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Vrijwilligers gezocht om de
hoge druk te verlichten
relaxter zijn voor iedereen als de druk wat
lager was.”
Schapen over de dam
Toch zijn er ook positieve geluiden te melden. Na jaren zoeken heeft voorzitter Herman Aarsman van wijk- en oranjevereniging
Hoogravens Belang nu vier nieuwe bestuursleden gevonden. Een kwestie van de lange
adem. “Op een gegeven moment gaat het
rollen, en als er dan één schaap over de dam
is, dan komen er meer.” Voor de toekomst
van de vereniging en haar activiteiten was
de uitbreiding heel belangrijk. “Ik ben niet
een van de jongsten en onze penningmeester
was ook al in de tachtig, maar dit zijn jongere
mensen met ook wat zakelijke ervaring, dus
dat is heel mooi.”
Nieuw Rotsoord op zondagmiddag. (Foto MvE)

Activiteiten voor ouderen, fietslessen voor vluchtelingen, kledingbeurzen, maar
ook deze wijkkrant. Allemaal dingen die alleen maar kunnen plaatsvinden met
behulp van vrijwilligers. Ook in Hoograven zijn vele vrijwilligers actief. De mailbox van deze krant puilt regelmatig uit met de oproepjes voor vrijwilligerswerk.
Het is moeilijk om vrijwilligers te werven en te behouden. Daarom is op 7 maart
Matchpunt geopend in buurtcentrum Hart van Hoograven.
Matchpunt is een samenwerking tussen
Buurtteam Hoograven-Tolsteeg, sociaal
makelorganisatie Vooruit en de Utrechtse
Vrijwilligerscentrale. Door op deze manier
samen te werken hopen deze organisaties
vrijwilligers en organisaties die daarnaar op
zoek zijn beter bij elkaar te brengen.
Sluiting
De nood bij sommige vrijwilligersorganisaties in onze wijk is hoog. Kinderboerderij
Nieuw Rotsoord dreigde onlangs op zondag
te moeten sluiten als zich geen nieuwe vrijwilligers zouden melden. Volgens beheerder Angelique Jacobs is die nood nog altijd

niet verdwenen. “Het wordt steeds drukker
in het weekend. Dat is natuurlijk geweldig,
maar zeker voor de dierenverzorging hebben
we echt mensen nodig. In het afgelopen tijd
zijn er veel vrijwilligers vertrokken omdat
hun kinderen ouder zijn geworden. Begrijpelijk, maar bezoekers verwachten wel dat het
hek elk weekend opengaat.”
Ook Marjan Dekker van de Speelotheek
Hoograven krijgt het rooster maar moeilijk
gevuld. “We streven ernaar dat alle vrijwilligers zo eens in de drie, vier weken een dienst
draaien, maar nu is dat vaak elke week of om
de week. Fijn dat ze het doen, maar het zou
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Meer weten over vrijwilligerswerk in de wijk?
Het Matchpunt is elke maandag te bezoeken
van 13.00 uur tot 15.00 uur in Buurtcentrum
Hart van Hoograven. (MvE)
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In dit kantoor aan de ’t Goylaan 125 wonen binnen afzienbare tijd mensen. (Foto EW)

Opeens was begin januari het voormalige wijkbureau en UWV aan de ’t
Goylaan gekraakt. De krakers wilden
volgens hun woordvoerder in het AD
het pand ombouwen tot woningen in
combinatie met culturele voorzieningen. Als eerste activiteit werd wekelijks
een soepcafé georganiseerd.
Het Openbaar Ministerie liet al snel weten
dat het pand uiterlijk op 11 maart ontruimd
moest zijn. Hoewel de krakers aankondigden
een kort geding tegen de ontruiming aan
te spannen, meldden ze op de dag van het
kort geding dat zij vrijwillig het pand zouden
verlaten. De eigenaar had volgens de krakers
voldoende aangetoond dat er serieuze plannen waren om het pand om te bouwen tot
woningen. Inmiddels zijn de krakers vertrokken.
Eigenaar
De eigenaar van het pand is op dit moment
een groep particulieren die het in de jaren ne-

gentig op het hoogtepunt van de vastgoedmarkt aankocht. Inmiddels staat het pand
leeg, en is de vastgoedmarkt voor kantoren
een stuk minder florerend. Chris van der Ven
van beheerder Sorghuys Investments zegt
dat zij op zoek zijn gegaan naar een toekomstige bestemming voor het pand. “Verhuur
als kantoor is lastig. Er is wel markt voor
kleinschalige kantoorvoorzieningen, maar
dat vraagt veel werk en is in deze constructie
lastig te realiseren.
Plannen voor de toekomst
w Vandaar dat de beheerder op zoek is gegaan naar een projectontwikkelaar die het
pand wil ontwikkelen. Die is gevonden.
Volgens Chris van der Ven ligt er een plan
voor 40 starterswoningen met een dakterras.
Daarvoor moet nog wel de planologische
procedure doorlopen worden. Die kan pas
starten als de projectontwikkelaar eigenaar
van het pand geworden is.
Op korte termijn zal het pand wel leeggehaald worden. Naar verwachting zal pas begin 2017 de procedure geheel afgerond zijn.
(WdJ)

WIJKFOTO
‘We houden je in de gaten’. Streng kijken de ogen van een onbekende man
de toevallige passant op Rotsoord aan. Het afzenderloze bord blijkt een
middel te zijn om de misdaad te bestrijden. Volgens Hilde Bakker van de
Politie hebben dit soort borden een bewezen preventieve werking en worden ze in het hele land ingezet. “Mensen die iets van plan zijn voelen zich
zo toch bekeken. Deze borden worden ook gebruikt om fietsendiefstal te
voorkomen.” (Foto PvK)
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Kleiner maar fijner Berlijn
Café Klein Berlijn op De Trip, Rotsoord, verhuist deze zomer naar een
andere plek. De locatie waar het café
nu zit, is maar tijdelijk en de bouw
op De Trip schiet al op. De verhuizing is niet ver van de bestaande locatie. Klein Berlijn komt straks in een
mooi, nieuw pand. Als je het terrein
van De Trip op komt, meteen links,
tegenover de huidige plek van whisky–
en wijnhandel Kwestie van Smaak.
Serge Veenendaal voor zijn tijdelijke Klein Berlijn. (Foto EB)

Twee terrassen
Serge Veenendaal, eigenaar Klein Berlijn:
“Het nieuwe pand is straks iets kleiner dan
dat het nu is, maar ik krijg wel twee terrassen.
Kleiner, maar fijner. Het pand is dan permanent en ik krijg bak – en frituurmogelijkheden. Het wordt echt een stap omhoog.’ Voor
het nieuwe pand komt een terras en aan de
kant van het water, waar het huidige pand nu
staat, komt ook nog een groot terras. Serge:
‘Tussen de twee terrassen is straks wel een

doorgang, voor mij en mijn personeel iets
meer lopen, maar wel lekker groot.’
Drie jaar Klein Berlijn
Klein Berlijn zit nu drie jaar op De Trip en
het loopt erg goed. De bewoners aan de
overkant klaagden wel over geluidsoverlast.
Serge: ‘Het water geleidt het geluid. De afgelopen jaren heb ik veel overleg gehad met
de buurtbewoners, handhaving en de politie.
Ik heb alles gedaan wat binnen mijn moge-

lijkheden ligt om het geluid te reduceren.’ In
eerste instantie zou Klein Berlijn naar een
grotere locatie verhuizen aan het water met
directe bovenburen. Het isoleren van dit
pand was zo kostbaar dat Klein Berlijn heel
blij is met deze nieuwe, kleine locatie iets verder van het water af. Serge: ‘Ik richt mij op
borrels, feesten en serveer straks ontbijt en
lunch. Ik heb er bijzonder veel zin in!’ (EB)

Politiekids in de wijk
De gemeente Utrecht is in samenwerking
met de politie in de wijk Hoograven het
project Politiekids gestart. Dit project heeft
als doel om kinderen op de basisschool op
een positieve en laagdrempelige manier te
betrekken bij het politiewerk en de veiligheid
in de wijk. Met een heus uniform, bestaande
uit een felgeel hesje en pet (“De pet draag
je met de klep naar vóren!”) gaan zij de komende tijd eens per maand de politie helpen
de buurt netjes en veilig te houden.
De jonge hulptroepen van de politie. (Foto PW)

Sinds 17 februari heeft de politie in
Hoograven er nieuwe collega’s bij. Die
dag werden 13 leerlingen van groep
5/6 van wijkbasisschool de Blauwe
Aventurijn beëdigd als Politiekids.

Ze gaan de straat op met politieagenten en
een medewerker van Toezicht en Handhaving, om buurtbewoners aan te spreken op
veelvoorkomende overlast en hen hierover te
informeren. U moet hierbij denken aan het
fietsen op de stoepen, foutparkeren en hoe
men het zakkenrollers moeilijk kan maken
toe te slaan.
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Overgewaaid
Het project Politiekids is komen overwaaien
uit Amsterdam en wordt dus gecoördineerd
vanuit de gemeente. Erna Bruynes, die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor de
Politiekids, vertelt dat er vorig jaar is gestart
met dit project in Overvecht en dat het nu de
beurt is aan Hoograven.
Vele belangstellenden maakten het afleggen
van de eed mee, en de belofte dat de kinderen zich aan alle voorgelegde regels zullen
houden en een goede politiekid willen worden. Na de eedaflegging kregen de kids meteen hun eerste politie-oefening: portofooninstructie. En alle hogere doelen ten spijt, de
kinderen vonden dat vooral “heel leuk” en
“cool”. Mocht u de komende tijd overwegen
om op de stoep te gaan fietsen… U bent gewaarschuwd! (HdR)

Groenstrook langs spoor
HEE BUUR
zo goed als af
Al dertien jaar woon ik met veel plezier in Hoograven. Soms verhuizen er
mensen om buiten de stad te gaan wonen of omdat ze graag een groter huis
en tuin willen. Maar er zijn ook mensen die vroeger als kind hier woonden
en nu als volwassene weer terugkeren.
Een vader van een vriendin van mijn
dochter vertelde onlangs dat hij vroeger, als klein jongetje, ook in Hoograven woonde. Een paar jaar, van 1976 tot
1980, zelfs in het huis naast mijn huis.
De groenstrook langs het spoor is nu een prettige plek. (Foto PvK)

Het heeft even geduurd, maar Tolsteeg en Bokkenbuurt hebben er een mooie
groenstrook bij. Van de Briljantlaan langs het spoor tot aan de Waterlinieweg is
hard gewerkt om er een mooi stukje groen van te maken. Bewoners die langs
deze groenstrook wonen, konden actief meedenken en meewerken aan de uitvoer van de plannen.
Vooral een groep actieve bewoners rond
het Houtensepad heeft hier op een mooie
manier aan meegedaan. Buurtbewoner
Diewke de Haen: “We hebben als bewoners een unaniem plan ingediend en we
zijn trots dat we het hebben kunnen realiseren”.

Er is een moestuin gekomen, speeltoestellen en een wilgentenentunnel. Vooral bij
de aanleg van de tunnel heeft bijna de hele
straat meegeholpen. Dit was zeer positief
voor de samenhang in de buurt.” Het is nu
een prettige plek om langs het spoor een
wandeling te maken.

Samenhang
Het is een strook in de wijk die al jaren verschillende tijdelijke bestemmingen heeft
gehad. Toen de studentenhuisvesting daar
verdween is het gebruikt als bouwterrein en
opslag voor de spoorverdubbeling. Toen
dit project klaar was, is er in samenspraak
met bewoners gewerkt aan een verzorgde
uitstraling. Diewke: “We hebben met z’n
allen de handen uit de mouwen gestoken.

Veilige fietsverbinding
Met het aanpakken van de groenstrook is
ook het naastgelegen fietspad onder handen genomen. Dit is opnieuw geasfalteerd
en een stuk breder geworden. Er is een
goede aansluiting op de Opaalweg gekomen, wat maakt dat fietsers naar Lunetten
op een veilige en prettige manier vanuit de
stad naar huis kunnen. (HO)

AGENDA

31 maart, 20.30 uur
Tweet-up Hoograven/Tolsteeg
Locatie nog onbekend, zie
@wijkkrantaanzet

9 april, 20.00 uur
Engelse contradansen
Buurthuis ’t Bokkie,
Elandplein 25

2 april, 10.00-14.00 uur
Doedag
Speeltuin De Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg 37

7 mei, 10.00-14.00 uur
Doedag
Speeltuin De Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg 37
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Zwembad De Liesbosch (Foto HUA)

Bijzonder en leuk om te horen. Ik ben
nieuwsgierig en vroeg hem wat herinneringen als jongetje in de wijk. Hij vertelt:
‘Vaak speelden we vroeger in bouwspeeltuin Hoograven. Meestal waren we
bezig met hutten bouwen. Ook werden
er veel activiteiten georganiseerd, spelmiddagen en natuurlijk waterpret in de
zomer. Ik ging veel naar zwembad de
Liesbosch. Waar nu kantoren staan aan
de Winthontlaan, lag vroeger een prachtig natuurzwembad. In de wijk hadden
we ook de nodige spelmogelijkheden:
op het schoolplein voor de deur op de
Verlengde Hoogravenseweg, langs het
water bij bouwmarkt Wickes en op het
bedrijventerrein waar nu de Zeeltstraat
is.’ Leuk om te horen dat veel speelmogelijkheden voor de kinderen hetzelfde
zijn gebleven. De vader is als jongetje
van 14 jaar verhuisd naar Overvecht.
Vader: ‘Toen ik zelf op zoek was naar
woonruimte wilde ik eigenlijk weer terug
naar mijn ‘wijkie’! Ik voel me hier thuis,
het voelt vertrouwd.’ Nu maar hopen dat
mijn kinderen later ook met zoveel plezier terugkijken op hun jeugd in Hoograven!
Evelien Baljet

Sjoelen in de Huiskamer Hoograven

De sjoelers in Tolsteeg spelen iedere donderdagmiddag. (Foto WtV)

Op 7 januari van dit jaar is er een heuse

de Huiskamer van de Wijk Hoograven.

grote hilariteit van de aanwezigen. Gemiddeld komen er zo’n 9 à 10 mensen, vrouwen
en mannen. Hans Sneltjes is de organisator
van de club. Hans: “Ik zorg ervoor dat de
deur open staat, dat de sjoelbakken klaarstaan en dat de punten geteld worden. Er
wordt altijd geteld bij de sjoelclub. Er is ook
altijd een winnaar aan het eind, en die krijgt
de bijpassende eer!” Hans biedt de sjoelers
ook een luisterend oor. Én hij sjoelt mee. “Ik
ben zelf ook fervent sjoeler.”

Iedere donderdagmiddag wordt er van 13.00
tot 15.00 uur lustig en luidruchtig gesjoeld.
Soms vliegt er een steen door de lucht, tot

Natuurtalent
Mevrouw Gula Pijpers sjoelt al lang en vindt
het leuk om te doen. Mevrouw Corry van

sjoelclub gestart in de wijk. Al langer
wordt er door een aantal bewoners van
Woonzorgcentrum Tolsteeg aan de
Saffierlaan gesjoeld. Nieuw is dat het
sjoelen nu een van verschillende activiteiten is die worden georganiseerd in

Elk is pas onlangs begonnen met de sport,
maar lijkt een natuurtalent, getuige de hoge
scores die ze haalt. Er mag beslist gekletst en
gelachen worden tijdens het sjoelen, en dat
gebeurt ook. Er is daarnaast tijd voor een
kopje thee of koffie, maar het sjoelen is de
hoofdactiviteit van de club. Wijkbewoners
die eens een kijkje willen komen nemen, zijn
van harte welkom. Eerst bellen met Hans
Sneltjes mag ook, dat kan op 030-2883645.
Swarna Ramdin is de huiskamerondersteuner, en ook met haar kunt u telefonisch contact opnemen, via 06-51003406. (WtV)

Minder bussen in Hoograven?
U-OV, het bedrijf dat het openbaar
vervoer in Utrecht uitvoert, maakte
in december 2015 de plannen voor de
tweede helft van 2016 bekend. Voor
Hoograven is de belangrijkste wijziging dat lijn 15 wordt opgeheven.
Deze met kleine taxibusjes uitgevoerde
dienst zorgde, na het verdwijnen van lijn 6
drie jaar geleden, dat Hoograven-Noord en
-Zuid via een ov-verbinding met elkaar verbonden bleven. Met het introduceren van

lijn 47 door Hoograven-Noord vindt de
busonderneming echter dat er voldoende
ov is in dit deel van de wijk. Bewoners van
Hoograven-Zuid moeten straks om op het
Smaragdplein te komen naar de ’t Goylaan
lopen.
.
Sociale functie
In de eind februari verschenen reactie van de
gemeente Utrecht op deze plannen, vraagt
zij vanwege de sociale functie van de lijn (er
maken toch dagelijks 175 mensen gebruik
van), om in ieder geval de bus overdag te
laten bestaan. Daarnaast wil de gemeente
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samen met U-OV een nieuwe vorm van
maatwerkvervoer opzetten voordat deze lijn
wordt opgeheven.
Ook op een ander traject dreigt het openbaar
vervoer in Hoograven te verschralen. De gemeente Nieuwegein heeft U-OV gevraagd
om te onderzoeken of het sneller is om de
busverbindingen die nu tussen Nieuwegein
en de Uithof liggen, niet meer over de ’t
Goylaan te laten lopen.
Bij het ter perse gaan van deze krant was nog
onduidelijk of U-OV deze voorstellen overneemt. (WdJ)

Hoograven uit de herrie
Op 26 januari 2016 was er een informatieavond op wijkbureau Zuid voor
bewoners van Hoograven. Deze bijeenkomst draaide om het project Ring
Utrecht A27/A12. Rijkswaterstaat gaat
extra rijstroken aanleggen en verkeersstromen scheiden. Doel van dit project
is aan de ene kant een betere doorstroming en verkeersveiligheid rondom
Utrecht, zodat er minder files en ongelukken voorkomen. Het werk aan de
weg biedt daarnaast kansen om iets te
doen aan de geluidhinder in Hoograven.
Bij de informatieavond waren ongeveer 35
bewoners aanwezig en een vertegenwoordiger van de roeiverenigingen in de wijk.
Stephan Lahaye van Rijkswaterstaat vertelde
welke gevolgen het project heeft voor Hoograven-Zuid.
Oordopjes
In een groot deel van de wijk is de snelweg
te horen, zeker tijdens de spits. Dit zal fors
minder worden, door gebruik van stiller asfalt en betere en hogere geluidsschermen.

OPROEPEN
Plettenburghkoor
Het Plettenburghkoor zoekt nieuwe leden in
alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren
en bassen. Het repertoire van het koor is
breed en varieert van zeemansliederen
en populaire liederen tot geestelijke en
gedragen liederen. De repetities zijn op
vrijdagmiddag in het ‘Trefpunt’ van Nieuw
Plettenburgh, van 13.30 tot 15.30 uur.
De sfeer in het koor is gemoedelijk en de
repetities zijn zittend. Iedereen is van harte
welkom, zangervaring is niet vereist. Meer
informatie en aanmelden bij Coby Landzaat
via 030-7430431 of 06-11434442.

De A27 en A12 zorgen dagelijks voor veel verkeerslawaai. (Foto Rijkswaterstaat)

Het stuk snelweg bij Hoograven is onderdeel
van het traject dat in totaal 23 km beslaat. De
realisatie van het hele project moet plaatsvinden van 2018 tot 2026. Een bezorgde bewoner merkte op: ‘Mijn vader slaapt nu al met
oordopjes vanwege geluidsoverlast; 2026
duurt nog erg lang.’ Hij kreeg het advies een
zienswijze in te dienen.
Eerder op de schop
Met een zienswijze kunnen bewoners hun
mening geven over bijvoorbeeld de volgorde van de uitvoering, zodat de snelweg bij
Hoograven mogelijk voorrang krijgt en dus
eerder op de schop gaat. Bewoners kunnen
zo ook hun mening geven over de vormgeving van de geluidsschermen, bijvoorbeeld
transparant of begroeid. Bij de aanwezigen
hadden ‘groene’ schermen met zonnecellen

Oma’s United
Oma’s United is een sociale onderneming die
gezellige en creatieve middagen organiseert
voor ouderen. In de workshops staat
gezelligheid en creatief bezig zijn centraal
en is er begeleiding door enthousiaste
studenten. De workshops zullen plaats
gaan vinden op maandagen van 13.30
tot 15.30 uur in het woonzorgcentrum
Tolsteeg. Deze locatie is volledig rolstoelen rollatortoegankelijk. Wel dient u op
eigen gelegenheid naar de locatie te komen.
Interesse? Bel dan naar 06-15437840, ook
voor eventuele vragen. De workshops gaan
door bij 10 geïnteresseerden. Voorafgaand
vindt er nog een kennismaking plaats.’
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de voorkeur. Rijkswaterstaat bekijkt in het
vervolg van het project de mogelijkheden
voor groene en duurzame geluidsschermen.
Naast het individueel indienen van zienswijzen, kan het helpen om je te verenigen en
samen een zienswijze op te stellen.
Ontwerpbesluit
Naar verwachting is het ontwerpbesluit voor
de zomer klaar, waarna gedurende een periode van zes weken een zienswijze kan worden
ingediend. De periode waarin er een reactie
kan worden gegeven op het ontwerpbesluit
kondigt Rijkswaterstaat ruim van tevoren via
diverse kanalen aan. Tijdens deze periode
worden nog een aantal informatieavonden
georganiseerd in Utrecht en de directe omgeving. Zie voor meer informatie: ikgaverder.nl en rijkswaterstaat.nl. (LE)

SamenHoograven
Binnen het netwerk van SamenHoograven
komen veel vragen binnen van ouderen die
graag een vriendschappelijk huisbezoek
zouden willen. Voor de gezelligheid, om
samen een spelletje te doen, om samen naar
de markt te gaan. Zou jij wat willen/kunnen
betekenen voor een oudere wijkbewoner
uit je eigen buurt? Kom voor meer info
naar de bijeenkomst op 23 maart om 19.00
uur in buurtcentrum Hart van Hoograven,
‘t Goylaan 77. Je kunt ook mailen naar:
samenhoograven@vooruitutrecht.nl.

Van school naar
appartementencomplex

Aanpak ’t Goylaan
gaat van start
Eind februari heeft de gemeente
Utrecht een aannemer voor de werkzaamheden aan de ‘t Goylaan gevonden. De firma Reimert uit Almere gaat
na het paasweekend (28 maart) starten
met het werk.
Inmiddels is het de gemeente wel duidelijk
dat de herinrichting van de ‘t Goylaan in
2016 de grootste impact op de bereikbaarheid van de stad in 2016 zal de hebben. In
een commissiebrief schrijft het college dat
de grootste hinder zal plaatsvinden in juli
en augustus. Medio maart wordt de wijk wederom door het projectbureau uitgenodigd
voor een klankbordbijeenkomst, waarin zij
samen met de aannemer uit zal leggen hoe
de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Zoals steeds wordt wisselend gereageerd op
deze berichten. Enerzijds zijn er bewoners
die blij zijn dat eindelijk begonnen wordt
met het leefbaarder maken van hun buurt.
Anderszijds zijn er bewoners die vrezen
voor de extra reistijd. (WdJ)

(De Ovide Decrolyschool. (Foto: F.J. Bergman/Het Utrechts Archief)

Na jarenlange discussies tussen het
gemeentebestuur van Utrecht en dat
van Jutphaas, werd in 1953 de tweede
Openbare Lagere School in Hoograven aanbesteed. De school zou worden
gebouwd aan de Hooft Graaflandstraat
2a. De kosten bedroegen 127.000 gulden.
Tegen de tijd dat de school in gebruik genomen werd was de grenswijziging tussen
Utrecht en Jutphaas een feit en stond de
school in de gemeente Utrecht. In 1954 werd
de school feestelijk geopend door wethouder
H. van der Vlist en het schoolhoofd werd de
heer De Jager.
Ovide Decroly
De school werd genoemd naar de Belgische
professor Ovide Decroly (1879-1932). Deze

arts en pedagoog bekritiseerde het bestaande
klassikale en uniforme onderwijs. Leraren
moesten er volgens hem en zijn collega’s
van doordrongen worden dat ieder kind
uniek was en dat alle kinderen gelijkwaardig
waren. Het onderwijs moest aangepast worden aan de behoeftes en interesses van het
kind. Samen met zijn vrouw ving hij geestelijk zwakke kinderen op in zijn eigen huis. Al
snel groeide het aantal leerlingen, waardoor
het huis te klein werd. Ze richten in 1927 in
Ukkel bij Brussel hun eerste school op. Die
groeide uit tot een grote school voor geestelijk zwakke, maar ook voor normale kinderen. Op veel plekken in België werden in
navolging van de in 1932 overleden Decroly
dergelijke scholen opgericht.
Via buurthuis naar woningen
De Utrechtse Ovide Decrolyschool sloot in
1979. Het gebouw werd in gebruik genomen
door Buurthuis Ravelijn. In de lokalen werden activiteiten georganiseerd voor en door
buurtbewoners van nul tot tachtig jaar. Nadat het buurthuis in 2010 verhuisde naar een
nieuw gebouwd pand aan de ‘t Goylaan 77, is
de sloophamer niet door de Ovide Decroly• Pagina 7 •

school gegaan. De oude school heeft namelijk aan de binnen- en buitenkant een heuse
transformatie tot appartementen ondergaan.
Er is een nieuw dak met dakkapellen opgekomen, alle buitenmuren zijn hersteld en
schoongemaakt. De ingemetselde contouren
aan de zij- en voorgevel zijn weer mooi zichtbaar geworden. Het ziet er weer echt mooi
uit.
Tevens is er veel aandacht besteed aan de
verduurzaming van het pand. Alle appartementen worden opgeleverd met een energielabel A+. Dit zorgt voor een hoog wooncomfort en een lage energierekening voor de
toekomstige bewoners.
Momenteel is de verbouwing binnen druk
bezig en wanneer dit allemaal klaar is kunnen
de eerste bewoners eind maart, begin april
hun intrek nemen in hun nieuwe onderkomen. De huur van de startersappartementen
zal rond de 750 euro per maand bedragen.
(WK)
De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
bestudeert en documenteert de historie van
onze wijk. Zie www.hkth.nl

WIJKBUREAU ZUID

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

Het Nieuwe Inzamelen in Hoograven

De gemeente introduceert een andere
inzamelmethode in Utrecht: ‘Het
Nieuwe Inzamelen’. Met deze nieuwe
methode wil de gemeente het voor u
makkelijk maken om zoveel mogelijk
afval apart in te leveren. Dat doen we
door meer grondstoffen gescheiden bij
u op te halen.
In de afgelopen weken is er door
de gemeente Utrecht in Hoograven
hard gewerkt om op diverse locaties
ondergrondse containers voor restafval
te plaatsen. U als bewoner bent hierover
regelmatig geïnformeerd.
Niet overal gaat het plaatsen even
voorspoedig. Momenteel is er nog een
aantal locaties waar extra werkzaamheden
en onderzoeken nodig zijn. De oorzaken
zijn sanering van de aanwezige grond,
archeologische waarden onderzoeken
en
uitgebreid
bodemonderzoek.

Wijkbureau Zuid

Het wijkbureau Zuid 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

Deze werkzaamheden vergen extra
voorbereiding en tijd. De gemeente plaatst
de ondergrondse container pas als de
uitkomst van de onderzoeken duidelijk is.
Wanneer kunt u gebruik maken van
ondergrondse containers?
De ondergrondse containers die nu zijn
geplaatst blijven gesloten. De verwachting
is dat de nieuwe inzamelmethode half
april start. Tot die tijd is de huidige
inzamelmethode nog van kracht. Kijk
daarvoor op www.mijnafvalwijzer.nl of
download de gratis app.
Op www.utrecht.nl/zuid leest u meer over
het starten in Hoograven met ‘Het Nieuwe
Inzamelen’. Algemene informatie vindt u
op www.utrecht.nl/afval-is-waarde/.
Hebt u vragen? Bel naar 030- 286 00 00 of
e-mail naar hetnieuweinzamelen@utrecht.
nl.

van het wijkbureau wilt spreken op ‘t Goylaan 75.
T: 030-286 00 00 - E: zuid@utrecht.nl W: www.utrecht.nl/zuid - : @wbzuid
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Spreekuur wijkwethouder

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op 13 april en 11 mei 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
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, houd dan rekening met enige wachttijd.

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

