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Draagvlakmeting voor betaald
parkeren in Tolsteeg
Sinds 1 oktober is er een noviteit in
onze wijk: betaald parkeren. Op Rotsoord moet je sindsdien betalen voor
het parkeren van je auto. Maar dit heeft
ook gevolgen voor het toch al met hoge
parkeerdruk kampende aangrenzende
gebied. Met name rond het Tolsteegplantsoen zien sommige bewoners het
betaald parkeren liever gisteren nog
ingevoerd worden dan vandaag. De gemeente gaat daarom nog dit jaar een
draagvlakmeting houden over invoering van betaald parkeren in het gebied
tussen het Tolsteegplantsoen/Smaragdplein en Briljantlaan/Opaalweg.
Op de facebook-pagina van de bewo-

Parkeeroverlast in Tolsteeg.

nerscommissie van het Tolsteegplantsoen is hier al druk over gediscussieerd. Want betaald parkeren kost geld
en niet iedereen kan of wil dat betalen.
Blauwe zone
Op 30 september konden wijkbewoners
tijdens een inloopavond alternatieven aandragen voor het betaald parkeren. Een man
of 50 kwam in Rotslab bijeen om hierover
na te denken. Een veel gehoord alternatief
was de blauwe zone met parkeerschijven. De
kans dat dit wordt ingevoerd is echter niet
heel groot, omdat het niet in het gemeentelijk beleid past. Een ambtenaar legt uit: “Het
handhaven van een blauwe zone is heel arbeidsintensief en daarmee heel kostbaar.
Bij betaald parkeren kan de handhaving via
nummerbord scannen, bij de blauwe zone
kan dit niet. Daar komt bij dat de opbrengst
van de boetes niet direct ten goede komt van
Utrechters. Bij een overtreding in de blauwe

zone komt dat ten goede van de staat. Bij een
boete bij het betaald parkeren, gaat deze naar
de gemeentekas”.
Salamitactiek
Het plan om ineens een groot deel van de
wijk betaald parkeren te maken, valt niet bij
iedereen in goede aarde. Vooral bij mensen
aan de kant van de Opaalweg wordt betaald
parkeren niet warm ontvangen. Toch is dit
een bewuste keuze volgens Harrie Urlings
van de gemeente: “Vroeger werd de gemeente ervan beticht straat voor straat betaald parkeren in te voeren, de zogenoemde
salamitactiek. Zo schoof het betaald parkeren gebied langzaam op dat vond men niet
eerlijk. Vandaar wordt het nu per zone ingevoerd.” Als uit de draagvlakmeting blijkt dat
een meerderheid betaald parkeren wil, gaat
een vergunning voor bewoners in dit gebied
ongeveer 7 euro per maand kosten. (HO)
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Huisartsenpraktijk Detmoldstraat wacht al jaren op betere huisvesting. (Foto: FW)

Al heel wat jaren wordt er in Hoograven gesproken over een nieuw gezondheidscentrum. Hoe staat het er nu voor? Drie jaar geleden heeft Portaal aangegeven
de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum niet meer te kunnen doen. Deze
vorm van nieuwbouw paste niet meer binnen hun visie. Destijds een flinke tegenvaller voor de initiatiefnemers van dit nieuwbouwplan. Zij hadden gelukkig wel
de toezegging van de gemeente dat op het braakliggende terrein aan de Rijnhuizenlaan het gezondheidscentrum gebouwd mag worden. De gemeente gaf toen
wel aan dat zij geen financiële middelen heeft om hierin te investeren. Daarom
zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar een financieel adviseur.
‘Het centrum gaat er komen’
Op dit moment wordt er gewerkt aan een
plan om de nieuwbouw te realiseren. Lydia
Ketting-Stroet (huisarts Detmoldstraat en
een van de initiatiefnemers): ‘De nieuwbouw van het gezondheidscentrum gaat
langzaam de goede kant op. Wij zijn bezig om concrete uitwerking te geven aan
onze plannen, ik ben ervan overtuigd dat
het centrum er gaat komen.’ Helaas heeft
onlangs Gezondheidscentrum Hoograven
aangegeven niet meer mee te kunnen doen
aan de nieuwbouw. Zij blijven zitten op de
Oud-Wulvenlaan.

Buurtbijeenkomst
In het nieuwe gezondheidscentrum komen nu: Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, de Hoogravense Apotheken, Fysiotherapie Haalboom en van der Kleij en
Logopedie Hoograven. Verder komen er
als onderhuurders van deze voortrekkers
nog enkele andere zorgaanbieders. Binnenkort komt er een buurtbijeenkomst
met informatie over de nieuwbouw van
het gezondheidscentrum. Zodra er weer
nieuwe informatie is, zal Aanzet hier een
bericht over schrijven. (EB)

WIJKFOTO
Eind september was het Burendag in de Riddertuin aan de Ridderlaan.

Er is een prachtig insectenhotel gebouwd met de naam Villa Kakelbont!
Woon je in Tolsteeg of Hoograven en vind je het leuk om te tuinieren met
bekende en (nog) onbekende buren? Kom dan een keer naar een Tuinzondag in de tuin, elke tweede zondag van de maand vanaf 11 uur, het hele
jaar door. Mail voor meer informatie naar riddertuin@gmail.com. De tuin
is ook te vinden op Facebook en Twitter. (Foto: FW)
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Rotsoord in beweging:
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Vaartsche Rijn
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Tafelboom
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handel. Klein Berlijn en Kwestie van Smaak
verhuizen naar nieuwbouw aan het water en
breiden flink uit.
Glashandel
Recentelijk bleek glashandel Cura Glass
(voorheen Spliet en De Waal) het bedrijventerrein op Rotsoord verkocht te hebben aan
GTZ Investment. Inmiddels is de glashandel vertrokken. De nieuwe ontwikkelaar stelt
voor een appartementencomplex voor 200
studenten te bouwen van 3 tot 6 woonlagen.
In de onderste laag komt ruimte voor creatieve bedrijvigheid.
Watertoren
De verbouw van de watertoren is zo goed als
afgerond. Op 1 oktober heeft het restaurant
WT – Urban Cafe & Kitchen zijn deuren
geopend in het oude waterreservoir op de
bovenste verdiepingen. Daarnaast komt er
ruimte voor bedrijven en ZZP’ers en komt
er een terras aan het water.
Pastoe
In de meubelfabriek Pastoe komt vanaf januari 2016 de beeldendekunstafdeling van
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU) op de eerste verdieping. Als de meubelfabriek in het tweede deel van 2016 geheel
is vertrokken vestigt de HKU zich ook daar.
Nieuw Rotsoord
Kinderboerderij Nieuw Rotsoord is nog
steeds bezig met een plan om het verouderde
onderkomen (behalve de recente aanbouw)
te vervangen voor zo duurzaam mogelijke
nieuwbouw. Het blijkt echter lastig om de financiering voor dit plan rond te krijgen.

Logo

Treinstation Vaartsche Rijn
Inmiddels is de bouw van het treinstation
Vaartsche Rijn door ProRail afgerond. Het
wachten is totdat het station eind 2016 in gebruik genomen gaat worden.
Citroën-garage
In 2013 verdween de Citroën-garage op
Rotsoord. Sindsdien is de eigenaar van de
grond bezig om deze te verkopen aan een

Kaart Rotsoord. (Bron: OpenStreetMap)

Viconaterrein. (foto: WdJ)

ontwikkelaar die brood ziet in deze locatie.
Tot op heden is deze ontwikkelaar nog niet
gevonden.

Viconaterrein
Nadat het vorige plan onhaalbaar bleek door
de financiële crisis, bleef terrein jarenlang
braak liggen. In juli werd een nieuw plan
gepresenteerd voor dit terrein. Naast het
terugbouwen van het onterecht gesloopte
monumentale fabrieksgebouw De Klop,
presenteert de nieuwe eigenaar StuProject uit
Vught plannen voor 200 starterswoningen
en ruimte voor creatieve bedrijvigheid.

De Trip
De bouw van starterscomplex De Trip vordert gestaag. In het tweede kwartaal 2016
worden de eerste van uiteindelijk ongeveer
255 starters(huur)woningen opgeleverd.
Maar er is ook ruimte voor horeca en detail• Pagina 3 •

een

overzicht
te verleiden het buurt beter te bekijken
hebben de ondernemers in augustus op alle
ingangswegen op de weg een speciaal logo
aangebracht.

Straatlogo Rotsoord. (foto: PvK)

Logo
Om de verborgen parels te laten zien die op
Rotsoord te vinden zijn, en voorbijgangers

Daarnaast nog te vinden op Rotsoord:
Poppodium De Helling
Veiligheidsregio
Brandweergarage
LE:EN
Ondix
Rotslab
Tafelboom
Het Rotsoord
De Steenhouwer

Nieuw Rotsoord op
zondag dicht?!

HE BUUR

De komende tijd krijgen we er in Hoograven een heleboel nieuwe buren bij.
Niet omdat er nu zoveel mensen verhuizen, maar omdat er veel nieuwbouwprojecten gestart gaan worden. Alleen al
Rotsoord komen er 600 woningen bij. In
deze wijkkrant wordt hier aandacht aan
besteed.
En toch geeft mij dit een wrange nasmaak. Niet dat ik het de starters en
studenten niet gun dat ze in een van de
mooiste wijken van Utrecht mogen komen wonen. Maar wel de manier waarop
dat gaat. Twee jaar geleden bedacht Jebber een manier om starterswoningen te
kunnen bouwen op Rotsoord. Namelijk
door een combinatie te maken met creatieve bedrijvigheid op de begane grond.
Dat moest wel, want een aantal jaar geleden had de gemeente in haar visie op dit
gebied bedacht dat voor dit gebied ingezet moest worden op creatieve bedrijvigheid. Het was namelijk bang dat het hele
gebied een eentonig kantorengebied zou
worden.

Lekker spelen bij Nieuw Rotsoord. (foto: HdR)

Wie geniet niet op een heerlijk zondag
bij Nieuw Rotsoord! Weer of geen weer:
buiten in de boomgaard, op het terras, of
binnen in het theehuis. Dit kan binnenkort
verleden tijd zijn. Al meer dan 10 jaar steken tientallen vrijwilligers de handen uit
de mouwen voor het groene, avontuurlijke hart van Hoograven/Tolsteeg. Helaas
zijn er momenteel voor de weekenden te
weinig vrijwilligers beschikbaar. Zonder
nieuwe krachten zal Nieuw Rotsoord op
zondag moeten sluiten. Met spoed wor-

den er nu vrijwilligers voor het weekend
gevraagd. Vind je het leuk om met dieren
te werken of achter de bar in het theehuis
te staan of beide, dan word je met open armen ontvangen. Het werk is veelzijdig en
je hebt veel contact met buurtbewoners.
Ben je geïnteresseerd en heb je af en toe
een zondagmiddag vrij, bel dan 030 - 254
1662, mail beheerder@nieuwrotsoord.nl,
of kom langs en vraag naar Angelique of
Roos. Zij kunnen je alles vertellen over de
werkzaamheden.
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En nu lijkt die eentonigheid toch op te
treden. Niet door de kantorenbouw.
Maar doordat de ontwikkelaars van het
Vicona-terrein en het terrein van de glashandel goed gekeken hebben naar het
concept van Jebber. Ook zij komen met
een voorstel voor starters/studentenwoningen, met creatieve bedrijvigheid in de
plint.
En dan raak ik teleurgesteld. Blijkbaar
zijn marktpartijen niet in staat om een
creatieve bijdrage te leveren aan het
realiseren van een creatieve toekomst
van Rotsoord.
Wybren de Jong

Oude school Pagelaan maakt
plaats voor woningen
Omwonenden hadden het al gemerkt:
de tijdelijke bewoners hebben het oude
schoolgebouw aan de Pagelaan 1 in
Hoograven-Zuid verlaten. Het terrein
is eind juni verkocht. De bedoeling is
dat het een woonbestemming krijgt,
omdat dat het beste zou passen in de
wijk. De ontwikkelaar onderzoekt of
het gebouw aangepast kan worden
of dat het moet worden gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw. Dat
laatste lijkt het meest waarschijnlijk.
A12
Zorgen dat het plan voldoet aan de geluidsnormen lijkt de grootste uitdaging voor de
nieuwe eigenaar. De ontwikkelaar zal in zijn
plannen rekening moeten houden met de
wetgeving met betrekking tot geluidhinder.

De oude LTS aan de Pagelaan. (Foto: PvK)

Het terrein ligt immers vlak bij de A12 en
het verkeer is vanaf het oude schoolplein
goed te horen.
Brede School
Het huidige pand werd in de jaren zestig

gebouwd om LTS De Gildenburg te huisvesten. Later maakte ROC ASA HoogSticht
gebruik van het gebouw en enkele jaren geleden bood het nog onderdak aan de Brede
School Hoograven Zuid, totdat de nieuwbouw aan de Duurstedelaan klaar was. (LE)

Goed oud(er) worden, hoe doe
je dat?
Op televisie, op de radio en in de kranten is tegenwoordig veel te vertellen
over het ouder worden. Vaak zijn dit
helaas de negatieve kanten ervan. Het
gaat dan over lichamelijke achteruitgang of de krimp in de zorg. In januari
begint daarom een vijftal bijeenkomsten in Hoograven over de positieve
kanten van het ouder worden. Vragen
als ‘Wat zijn mijn wensen en verwachtingen?’ en ‘Hoe maak ik het goed voor
mezelf ?’.
Verwachtingen waarmaken
Drie buurtgenoten (Tonny Rosbergen, Hans
Koops en Theo Mathot) vinden dat er weinig informatie is voor mensen van 65 tot 75
jaar. ‘Juist in deze leeftijd zijn mensen goed
in staat om hun verwachtingen waar te maken en mooie dingen te doen in hun leven’,

Koops en Rosbergen willen dat senioren open staan voor nieuwe ontwikkelingen. (Foto: SJ)

zo zegt Tonny. Zelf is Tonny 75 jaar en al
jarenlang alleenstaand wat niet altijd even gemakkelijk is. Door open te staan voor nieuwe
mensen, gebruik te maken van de sociale
media en actief in het leven te staan, merkte
Tonny dat ze veel meer kon dan ze in eerste
instantie dacht.
Ook Hans Koops merkt in de dagelijkse
praktijk dat er voor mensen in deze leeftijdscategorie veel te winnen is: ‘Veel mensen zijn
net gestopt met werken en hebben tijd en
gelegenheid om nieuwe dingen te gaan doen,
waar ze tijdens werk en gezin niet aan toekwamen.’
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Bijeenkomsten
In de bijeenkomsten vinden de organisatoren
het belangrijk dat dit aan de orde komt. Ook
zal er aandacht zijn voor het gebruik van de
sociale media. Door goed gebruik te maken
van de computer, iPad en mobiele telefoon
kan de wereld makkelijk bij de mensen binnenkomen. Hierdoor kunnen mensen zich
minder eenzaam voelen. Tonny: ‘Ik app veel
met mijn kleinkinderen en zij sturen berichtjes terug. Zo ben ik toch onderdeel van hun
leven terwijl ze niet in de buurt wonen.’ Meer
informatie en opgeven bijeenkomsten (voor
19.00 uur): Tonny Rosbergen, 030 – 2894646
of Hans Koops, 030-2745036 (EB)

Studentenonderzoek in de wijk

De studenten deden onderzoek voor het Rode Kruis en stichting Uget2gether. (Foto: J. Broekema)

Vlak voor de zomervakantie hebben zo’n 16 studenten van het Welzijn College,
studierichting Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, in Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van wijkbewoners bij elkaar en bij hun wijk. De studenten belden bij buurtbewoners van alle
leeftijden aan of stonden met korte vragenlijsten bij verschillende grote winkels.
Contacten
Sjoerd de Josselin de Jong, projectleider bij
Stichting Uget2gether die de studenten begeleidde: ‘De vragen over hoeveel contacten
men had in de buurt, hoe actief men was in
de buurt en hoe men de buurt ervaarde, leverde herkenbare en soms ook verrassende
antwoorden op. Zo bleek bijvoorbeeld dat
mensen die weinig tot geen contacten in
de buurt hadden, negatiever over de wijk
oordeelden dan de mensen die wel contacten hadden. Oudere buurtbewoners gaven
soms aan dat hangjongeren hen een onveilig gevoel gaven, terwijl ze tegelijkertijd ook
opmerkten dat er niet veel te doen was voor
deze doelgroep. Elkaar gedag zeggen of een
handje helpen als dat nodig is, werd door hen
geopperd als eenvoudige manier om de so-

ciale betrokkenheid bij elkaar te bevorderen.
Oudere én jonge buurtbewoners noemden
buurt- en straatfeesten als manier om meer
buurtbewoners te leren kennen. Veel buurtbewoners gaven aan niet zo goed te weten
welke rol de maatschappelijke organisaties in
de wijk speelden.’
Rode Kruis
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht
van het Rode Kruis dat de betrokkenheid
in de samenleving, ook op wijkniveau, wil
bevorderen. Achterliggende gedachte is dat
men elkaar in een noodsituatie dan sneller zal
helpen. Meer informatie over het onderzoek
en het vervolg is te vinden op www.uget2gether.nl. (WtV)

Wijkraadpleging: Samen de schouders er onder?!
Ieder jaar mag de Wijkraad van UtrechtZuid een wijkraadpleging houden. Dit jaar is
er gekozen voor een thema in het welzijnswerk. De overheid trekt zich steeds meer
terug en rond het welzijnswerk en er komt
steeds meer terecht op de schouders van
wijkbewoners. Een aantal jaren geleden organiseerde welzijnswerker veel activiteiten,
tegenwoordig faciliteren en ondersteunen
ze wijkbewoners bij het organiseren van
activiteiten. Een voorbeeld van de verandering is de speel-o-theek. Deze wordt niet
meer georganiseerd vanuit het welzijnswerk, maar door actieve ouders uit de wijk.

Is Hoograven hier ook klaar voor? In veel
gevallen wel! Maar dat gaat niet altijd vanzelf.
De wijkraad wil graag weten wat er goed gaat
én wat er beter kan. Een onderzoekbureau
gaat mensen van drie projecten interviewen
om te analyseren wat er beter kan. Op deze
manier hopen we meer van elkaar te leren.
Weet u ook een geschikt project? Neem dan
contact op met de wijkraad secretaris@wijkraadutrechtzuid.nl of kijk even op de website:
www.wijkraadutrechtzuid.nl/advies/
wijkraadpleging-2015-2016
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KORT
Theatergroep De Kunst van het Rouwen zal op zondag 8 november 2015
de ontroerende voorstelling ‘Dan
neem je toch gewoon een hond’ spelen in de aula van Begraafplaats Tolsteeg (Maansteenweg 1, Utrecht). De
voorstelling, over twee vrouwen die hun
partner verliezen en een derde die wanhopig probeert te troosten, begint om
14.00 uur en u kunt kaartjes reserveren
(€ 15,- p.p.) via: info@nabijuitvaarten.nl
of 030 – 227 0392. Voor meer informatie kijk op: www.dekunstvanhetrouwen.
nl of www.nabijuitvaarten.nl
Om vluchtelingen in Nederland een
warm welkom te bieden, zijn twee
Utrechters een inzamelingsactie in
Lunetten gestart: GEEFtober. De
dames in kwestie, Barbara en Mijke, roepen iedereen uit Utrecht en omstreken
op om winterjassen, dichte schoenen en
sjaals bij hen in te leveren. Dit kan elke
oktoberzaterdag tussen 10:00 - 17:00 op
de Oude Liesbosweg 76, in het gebouw
van Scouting Salwega en Ludens. “Dus
duik in je kast, schoenenrek of kapstok;
zo zorgen we er samen voor dat niemand in de kou blijft staan!”, aldus de
inzamelaars.
De zomer is voorbij en de herfst staat
voor de deur. Het weer wordt minder wat betekent dat de ouderen onder
ons minder buiten komen. Wij zoeken
daarom ‘wintermantels’ voor ouderen!
Vind je het leuk om een keer in de
week een oudere te bezoeken of samen iets gezelligs te ondernemen?
Kom dan dinsdag 20 oktober naar de
bijeenkomst in buurtcentrum Hart
van Hoograven van 19.00-20.00 uur.
Deze actie wordt georganiseerd door
SamenHoograven en Buurtteam Sociaal
Hoograven en ondersteund door Vooruit. Kun je niet komen, maar wil je toch
iets betekenen voor een oudere, dan kun
je contact opnemen met: Ilona v. Nes
(i.van.nes@buurtteamsutrecht.nl, 0610694203) of Tamara Leguit (tamaraleguit@vooruitutrecht.nl, 06-43555835)

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Oudegeinlaan toch
tegen de vlakte
Word taalcoach!
Woningcorporatie Portaal heeft het plan om
hun complex rond de Oudegeinlaan grotendeels te slopen. In de vorige wijkkrant
vertelde bewonerscommisie BehOUDegein
waarom zij daarover een rechtszaak aanspande tegen Portaal. Inmiddels heeft de rechter
uitspraak gedaan ten voordele van Portaal.
Maar toch wil Reijnder Jan Spits, manager
Volkshuisvesting Utrecht van Portaal, graag
reageren om de indruk weg te nemen dat de
bewoners(commissie) niet serieus wordt genomen.
Ria de Laat neemt met pijn in het hart afscheid van ‘haar’cursisten. (Foto: SJ)

Na haar pensioen ging Ria de Laat op zoek naar leuk vrijwilligerswerk. In Hoograven zocht Portes mensen die taalles wilden geven. Dat leek haar wel wat. Inmiddels geeft ze alweer tien jaar met veel plezier taalles. Toch wil ze nu graag het
stokje doorgeven.
Afscheid
Met pijn in het hart stopt Ria als taalcoach.
Voor de zomer nam ze afscheid van ‘haar’
cursisten. Het afscheid was emotioneel, veel
vrouwen geeft ze al jaren taalles en dat schept
een band. Toch ziet ze dat haar besluit goed
is. In het geven van de lessen had ze nog
steeds plezier en de vrouwen gaat ze zeker
missen. Maar het aansturen van de vrijwilligers vond ze pittig worden. Vooral omdat
de vrijwilligers vaak wisselden en ze daarom
steeds nieuwe mensen moest inwerken.
Voor vrouwen, door vrouwen
Ria heeft alle vertrouwen in de toekomst van
de taallessen. “Er is een nieuwe, enthousiaste
coördinator gestart die de taal van de cursisten spreekt. De cursisten waren eerst een
beetje sceptisch, maar we zien dat het juist
heel goed werkt.” De vrijwilligersorganisatie
Taal doet Meer organiseert de lessen voortaan en gaat op zoek naar vrijwilligers.

Wat is er volgens Ria nodig om taalles te
geven? “De vrijwilligers moeten enthousiast
zijn, geduld hebben, het leuk vinden om
mensen iets te leren en het belangrijkste:
vrouw zijn!” Het taalniveau is laagdrempelig,
het gaat erom dat de vrouwen zich leren
redden in alledaagse situaties. Het lesgeven
vond Ria heel dankbaar werk: “Het is altijd
heel gezellig en de vrouwen zijn blij dat wij
ze Nederlands leren spreken.
Enthousiast geworden?
De lessen worden op dinsdagochtend gegeven in buurthuis Hart van Hoograven.
Er zijn 3 groepen van verschillende niveaus.
Een paar vrouwen worden 1-op-1 begeleid
omdat ze analfabeet zijn. Lijkt het je leuk
om ook taalles te gaan geven? Meld je aan
als vrijwilliger via www.taaldoetmeer.nl. Ben
je of ken je iemand die taalles wil, dan kun je
dat daar ook melden. (JJ)

AGENDA
29 oktober 2015, 20.00 uur
Tweetup Hoograven
Locatie: zie @wijkkrantaanzet
30-31 oktober 2015
Speelgoedbeurs
Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77
Zie beurzenhoograven.nl
7 november 2015
Doedag
Speeltuin de Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg 37

Iedere donderdag, 20.00 uur
Inloopavond Historische Kring Tolsteeg
Hoograven
Buurthuis Hart van Hoograven
Ontmoetingsplek ouderen
‘SamenHoograven’
Op dinsdagen tussen 10.00 en 12.00
uur in Bibliotheek Hoograven
Op zaterdagen tussen 9.30 en 11.30
uur in WZC Tolsteeg
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Basiskwaliteit
Reijnder Jan moet erkennen dat het lang
geduurd heeft voordat er plannen voor het
complex waren. “Verschillende keren is onderzocht of het complex toch gerenoveerd
kon worden. Maar uiteindelijk is de basiskwaliteit van de woningen aan de Oudegeinlaan onvoldoende. Slechter dan op de Huize
de Geerlaan, die wel gerenoveerd is. Als hetzelfde geld dat we daar uittrokken voor een
renovatie, in een woning aan de Oudegeinlaan was gestopt, dan was het resultaat nog
steeds onvoldoende.”
Logboek
Reijnder Jan vindt dat Portaal constant probeert om in contact te komen met de bewonerscommissie, maar de bewonerscommissie reageert niet. “We houden een logboek
bij van alle pogingen om contact te leggen,
bijvoorbeeld over de draagvlakmeting. Maar
als er geen reactie komt, gaat op een gegeven
moment de vraag spelen of de planvorming
gestopt moet worden, omdat de bewonerscommissie niet in contact wil treden”.
Portaal voelt zich gesteund omdat tijdens
de draagvlakmeting 78% van de bewoners
van de eerste fase instemde met de plannen.
Daarna is het snel gegaan. “Inmiddels is 60%
van de bewoners verhuisd, en komen er ook
verzoeken vanuit de rest van het complex
om met urgentie te mogen verhuizen. Dat
kan pas na een draagvlakmeting, vandaar dat
wij die in het najaar willen houden”. (WdJ)

REACTIE

Bewonerscommissie
BehOUDegein
herkent zich niet in dit beeld: “Eenmaal
hebben wij geweigerd om met Portaal
om tafel te zitten, daarna zijn wij nooit
meer aan tafel gevraagd. In alle correspondentie werd wel vermeld dat het zo
jammer was dat we niet met hen in gesprek wilden.”

WIJKBUREAU ZUID

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

Het Nieuwe Inzamelen in Hoograven
Eind dit jaar wordt in een deel van Hoograven het huisvuil op een andere manier
ingezameld. Ook wel Het Nieuwe Inzamelen genoemd. Naar aanleiding van de
inloopavond van de Gemeente Utrecht in
Hoograven zijn ontzettend veel reacties
binnengekomen op de locaties van de ondergrondse containers. Met deze reacties
is de gemeente actief op zoek gegaan naar
alternatieven.
Bij het bepalen van ondergrondse locaties
wordt rekening gehouden met zaken als
kabels en leidingen, maar ook loopafstanden en groen. Waar het mogelijk was, is na

het inzien van de reacties een alternatief
aan omwonenden gepresenteerd. Hier is
veelvuldig op gereageerd. De betrokken
heid van de bewoners wordt enorm ge
waardeerd om te komen tot resultaat.
Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte
gesteld van het definitieve besluit van de
locaties van de ondergrondse containers.
Meer informatie over Het Nieuwe Inzamelen? Kijk op http://www.utrecht.nl/afval/
het-nieuwe-inzamelen

Voortgang herinrichting ’t Goylaan
De afgelopen periode is het ontwerp voor
de ’t Goylaan verder uitgewerkt en besproken op een Raadsinformatieavond. Een
aantal data op rij voor u;
Half september spraken bewoners en
belangengroepen met gemeenteraadsleden
over het Voorlopig Ontwerp en het participatieproces. Diverse bewoners uit Hoograven en Lunetten waren hierbij aanwezig.
Op 24 september is de herinrichting
van ’t Goylaan behandeld in de commissie
Stad & Ruimte. Het verslag van deze com-

missievergadering kunt u vinden op www.
utrecht.nl/tgoylaan.
Eind september spraken bewoners en
belanghebbenden opnieuw met de projectgroep. Daarbij keken zij vooral alvast naar
de mogelijkheden om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Afgesproken is dat de klankbordgroep
in de loop van januari weer bij elkaar komt.
Bedrijven aan de ’t Goylaan zijn opnieuw
betrokken bij de planuitwerking.

Plannen voor uw buurt
Op 12
november bespreekt de
gemeenteraad de begroting van volgend
jaar. Als bewoner van Hoograven vraagt
u zich misschien af wat de plannen zijn
voor uw buurt. Een selectie van die
concrete plannen kunt u vinden in het
wijkactieprogramma Zuid 2016. Dit
wijkactieprogramma is als bijlage bij de
voorgestelde begroting te vinden op www.
utrecht.nl/wijkactieprogramma.

In Hoograven is de laatste 10 jaar veel geïnvesteerd in sociale programma’s, in nieuwbouw van woningen en winkels, en in het
opknappen van de openbare ruimte. In het
wijkactieprogramma kunt u vinden welke
nieuwbouw- en infrastructurele projecten
in 2016 nog te verwachten zijn. Ook vindt
u informatie over de inzet op het gebied
van sport, gezondheid, spelen en opvoeding.

Wijkbureau Zuid

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

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
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Maak het inbrekers niet
te makkelijk
De donkere wintermaanden staan voor de
deur. Vaak een gezellige periode zo rond de
feestdagen, maar ook een tijd met traditiegetrouw de meeste inbraken. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens deze donkere
dagen hun oog op uw woning laten vallen,
kunt u het volgende doen:
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
De beste sloten helpen
niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open
laat staan. Draai uw deuren en ramen dus
echt op slot.
Niet thuis? Licht aan!
Het is belangrijk om
uw woning er uit te laten zien alsof u thuis
bent. Laat binnen lampen branden als u ‘s
avonds niet thuis bent. U kunt dat regelen
met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!

Spreekuur wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van
Hooijdonk heeft op
woensdag 4 november
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 email: zuid@utrecht.nl.
Als u zich niet aanmeldt, houdt u dan rekening met enige wachttijd.

Digitale nieuwsbrief

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

