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Geheim
Het bezoek van de Koning was geheim ge-
bleven voor bijna iedereen. Voor spelers, 
trainers, coaches en ouders was het dan 
ook een hele verrassing. Zij wisten wel dat 
de burgemeester zou komen. Maar iedereen 
was verrast dat Koning Willem-Alexander 
ook op bezoek kwam. Voorzitter van DVSU, 
Jan Couwenberg: ‘Ik wist al enkele maanden 
dat de Koning op bezoek zou komen. Maar 
ik mocht natuurlijk niks vertellen. Pas ’s och-
tends voor zijn komst heb ik de trainers inge-
licht.’ DVSU-trainer Nilantha Couwenberg: 
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Voetballertjes in gesprek met koning Willem Alexander. (Foto: FW)

Koning Willem-Alexander en bur-
gemeester Jan van Zanen bezochten 
woensdag 11 november de voetbal-
verenigingen VVU Ardahanspor en 
DVSU in Lunetten.

‘Ik vond het bezoek vooral leuk voor de club 
en de kinderen.’ 

Wat verbindt mensen in een wijk? 
Koning Willem-Alexander gaat de komende 
tijd bij diverse clubs en stichtingen langs om 
te horen wat mensen in een wijk verbindt. Zo 
sprak hij op 11 november met de bestuur-
ders van de voetbalverenigingen, maar ook 
met buurtbewoners en organisaties uit de 
wijk. Niet alleen uit de wijk Lunetten, maar 
ook uit de wijk Hoograven. Zoals bestuur-
ders van voetbalvereniging VV Hoograven 
en een vertegenwoordiger van het initiatief  
van buurtbewoners bij Speeltuin de Kame-
leon, Bert van ’t Oever. Bert: ‘Ik dacht dat ik 
met de burgemeester zou praten. Heel bij-
zonder om dan ook de Koning te ontmoe-
ten. Dat gebeurt natuurlijk nooit. De Koning 
leek ontspannen en geïnteresseerd. Ik vond 
het knap dat hij zijn aandacht kon geven aan 

24 verschillende personen die iets vertelden.’

Koning in gesprek met kinderen
Bij DVSU gingen de Koning en de burge-
meester het voetbalveld op om te kijken 
bij een training. Daarbij sprak de Koning 
met diverse kinderen. Veel jeugdleden van 
DVSU waren erg enthousiast. Floris Hel-
mes: ‘Ik vond het supercool dat de Koning 
zomaar onverwachts langskwam. Ik ben dol 
op sport en vind het fijn dat Willem-Alexan-
der veel aandacht heeft voor sport.’ Matthijs 
Baljet: ‘Ik wist dat de burgemeester kwam en 
dat vond ik al leuk en spannend. Maar ook 
nog Koning Willem-Alexander. Echt gaaf!’ 
Iedereen vond het een bijzondere ervaring. 
Voorzitter Couwenberg: ‘Voor de spelers 
was het fantastisch en voor onze club na-
tuurlijk ook heel speciaal. Willem-Alexander 
was open, toegankelijk en erg geïnteres-
seerd.’ (EB)
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COLOFON
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bewoners van Hoograven, Tolsteeg 
en Bokkenbuurt. Aanzet verschijnt 

vijfmaal per jaar.
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Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,

 twitter naar @wijkkrantaanzet 
of schrijf naar Redactie Aanzet, 
p/a Hooft Graaflandstraat 18, 

3525 VV Utrecht. 
www.aanzetnet.nl
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Evelien Baljet, Henk van Diepen 
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van Es, Willeke den Hengst, Wybren 
de Jong, Petra van Kuik (fotografie), 

Hilbert Onvlee, Hanneke de Reus, 
Wilma te Velde (website) & Fleur 

Wiersma (fotografie)

Met medewerking van
Ted van Arnhem (fotografie)

Sara Geerken (fotografie)

Vormgeving
Rotterdam Vormgeving,

www.rotterdam-vormgeving.nl
Concept: Jo Design & Communication 

www.jo-online.nl

Oplage
7.500 exemplaren

Volgende deadline
20 januari 2016

Springlevend op een springkussen 
in de Oudegeinlaanbuurt
Dolenthousiast dartelen kleine kin-
deren op een springkussen, met een 
apenkop op het dak, in de druilerige 
Oudegeinlaan. Het is vorige maand 
21 november en er is een door studen-
ten op touw gezet buurtfeestje aan de 
gang. 

Het springkussen was populair. (Foto: SG)

OPROEPEN
Reünie Scouting Hoograven
Scouting Hoograven bestaat in februari 
70 jaar en dit wil de groep vieren met 
een reünie op 11 juni 2016! Ben of  was 
jij als lid, leiding of  betrokkene actief  bij 
Scouting Hoograven (of  een van haar 
voorgangers Sint Jan de Doper, Juliana de 
Falconeriegroep of  Judithgroep) en wil je 
graag op de hoogte worden gehouden van 
dit evenement? Mail dan naar scouts@

scoutinghoograven of  zoek de groep op op 
Facebook en wie weet ben jij erbij!

Open dag Enik Recovery College
Op zaterdag 19 december 2015 houdt Enik 
Recovery College aan de Vaartscherijnstraat 
51 Open Dag. Vanaf  12.30 uur zijn er de hele 
middag kosteloos verschillende workshops 
te volgen. Iedereen die nieuwsgierig is naar 
Enik kan een kijkje komen nemen! Van 
17.00 tot 19.00 uur vindt de sociale eettafel 
plaats. Hiervoor dien je je wel even aan te 
melden via een e-mail naar enik@lister.

nl of  bellen naar (030) 289 12 04. Bij de 
sociale eettafel wordt een 3-gangenmenu 
geserveerd voor € 5,-.

Kinderkerstfeest Marcuskerk
‘Hoe laat is het?’ Dat is het thema van het 
Kinderkerstfeest 2015 in de Marcuskerk. 
Het Kinderkerstfeest wordt verzorgd door 
en voor kinderen, maar ouders, opa’s en 
oma’s en andere belangstellenden zijn ook 
van harte welkom. De dienst vindt plaats 
op 24 december 2015 om 19.00 uur. Er zal 
veel gezongen worden en er is een kerstspel. 

Even later stort het grut zich al even geest-
driftig op studente Rebecca, die ze tot bij-
voorbeeld Spiderman schminkt. En duiken 
de koters, onder toezicht van kunstenaar 
Carin van Dongen, op straatklinkers om 
op te mozaïeken (voor het kleurige project 
ter markering van de Romeinse grens door 
Hoograven, dat rond de kerst klaar moet 
zijn). Volwassenen kletsen en smikkelen van 
door buurtbewoners gemaakte heerlijke hap-
jes. 

Organiseer sfeer 
Eerder die novemberdag, op weg naar 
Hoograven-Zuid, liep ondergetekende een 
stukje mee met de door een 78 jaar oude 
wijkvereniging geregelde sinterklaasoptocht. 
In de Oudegeinlaanbuurt zijn de studenten 
Rebecca Ouwerkerk, Jonathan Schouten, 
Leora Tonus, Awad Alarbab en projectco-
ordinator Sara Geerken vier maanden soci-
aal actief. Onder de noemer ‘Springlevende 
Wijk Nieuw Hoograven’, willen ze ‘de leef-

Studenten uit Nieuw Hoograven. (Foto: HvD)

baarheid en sfeer in de buurt proberen te 
verhogen, door projecten te organiseren 
waar de buurt behoefte aan heeft’. Denk aan: 
ontmoetingsbijeenkomsten, bloembakken 
ophangen en huiskamerbijeenkomsten. 

Metamorfose 
‘Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs 
arbeiden zijn bouwlieden daaraan’ luidt een 
psalmtekst op een gedenksteen (1954) in de 
Oudegeinlaan ter gelegenheid van de ople-
vering van ‘Complex VIII’: 235 woningen in 
de buurt. 
Na ruim zestig jaar zal, na jaren gesteggel, 
tussen 2016 en 2020 de hele Portaal-huur-
woningenbuurt tussen Linschotensingel, 
Vronesteinlaan en Nijeveldsingel een me-
tamorfose ondergaan door gefaseerde af-
braak/nieuwbouw. Medio 2016 te beginnen 
met de sloop van twee flatgebouwen aan de 
Nijeveldsingel. De renovatie van de lage wo-
ningen aan de De Wierslaan is al begonnen. 
(HvD)

Er waren ook lekkere hapjes. (Foto: SG)
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Naaiatelier ‘Geknipt 
voor U’ HÉ BUUR

Mijn vriend roept altijd gekscherend 
dat onze straatnaam beter past bij een 
industrieterrein dan bij een woonwijk. 
Heel toevallig is de Diamantweg 
ook gelegen langs een voormalig 
industriegebied, dus is die naam 
helemaal zo gek nog niet. Jaren terug 
was de Diamantweg al een belangrijke 
doorgaande weg in de wijk. En dat is 
tot op de dag van vandaag zo. Toch is 
de straat waar ik sinds 2012 aan woon 
letterlijk en figuurlijk een onderbelichte 
straat, vergeleken met de andere grote 
doorgaande straten in de wijk.

De W.A. Vultostraat, Briljantlaan en ’t 
Goylaan staan geregeld in de spotlights, 
maar de Diamantweg? Nee, die staat 
nog steeds in de schaduw van deze 
grote jongens. Onterecht vind ik, 
want de Diamantweg is inmiddels veel 
meer dan een gewone straat. Alles en 
iedereen uit de wijk komt hier samen 
en rijdt hier, fietst hier, steekt hier over, 
wandelt hier met kind en/of  hond, en 
zelfs fietsexamens voeren door deze 
straat. De Diamantweg is een belangrijke 
oversteek naar het Smaragdplein en de 
markt op dinsdag en dé doorgang naar 
Rivierenwijk en het CS.

De reuring aan de Diamantweg zal 
alleen nog maar toe gaan nemen, met 
alle ontwikkelingen bij het voormalig 
Vicona-terrein, de komst van de HKU, 
de herontwikkeling van de watertoren 
en De Trip. Kortom: ik stel voor dat 
we de Diamantweg wat meer ‘TLC’ 
(tender loving care) gaan geven. Dat we 
wat vaker over onze schouders kijken 
bij het doorkruisen van deze straat, 
richting aangeven, voorrang verlenen en 
wat rustiger rijden om de Diamantweg 
wat meer tot zijn recht te laten komen 
en daarmee vooral de veiligheid van alle 
gebruikers in acht te nemen. Doe je mee, 
buur? 

Willeke den Hengst

Onlangs verhuisde naaiatelier ‘Geknipt voor U’ naar de benedenverdie-
ping op de Detmoldstraat 11. Het atelier zit al dertien jaar op deze lo-
catie. Eigenares Gerda van Bekkum: ‘Ik zit voor het eerst op de be-
gane grond en merk nu al dat het aantal klanten hierdoor toeneemt. 
Nooit gedacht dat in de Detmoldstraat zoveel mensen voorbij lopen.’ 

Eigenares Gerda van Bekkum in haar naaiatelier. (Foto: PvK)

Naaicursussen en fourniturenwinkel
Bij het naaiatelier kunnen mensen terecht 
voor naaicursussen, kledingreparatie, fourni-
turen en de katheterslip, een door Gerda zelf  
ontworpen slip voor mensen met een kathe-
ter. Gerda: ‘Ik ben begonnen met naailes te 

geven aan drie groepen van drie personen, 
maar heb nu al zeven groepen van acht per-
sonen. Verder neemt de kledingreparatie ook 
erg toe.’ Sinds het atelier beneden zit, is het 
atelier uitgebreid met een fourniturenwinkel. 
Handig voor mensen in de wijk en omgeving 
die fournituren nodig hebben. 

Hulphond-pup
Wie het naaiatelier bezoekt, maakt ook met-
een kennis met de honden Teun en Hussel. 
De eerste is de eigen hond van Gerda, de 
tweede een hulphond-pup. Gerda is name-
lijk puppycoach. Gerda: ‘Ik wilde graag naast 
mijn werk ook vrijwilligerswerk gaan doen. 
Op een verjaardag hoorde ik van puppy-
coach. Dit leek me wel wat en Hussel is mijn 
derde hond.’ Als puppycoach zorg je voor 
het opvoeden van de pup tot een jaar oud. 
Daarna gaat de hond weg en wordt hij opge-
leid tot hulphond voor blinden of  gehandi-
capten. Gerda: ‘Wij zijn een pleeggezin voor 
Hussel en elke week ga ik met hem op cursus 
bij Serge Gaus. Ik vind het erg leuk om te 
doen, geniet elke keer weer van de puppy’s 
en vind het fijn dat ik als vrijwilliger iets voor 
de maatschappij kan doen.’ Meer informatie 
over naaiatelier ‘Geknipt voor U’: tel.: 06-
52020309, www.gekniptvooru.nl. (EB)

Naaiatelier ‘Geknipt voor U’. (Foto: EB)
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Heel Hoograven schrijft S t a d s b o u l e v a r d
’t Goylaan komt er, 
maar scepsis blijft

Kerstbundel Rijke Eenvoud
Bart van Groningen 
(1964) woont ruim 
tien jaar in Hoogra-
ven en heeft onlangs 
de ‘Kerstbundel 
Rijke Eenvoud’ uit-
gegeven. Bart: ‘Het 
is een christelijke 
kerstbundel die har-
ten weet te raken. 
De dertig vertellin-

gen en gedichten gaan over het leven van 
verschillende mensen: van een leerkracht 
tot een alleenstaande moeder en van een 
werkloze tot een gepensioneerde. Ieder-
een zal wel een raakvlak hebben met een 
van de mensen beschreven in het boek. De 
kerstbundel is goed te gebruiken tijdens 
advent en leuk als cadeau voor kerst.’ De 
bundel kost €16,50, is online te verkrijgen 
en te bestellen bij de boekwinkel.

Met de beste bedoelingen
Guido Castagna 
(1983) en Maaike 
Jonker (1985) 
hebben recente-
lijk ‘Met de beste 
b e d o e l i n g e n ’ 
uitgebracht. In 
het boek staan 
18 verhalen over 
N e d e r l a n d s e 
particuliere ini-
tiatieven ‘om de 

wereld mooier te maken’ in vijf  landen in 
Oost-Afrika. Het boek biedt de lezer een 
kijkje achter de schermen: wat motiveert 
particuliere initiatiefnemers, wat komen 
ze tegen en waar lopen ze tegenaan? De 

auteurs hebben de initiatieven zelf  ook be-
zocht: de school en het weeshuis, de chips-
fabriek en het HIV-project. Het boek kost 
€24,95 en is te bestellen via www.metdebe-
stebedoelingen.nl. Als je daarbij kortings-
code ‘Aanzet15’ vermeldt, betaal je geen 
verzendkosten. Guido heeft vorig jaar ook 
een aantal buurtontbijten in buurthuis 
Hart van Hoograven georganiseerd.

Mohammed en het ontstaan van de islam
Marcel Hulspas 
(1960) heeft on-
langs een boek 
geschreven over 
Mohammed en 
het ontstaan van 
de islam. Het 
boek telt ruim 
600 pagina’s. 
Marcel: ‘Het is 
een fascinerend 
verhaal en het 
leest als een trein, 
zo heb ik al van 

verschillende kanten gehoord. Moham-
med en de islam zijn natuurlijk niet zomaar 
onderwerpen. En ik sta er als journalist om 
bekend dat ik nooit een blad voor de mond 
neem. Velen vinden het dan ook dapper 
dat ik dit boek heb geschreven. Ik voel dat 
niet zo. Mijn boek is geen cartoon en ik 
ben er niet op uit Mohammed belachelijk 
te maken. Ik heb geprobeerd om een zo 
geloofwaardig en eerlijk mogelijk beeld 
van de man te geven. Het is in ieder geval 
altijd weer gespreksstof, dat bleek ook tij-
dens het buurtfeest in augustus hier in de 
straat. ‘Mohammed en het ontstaan van de 
islam’ kost €27,50 en is online te koop en 
te bestellen bij de boekwinkel. (WtV)

Voorrangsplein
De nieuwe ’t Goylaan gaat bestaan uit twee 
enkele rijstroken met een brede midden-
berm. Ter hoogte van de Hooft Graaf-
landstraat en de Constant Erzeijstraat 
komt een zogeheten voorrangsplein, 
waardoor auto’s zonder verkeerslichten 
het kruispunt kunnen oversteken. Volgens 
de gemeente verbetert hierdoor de door-
stroming. Automobilisten uit de wijk vre-
zen dat de ’t Goylaan met twee rijstroken 
in plaats van de huidige vier nog verder 
dichtslibt. 

Na de eerste inspraakronde is het voorlo-
pige ontwerp op enkele punten aangepast, 
maar het aantal rijstroken is nog steeds 
hetzelfde. Het door de gemeente gemaak-
te ontwerp van de stadsboulevard zal zich 
dus in de praktijk moeten bewijzen. 

Oktober 2016
In de komende weken gaat de gemeente de 
klus aanbesteden, waardoor begin volgend 
jaar een aannemer kan beginnen aan de 
plannen. De aanleg van de vernieuwde ’t 
Goylaan zal eind maart van start gaan. De 
straat zal dan in fases worden aangepakt. 
In oktober 2016 moet de gehele ’t Goylaan 
klaar zijn. 

Het ontwerp van de nieuwe ’t Goylaan is 
te vinden op de website van de gemeente: 
www.utrecht.nl/tgoylaan. (MvE)

Impressie toekomstbeeld ‘t Goylaan.

Er wordt heel wat geschreven en gepubliceerd in onze wijk, merkte de redactie 
van Aanzet de afgelopen maanden. Een selectie van een aantal boeken.

Het college van burgemeester en wet-
houders is op 10 november akkoord ge-
gaan met het definitief  ontwerp voor 
de herinrichting van de ’t Goylaan. 
Daarmee is de omvorming tot stads-
boulevard een feit. Er liggen stapels 
berekeningen en simulaties ten grond-
slag aan het nieuwe ontwerp, toch zijn 
veel wijkbewoners nog sceptisch.

Maaike Jonker & Guido Castagna

Met de beste 
bedoelingen
Verhalen over mensen die de wereld 
zélf mooier willen maken

(Foto: Pixabay)
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Woningen komen in plaats van bedrijfs-
ruimtes tegelhandel en cateraar 

Parkeerdruk Tolsteegplantsoen: vooralsnog geen draagvlakmeting

Parkeeroverlast in Tolsteeg. (HvD)

Net ten zuiden van de ’t Goylaan, aan 
het begin van de Duurstedelaan, staat 
een rij garageboxen. Dekkers Amster-
dam BV (overigens gevestigd aan de 
Utrechtse Nieuwegracht) heeft deze 
garageboxen recent gekocht. De pro-
jectontwikkelaar wil er negen eenge-
zinswoningen bouwen. Nu zijn op die 
plek nog twee ondernemingen geves-
tigd. Designtegels gebruikt er een gro-
te ruimte als showroom en daarnaast 
heeft cateraar MoMo’s een professio-
nele keuken. Designtegels huurt het 
pand al twaalf  jaar en MoMo’s bijna 
tien jaar.

Op woensdag 9 september organiseerde 
Dekkers een informatieavond voor buurtbe-
woners over de plannen voor het terrein. Er 
zullen woningen komen van ca. 125 m2, be-
staande uit twee bouwlagen en een kap. De 
huizen worden gebouwd in de stijl van be-
staande woningen aan de Duurstedelaan. De 
huidige garageboxen hebben een bedrijfs-
bestemming. Voor het nieuwe plan moet de 

Garageboxen aan de Duurstedelaan. (Foto: PvK)

Ondanks de hoge parkeerdruk die is 
gemeten rond het Tolsteegplantsoen, 
wordt er nog geen draagvlakmeting 
gehouden voor de invoering van be-
taald parkeren. Normaal gesproken 
houdt de gemeente een draagvlakme-
ting wanneer de parkeerdruk 80% of  
meer is. Rond het Tolsteegplantsoen is 
de gemeten parkeerdruk op sommige 
momenten zelfs meer dan 100%: op 
dinsdag overdag. Echter deze meting 
werd door sommige buurtgenoten niet 
als representatief  gezien, omdat dit 
veroorzaakt wordt door de weekmarkt 
op het Smaragdplein. Er komt nu een 
nieuwe meting op een donderdag.

bestemming worden veranderd in wonen. In 
oktober van dit jaar heeft de ontwikkelaar 
de benodigde omgevingsvergunning aange-
vraagd.

Designtegels
Waar gaan Designtegels en MoMo’s naartoe 
als de huizen gebouwd worden? Designte-
gels bouwt een nieuwe showroom aan de 
Californiëdreef  in Overvecht. Deze show-
room zal twee keer zo groot zijn als het hui-
dige pand aan de Duurstedelaan. De bouw 
start komend jaar in februari en het bedrijf  
hoopt in mei te kunnen verhuizen, zo vertelt 
een medewerker.

MoMo’s
Mohamed Talhaoui, eigenaar van MoMo’s: 
‘Met de projectontwikkelaar hebben we goe-
de afspraken gemaakt. De winkel hebben we 
gesloten met het oog op de verhuizing, maar 
met het cateringbedrijf  blijven we voorlopig 
nog in Hoograven. We zijn daarnaast een 
samenwerking aangegaan met een andere 
partij om meer te kunnen bieden dan al-
leen catering, zoals zalen, vergaderruimte en 
rondvaartboten. Mensen kunnen nog steeds 
een catering bestellen, bijvoorbeeld voor ko-
mende kerst. Later gaat MoMo’s door op een 
andere locatie.’ (LE)

Verwachtingen waarma-
ken
Onder bewoners ten zuiden 
van de Saffierlaan is veel 
weerstand tegen invoering 
van betaald parkeren. Daar-
om wordt er nu gekeken of  
het gebied voor invoering 
van betaald parkeren ver-
kleind kan worden. Dit gaat 
via de gemeenteraad, die 
jaarlijks de gebieden vast-
stelt. Hier kan dus nog wel 
wat tijd overheen gaan.

Ondertussen blijft het ten noorden van de 
Saffierlaan zoeken naar een parkeerplekje. 
Creatief  wordt elke centimeter benut. Maar 
iedereen moet wel goed opletten hoe je de 
auto parkeert. Wanneer een auto verkeerd 
staat, zijn parkeerwachters onverbiddelijk 
en zij hebben aan sommige buurtgenoten al 

de eerste bekeuring gegeven. Dit blijft zuur, 
zeker wanneer je ziet dat mensen vanuit de 
binnenstad met de fiets hun auto komen op-
halen. Een effect overigens dat met invoe-
ring van betaald parkeren waarschijnlijk zich 
verplaatst verder de wijk in. (HO)
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Muziektent
De afgelopen jaren zijn er ook een aantal 
dingen aan het straatbeeld toegevoegd. Ze-
ven jaar geleden waren er nog geen parkeer-
vakken, de auto’s stonden half  op de stoep. 
Er waren geen ondergrondse containers of  
een oplaadplaats voor elektrische auto’s. Op 
het grasveld stonden de groene zonnestoe-
len er nog niet en er was nog geen fietsenstal-
ling aan de rand van het plantsoen. Maar de 
meest beeldbepalende verandering hebben 
actieve buurtgenoten weten te realiseren: de 
muziektent. In de zomermaanden wordt hier 
met wisselend succes een optreden verzorgd 
op de zondagmiddag.

Het Tolsteegplantsoen is een klein beetje 
veranderd, maar het plekje blijft onvermin-
derd plezierig. We wonen in een mooie wijk, 
met veel initiatieven en veranderingen. Wat 
zou er over zeven jaar veranderd zijn op het 
Tolsteegplantsoen? Ik hoop dat er in ieder 
geval iets gedaan is aan de parkeerdruk. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat buurtgenoten 
met creatieve ideeën de buurt nog meer gaan 
laten verrassen. Wij volgen het van een af-
standje, we gaan een paar straten verderop 
wat groter wonen. Want het blijft een mooie 
wijk om in te wonen! (HO)

Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan. Dat geldt ook voor ons, 
na zeven jaar op een mooi plekje aan 
het Tolsteegplantsoen gewoond te 
hebben. Op zo’n moment kijk je om 
je heen en zie je dat er toch wat din-
gen veranderd zijn. Zeven jaar geleden 
stonden er nog mooie, grote kastan-
jebomen langs het plantsoen. Helaas 
zijn deze vanwege een ziekte gekapt. 
Gelukkig doen de nieuwe bomen het 
ook goed.

Het Tolsteegplantsoen: 
zeven mooie jaren 

Muziektent Tolsteegplantsoen. (Foto: PvK)

Het voormalige schoolgebouw van de Ariënsschool blijft staan. (Foto: PvK)

Ouders met kinderen op een van de 

scholen in Hoograven-Zuid zal het 

wel eens zijn opgevallen. Al vanaf  2011 

staat het voormalige schoolgebouw 

van de Ariënsschool leeg. Het idee was 

dat het architectonisch interessante 

gebouw een nieuwe functie zou krij-

gen. In 2012 is er een plan bedacht om 

de school door een aantal bewoners sa-

men om te bouwen naar woningen en/

of  appartementen (als zgn. collectief  

opdrachtgever). Alle initiatiefnemers 

zouden daarin vervolgens hun eigen 

woning krijgen. Dit plan is echter nooit 

verder gekomen dan de tekentafel. De 

risico’s van dit plan bleken te groot.

Opnieuw kijken naar de beste toekomst 
voor de school
Het afgelopen halfjaar is door de gemeente 
onderzocht wat nu eigenlijk het beste toe-
komstscenario voor dit gebouw is. Daarbij is 
zowel nieuwbouw als renovatie in verschil-
lende vormen onderzocht. 
De gemeente heeft uiteindelijk besloten om 
het gebouw toch te laten staan en een par-
tij te zoeken die het wil herontwikkelen. Dit 
hoeft niet per se meer een groep bewoners 

Voormalige Ariënsschool aan de 
Duurstedelaan blijft toch behouden

te zijn die het gezamenlijk wil opknappen. In 
de eerste helft van volgend jaar zal de voor-
malige Ariënsschool middels een openbare 
inschrijving op de markt worden gezet. 

Braakliggend terrein
Ook voor het nu braakliggende terrein om 
de school heen zijn plannen ontwikkeld. In 
eerste instantie was het idee dat projectont-
wikkelaar AM Wonen hier bewoners zou 
assisteren via mede-opdrachtgeverschap. In 
een tijd van crisis bleek dat niet haalbaar. AM 
Wonen is in gesprek met de gemeente om 
hier via een meer traditioneel projectont-
wikkeltraject woningen te mogen bouwen. 
Echter zonder de mogelijkheid om ook het 
schoolgebouw te slopen en mee te ontwik-
kelen, moet AM Wonen goed nadenken over 
een haalbaar plan. In de komende maanden 
hoopt de ontwikkelaar meer duidelijkheid te 
kunnen geven over zijn plannen voor het ter-
rein. (WdJ)

AGENDA
6 januari 2016

Wijkraad Utrecht Zuid
Wijkbureau Zuid

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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Buurtkerstfeest
Op zaterdag 19 december organiseert Speel-
tuin De Kameleon aan de Verlengde Hoog-
ravenseweg 37 van 15.00 tot 18.00 uur weer 
een gezellig buurtkerstfeest. De Kerstman 
wordt dit jaar ook weer verwacht. Binnen in 
het gebouw kan een kerstversiering worden 
gemaakt en er kan worden geschaakt. 
Uiteraard is er live kerstmuziek en zijn er 
lekkere hapjes van de Marokkaanse 
kookclub en worstjes voor boven het 
kampvuur. Buurtgenoten mogen zelf ook 
lekkers meenemen. Nieuw dit jaar is een 
kerstmarkt met kerstartikelen voor en door 
buurtbewoners. Op het feest wordt gratis 
alcoholvrije glühwein en chocomel 
geschonken.  Iedereen is van harte welkom 
om dit feest mee te vieren.

Kerst Inn
Een dag later, op zondag 20 december, 
is Kinderboerderij Nieuw Rotsoord aan 
de Briljantlaan 101 van 13.00 tot 16.00 
uur omgetoverd in de (kerst)wereld van 
Charles Dickens. De Kerst Inn wordt een 
ware tradi-tie. Bij de kinderboerderij 
kunnen kastanjes gepoft en kerststukjes 
en bijenwaskaarsen gemaakt worden. Er 
is poppenspel van Rik Rikken en muziek 
van de gitaarschool van Hanneke de Reus. 
Het vocaal ensemble Pan-gaea brengt 
wereldmuziek ten gehore. Na-tuurlijk zijn 
er ook allerlei warme drankjes en hapjes 
te krijgen, waaronder echte Franse crêpes. 
Buurtgenoten zijn van harte welkom bij 
beide kerstevenementen! (WtV)

Kerst in de wijkLaat het eindejaarsvuurwerk 
een feest blijven

Begin september waren de eerste vuur-

werkknallen alweer te horen in Hoog-

raven. Ook bij de politie zijn de afge-

lopen maanden al aanzienlijk meer 

klachten binnengekomen over vuur-

werkoverlast vergeleken met voorgaan-

de jaren. Alleen al in oktober waren er 

126 meldingen, terwijl dit er vorig jaar 

maar tussen de 15 en 50 waren. Deze 

klachten komen vooral uit de wijken 

Lunetten, Hoograven, Kanaleneiland 

en Overvecht. 

Vuurwerkslachtoffers
Afgelopen jaarwisseling was echter één van 
de rustigste ooit voor de Utrechtse zieken-
huizen. Zo zag het UMC Utrecht slechts 
twaalf  patiënten, tegen 25 in de jaarwisse-
ling daarvoor. Van die twaalf  waren er vijf  
patiënten gewond door vuurwerk, terwijl er 
bij het Antonius-ziekenhuis negen mensen 
werden binnengebracht met vuurwerkver-
wondingen. Veelal zijn het jongeren die het 
slachtoffer worden, want veelal zijn vuur-
werkgewonden tussen de 10 en 18 jaar oud. 

Veel werk voor politie tijdens oud en 
nieuw
Vergeleken met voorgaande jaren vonden er 
vorig jaar weinig autobranden plaats. Maar 
de politie en ambulancediensten hadden 
hun handen verder vol aan dronkenschap 
en ruzies die het nieuws niet eens halen. Aan 
trauma’s bij oudere mensen en/of  huisdie-
ren wordt ook weinig aandacht besteed. 

Kerstman in Speeltuin De Kameleon.

(Foto: Pixabay)

Gemeente in actie
Omdat er al zoveel vuurwerkmeldingen zijn, 
heeft de gemeente Utrecht ervoor gekozen 
om vanaf  10 december twee teams van elk 
drie BOA’s (buitengewone opsporingsamb-
tenaren) in te zetten om vuurwerkoverlast 
tegen te gaan. Daarnaast komt er een tijdelijk 
telefoonnummer voor het melden van vuur-
werkoverlast. 

Opruimen
Daarnaast denkt de gemeente mee over het 
opruimen van vuurwerk. Het oprapen van 
niet afgegaan vuurwerk dat op straat is blij-
ven liggen veroorzaakt soms ernstig letsel, 
voornamelijk bij kinderen en jongeren. In 
samenwerking met Nederland Schoon roept 
de gemeente Utrecht bewoners dan ook op 
hun vuurwerkafval op te ruimen of  te mel-
den via Twitter #vuurwerkafval030 of  via 
www.utrecht.nl/afval. Meer voorlichting is 
te vinden op www.utrecht.nl/jaarwisseling.
(WdH)

WIJKFOTO
Elk jaar organiseert Hoogravens Belang een sinterklaasintocht in Hoogra-
ven. Ook dit jaar werd de Sint ontvangen bij de Oranjebrug. Begeleid door 
talloze enthousiaste kinderen en pieten reed hij vervolgens door de wijk. 
Om ten slotte bij het Smaragdplein weer afscheid te nemen van de wijk. En 
zoals elk jaar levert dat mooie foto’s op.  (Foto: TvA)
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Laten we deze laatste maand van 2015 mooi 
afsluiten met elkaar. Vanuit de gemeente 
wordt er extra ingezet op o.a. ophalen 
huisvuil en losliggend afval en vuurwerk in 
de wijk. Dit alles om de jaarwisseling soepel 
te laten verlopen. Maar u kunt zelf  ook veel 

De medewerkers 
van Wijkbureau 
Zuid wensen u een 
gelukkig 2016! 

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

Twee jaar geleden zijn de woningen rond 
de Huize de Geerlaan opgeknapt. Veel 
bewoners wensten ook een opknapbeurt 
voor de buitenruimte. Jantje Beton 
trommelde de kinderen uit de buurt op om 
te spelen en te bedenken hoe dat spelen 
nóg leuker zou kunnen. Ook volwassenen 
dachten mee. 

Wie nu gaat kijken ziet nieuwe 
speeltoestellen, een kunstgrasveldje aan 
de achterzijde van de woningen, een 
speelheuvel en dal die het spelen veel leuker 
maken. Een nieuw bestraat terrein en veel 
meer groen. Financieel is dit mogelijk 
gemaakt door een ruimhartige bijdrage van 
Jantje Beton, door bijdragen van Portaal en 
de gemeente.

Huize de Geerlaan; meer groen en 
uitdagender spelen

Nieuwe borden ‘Veiliger 
Fietsroute’

In 1997 is op initia-
tief  van de bewoners 
de ’veiliger fietsroute’ 
gecreëerd tussen

Lunetten en de Binnenstad. Deze route, 
ook gedeeltelijk door Tolsteeg, is een vei-
liger alternatief  omdat de route langs wo-
ningen gaat. Uit onderzoek van een student 
aan de Hogeschool van Utrecht bleek dat 
de route nog steeds voldoet, en met wat 
aanpassingen nog beter is! 
- De gemeente Utrecht heeft besloten om 
de route te verlengen naar het station
Lunetten. 
- Verder wordt de route verlegd van de 
Tankenberg naar de Amerongseberg. 
- De bordjes ‘veiliger fietsroute’ waren 
slecht zichtbaar en ook ontbraken enkele 
borden. Daarom is voor nieuwe borden ge-
kozen met een gele omlijsting zodat ze ook 
in het donker goed opvallen. Bovenaan het 
bord wordt aangegeven om welke route het 
gaat: de route richting de Binnenstad of  de 
route richting station Lunetten. 
Aan het begin en het einde van de route 
worden overzichtsborden van de route ge-
plaatst.

Spreekuur wijkwethouder

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft 
op woensdag 17 februari 2016 van 19.30 
uur tot 20.30 uur haar wijkspreekuur in het 
wijkbureau aan ’t Goylaan 75. Kijk op
www.utrecht.nl/zuid voor de data en 
tijden in 2016. U bent van harte welkom 
op dit wijkspreekuur met vragen en ideeën 
over de wijk Zuid. 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.

Wist u dat u met vragen over de gezondheid, 
de opvoeding en het gedrag van oudere 
kinderen ook bij de jeugdgezondheidszorg 
terecht kan? In Zuid is er een speciaal team 
waar ouders altijd en gratis gebruik van 

kunnen maken. U kunt bellen of  mailen 
naar Telefoon: 030 286 33 00 of  mailen 
naar jgzinfo@utrecht.nl. Voor meer 
algemene informatie kan u kijken op
www.jeugdengezinutrecht.nl. 

Jeugdgezondheidszorg; ook voor kinderen 
boven de 4 jaar!

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van 
de gemeente voor bewoners en onderne-
mers 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

doen. Laat uw kliko bijvoorbeeld niet te 
lang buiten staan en let op de gewijzigde 
vuilnis ophaaldagen tijdens de feestdagen, 
meer informatie vindt u op:
www.utrecht.nl/afval

Hebt u zelf  goede ideeën om de 
jaarwisseling veilig te laten verlopen? 
Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van 
groepen op social media voor uw buurt 
of  een schoonmaakactie in de straat. Voor 
eventuele ondersteuning voor uw initiatief, 
bijvoorbeeld zoals het faciliteren van 
raamposters, brieven of  afvalzakken, kunt 
u contact opnemen met de gebiedsmanager 
Veiligheid Zuid via telefoonnummer
030 286 00 00.
Kijk voor alle informatie over de 
jaarwisseling op
www.utrecht.nl/jaarwisseling.
Meer informatie leest u in de 
Jaarwisselingskrant die in december op uw 
deurmat valt. 




