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Stadsboulevard ’t Goylaan doet stof opwaaien
Het houdt de gemoederen in de wijk
aardig bezig: de ‘t Goylaan gaat veranderen. Zowel op sociale media als in de
wijkraad werd al driftig gediscussieerd,
terwijl een bewonersavond op 22 april
vele belangstellenden trok. Niet verwonderlijk, want het is een belangrijke
verkeersader en poort van Hoograven.
Ingrijpende veranderingen aan deze
weg raken de hele wijk.
Stadsboulevard
Het vorige college had al ideeën over de
‘t Goylaan. Dit college is met de plannen
verder gegaan en heeft nu het plan dat de
‘t Goylaan een stadsboulevard wordt. Dat
houdt in: één rijstrook per rijrichting met
‘stil’ asfalt, een brede middenberm met bomen en brede fiets- en voetpaden. Het moet
een weg worden, waar een prettig ‘verblijfsklimaat’ moet zijn. Net als op een boulevard.
De drukke ’t Goylaan moet een groene stadsboulevard worden. (foto: PvK)
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Voors en tegens
Op de bewonersbijeenkomst ontstond een
zeer gemengd beeld. Enerzijds zien veel
mensen dat het een drukke en gevaarlijke
weg is. Er wordt veel en hard gereden en
bij het oversteken moet je altijd extra goed
opletten. Dit is niet fijn. Maar veel wijkbewoners zien ook de andere kant. De vrees is
dat door het halveren van het aantal rijstroken de file om de wijk in en uit te gaan alleen
maar langer wordt. En daar zit niemand op
te wachten.
Uit onderzoek blijkt dat een kwart van het
verkeer over de ’t Goylaan ook via de snelweg zou kunnen gaan. Door de straat minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand
verkeer, zou het minder druk moeten worden. Op de bewonersavond was de stemming gematigd positief over deze plannen,
al zijn er nog veel twijfels of de maatregelen het juiste effect hebben. Ook hebben
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bewoners van de Socrateslaan de gemeente
opgeroepen om de plannen door te trekken
naar hun straat, zodat er aan de zuidkant van
Rivierenwijk geen verkeerstrechter ontstaat.
Bewonersparticipatie
Er is al een vrij duidelijk kader wat een stadsboulevard inhoudt. Toch zijn er nog zaken
niet helemaal ingevuld. De gemeente roept
hiervoor onder meer drie klankbordgroepen in het leven. Jet van Rijnsbergen van
de gemeente: “Bij het verder invullen van
stadsboulevard valt te denken aan de oversteekplaatsen en de groeninrichting”. Als dat
allemaal duidelijk is, zal begin 2016 begonnen worden met de transformatie van de ’t
Goylaan. En tot die tijd zal er vast nog veel
over gesproken worden in de wijk. (HO,
WdJ)

COLOFON

“Dit kun je ouderen in hun laatste
levensfase toch niet aandoen?”
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gen: “Dit kun je ouderen in de laatste fase van hun leven toch niet aandoen?”
Martijn Diemèl en Coby van Ouwerkerk
zijn medeoprichters van de Bewonerscommissie Tolsteegplantsoen e.o. Zij maken zich zorgen over de bewoners van het
zorgcentrum. Want hoe verstandig is het
om kwetsbare ouderen de gang te laten delen met studenten en starters? En krijgen
de bewoners straks niet teveel overlast van
verbouwingswerkzaamheden?
Bezwaarschrift ingediend
Uit de buurt komen veel praktische bezwaren tegen de plannen. Martijn Diemèl:
“Denk alleen al aan de fietsen en auto’s die
de nieuwe overburen mee zullen brengen”.
De wijk kampt nu al met parkeerproblemen. De bewonerscommissie heeft haar
zorgen en bezwaren via een bezwaarschrift
bij de gemeente neergelegd. Zij blijft de
ontwikkelingen op de voet volgen en
houdt vinger aan de pols. Dat doet zij bij
het Zorgcentrum Tolsteeg, maar ook bij
andere ontwikkelingen in de buurt, zoals
de nieuwbouw van De Trip en de nieuwbouwplannen aan de Opaalweg.
Coby van Ouwerkerk vertelt dat de commissie zich heeft ingezet om de buurtfunctie van de Vredenburgzaal in het zorgcentrum te behouden. “Veel wijkbewoners
komen regelmatig in het zorgcentrum

voor activiteiten. Het Tolsteegkoor oefent
al sinds 1967 in de Vredenburgzaal van
het zorgcentrum”. De bewonerscommissie kreeg het na overleg met Socius Wonen voor elkaar dat de zaal voor de buurt
behouden kan blijven. Socius heeft toegezegd minder appartementen te gaan realiseren: het totale aantal komt nu op 160, in
plaats van 182 in het oorspronkelijke plan.
“Dit is alvast een grote winst”
Volg de bewonerscommissie
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de bewonerscommissie of zelf
actief worden? Stuur een e-mail naar bewonersgroeptolsteegplantsoen@gmail.
com of bezoek de groep op Facebook:
www.facebook.com/bewonerscommissietolsteegplantsoen. (JJ)

Zorgcentrum Tolsteeg. (foto: FW)

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. Al sinds de jaren zestig is er
op Rotsoord een benzinepomp te vinden.
Eerst Shell, daarna Tamoil en sinds anderhalf jaar kunnen automobilisten bij Esso
hun liters inslaan. Naast benzine tanken
kun je er ook pakjes laten bezorgen, je
auto wassen en er is zelfs een wasserette.
Tanken kan 24 uur per dag, de winkel is tot
21.00 uur ’s avonds open.
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Le Tour du Sud
In de aanloop naar de Tour de France vindt op zondag 7 juni Le Tour du Sud plaats.
In deze Tour staat niet snelheid, maar gezelligheid en lekker bewegen voorop. De
fietstocht van zo’n 10 kilometer voert langs allerlei hotspots in de wijken Tolsteeg,
Hoograven en Lunetten en is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te fietsen.
Linda Vermeer van Stichting Harten voor Sport: ‘Op twee plekken kunnen deelnemers starten. Bij aanvang krijgen ze een stempelkaart en een routebeschrijving.
Onderweg kunnen de deelnemers afstappen bij bijvoorbeeld Rotslab, de Scouting,
Barracuda Zeeverkenners, Woonzorgcentrum Tolsteeg en op nog veel meer plekken. Overal is iets te doen, en het is aan de deelnemers zelf om ergens lang of kort
te blijven. Het gaat bij deze tocht om samen met anderen sportief in beweging te
zijn!’ Le Tour du Sud wordt georganiseerd door een groot aantal wijkbewoners die
allemaal ‘iets’ hebben met fietsen, waaronder fietsdocenten en bike fixers van de bike
repair cafes, en Stichting Harten voor Sport. Ook welzijnsorganisatie Vooruit verleent
medewerking. Lijkt het je leuk mee te werken aan dit evenement, of zoek je een fietsmaatje voor deze tocht, meld je dan aan bij Linda Vermeer, linda@hartenvoorsport.
nl of 06 52372503. (WtV)

De Klanksteen
en De Tour
Op zondag 5 juli wordt het dak van De
Klanksteen eraf gespeeld! In de muziektent in het Tolsteegplantsoen - aan
de Briljantlaan en dus de Tourroute! is voor deze dag een speciaal Tourprogramma samengesteld. Tussen 12.00
en 16.00 kunnen bezoekers in het
plantsoen fietsen op Looping Bikes,
een bijzondere attractie voor jong en
oud. Om 13 uur trapt de Hoogravense
kunstfluiter Henry Glissenaar het muziekprogramma af … met een optreden in wielrenkleding! De Franstalige
band Pierré et les Optimists speelt
daarna. En uiteraard zingt de band
Cajun Hot Shoes ook in het Frans.
De Klanksteen heeft goede catering
geregeld en bedenkt momenteel hoe
de muziektent en het plantsoen vanuit
de lucht extra kunnen opvallen. (WtV)
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Geen hekken,
maar toch afgesloten wijken
Op 4 en 5 juli doet de Tour de France
onze wijk aan. Er wordt dan ook veel
gefietst die dag. Niet alleen door
de wielrenners, maar ook door de
Utrechters. De organisatie van de
Tour de France raadt wijkbewoners
aan om de auto in het Tourweekend
zo veel mogelijk te laten staan.

Fietstunneltje
Op de dag van de eerste etappe heeft vooral de noordkant van de wijk te maken met
’s werelds bekendste wielerwedstrijd. De
tijdrit waarmee de Tour begint, schampt
onze wijk door vanaf de Vondellaan via de
Baden Powellweg linksaf de Albatrosstraat
in te gaan. Buurtbewoners die op zaterdag
aan de andere kant van het spoor moeten
zijn, kunnen dit doen via het fietstunneltje
bij de Laan van Soestbergen. De Waterlinieweg is grotendeels afgesloten, zodat de
Ring Utrecht alleen bereikbaar is via de
A12.
Wegslepen
Op 5 juli begint de Tour echt. De renners
komen via de Albatrosstraat de wijk binnen en gaan via de Briljantlaan, de W.A.
Vultostraat en de Constant Erzeijstraat de
’t Goylaan op. Al deze straten zijn de hele
dag afgesloten voor alle verkeer, en ook
mogen er geen auto’s staan. Auto’s die ’s
ochtends vroeg nog geparkeerd zijn worden weggesleept. Het verkeer kan de wijk
uit via de Amethistweg, de Laan van Soestbergen, de Socrateslaan en de zuidkant
van de Verlengde Hoogravenseweg (bij de
roeiverenigingen). Hiervoor worden bussluizen en paaltjes weggehaald.
Geen hekken
Hoewel de organisatie ook in Hoograven
en Tolsteeg honderden mensen langs de
kant verwacht, wordt het parcours niet afgezet met hekken. Alleen de kruispunten
en de bochten in het parcours worden afgezet. Voetgangers en fietsers kunnen dan
ook een groot deel van de dag de weg gewoon oversteken. (MvE)

Veel Hoogravense woningen op Airbnb
Utrecht maakt zich op voor de Grand Départ van de Tour de France. Eind juni landt
de Tourkaravaan in de stad. Veel hotels zitten al bijna volgeboekt en vragen enorme
bedragen voor hun kamers. Zo kun je eind april in de binnenstad nog 2 kamers boeken: de goedkoopste kost 280 euro. Utrechtse bewoners maken handig gebruik van de
tourgekte en bieden hun woningen aan via de website Airbnb. In Tolsteeg is veel aanbod, maar ook in de rest van de wijk kun je overnachten. De ene wijkbewoner biedt zijn
hele huis aan, de ander alleen een slaapkamer. Wat opvalt is dat best veel locaties exclusief voor het tourweekend aangeboden. Dat illustreren de titels op de site: Big family
house nearby Tour start en Apartment - close to the Tour. Op Airbnb zijn ook al veel
accommodaties verhuurd. Daar zijn de prijzen ook fors tijdens het tourweekend: één
eigenaar vraagt zelfs 695 euro per overnachting, maar dan heb je wel een heel huis! (JJ)
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Samen eten bij Ravenna’s Restaurant
Lekker eten en fijne ontmoetingen. Daar staat buurtrestaurant Ravenna garant
voor. Iedere twee weken is er een groep vrijwilligers die het mogelijk maakt dat
er een heerlijke maaltijd op tafel staat voor de ongeveer 25 bezoekers. Ravenna
is een laagdrempelig buurtrestaurant. Het begint op donderdag om 17.30 uur,
je hoeft je niet op te geven en het kost slechts 4 euro voor een driegangendiner.
Vrijwilliger Ria (op de bovenste foto) is
zeer enthousiast: “Het is erg leuk om dit
iedere twee weken samen te doen en het
is altijd gezellig”. Het menu is zeer wisselend en wel altijd lekker. Ria: “Er is
een Marokkaanse kok, een Hollandse
kok en ook een Turkse kok, we hebben
al veel verschillende dingen gegeten”.

dat Ravenna graag wil uitbreiden. Ze willen heel graag wekelijks open gaan, maar
daar zijn wel meer vrijwilligers voor nodig.
Mocht je het leuk vinden, voor meer info
of om je aan te melden: http://www.vooruitutrecht.nl/eettafel-ravennas-restaurant/
(HO)

Ravenna
De naam verwijst naar de Italiaanse stad
Ravenna. Een mogelijke verklaring voor
de naam van onze wijk is de verbondenheid met die stad. Vrijwilliger Ria vertelt:
“Ravenna was ook een laaggelegen gebied
met vochtige grond, net als Hoograven,
waar uiteindelijk huizen zijn gebouwd. Wij
vonden het toen leuk om daar weer naar
terug te verwijzen. Daarnaast klinkt het
natuurlijk heel mooi”.
Barkel
Ravenna zit nu ruim een jaar in Hart van
Hoograven, het buurthuis aan de ’t Goylaan. Het is opgericht door enkele actieve
buurtbewoners rond buurthuis De Barkel.
Toen dit buurthuis dicht ging, is Ravenna
verhuisd naar de huidige plek. Buurtbewoners kunnen het restaurant op deze
centrale plek steeds beter vinden, zo goed

Ravenna’s Restaurant is een ontmoetingsplek voor de buurt. (foto’s: PvK)

De langzame voortgang van gezondheidscentrum Hoograven
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat woningcorporatie Portaal de
stekker trok uit de plannen voor het
gezondheidscentrum Hoograven aan
de Rijnhuizenlaan. Sindsdien is het
stil geweest. Toch zullen bijvoorbeeld
de bezoekers van huisartsenpraktijk
Detmoldstraat gemerkt hebben dat
de praktijk uit haar voegen groeit.
Betere zorg
Huisarts Lydia Ketting van de praktijk aan
de Detmoldstraat, vertelt dat zij nog steeds
druk bezig zijn met de voorbereiding van
een nieuw gezondheidscentrum. Het is
echter nog steeds lastig om de plannen
financieel rond te krijgen: “De overheid
bezuinigt nog steeds op de zorg, en dan is

het lastig om een plan te maken, omdat er
uiteindelijk veel meer betaald moet worden voor de huisvesting”. De noodzaak
voor uitbreiding is er echter nog steeds:
“Niet alleen omdat het pand aan de Detmoldstraat te weinig ruimte heeft voor de
twintig personen die er werken, maar ook
omdat er in een gezondheidscentrum betere zorg geleverd kan worden. Er is meer
ruimte voor specialistische zorg, zoals
voor artrose of longaandoeningen, waardoor mensen in de wijk beter geholpen
kunnen worden.”
De partners, naast huisartsenpraktijk Detmoldstraat ook het huidige Gezondheidscentrum Hoograven, de fysiotherapiepraktijken Haalboom & Van der Kleij en Len
Somers en de Hoogravense apotheken,
maken nu samen met een adviseur een
nieuw plan. Zij hopen rond de zomerva5

kantie de omgevingsvergunning voor het
braakliggende terrein aan de Rijnhuizenlaan aan te kunnen vragen.
Alternatieven
De afgelopen periode is er actief gezocht
naar andere oplossingen. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar het voormalige buurthuis De Barkel/De Tol. Deze ruimte was
uiteindelijk te klein en er moest teveel aan
opgeknapt worden. Ook de huidige locatie van het Gezondheidscentrum Hoograven aan de Oud-Wulvenlaan werd te
klein bevonden. Ketting: “Het is een mooi
voorbeeld van hoe een gezondheidscentrum er uit kan zien, maar er is geen ruimte
voor een tweede grote huisartsenpraktijk.
Alleen als de bewoners van een paar naastgelegen flats zouden verhuizen, zou het
passen, maar dat kan je niet van ze vragen.
Dat zou asociaal zijn”. (WdJ)

HE BUUR
Al jaren kijk ik uit op een oude buurtschool, waar altijd de meest uiteenlopende activiteiten plaatsvonden die de
buurt deden leven. Deden, ja, want ik
heb het over het schoolgebouw in de
Jan van Arkelstraat, waar tot voor kort
De Tol en De Barkel gevestigd waren.
Niet onverwachts stond het pand te
koop. Toch was het wrang te vernemen dat daardoor langzaamaan alle
activiteiten en ook de meubels verdwenen. In twee dagen konden eventuele
kopers het pand bezichtigen. Ik hing
die dagen uit het bovenraam om hen te
bekijken: had iemand een goed plan?
Ondertussen is bekend dat er dertien
koopwoningen komen. Verbaast ons
dat?

Nog even geduld…
Van buiten is vooral het paviljoen op het
dak goed te zien, maar binnenin de watertoren op Rotsoord wordt hard gewerkt. In
augustus zijn de bedrijfs- en horecaruimtes
in de watertoren klaar en kan iedereen van
een schitterend uitzicht genieten. (foto’s:
FW)

Nog steeds volg ik de activiteiten,
al zijn die van een beduidend andere
aard. Komt er een stoere wagen, dan
ben ik benieuwd wat die gaat doen.
Maar dan worden er slechts een paar
takken van één boom afgezaagd. Of
er worden hekken gesloopt en elders
op het plein neergelegd. Er gebeurt al
maanden niet echt iets. Stilte voor de
storm?
Het meest actief is de wind, die op
eigen kracht de borden “te koop/
verkocht” vrijwel allemaal heeft weggewaaid. De brievenbus staat al weken
wagenwijd open te wapperen, zonder
post. Er liggen nog voetballen in de
dakgoten, die getuigen van het speelplezier dat vele buurtkinderen op het
plein hadden. Het stemt mij moedeloos dat het eens zo bruisende pand zo
aan het aftakelen is. Maar de bloesembomen op de pleinen bloeien prachtig,
voor het laatst, dat dan weer wel.

Zomermaatjes gezocht

Hanneke de Reus

Utrechtse Troostdag
Op 31 mei wordt op begraafplaats Tolsteeg
voor de zesde keer Utrechtse Troostdag
georganiseerd. Iedereen die samen met anderen overleden geliefden wil herdenken is
welkom op Troostdag. Er is een mooie bijeenkomst met liedjes recht uit het hart, een
voordracht en een verhaal. Iedereen mag
digitaal foto’s aanleveren die worden opgehangen en namen doorgeven die worden
voorgelezen in de bijeenkomst. Zo krijgen
alle dierbaren een naam en een gezicht.

Op een lang lint staan alle namen van
Utrechters die het afgelopen jaar zijn overleden. Bij het lint houdt burgemeester
Van Zanen een toespraak. Daarna worden
(biologisch afbreekbare) duifballonnen
opgelaten. Het lint blijft tot 1 juli op begraafplaats Tolsteeg hangen, waar iedereen
het kan bezichtigen.
Meer informatie en aanmelding via 030286 3992 of www.utrecht.nl/troostdag.
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De zomer komt er aan, een leuke tijd
waarin mensen vrij zijn en misschien
ook op vakantie gaan. Juist in die tijd
hebben ouderen behoefte aan meer
contact omdat veel activiteiten sluiten
vanwege de vakantieperiode en de kinderen vaak ook even weg zijn. SamenHoograven en het Buurtteam zoeken
daarom “zomermaatjes” die hier iets
aan kunnen doen.
Vindt u het leuk om een keer in de
week een oudere te bezoeken en iets
gezelligs te ondernemen kom dan naar
de bijeenkomst dinsdag 19 mei van
15.00-16.00 in Buurthuis Hart van
Hoograven.
Mocht u niet kunnen en wel iets willen
betekenen voor een oudere, dan kunt
u zich ook melden bij Ilona van Nes,
i.van.nes@buurtteamsutrecht.nl, 0610694203.

Huttendorp: ‘Mooiste week
van de zomervakantie’

AGENDA

Deze zomer vindt voor de eerste keer Huttendorp Hoograven plaats voor kin-

6 juni, 10.00 - 14.00 uur
Doedag
Speeltuin De Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg

deren van 7 t/m 12 jaar. In de week van 17 augustus wordt speeltuin de Kameleon omgebouwd tot echt huttendorp. Organisator Edo Kolmer: “Het is erg
leuk om het Huttendorp Hoograven te organiseren. Na een bericht van mij
op Facebook kreeg ik zoveel positieve reacties. Alles is voor het eerst, dus het
is best spannend. Vroeger vond ik het altijd de mooiste week van de zomervakantie. Met als hoogtepunt de overnachting in de hut op de laatste avond.”
De kinderen gaan deze week hutten bouwen, timmeren, spelletjes spelen en
andere activiteiten doen in een eigen gemaakt “dorp van hout en pallets”.
Begin is er
Dit eerste jaar start het huttendorp klein;
er is plek voor ongeveer 100 kinderen. Er
zullen kosten aan verbonden zijn. Onlangs
heeft de organisatie te horen gekregen dat
zij gebruik kunnen maken van het leefbaarheidsbudget. Het begin is er dan ook.
Speeltuin de Kameleon wil meewerken en
de Vreedzame wijk en Vooruit willen ook
hun steentje bijdragen.
Vrijwilligers en hout
Edo: “Een en ander hangt alleen wel samen met de hulp van vrijwilligers. Per ingeschreven kind moet een ouder een dag
beschikbaar zijn om als vrijwilliger mee te
draaien. Al snel waren er vier enthousiaste
buurtbewoners die willen meehelpen bij
het organiseren (Mariska Vollering, Arjan van Boheemen, Evert Zandbergen en
Ronald Kamerbeek), maar vooral tijdens
de week zijn er nog veel vrijwilligers nodig. Zonder hen is het niet te organiseren.
Hopelijk zijn er veel buurtgenoten, vaders,
moeders, opa’s, oma’s en anderen die wil-

len meehelpen. Verder is het belangrijk bij
dat er heel veel hout is. Als iemand ideeën,
tips heeft waar hout te krijgen is, dan horen we het graag.”
De inschrijving start zodra er voldoende
hout te krijgen is en als de gemeente officieel toestemming heeft gegeven. (EB)

Iedere donderdag, 20.00 uur
Inloopavond Historische Kring
Tolsteeg Hoograven
Buurthuis Hart van Hoograven
13 juni, 13.00 uur
Voetballen voor ouders in
Hoograven
VV Hoograven,
Verlengde Hoogravenseweg
13 juni, 20.00 uur
Dansen in ’t Bokkie
Buurthuis ‘t Bokkie
Dinsdagen, 10.00 - 12.00 uur
Ontmoetingsplek ouderen
‘SamenHoograven’
Bibliotheek Hoograven
Zaterdagen, 9.30 - 11.30 uur
Ontmoetingsplek ouderen
‘SamenHoograven’
WZC Tolsteeg
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Initiatiefnemers Ronald, Edo en Arjan. (foto: PvK)

Voor elk kind plek op een basisschool in Hoograven
Hoograven is de afgelopen jaren
sterk veranderd. Door nieuwbouw
en renovatie zijn er meer mensen en
daarmee ook meer kinderen in de
wijk komen wonen. Ook de samenstelling van de wijk is hiermee veranderd. De vijf basisscholen: de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, Da
Costaschool , De Hoge Raven en St
Jan de Doper merken dit ook.

Scholen werken samen
Gelukkig hebben ouders in de wijk met de
aanwezigheid van deze vijf scholen de luxe
om hun kind altijd in te kunnen schrijven
op een goede school en dichtbij huis in de
wijk Hoograven. Alle vijf de scholen zijn
positief beoordeeld door de Inspectie en
de drie grote schoolbesturen van Utrecht
(KSU, PCOU en SPO) zijn met deze scholen vertegenwoordigd. De scholen werken
samen onder de noemer ‘Brede School
Hoograven’ en dit zorgt er – naast een
goede afstemming onderling – voor, dat
alle kinderen uit de wijk gebruik kunnen
maken van een uitgebreid pakket aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld
sport en cultuur. Zowel onder schooltijd
als na schooltijd en onafhankelijk van de
school waar ze naar toe gaan.
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Wachtlijsten op De Hoge Raven en Da
Costaschool
De intensieve afstemming heeft bijvoorbeeld geleid tot een gezamenlijke aanpak
toen bleek dat er op een paar scholen sommige leeftijdsgroepen eerder vol raakten.
Bij De Hoge Raven en de Da Costaschool
kunnen kinderen geboren in het jaar 2011
en 2012 zich niet meer inschrijven. Ouders kunnen een kennismakingsgesprek
aanvragen op de basisscholen en kunnen
hun kind daarna vooraanmelden. Dit biedt
voldoende tijd om zich uitgebreid te oriënteren op de scholen in Hoograven. Vanaf
3 jaar kan de vooraanmelding definitief
tot een inschrijving leiden wanneer er voldoende plek is in het gewenste leerjaar.

Wijkbureau Zuid

De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

’t Goylaan als Stadsboulevard
Mooier ingericht, makkelijker over te
steken, meer groen, minder geluid en een
betere luchtkwaliteit. Dat zijn de doelen
van de herinrichting van de ’t Goylaan. De
’t Goylaan is de eerste van de zogeheten binnenstedelijke verbindingswegen in
Utrecht die de uitstraling krijgt van een
stadsboulevard. Doorgaand verkeer wordt
minder aantrekkelijk gemaakt en het verkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad
geleid.

Van 1 t/m 5 juli kan de wereld niet om
Utrecht heen met Le Grand Départ van
de Tour de France. De tweede etappe, op 5
juli, komt dwars door Hoograven; over de
Briljantlaan, W.A. Vultostraat en de daadwerkelijke start is op de ’t Goylaan. Dat
wordt een groot feest!

Op woensdag 22 april was de informatiebijeenkomst hierover in Wijkbureau Zuid,
‘t Goylaan 75. Het was een drukbezochte
avond, met meer dan honderd aanwezigen.

In deze Aanzet leest u meer over de avond
en de plannen. Ook kunt u de presentatie
terugvinden op www.utrecht.nl/tgoylaan.

Fietsendiefstal in de wijk
In wijk worden helaas nog regelmatig fietsen
gestolen. Vooral bij de winkelcentra. Ziet u
dat een fiets wordt gestolen bel dan 1 1 2.

Ziet u dat iemand erg veel interesse toont
in gestalde fietsen? Bel dan met het algemene nummer van de politie via 0900-8844.
Is uw eigen fiets weg? Dan is er ook een
kans dat deze op het gemeentelijk fietsdepot staat. Van alle fietsen zijn foto’s gemaakt. Op de website www.verlorenofgevonden.nl staan alle foto’s en kunt u zien
of uw fiets misschien op het depot staat.
Meer informatie: www.utrecht.nl/fietsweg

Enkele tips om te voorkomen dat uw fiets gestolen wordt:
• Zet uw fiets met het voorwiel en frame vast aan de daarvoor bedoelde stalling.
• Gebruik meerdere sloten. Veel fietsdieven zijn gespecialiseerd in een soort slot.
Gebruik daarom sloten zoals een ringslot, een beugelslot of een kettingslot. 		
Kijk voor goede fietssloten op www.stichtingart.nl.
• Stal uw fiets op een plaats waar verlichting is en in het zicht van anderen.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk
Zuid. Hebt 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

-

E: zuid@utrecht.nl

Bereikbaarheid tijdens
Le Tour door Hoograven

-

W: www.utrecht.nl/zuid

-

T: @wbzuid

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.utrecht.nl/zuid
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Maar het zorgt ook tijdelijk voor minder
bereikbaarheid in en uit de wijk. Wat betekent dat voor u? Kunt u de wijk nog in en
uit? En waar kunt u parkeren?
In juni ontvangt u meer informatie hierover huis-aan huis. Op de volgende sites
vindt u meer informatie.
Informatie over parkeren, bereikbaarheid en het op- en afbreken van het
parcours
• Specifieke informatie over waar te parkeren, en het in- en uitrijden kunt u
vinden op www.tourdefranceutrecht.
com/bereikbaarheid onder het kopje
bereikbaarheid.
• Informatie over het parcours, de bereikbaarheid en mobiliteit vindt u op;
www.tourdefranceutrecht.com
• Algemene informatie over de evenementen op www.utrecht2015.com
Vragen kunt u sturen aan tourdefrance@
utrecht.nl of u kunt bellen met 030-286
00 00.

Spreekuur wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 10 juni 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
19.30 uur tot 20.30 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.

