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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt
Kijk ook op internet: www.aanzetnet.nl en twitter @wijkkrantaanzet

Ervaringsdeskundigen helpen je weer op weg
In de tuin van het ENIK Recovery
College aan de Vaartscherijnstraat
staan nog containers van de verbouwing. Binnen staat gloednieuw interieur en ruikt het naar verf. Toch is
het herstelcentrum voor mensen met
psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblemen al volop in bedrijf.
“We hebben zelfs al de posterprijs in
de categorie zorginnovatie van Phrenos Rehabiliatiecongres gewonnen”,
vertelt Ton Verspoor, coördinator van
ENIK, trots.
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Cursussen
Sinds een half jaar organiseert ENIK herstelcursussen voor mensen met psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblemen. Het centrum wordt volledig gerund
door ervaringsdeskundigen: van de cursusleiders tot de receptionistes en de keukenmedewerkers. Allemaal weten ze wat het is om
verslaafd te zijn of psychische problemen te
hebben. En vooral: hoe moeilijk het is om
daaruit te komen en je leven weer goed op
de rit te krijgen.
Trefpunt
Het pand aan de Vaartscherijnstraat onderging de afgelopen maanden een volledige
metamorfose. Dat was een enorme klus
en Verspoor is blij met alle hulp die ENIK
kreeg: “Iedereen heeft meegewerkt aan de
verbouwing. Het schilderwerk is gedaan
door klanten, de steigerhouten banken hebben we zelf in elkaar getimmerd en mensen
doneerden zelfs spontaan hele interieurs.”
Op de begane grond is een grote restaurantruimte gerealiseerd: het sociaal trefpunt. Het
liefst ziet Verspoor dat deze ruimte ook een
buurtfunctie krijgt. Hoe dat precies vorm

moet krijgen, weet hij nog niet, maar hij
denkt aan een lunchroom of verhuur van de
grote zaal voor wijkbijeenkomsten. Verspoor
nodigt bewoners vooral uit om contact op te
nemen als ze ideeën hebben.
Geen opvang
ENIK gaat geen opvang meer verzorgen,
maar de kamers van de voormalige tussenopvang blijven zeker niet leeg staan. Het
oude gebouw had veel kleine kamertjes, die
zijn inmiddels verbouwd tot ruime kamers.
Deelnemers die actief aan hun herstelproces
werken, kunnen in deze kamers een paar dagen tot maximaal twee weken verblijven in
de vorm van een persoonlijk herstelarrangement. Een deel van het pand wordt studentenhuis. De studenten gaan meehelpen om
het centrum draaiend te houden, bijvoorbeeld als kok in het restaurant, voor kleine
klusjes in het gebouw of als gastvrouw bij
de herstelarrangementen. Blijkbaar is deze
vorm van ‘social living’ populair, want ruim
70 studenten meldden zich aan terwijl er
maar 15 kamers beschikbaar zijn. Deze zomer nemen de studenten hun intrek in het
gebouw. (JJ)
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COLOFON Het nieuwe inzamelen
De bewoners hebben er even op moeten wachten, maar sinds eind mei zijn de
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ondergrondse containers rond de flats in het Tolsteegplantsoen dan eindelijk in
werking. Al vanaf januari waren er werkzaamheden om deze containers te realiseren, maar dit ging gepaard met de nodige tegenslag.
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Nu alleen nog bij de flats, binnenkort krijgt de hele wijk deze containers. (foto: FW)

Zo werd op twee plekken bodemverontreiniging aangetroffen, waardoor de containers toch niet geplaatst konden worden.
Toen vervolgens de containers er wel stonden, lukte het niet om een sluitend pasjessysteem te krijgen. De containers zijn nu
dus voor iedereen vrij toegankelijk. Een
buurtbewoner: “Ik ben wel blij dat we de
vieze poepluiers niet op ons balkon hoeven
te bewaren, maar direct in een container
kunnen gooien. Het is wel een stuk verder
lopen naar de container met de vuilniszak,
daar moet ik nog wel erg aan wennen.”

Afval scheiden
In de rest van de wijk neemt de gemeente
de afvalinzameling ook op de schop. Daar
worden ondergrondse containers geplaatst
voor het restafval. De grijze container
krijgt een andere bestemming, daar moet
voortaan het plastic in verzameld worden.
Dit plastic wordt, evenals het gft-afval en
het oud-papier, in de containers opgehaald. Om mensen hierover te informeren
heeft de gemeente reeds twee inloopavonden gehouden. (HO)
Zie ook pagina 8.

Hoograven
by Night
Hoograven is overdag een levendige wijk.
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien.
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakte
een serie foto’s van late lichtpuntjes in onze
wijk. Dit is de laatste aflevering. Een station dat nog geen station is. Sinds eind vorig
jaar ligt het toekomstige station Utrecht
Vaartsche Rijn er piekfijn maar nog verlaten bij. De lampen zijn aan, de borden verwijzen naar de sporen en de trappen glimmen. Toch doen de eerste treinen pas eind
volgend jaar het station aan, naar verluidt
omdat één meneer bezwaar aantekende.
Tot die tijd zal de bedrijvigheid rondom
het station toenemen, zodat de treinreizigers iets hebben om voor uit te stappen.
2

Sport in de wijk:
HE BUUR
meer dan wielrennen
Natuurlijk staat deze zomer alles in het teken van de Tour de France. De afgelopen maanden was wielrennen de sport die de klok sloeg. Begin juli reed de
Tour immers dwars door onze wijk. Maar door al de wielerpromotie, vergeten
we bijna dat er in onze wijk ook nog volop andere sporten beoefend worden.
Het zomerseizoen is begonnen en wijkbewoners gaan weer lekker naar buiten. Op veel plekken in de wijk wordt er intensief gesport.
Basketbal
Één van die plekken is het basketbalveldje
voor sporthal Hoograven, langs de Vaartsche Rijn. Iedere donderdagavond van
20.00 uur tot het donker wordt, komen
hier basketballers bijeen om een wedstrijdje te spelen. Tim: “We spelen allemaal bij
een vereniging, de meeste bij The Eagles
en The Bulls, en in de zomer is er geen
training dus doen we het hier. Zo houden
we de conditie een beetje op peil en het is
gewoon lekker”. Dit is niet de enige plek in
de wijk waar gebasketbald wordt. Aanvankelijk speelden ze altijd op het Tolsteegplantsoen, maar door de grote drukte zijn
ze uitgeweken naar dit veldje. Tim: “Het
werd daar wel erg druk, waardoor je net
iets te lang wissel stond”. Het Tolsteegplantsoen is nog steeds een geliefde plek

onder basketballers. Bijna dagelijks komen
hier wijkbewoners bij elkaar om te spelen.
Ook hier gaat het er vaak fanatiek aan toe.
Bootcamp
Een andere plek in de wijk waar gesport
wordt is het Hamersplantsoen. Onder de
enthousiaste leiding van Ankelien Barkman krijgt een groep wijkbewoners daar
wekelijks een heuse bootcamptraining. Het
is een training voor iedereen die wil bewegen. Ankelien: “Iedereen kan meedoen,
want de oefeningen worden op verschillende niveaus aangeboden”. Deze training
kan op elk pleintje of veldje gegeven worden. Wanneer er negen wijkbewoners zin
hebben om te bewegen, kan Ankelien de
training komen geven vanuit haar sportschool sportenvoorjedeur.nl.(HO)

Ik voel me doorgaans heel veilig in
onze wijk. Natuurlijk, er gebeurt wel
eens wat in Hoograven-Zuid, maar als
autoloze met weinig dure spullen slaap
ik elke nacht heerlijk rustig. Toen er
een paar weken terug een flink aantal
politieauto’s bij ons de hoek om ging,
was ik daarom best wel even van slag.
Op zoek naar informatie werd me op
Twitter de Burgernet app aangeraden.
Ik wist inderdaad meteen wat er aan de
hand was, maar of ik daar nu zo blij
van werd...
Er bleek een man gezocht te worden met een bebloed gezicht, wegens
een strafbaar feit. Of we even wilden
meekijken. Schielijk keken we uit de
ramen aan voor- en achterkant. Je weet
tenslotte maar nooit. En zo gaat dat nu
de hele dag, want Burgernet vraagt te
pas en te onpas of we even mee willen kijken. En niet alleen in onze eigen
wijk, maar ook in de wijde omtrek.
Men zoekt naar insluipers, vechtjassen,
demente bejaarden en kinderen. De
berichtjes blijven binnenstromen.
Ik denk nog wel eens terug aan de tijd
dat ik dit allemaal niet wist, en ik nog
niet permanent waakzaam hoefde te
zijn. Gelukkig worden de Burgernetberichten altijd afgesloten met een
slotbericht. Of nou ja, gelukkig... “De
meneer met het bebloede gezicht
is niet aangetroffen. Dank voor het
meekijken, en een goed weekend.” Ik
keek ’s avonds toch maar eens extra uit
het raam.
Martijn van Es

Tourfoto’s uit de wijk
Op 4 en 5 juli flitsten de wielrenners van
de Tour de France door onze wijk. Voor
wielerliefhebbers een grote traktatie, maar
ook voor andere wijkbewoners was het
feest, al was het verkeer soms even lastig.
Een sfeerverslag met foto’s uit Hoograven
is te vinden op www.aanzetnet.nl.

Sporten kan overal, zoals hier in het Hamersplantsoen. (foto: PvK)
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Groot onderhoud en het Buurtpastoraat
Woningcorporatie

Bo-Ex

verricht

momenteel groot onderhoud aan een
flink aantal flatwoningen in Hoograven-Zuid. Dit betekent dat de bewoners in principe drie weken hun huis
uit moeten. Dat dat nogal wat kan
doen met mensen, merkt buurtpastor Elizabeth van Dis van Stichting
Buurtpastoraat Utrecht regelmatig.
Om de bewoners te ondersteunen heeft
Bo-Ex de hulp ingeroepen van het Buurtpastoraat. Deze stichting heeft veel ervaring met dit soort projecten. Elizabeth:
“Een groot-onderhoud-project is vaak
ingrijpender dan mensen in eerste instantie denken.” Elizabeth belt aan bij alle bewoners en vertelt dat ze bij haar mogen
aankloppen als ze ergens mee zitten. Ze is
drie en een halve dag aanwezig in de buurt.
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid
horen specifiek bij haar werk. Elizabeth:
“Soms moeten mensen je eerst kennen en
vertrouwen voordat ze hun zorgen en problemen laten horen.” Daarin verschilt de
aanpak van het Buurtpastoraat met die van
andere hulpverlening.
Allerlei ondersteuning
Elizabeth: “Er wonen allerlei verschillende
mensen in deze woningen. Bij veel mensen
is weinig aan de hand, bij andere spelen
werkloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden. Er zijn ook bijzonder
grote gezinnen en mensen met een nietNederlandse achtergrond. Zo’n groot-onderhoud-project kan voor mensen die het
al niet zo makkelijk hebben, net de druppel
zijn die de emmer doet overlopen. En niet
iedereen vindt even gemakkelijk de weg
naar de – juiste - hulpverlening.” Elizabeth
biedt op allerlei manieren ondersteuning:
zo helpt ze de ene bewoner met inpakken,
legt ze een ander uit wat er in informatiebrieven staat, verwijst ze weer anderen
door naar de aannemer en dan ineens beantwoordt ze vragen over opvoeding of
school. “Aanwezig zijn waar het nodig is,
dat is wat ik doe. Dat is mooi werk!”
Grote verbetering
Annemarie, Edward en zonen Alex (10)
en Joël (5) Ernst zijn zo’n gezin dat hun
huis tijdelijk moest verlaten. Vijf weken
woonden ze in een volledig ingerichte logeerwoning aan de Duurstedelaan. Hun
huisraad sloegen ze op in een container
in de wijk en de verhuizingen regelden ze
zelf. Annemarie: “Er is veel gebeurd in ons

Buurtpastor Elizabeth van Dis ondersteunt wijkbewoners waar ze kan. (foto: FW)

Annemarie, Edward, Alex en Joël zijn blij met hun ‘nieuwe’ woning. (foto: PvK)

huis: we hebben onder andere een nieuwe
keuken, WC en douche gekregen, nieuwe
hardhouten kozijnen en ramen in de originele Rietveldstijl en de woning is helemaal
geïsoleerd.”
Ingrijpend
Annemarie is tevreden over hoe het geheel verlopen is. Het gezin heeft de hulp
van het Buurtpastoraat niet nodig gehad,
maar Annemarie beaamt dat je je van te
voren niet kunt voorstellen wat de impact van zo’n periode is, alle voorberei4

dingsgesprekken en -bijeenkomsten ten
spijt. Ze heeft het zelf onderschat. “Twee
verhuizingen in korte tijd, plus nog wat
schilderen en een nieuwe vloer leggen in
je huis na de werkzaamheden van Bo-Ex,
het is naast de gewone dingen als werk en
school, heel intensief. Dat de kinderen uit
hun vertrouwde leefomgeving werden gehaald, was ook heel wat.” Alex: “Ik heb
m’n vrienden wel gemist.” Maar het gezin
kijkt uit naar de winter: “Als het niet meer
waait in huis!” (WtV)

Bewonersvereniging BehOUDegein vecht door
De afgelopen maanden stonden er regelmatig verhuiswagens voor de woningen aan de Nijeveldsingel. Bewoners die
een urgentie hebben gekregen omdat hun woning gesloopt gaat worden, zijn bezig om naar hun nieuwe woning te
verhuizen. De bewonersvereniging van het complex heeft echter nog steeds een rechtszaak lopen tegen de woningcorporatie Portaal.
Niet eerlijk
“Wij hebben het idee dat het proces de afgelopen periode niet eerlijk is verlopen,”
zegt Jop van der Eem van de bewonersvereniging BehOUDegein. “Als wij zelf
langs gaan komen we in veel woningen
aan de Nijeveldsingel nauwelijks binnen.
Veel bewoners spreken en schrijven slecht
Nederlands.” Om als woningcorporatie te
mogen slopen moet er een draagvlakmeting uitgevoerd worden. ”Wij denken dat
veel mensen de draagvlakmeting niet ingevuld hebben, maar door Portaal wel als
voorstemmer worden geteld.” De bewonersvereniging heeft gemerkt dat eigenlijk
niemand toezicht houdt op de draagvlakmeting. “Hoe kan de gemeente dan weten
dat het eerlijk is gegaan?”

van het plan, omdat Portaal alleen wilde
praten over sloop”. Ook de commissie
geeft toe dat er onrendabel geïnvesteerd
moet worden om het plan mogelijk te maken. “Maar het behoud van betaalbare sociale huurwoningen in Hoograven is ook
wat waard. Daarnaast heeft Portaal lang
veel huur ontvangen, zonder iets te investeren in onderhoud.”, zegt Ada Leene, se-

Niet fatsoenlijk
Ook de manier waarop Portaal is omgegaan met het voorstel dat architectenbureau Adriaan Jurriëns gemaakt heeft voor
renovatie van hun complex vindt de commissie niet fatsoenlijk. “Eigenlijk is nooit
met ons overlegd over de mogelijkheden

Ada Leene en Jop van der Eem van BehOUDegein. (foto: PvK)

UCK Hoograven dicht
De locatie van het Utrechts Centrum
voor de Kunsten (UCK) op de Verlengde Hoogravenseweg is vanaf 1
juli dicht. Het UCK krijgt de komende jaren veel minder subsidie van de
gemeente. Peter Grooten, directeurbestuurder UCK: “Wij vinden het erg
jammer dat we deze locatie moesten
sluiten. De bezuinigingen vanuit de

cretaris van BehOUDegein.
Binnenkort hoort de bewonersvereniging
de uitspraak in hun zaak. Zij hopen dat als
zij de rechtszaak winnen, de woningcorporatie echt werk wil maken van de renovatie
en onderhoud van hun woningen. “Zodat
ook mensen die niet zo veel geld hebben in
Hoograven kunnen blijven wonen. (WdJ)

leuk om de cursisten bezig te zien. In de
zomer stonden ze te beeldhouwen op het
schoolplein. Ik heb zelf vaak model gezeten. Leuk om te doen en ik heb zelfs een
keer een beeld van mezelf van een cursist
gekregen. Natuurlijk zag ik ook wel dat het
aantal cursisten steeds minder werd en ben
nu wel heel benieuwd wat er met het pand
gaat gebeuren. Hopelijk blijft het schoolplein bestaan. Vroeger speelde mijn zoon
hier en nu de buurtkinderen. De geschiedenis herhaalt zich.”

Hopelijk geen appartementen
Het gebouw waar het UCK in zat, is van
de gemeente. Maud Bredero van de gemeente reageert: ‘Het UCK heeft inderdaad de huur per 1 juli opgezegd. We zijn
nu aan het onderzoeken wat we met het
pand gaan doen.’ Petra van Buchem, bewoonster Julianaweg: “Ik hoop niet dat er
appartementen in gaan komen. De achterkant van het gebouw staat bijna in onze
tuin. Als de cursisten op de bovenste verdieping les hadden, keken ze zo bij ons in
de woonkamer naar binnen. Als het raam
openstond, konden we precies horen wat
er werd gezegd.” (EB)

gemeente zijn zo fors dat we enorme
veranderingen moeten doorvoeren.”
Beeldhouwen op het plein
Voor de wijk en de bewoners in de buurt is
het jammer dat het UCK uit het gebouw is.
Suzan van den Tempel: “Ik woon al 34 jaar
op de Verlengde Hoogravenseweg, tegenover het UCK. Eerst zat er in het gebouw
een basisschool, daarna was het een paar
jaar een wisselschool en sinds ongeveer
25 jaar zat het UCK in het gebouw. Erg

De voormalige school ziet bewoner UCK vertrekken. (foto: PvK)
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AGENDA Fietsenmaker Bikes en Co

Hoograven is een fietsenmaker rijker. In januari van dit jaar begonnen Marco

9 augustus
A Lazy Sunday Afternoon
De Klanksteen,
Tolsteegplantsoen
19-22 augustus
Huttendorp Hoograven
Speeltuin De Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg
6 september
Oogstfeest
Nieuw-Rotsoord
Iedere donderdag, 20.00 uur
Inloopavond Historische Kring
Tolsteeg Hoograven
Buurthuis Hart van Hoograven
Iedere dinsdag, 10.00-12.00 uur
Iedere zaterdag, 9.30-11.30 uur
Ontmoetingsplek ouderen
‘SamenHoograven’
Dinsdagen in Bibliotheek
Hoograven
Zaterdagen in WZC Tolsteeg

Stomphorst en Lisette Baars met hun bedrijf Bikes en Co. Marco doet de reparaties en Lisette neemt de administratie, de webwinkel en de boekhouding
voor haar rekening. Zij werken vanuit hun huis aan de Hooft Graaflandstraat 92.
Ze hebben nu een dure racefiets ter reparatie, die staat voor de veiligheid in de
woonkamer. Andere fietsen staan in de
schuur in de achtertuin. Marco: “We willen laagdrempelig zijn en ook mensen helpen die niet het geld hebben om naar een
normale fietsenmaker te gaan.” Marco is
opgegroeid met het vak: al op zijn achtste
hielp hij zijn vader in zijn fietsenwinkel in
de Dorstige Hartsteeg.
Lekke band
Een bijzondere service die Marco en Lisette aanbieden, is reparatie op locatie. Dat
is een soort Wegenwacht, maar dan voor
fietsers. Het stel gebruikt daarvoor een
scooter met een kar erachter waarin gereedschap zit. Marco: “Als je onderweg een
lekke band krijgt, kun je ons bellen. Dan

kom ik eraan om hem te plakken. Doordat
we mobiel blijven, is ons werkgebied veel
groter.”
Fietslessen
Bikes en Co werkt ook samen met de stichting Harten voor Sport. Lisette: “Zij verzorgen fietslessen voor allochtone mensen, controleren fietsen op basisscholen
en leren kinderen banden plakken, waarmee zij een diploma kunnen halen. Bikes
en Co draagt daaraan bij door bijvoorbeeld
fietsen aan te leveren voor de fietslessen.
En laatst waren we op de Da Costaschool.
Kinderen konden over een parcours rijden
en we keken hun fietsen na.”
Bikes en Co is van maandag tot zaterdag
open tussen 9.00 en 21.00 uur. (LE)

Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Marco en Lisette willen een laagdrempelige fietsenmaker zijn. (Foto: PvK)

AANZET ZOEKT...

Wijkkrant Aanzet wordt al meer dan tien
jaar gemaakt door een onafhankelijke redactie die bestaat uit vrijwillige redacteuren en fotografen die allemaal in onze wijk
wonen. Voor onze wijkkrant en de bijbehorende website zijn we op zoek naar:

Een creatieve vormgever
Je bent een professionele vormgever die
ervaring heeft met het vormgeven van
tijdschriften of periodieken. Je vindt het
leuk om vijf keer per jaar op vrijwillige
basis onze wijkkrant drukklaar te maken.

Redacteuren voor de website
Je vindt het leuk om het nieuws in onze
wijk te volgen en daar over te schrijven. Je
hebt ervaring met online redactiesystemen
(Wordpress of Joomla) of bent bereid dat
te leren.

Heb je interesse, mail dan naar redactieaanzet@yahoo.com of bel met redacteur
Martijn van Es: 06-22 64 25 66
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Hoograven Duurzaam
Hoograven Duurzaam is een buurtbewonersinitiatief met als doel de wijk te
verduurzamen. Het initiatief is drie jaar geleden gestart door Ad de Regt en
Angelique Jacobs (Nieuw Rotsoord). Inmiddels zijn er zeven buurtbewoners
bij betrokken, waarvan er vijf zijn opgeleid als energieambassadeur.
Informatieavonden
De afgelopen jaren waren er diverse informatieavonden waarbij buurtbewoners
konden meedoen met acties op het gebied
van energiebesparing: zonnepanelen, isolatie, warmtescan en groene daken. Zo is er
al wat duurzaamheid in de wijk in beweging gebracht mede dankzij de inzet van
Hoograven Duurzaam. Vorig jaar werd
bovendien de website HoogravenPortal.nl
gelanceerd met een overzicht van alle websites in de wijk Hoograven, Tolsteeg en de
Bokkenbuurt.

Mobiel Hoograven
Het nieuwste project is Mobiel Hoograven; een deelsysteem van vervoermiddelen
in de wijk via het autoplatform MyWheels.
Hanneke Biegstraaten, organisatie Hoograven Duurzaam: ‘In de wijk zie je zoveel
auto’s ongebruikt staan; gemiddeld staat
een auto 23 uur per dag stil. Duurzame
mobiliteit ontstaat als mensen auto’s en
andere vervoermiddelen met elkaar gaan
delen, zodat meer bewoners zich kunnen
verplaatsen met minder kosten, minder
milieuvervuiling en minder ruimtegebrek
door parkeren. Er is ook een elektrische
bakfiets te huur bij Nieuw Rotsoord. Meer
weten: www.hoogravenduurzaam.nl (EB)

Met de nieuwe bakfiets kun je veel vervoeren. (Foto: EB)

Nieuw-Rotsoord blijft vernieuwen
Behalve dat er nu een elektrische bakfiets
te huur is, is er meer nieuws van NieuwRotsoord. Er zijn namelijk twee nieuwe
lammeren. Ze zijn begin maart geboren en
groeien als kool. Ook zijn er nieuwe bewoners in de caviabak en hebben de gevleugelde bewoners zich uitgebreid. Het
assortiment in de koopkeuken heeft zich
uitgebreid met diverse zelfgemaakte siropen, zoals rozenbloesem, lavendel en munt.
Oogstfeest
Zondag 6 september is er het Oogstfeest
en gaat Beth Storry, wijkbewoonster en fi-

naliste van Heel Holland Bakt, met de kinderen aan de slag. En wist u al dat het elke
woensdag pannenkoekendag is tussen 12
en 14 uur? Voor 1 euro kunt u een heerlijke
pannenkoek eten. Ook kunt u om de week
op dinsdag voor 3,50 euro genieten van
een 3-gangenlunch. Dit geldt voor de oneven weken en is met name bedoeld voor
alleenstaanden in de wijk, maar iedereen is
welkom. Geef u van te voren op via 0302541662 of beheerder@nieuwrotsoord.nl.
(HdR)
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Oproepen
Sociaal contact
SamenHoograven is het netwerk voor
en van 60+ in Hoograven. Ouderen
dienen langer zelfstandig thuis te blijven wonen en hierdoor neemt de behoefte aan sociaal contact toe omdat
het netwerk steeds kleiner wordt. We
zijn op zoek naar wijkbewoners uit
Hoograven die structureel een sociaal
huisbezoek zouden willen doen bij een
oudere. Wekelijks of 1x per 14 dagen.
Je kunt denken aan thuis bij de oudere
een praatje maken/spelletje doen, samen boodschappen doen of naar de
stad. Lijkt je dit leuk, geef je dan op bij
Hilde Kuper via samenhoograven@
vooruitutrecht.nl of bel naar 06-43
555 835. Hilde gaat dan op zoek naar
een geschikte ‘match’!
Taalcoaches
Houd je van lesgeven en heb je affiniteit met het onderwijs? En lijkt het je
leuk om een groep cursisten die Nederlands niet als moedertaal hebben,
Nederlands te leren? Wij zoeken vrouwelijke taalcoaches die de cursisten wekelijks twee uur per week les willen geven. We verwachten dat je gemotiveerd
bent en je voor minimaal een half jaar
inzet als taalcoach. Je bent beschikbaar
op dinsdag- of donderdagochtend.
Voor meer informatie over wat we te
bieden hebben zie www.taaldoetmeer.
nl. Geïnteresseerd? Mail dan naar Inge
Goorts via inge@taaldoetmeer.nl of
bel 030-2947594. TaalDoetMeer werkt
hierin samen met sociaal makelorganisatie Vooruit.

Foto’s op het station
De Stichting Historische Kring TolsteegHoograven heeft samen met de gemeente
Utrecht negen panelen met historische fotobeelden geplaatst bij de voetgangersburg
over de Vaartsche Rijn. De panelen hangen aan de tijdelijke hekwerken tussen het
toekomstige tramstation en de brug. Ze
blijven hangen totdat de tram medio 2018
gaat rijden. De foto’s met bijschrift zijn
afkomstig van de stichting HKTH en het
Utrechts Archief. Ze vertellen een prachtig
verhaal over de geschiedenis van de wijk
waar het nieuwe station Utrecht Vaartsche
Rijn nu ook deel van uitmaakt.

Wijkbureau Zuid

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

Stand van zaken
Doe mee met de stedelijke
’t Goylaan ingericht als Stadsboulevard
WhatsApp-groep UTRECHT ALERT!
De stedelijke WhatsApp-groep ontstond
begin 2014 op initiatief van Martijn Traas
uit Hoograven. Het is een groeiende groep
alerte burgers en wijkbewoners in de stad
Utrecht. Zij zijn alert op de veiligheid in
hun buurt. Martijn: ‘Samen hebben we één
groot belang, nl de veiligheid in onze wijken
behouden en vergroten. We letten op onregelmatigheden in onze buurt en merken
het op wanneer bepaald gedrag verdacht
is. Dat melden we in de App-groep. Via

deze groep informeren wij onze medewijkbewoners zodat we met elkaar de ogen en
oren van de wijk zijn. Utrecht Alert heeft
goede contacten met Wijkbureau Zuid van
de Gemeente Utrecht en werkt ook samen
met de wijkagenten in de betrokken wijken. Bij verdachte situaties bellen we meteen 112 om een melding te maken.’ Wilt u
zich aanmelden als deelnemer, kijk dan op
utrechtalert.weebly.com

Na de informatieavond in april zijn er twee
klankbordgroep bijeenkomsten gehouden voor bewoners in de omgeving van
’t Goylaan. Tijdens deze bijeenkomsten
hebben bewoners en ambtelijke vertegenwoordigers op een constructieve manier
nagedacht over het ontwerp. De verslagen
van deze klankbordgroepen vindt u op
www.utrecht.nl/tgoylaan. Het is de bedoeling het voorlopig ontwerp nog voor de
zomer van 2015 af te ronden. Nadat het
college van burgemeester en wethouders
heeft besloten over het voorlopig ontwerp,
wordt gewerkt aan een definitief ontwerp
en bestek. In het najaar wordt het project
aanbesteed, en naar verwachting in 2016
gestart met de uitvoering.

Initiatievenfonds
Het Nieuwe Inzamelen in Hoograven
Vanaf september verandert in Hoograven,
voor bewoners van laagbouwwoningen, de
manier waarop het afval wordt ingezameld.
‘Het Nieuwe Inzamelen’ gaat dan van start.
Bewoners van laagbouwwoningen hebben
hierover een brief ontvangen. Ook zijn er
twee drukbezochte inloopavonden georganiseerd waar deze nieuwe werkwijze is toegelicht. Bewoners gaven aan zorgen te hebben over de locaties van de ondergrondse
containers. De gemeente heeft tijdens deze
avonden toegezegd per locatie te kijken
naar alternatieve mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen worden besproken met
de inwoners.
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
W: www.utrecht.nl/zuid - T: @wbzuid

Utrecht heeft de ambitie om eind 2018
‘Het Nieuwe Inzamelen’ in heel Utrecht
te hebben gerealiseerd. Deze hoge ambitie
wordt mede bepaald door het Rijksbeleid.
Het is belangrijk om de steeds schaarsere grondstoffen op een verantwoorde
en duurzame manier te gebruiken. Voorwaarde is wel dat het afval gescheiden
wordt aangeleverd. Het Nieuwe Inzamelen draagt bij aan een duurzame en gezonde toekomst voor de stad. Meer specifieke informatie over uw buurt leest u op:
www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen

Fijne vakantie,
en gaat u weg,…
• Informeer uw buren over uw vakantie en maak afspraken met hen, als u
langer weggaat.
• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Laat hier en daar een
licht branden op een tijdklok.
• Zet niet op sociale media (Facebook,
Twitter) dat u met vakantie bent.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.utrecht.nl/zuid
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Het Initiatievenfonds is per 1 juli 2015 in
de plaats van het leefbaarheidsbudget en
het budget flexibel welzijn. Met dit nieuwe
fonds kunnen grote en kleine initiatieven
in Hoograven ondersteuning krijgen. Het
fonds is een van de manieren om beter gebruik te maken van de kennis, kracht en
kunde die in de stad aanwezig is. Zo bouwen we samen met u aan een mooie en gezonde stad. Voor het indienen van een initiatief, vindt u een digitaal aanvraagformulier
op www.utrecht.nl/initiatievenfonds.

Spreekuur wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 9 september 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.

