De Kameleon
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Hoograven
by Night
Hoograven is overdag een levendige wijk.
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien.
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakt
een serie foto’s van late lichtpuntjes in
onze wijk. Deze monumentale watertoren
aan de Vaartsche Rijn is een van de grote
blikvangers van Hoograven. Vooral in het
donker zie je het 37 meter hoge gebouw
al van ver staan. Als het restaurant in de
toren straks open is, zal het markante gebouw vast nóg meer opvallen in de wijk.
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Wijkraad heeft een nieuwe voorzitter
Sinds 1 januari heeft de wijkraad van Utrecht Zuid een nieuwe voorzitter. Zijn naam is Maurice Tuunter. De wijkraad
is hét adviesorgaan in de wijk voor de gemeenteraad. Gevraagd en ongevraagd kan de wijkraad de gemeenteraad adviseren over alles wat er in Utrecht Zuid speelt. Maurice Tuunter heeft de voorzittershamer overgenomen van Wybren
de Jong. Hiermee levert Hoograven weer de voorzitter voor de Wijkraad Utrecht Zuid. Maurice kent de wijk vrij goed.
Hij woont nu vijf jaar met alle plezier in Utrecht Zuid. Sinds september 2011 zit hij ook in de wijkraad. Verder is hij
in de wijk betrokken bij de speelotheek.
Wijkkrant Aanzet was benieuwd naar zijn
drijfveren en vroeg hem waarom hij voorzitter wilde worden: “De wijkraad heeft naast
andere actieve partijen in de wijk een meer
generalistische blik en zo blijf je van alles
als een van de eerst op de hoogte. Dat vind
ik als sociaal geograaf heel leuk. Om al die
onderwerpen te stroomlijnen en de wijkraad voor te zitten vind ik zeer boeiend.”
Onderzoek in de wijk
Een instrument van de wijkraad is de wijkraadpleging. Maurice noemt één van zijn
hoogtepunten als wijkraadslid de wijkraadpleging uit 2013. Hij was betrokken bij
het onderzoek naar bewonersparticipatie
bij nieuwbouwprojecten in Hoograven.
Maurice: “Dit heb ik als heel leuk en leerzaam ervaren én het heeft de aandacht
getrokken van de gemeentelijke politiek.”
Ook dit jaar gaat de wijkraad weer een onderzoek in de wijk doen. Dit keer wordt
het veranderende welzijnswerk onder de
loep genomen. De overheid trekt zich
steeds meer terug, ook in het welzijnswerk.

Maurice Tuunter wil meer interactie met de bewoners. (foto: PvK)

Bewoners betrekken
Maurice wil bewoners meer betrekken bij
de processen die in de wijk spelen: “De
wisselwerking tussen bewoners van een
wijk, de gemeente en andere organisaties
krijgt de laatste jaren een andere dynamiek.
Het is nuttig en interessant om hier als
wijkraad mede vorm aan te kunnen geven.
De gemeente ziet de wijkraad als een korte
lijn naar de bewoners van de wijk en ik ga

me inzetten om meer bewoners actief te
betrekken bij de Wijkraad en bij de ontwikkelingen in onze leuke wijk”.
Tot slot heeft Maurice nog een oproep:
“Mocht u als bewoner zelf richting willen
geven, willen meedenken en meepraten
over de actiepunten van de komende tijd
dat bent u van harte welkom bij uw eigen
wijkraad. De volgende vergadering is dinsdag 11 april”. (HO)

Julianaweg voorlopig eerste bij HIER Klimaatstraatfeest
De Julianaweg doet ook dit jaar
weer mee aan het landelijke HIER
Klimaatstraatfeest. Vorig jaar werd de
straat tweede en verdiende hiermee
een feestbudget van 2.000 euro. De
Julianaweg staat dit jaar voorlopig op
de eerste plaats, maar de wedstrijd is
nog in volle gang.

Rob Stam krijgt uitleg over meting van de juiste
bandenspanning. (foto: EB)

Meedoen
Organisator op de Julianaweg is Rob Stam.
Rob: ’Wij doen als straat erg graag mee
met deze wedstrijd. Het is belangrijk dat
iedereen stil staat bij het klimaat, zeker
voor de volgende generatie. Alle buurtgenoten zijn erg bereidwillig en het is laagdrempelig voor iedereen om mee te doen.’
De Julianaweg doet voor het tweede jaar
mee aan deze wedstrijd. Voorlopig op de
eerste plaats. Rob: ‘Dit willen we natuurlijk
zo houden, maar we zijn al blij als we bij de
beste drie straten eindigen.‘
HIER Klimaatstraatfeest
Het HIER Klimaatstraatfeest is de grootste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Al zes jaar lang doen duizenden
straten door het hele land mee aan deze
wedstrijd en zij strijden om de titel ‘beste
klimaatstraat van Nederland’. Deelnemers
aan deze wedstrijd worden gestimuleerd
om samen met de buren in actie te komen
voor energiebesparing. De wedstrijd duurt
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tot 31 maart en de winnaars worden op 18
april 2015 bekend gemaakt.
Activiteiten
Vorig jaar deed de Julianaweg al allerlei
energiebesparende activiteiten, zoals samen gloeilampen vervangen door spaarof LED-lampen, meterstanden verzamelen en gezamenlijke tochtwering plaatsen
bij brievenbussen. Dit jaar zijn er weer
andere activiteiten. Eind 2014 kochten
buurtgenoten met elkaar gezamenlijk
Kerst LED-verlichting. Verder deden ze
mee aan de Warme Truiendag op vrijdag
6 februari. Buurtgenoten trokken deze dag
een extra trui aan en zetten hun verwarming een graad lager. Op 1 maart was de
bandenspanningsactie op de Julianaweg:
het controleren van de bandenspanning
van de auto’s in de straat. De juiste bandenspanning is goed voor het milieu, kostenbesparend en is goed voor de veiligheid
in het verkeer. www.klimaatstraatfeest.nl
(EB)

Verbouwing van de watertoren vordert gestaag
Er wordt flink gewerkt in en om de watertoren aan het Heuveloord. Aan de straatzijde is een hoge opening gemaakt in
de 1,30 meter dikke muur. Hier komt de deur naar het nieuwe trappenhuis en de lift die de mensen zullen gebruiken
die straks in de (kantoor)ruimtes op de tweede tot en met de zevende verdieping gaan werken. Een aantal van deze
verdiepingen wordt momenteel in de oorspronkelijke watertank aangelegd. Boven de werkruimtes, op de negende
verdieping en in het nog te bouwen dakpaviljoen komt een brasserie, met daaronder een bijbehorende vergaderzaal.
De oorspronkelijke ingang van de toren, aan de zuidzijde, wordt de ingang van het lunchcafé, mét terras aan het water, en ook de entree van de brasserie.
Maatwerk
‘De verbouwing gaat goed, we liggen op
schema’, aldus Daan Briedé, architect bij
Domstad Architectuur, het bureau dat de
begeleiding van het bouwproject in februari van dit jaar van Architectuurbureau
Sluymer en Van Leeuwen heeft overgenomen. ‘Het gebouw is een monument uit
1907 en zeer solide en compact gebouwd.
Het vergt uiterste precisie om de watertoren zo te maken als we voor ogen hebben.
Soms moeten de plannen worden aangepast. Het is passen en meten, veel hand- en
maatwerk, en er wordt veel bouwmateriaal
met mankracht omhoog getakeld. Eigenlijk net als toen de toren gebouwd werd.’
Naar verwachting is begin augustus de oplevering.
Rol gemeente
Zeer te spreken is Briedé over de positieve rol die de gemeente heeft gespeeld
in het hele project. Door het gebouw te
kopen kon de gemeente mede bepalen wat
ermee zou gebeuren. Daardoor zal de toren straks een levendig en voor iedereen
toegankelijk monumentaal gebouw aan
de rand van de binnenstad zijn. De watertoren is inmiddels eigendom van R2O,
een stichting van oud-topvoetballer Frank
Rijkaard en zijn zakenpartner Perry Overeem. Zij hebben al meer investeringen gedaan in Utrechts vastgoed. Zie ook www.
watertoren-utrecht.nl. (WtV)
In de watertoren wordt hard gewerkt aan horeca en werkruimtes. (foto’s: FW)

Tien-hoge studentenflat aan de Opaalweg
Al in het wijkactieplan uit 1997 stond dat
er woningen gebouwd moesten worden in
de driehoek tussen de Opaalweg, de Waterlinieweg en de begraafplaats Tolsteeg.
Er zijn sindsdien verschillende plannen
voor gemaakt. Het meest concreet was
een voorstel voor startersappartementen
in 2010, waarvoor zelfs gestart is met de
ruimtelijke ordeningsprocedure. Maar ook
dit initiatief strandde door de economische crisis.

Eind 2014 is een plan gelanceerd door studentenhuisvester SSHU, die op deze locatie een 10-hoge studentenflat wil bouwen.
Inmiddels hebben bewoners kunnen reageren op dit plan en is dit initiatief besproken in de commissie stad en ruimte van de
Utrechtse gemeenteraad. De belangrijkste
bezwaren van de bewoners betreffen de
bebouwing van een groene ruimte en de
hoogte van het gebouw. Ondanks deze bezwaren is de gemeenteraad positief over
de plannen, omdat deze het studentenkamertekort bestrijden. (WdJ)
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De Klanksteen
zoekt talent
Muziektent De Klanksteen roept
bandjes, singer-songwriters en andere
talenten uit Utrecht Zuid op om zich
aan te melden voor een optreden in de
muziektent in het Tolsteegplantsoen
in seizoen 2015. De Klanksteen zoekt
daarnaast getalenteerde vrijwilligers
voor de programmeringscommissie.
Aanmelding kan via deklanksteen@
gmail.com.

Eeuwenoude archeologische vondst
op nieuwbouwproject De Trip

Sloopplannen
voor de
Oudegeinlaan
Kort voor de zomervakantie van 2014
werden de nieuwe plannen duidelijk
die woningcorporatie Portaal heeft
met de woningen rond de Oudegeinlaan. De woningen aan de Oudegeinlaan en Nijeveldsingel zouden als er
voldoende draagvlak was gesloopt
worden. Voor de andere woningen was
nog verder onderzoek nodig. Onder
de bewoners van de Nijeveldsingel en
Oudegeinlaan is sindsdien een draagvlakmeting uitgevoerd over de sloopplannen. 78% van de bewoners gaat
akkoord. De bewoners kunnen nu met
urgentie uit deze woningen verhuizen.
In hun plaats komen tijdelijke bewoners.

Het fundament langs de Vaartsche Rijn..(foto: Robert Oosterbroek / DUIC)

Op de bouwplaats van De Trip op Rotsoord werd half februari een eeuwenoud
kraanfundament gevonden. Het kraanfundament van 2,5 bij 4,5 meter bestaat
uit een houten raamwerk, waarmee vroeger boten van de Vaartsche Rijn werden
gelost. Inmiddels hebben archeologen de
vondst opgegraven en geborgen. Diverse
specialisten gaan het kraanfundament verder onderzoeken. De Historische Kring
Tolsteeg-Hoograven vermoedt dat het
fundament heeft gediend als stoommachine. De machine zou in 1860 zijn geplaatst.

De fundering is waarschijnlijk ouder, en
heeft kenmerken uit de 15e en 16e eeuw. In
1900 werd de elektriciteit geïntroduceerd
en rond die periode is de stoommachine
waarschijnlijk vervangen.
Op de Trip realiseert Jebber op Rotsoord
met 255 woningen voor starters en bedrijfsruimtes voor horeca en creatieve ondernemers. Mogelijk krijgt de vondst een
plek in de nieuwbouw. Volg de bouwontwikkelingen op Rotsoord via www.duic.
nl of op Facebook: www.facebook.com/
JebberBV (JJ)

NIEUWE AANWAS

Voor bijna alle resterende woningen
vindt Portaal nu ook dat ze het best
gesloopt kunnen worden. Alleen de
eengezinswoningen aan de De Wierslaan worden gerenoveerd. Wethouder Ruimtelijke ordening Paulus Jansen (SP) is daar niet gelukkig mee. In
antwoord op schriftelijke vragen gaf
hij aan dat hij over deze sloopplannen
nog in overleg gaat met de corporatie.
Portaal wacht op dit overleg voordat
zij verder gaat met de procedure voor
dit deel van het complex. (WdJ)

Buurtwinkel IJsselsteinlaan

Sinds begin dit jaar zit er een nieuwe buurtwinkel op de IJsselsteinlaan 28. Daarvoor
zat op deze plek een cafetaria. De eigenaar
van het cafetaria hoorde steeds vaker van
buurtgenoten dat zij graag een buurtwinkel zouden willen. Om in deze behoefte te
voorzien, is de buurtwinkel Salaam vanaf
begin dit jaar geopend. En het loopt goed.
Eigenaar Djime: ‘De buurtwinkel is leuk
voor de buurt, de mensen in de wijk reageren erg positief en zijn er blij mee.’
De buurtwinkel doet erg vriendelijk aan
en van veraf is de winkel al te zien. Medewerker Salaam: ‘Veel mensen komen uit
hun werk hier boodschappen doen. Wij
zijn dan ook vaak tot na zes uur ’s avonds
geopend. Soms vragen mensen naar producten die wij niet verkopen. Wij proberen
dan de volgende keer wel deze producten
in ons assortiment te hebben. ‘ (EB)
Buurtwinkel Salaam voorziet in een behoefte in Hoograven Zuid. (foto: PvK)
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Wijkbureau Zuid
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Wijk Zuid & de Tour
100 dagen Tourfeest
Begin juli vormt Utrecht het podium voor
een heel bijzonder evenement: De Tour de
France! Op 26 maart, 100 dagen voor de
Tourstart, start het 100-dagen Tourfeest in
de stad. Ruim drie maanden bruist het in
Utrecht: festivals, muziekoptredens, exposities en sportevenementen voor jong en oud.
Informatie hierover en over álle andere
activiteiten in de stad zijn terug te vinden
in de agenda op: www.utrecht2015.com.
Ook kunt u eigen initiatieven aanmelden
op deze site. Wordt Hoograven ook geel?
Komt hier een Tourfeest?

er op maandag 2 maart een ‘Tour informatieavond’ in het wijkbureau. Bewoners,
ondernemers en professionals uit de wijk
werden geïnformeerd over de bereikbaarheid en festiviteiten, zowel stedelijk als in
de wijk, in aanloop naar de Tour.
Kon u hier niet bij zijn, maar wilt u wel
op de hoogte blijven? Kijk dan op:
www.tourdefranceutrecht.com/bereikbaarheid-utrecht-tijdens-le-grand-depart.
Hier vindt u de feiten per dag. Lopend of
met de fiets kunt u gewoon de wijk in en
uit. De wijk blijft altijd bereikbaar voor
nood- en hulpdiensten.

Bereikbaarheid van Hoograven
De tweede etappe, op 5 juli, komt dwars
door Hoograven; over de Briljantlaan,
W.A. Vultostraat en de daadwerkelijke
start is op ’t Goylaan. Dat wordt een groot
feest! Maar het zorgt ook tijdelijk voor
minder bereikbaarheid in en uit de wijk.
Om bewoners goed te informeren was

We maken er graag samen met u een
onvergetelijke Utrechtse Tour van!
Algemene info:
www.tourdefranceutrecht.com
en www.utrecht2015.com
Social media:
@LeTourUtrecht, #TDFutrecht

Buurtteam Hoograven/Tolsteeg
Per januari 2015 is het buurtteam Hoograven/Tolsteeg gestart. Dit buurtteam
is er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen
die wonen in Hoograven en Tolsteeg.
Bijvoorbeeld als er schulden zijn of problemen in het gezin of op school. Of
bij vragen over opvoeding, wonen, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid.

samen wordt er gekeken wat u zelf kunt
doen, waar mensen uit uw omgeving bij
kunnen helpen en waarbij u professionele
hulp nodig heeft. Ze helpen bij de contacten met de juiste organisaties, maar u
houdt de touwtjes in handen.
.

Hoe werkt het buurtteam?
Stel u heeft vragen over de hier boven genoemde onderwerpen, dan kunt u altijd
binnenlopen bij het buurtteam. Eén van
de teamleden gaat met u in gesprek en

U kunt het buurtteam Hoograven/
Tolsteeg vinden op: ‘t Goylaan 77,
3525 AA Utrecht, T (030)7400512

-

E: zuid@utrecht.nl

-

Autokraken komen helaas in heel Utrecht
en ook in Hoograven voor. De belangrijkste reden van een autokraak is dat er
iets te halen valt. De ‘buit’ ligt soms in het
zicht, soms ook niet. Een autokraak duurt
slechts enkele seconden en kan al gebeuren in de tijd dat u een boodschap doet of
uw kind wegbrengt of ophaalt bij school
of kinderdagverblijf. Neem daarom altijd
uw tas en andere waardevolle spullen mee
als u uw auto verlaat. Niets erin? Niets
eruit! Meer informatie: www.utrecht.nl/
veiligheid

hoograventolsteeg@buurtteamsutrecht.nl

Spreekuur wijkwethouder

*Verslag van een bezoek aan het buurtteam
leest u in dit nummer van Aanzet.

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 11 maart 2015 haar spreekuur voor bewoners. U bent van harte welkom op dit wijkspreekuur met vragen en
ideeën over de wijk Zuid. Het spreekuur is
van 19.00 uur tot 20.00 uur in het wijkbureau aan ’t Goylaan 75. U kunt zich hiervoor aanmelden, dat is altijd prettig, maar
niet verplicht. Wilt u zich aanmelden?
Dat kan via 030-286 00 00 of per e-mail:
zuid@utrecht.nl. Als u zich niet aanmeldt,
houdt u dan rekening met enige wachttijd.
Het volgende wijkspreekuur is op 15 april.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk
Zuid. Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het
juiste adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken op ‘t Goylaan 75.
T: 030 - 286 00 00

Niets erin?
Niets eruit!

W: www.utrecht.nl/zuid

-

T: @wbzuid

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.utrecht.nl/zuid
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