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Eindelijk nieuwe plannen voor het
gebied rond de oude Ariënsschool

Artist impression Duurstedelaan. (Foto: AM)

In 2012 en 2013 werd aan de Duurstedelaan een nieuw gebouw gerealiseerd
voor de Ariënsschool. Vanaf dat moment was het ook het plan dat op het
braakliggende terrein rond de brede
school woningen zouden komen.
Woensdag 7 september presenteerden
AM wonen en de gemeente aan de
buurtbewoners hun nieuwe plannen
voor het gebied.
Valse start
Al eerder presenteerde AM wonen plannen
voor dit gebied. Het uitgangspunt was dat de
toekomstige kopers zelf in grote mate zouden bepalen hoe hun huis er uit ging zien.
Echter dit concept sloeg midden in de hui-

zencrisis niet aan. Ook een plan om het oude
schoolgebouw te verkopen aan een groep
kopers die het gezamenlijk op zou knappen
mislukte. Daarna werd het lang stil.
13 woningen met meer ruimte
In september 2016 presenteerde AM wonen
uiteindelijk haar nieuwe plannen. Er komen
13 woningen in het gebied; oorspronkelijk
waren er 15 gepland. Deze worden op een
standaard wijze door AM wonen ontwikkeld. De woningen zijn te koop vanaf ongeveer € 370.000. Net als bij alle andere plannen in de wijk dient het parkeren op eigen
terrein te geschieden.
In haar planning gaat AM wonen er vanuit
dat de nog te realiseren woningen in het laatste kwartaal van dit jaar in de verkoop gaan.
De aanvraag en verlening van de betreffende
vergunningen kan dan vanaf het tweede
kwartaal van 2017. Al aan het eind van dat
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jaar zouden de woningen dan opgeleverd
worden. De bewoners van de Duurstedelaan
zijn positief. Wel vindt een aantal bewoners
van de jaren ‘50 woningen aan de Duurstedelaan het jammer dat ook deze nieuwbouw
wordt afgesloten door een hek. ‘Kinderen
spelen dan achter het hek, zodat onze eigen
kinderen minder speelkameraadjes tegenkomen op straat’.
Schoolgebouw te koop
Tegelijkertijd presenteerde de gemeente
Utrecht ook haar plannen voor de Ariënsschool. Eind vorig jaar heeft zij intern besloten dat het schoolgebouw behouden blijft.
Het is te bijzonder om te slopen. In oktober
gaat de gemeente het gebouw verkopen aan
een ontwikkelaar die er twee tot acht woningen in moet realiseren. Daarnaast moet
de ontwikkelaar aangeven hoe zij het pand
duurzaam wil ontwikkelen. (WdJ)

COLOFON

Lustrum korfbalvereniging HKC
iedereen welkom is. De sfeer is heel fijn.’
Het is een actieve club die veel organiseert.
Elk jaar is er een jeugdkamp aan het eind
van het seizoen en er zijn door het jaar heen
veel jeugdactiviteiten: met elkaar zwemmen,
paaseieren zoeken en een sinterklaasviering
bijvoorbeeld. Bijna elke maand wordt er iets
georganiseerd voor de A-jeugd en de volwassenen. Irene: ‘De laatste keer hadden we een
vrijdagavond bingo. Het was erg gezellig en
het is vooral leuk om iedereen naast het korfballen ook te leren kennen.’

Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke wijkkrant
voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg
en Bokkenbuurt. Aanzet is een uitgave van de
Stichting Wijkkrant Aanzet en verschijnt vijfmaal
per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,
twitter naar @wijkkrantaanzet of schrijf naar
Redactie Aanzet, p/a Hooft Graaflandstraat 18,
3525 VV Utrecht.

www.aanzetnet.nl
Redactie
Evelien Baljet, Ron Brouwer, Henk van Diepen
(Facebook), Loulou Edelman, Martijn van Es,
Abraham van de Giessen-Meijer, Wybren de Jong,
Nadine van den Berg (fotografie), Hilbert Onvlee,
Hanneke de Reus, Wilma te Velde (website) &
Elizabeth Wattimena (fotografie)

Met medewerking van
Willemien Eikelboom (BeurzenHoograven),

Toeschouwers bij wedstrijd HKC. (Foto: PV)

De korfbalvereniging HKC in Hoograven bestaat dit jaar 65 jaar. Op zaterdag 29 oktober viert HKC dit lustrum
met een hele dag feest. Irene Vroegop,

Peter Vinke (fotografie), Het Utrechts Archief

voorzitter van de lustrumcommissie:

(fotografie)

‘65 jaar HKC willen we graag met alle
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leden vieren. Om dit feest voor onze
200 leden goed te organiseren, hebben
we een lustrumcommissie opgericht.’
Actieve club
HKC is een club met 110 jeugdleden en 90
volwassen leden. Irene: ‘De meeste kinderen
en volwassenen blijven lange tijd lid van de
club. Er is weinig verloop. Ons lid Huib is
met meer dan 60 jaar als langste lid van de
club en hij staat nog steeds achter de bar.
Zijn dochters en kleinkinderen korfballen
bij HKC en hij is een trouwe supporter.’ De
laatste jaren groeit de club flink. Irene: ‘HKC
is een gezellige, open korfbalvereniging waar

Dweilorkest en rollatorrace
De mooiste herinnering voor veel leden in
65 jaar HKC is het dweilorkest dat de kampioenswedstrijd van HKC1 een paar jaar geleden muzikaal kwam omlijsten. Veel herinneringen komen boven. Irene: ‘Het 65-jarig
bestaan leeft enorm bij de leden. Wij hebben
een prikbord in de kantine waar alle leden
foto’s van HKC mogen ophangen. Er hangen ook foto’s van lang geleden.’ Op de lustrumfeestdag zijn er veel activiteiten. De dag
begint met een clinic door korfballers van
Oranje onder 17, het nationale jeugdteam.
Aansluitend is er een pannenkoekenlunch en
‘s middags zijn er allerlei spelletjes voor jong
en oud. Een van die spelletjes is een rollatorrace. Irene: ‘We bestaan tenslotte 65 jaar.’
Aansluitend is er een buffet en ’s avonds een
jaren ‘50 feest in het clubhuis. Irene: ‘We zijn
druk bezig om voor de avond een lustrumband van korfballeden bij elkaar te krijgen.’
(EB)
Lid worden
Nieuwe leden mogen bij HKC eerst een
paar proeflessen meedoen. Interesse in
korfbal, neem dan contact op met teja.
willemse@hetnet.nl

WIJKFOTO
Op 10 september jl. organiseerde Wijkvereniging Hoogravens
Belang weer een spetterende wijkdag: Happening Hoograven!
De belangstelling van wijkbewoners was groot. Om deze en
andere activiteiten als Koningsdag, dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas te kunnen blijven organiseren, zoekt de
vereniging nieuwe leden. Binnenkort gaan de bestuursleden
(op de foto) hiervoor de deuren in de wijk langs! Het lidmaatschap kost €10,- per jaar. Zie ook www.hoogravensbelang.nl.
Boven vlnr: Paul Sturkenboom, Marnix Baart, Arie Molenaar,
Wim Otto, Etienne Weijers Onder vlnr: Herman Aarsman,
Riet Versteeg, Peter Agterberg, Ed Rubbens (Foto WtV)
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De zomer in de wijk
In de vorige wijkkrant riep de redactie
van Aanzet wijkbewoners op foto’s die
een beeld geven van de zomer van 2016
in Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt, aan ons toe te sturen. Er is deze
zomer van alles gebeurd in de wijk, getuige de bijdragen die we ontvangen
hebben. Op deze pagina een vrolijke,
zonnige en fleurige selectie.

HUTTENDORP HOOGRAVEN
‘Alleen maar lachende kinderen, op de enkele pechvogel die op zijn duim sloeg na, maar
dat was na 3 minuten weer vergeten! Een supergave sfeer tussen buurtkinderen en buurtbewoners, en een prachtig houten huttendorp als eindresultaat.’ Huttendorp Hoograven
2016, 15 tot 20 augustus.
Foto: Arjan van Boheemen

Wandelen bij het Romeinse Fort
Fectio in Bunnik.
Ristiyanti woont sinds 2014 in Hoograven. Ze komt oorspronkelijk uit Indonesië en is druk bezig het Nederlands goed
te leren. Hoewel Bunnik geen Hoograven is, hebben we besloten de charmante foto van deze nieuwe wijkbewoner
toch te plaatsen.
Foto: Ristiyanti Handayani

Station Vaartsche Rijn
Coole happening bij ongeveer 30 graden Celsius! Officiële opening NS-station Utrecht Vaartsche Rijn op 23 augustus 2016.
Foto: Nadine van den Berg

Watertoren
‘De markante watertoren gezien vanuit ons moestuincomplex
VTV Briljant op Rotsoord.’
Foto: Ingrid Beneken
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‘Van muziek maken
word ik heel erg blij’

HEE BUUR

Schoon, heel en veilig. Dat is de gangbare definitie van leefbaarheid. Uit
kleinschalig onderzoek door studenten
Facility Management blijkt dat tuinwijken vaker schoon, heel en veilig zijn dan
wijken waar groen en hoogbouw om de
schaarse ruimte lijken te strijden. De wijken Tolsteeg en Hoograven beantwoorden aan beide typeringen, met de daarbij
behorende infrastructuur.

Samen muziek maken in de Johannes de Doper Bernarduskerk (Foto: EW)

Vol enthousiasme vertelt de 51-jarige Letty Brugman over de groep mensen waarmee ze elke twee weken muziek maakt. De groep van 15 mensen oefent in de Johannes de Doper Bernarduskerk als Utrechtse afdeling van de verenging ‘Huismuziek’. Deze verenging is in 1951 opgericht en heeft als doel zoveel mogelijk
samen muziek te maken en te zingen en speelt al ruim twintig jaar in onze wijk.
Letty Brugman heeft de groep een aantal
jaren geleden ook ontdekt: ‘Muziek maken
is een leidraad in mijn leven, samen muziek
maken vind ik fantastisch. Toen ik een aantal jaren geleden een nieuw instrument wilde
gaan spelen, een fagot, was Huismuziek de
perfecte plek om dit te spelen.’ Naast de fagot maken blokfluiten, dwarsfluiten, een viool, een cello en een harp deel uit van het
orkest.
Nieuwe dirigent
Het niveau is erop gericht dat men snel kan
instromen (niveau 1, 2 en 3) en leren. Voor
de zomer heeft de dirigent afscheid genomen en de groep is intussen gestart met een
nieuwe dirigent. De dirigent, Iris de Vette,

leidt het orkest met veel enthousiasme.
Het repertoire omvat voornamelijk klassieke
muziek. Veel muziek stamt uit de Barok,
maar er wordt ook muziek uit de tijd van
Mozart of Schumann ingestudeerd. Tegelijkertijd wordt hedendaagse muziek niet geschuwd.
Letty: ‘Het is een groep die het leuk vindt
om samen muziek te maken. Leeftijd speelt
hierbij geen rol, de muziek verbindt de generaties. Jammer genoeg maakt de momenteel
slechts één man deel uit van de groep. Het
zou mooi zijn als dat er wat meer werden.’
Voor meer informatie zie: http://www.huismuziek.nl/?id=133 (HO)

De redactie van wijkkrant Aanzet heeft, live en via
de sociale media, gemerkt dat de nieuwe stadsboulevard een aantal wijkbewoners nogal bezighoudt.
We willen er in een volgende editie wethouder Lot
van Hooijdonk graag over aan het woord laten.
(Foto: NvdB)
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Met de komst van het station Vaartsche
Rijn is de locatiebereikbaarheid zienderogen toegenomen. Opbouwend. Letterlijk. Nieuw asfalt, nieuwe bestrating waar
onlangs de riolering is vervangen: het
aangezicht van de bebouwde omgeving
is erop vooruitgegaan de laatste jaren.
De aansprekende nieuwbouw voegt daar
nog eens aan toe. En de klus is nog verre
van geklaard; er wordt ook nu nog nijver
gewerkt aan de invulling en aanpassing
van onze woonomgeving.
Op de minder ‘doorgaande’ wegen is er
echter nog wel de nodige ruimte voor
verbetering. Veel minder zichtbare trottoirs en paadjes zijn aan een dringende
opknapbeurt toe. De stoeptegels steken soms als ijsschotsen alle kanten op.
Dankzij de nieuwe ondergrondse vuilen afvalcontainers slingert er minder
zwerfvuil rond; aandacht voor schoon.
Wanneer de gemeente ook de trottoirs
en paadjes zou herbestraten - en het hier
en daar de stoeptegels overwoekerend
groen zou inperken - zou het leefgebied
ook weer heel kunnen worden, intact.
En daarmee veilig. Voor de diverse bewoners van alle leeftijden. Want wie zit
erop te wachten om onverhoopt zijn nek
te breken?
Hier ligt een kans om deze prachtige
woonomgeving nòg leefbaarder te maken. Ik hoop van harte dat de gemeente
die kans zal aangrijpen.
Ron Brouwer

Natuurlijk tuinieren op Rotsoord
Groene hart van Hoograven
De buren van de tuindersvereniging zijn
kinderboerderij Nieuw Rotsoord en Tafelboom, een stichting die het hout van gerooide Utrechtse bomen verwerkt. De drie
organisaties en imker Jan van de Luijster
werken samen aan de verdere ontwikkeling
van Rotsoord als het groene hart van Hoograven. Ontmoeten, natuur en voedsel staan
daarbij centraal. Arda van Helsdingen, secretaris van Briljant: ‘Een paar keer per jaar willen we het terrein openstellen voor publiek,
zodat bezoekers ervaren hoe je voedsel kunt
verbouwen in de stad.’

Milieuvriendelijk beheer en onderhoud in Rotsoord. (Foto: NvdB)

Op woensdag 24 augustus kreeg Volkstuindersvereniging Briljant het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de landelijke organisatie voor hobbytuinders
AVVN. De wijkwethouder Lot van Hooijdonk onthulde een bord met het keurmerk tijdens een feestelijke bijeenkomst op het kleinschalige tuinencomplex aan
Rotsoord 24.
Het keurmerk is een beloning voor natuuren milieuvriendelijk beheer en onderhoud.
De tuinders van Briljant gebruiken geen
chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast
voorzien de tuinen in hun eigen water met
behulp van een pomp. Al het groenafval

wordt gecomposteerd op het terrein. Ten
slotte levert een bloemrijke strook rond het
complex een ideaal leefklimaat op voor bijen
en vlinders. Zo wil de vereniging de biodiversiteit op Rotsoord verbeteren.

Gekraakt terrein
De volkstuindersvereniging begon in 1978
op gekraakt terrein en bestaat officieel sinds
1993. Briljant huurt de grond nu van de gemeente. Op het terrein bevinden zich een
verenigingsgebouw en ongeveer 30 tuinen,
variërend van 39 tot 100 vierkante meter.
Daarop groeien groenten, fruit, kruiden en
bloemen. Arda: ‘Ons ledenbestand is gemêleerd. Dit omvat mensen uit verschillende
omliggende wijken, van oud tot jong, met
meer en minder ervaring. Het is gezellig op
dagen waarop groot onderhoud wordt gepleegd. We proberen ook van elkaar te leren
door lezingen en lunchbijeenkomsten.’ Belangstellenden moeten wel geduld hebben:
de wachttijd voor een tuin bedraagt ongeveer drie jaar. Meer informatie is te vinden
op www.briljanttuinen.nl. (LE)

Nieuw Rotsoord: nieuwe plannen!
Op de plek waar nu Kinderboederij Nieuw Rotsoord is, bevond zich
tot 1974 wasserij Staatsen. Uit de beginjaren van de wasserij stammen de
voormalige directeurswoning en de garagebox van de wasauto’s, die de vuile
was ophaalden en de schone was huisaan-huis in de wijk afleverden. Deze
gebouwen bevinden zich achter het
hoofdgebouw van Nieuw Rotsoord,
dat de karakteristieke garagebox tot
voor kort gebuikte als klusruimte.
Uit het onlangs gesloopte oude schoolgebouw aan de Jan van Arkelstraat heeft
Nieuw Rotsoord de keuken, ramen en ko-

zijnen weten te bemachtigen. De garagebox
wordt namelijk omgebouwd tot een activiteitenruimte voor de wijk, met daarin de keuken
en veel daglicht - de ruimte is nu donker. De
plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Alle activiteiten zijn op buurtbewoners
gericht. Te denken valt aan (kinder)feestjes,
een kookclub en een cursus Qigong. Hebt u
zelf een idee: lever het aan, wie weet kan het
gerealiseerd worden! Angelique Jacobs, beheerder van Nieuw Rotsoord: ‘We willen zó
graag beginnen met de verbouwing, maar
helaas ontbreekt het geld. We kunnen niet
verder zonder. Vele fondsen zijn al aangeschreven. Nu maar hopen dat we binnenkort
kunnen starten.’
Kom kopen, huren of helpen
De garagebox fungeert op dit moment als
opslagruimte voor materialen die allemaal hergebruikt zullen worden. Zo liggen
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er onder andere vele vloerdelen waarvan creatieve houten kerstbomen gemaakt gaan
worden, die in december te koop worden
aangeboden. Wilt u toch liever een echte
boom? Net als enkele jaren geleden gaat
Nieuw Rotsoord weer kerstbomen leasen. U
kunt een boom met kluit huren en na de
kerst terugbrengen, zodat de boom in de
grond weer verder kan leven. De inkomsten
van de verkoop en verhuur zullen gebruikt
worden voor de activiteitenruimte. Angelique: ‘Graag doe ik hierbij wederom een oproep voor vrijwilligers in de weekends, want
we komen nog steeds mensen tekort! Helaas
hangt de dreiging van sluiting op zondag
nog steeds boven ons hoofd.’ Graag reacties naar beheerder@nieuwrotsoord.nl of
030-2541662. (HdR)

Rietveldwoning weer
te bezichtigen

Speelgoedbeurs
in Hoograven

Weer veel speelgoed op de beurs. (Foto: SBH)

Op 28 en 29 oktober is het weer zover:
dan is er de jaarlijkse tweedehands
speelgoedbeurs in Buurthuis Hart van
Hoograven, ’t Goylaan 77. Twee dagen
wordt het buurthuis omgetoverd in
Rietveldwoningen aan de Robijnhof. (Foto: HUA)

In het vorige nummer van Aanzet berichtten we al over de monumentenstatus die enkele gebouwen uit de wederopbouwtijd in Hoograven en Tolsteeg
binnenkort gaan krijgen. Onder die
gebouwen bevindt zich ook een wooncomplex aan de Robijnhof, ontworpen
door de beroemde Utrechtse architect
Gerrit Rietveld. Hier is zelfs een heuse
museumwoning ingericht, die in november weer door publiek te bezichtigen is.
De in 2004 gerestaureerde museumwoning
probeert zo goed mogelijk te laten zien hoe

de huizen aan de Robijnhof eruitzagen na
de oplevering in 1957. De vloeren, wanden,
deuren en vaste elementen zoals badkamer
(met lavet), keuken en kolenhok zijn hier
gereconstrueerd of worden in hun originele
staat bewaard. Om het beeld compleet te
maken is het appartement geheel ingericht
met meubels en huisraad van rond 1960.
Aanmelden
Het appartement aan de Robijnhof wordt
niet bewoond en is slechts zeer beperkt toegankelijk. De laatste keer dat er op wat grotere schaal mensen naar binnen mochten was
in het Rietveldjaar 2010-2011. Het Centraal
Museum, beheerder van de woning, houdt
in november een try-out rondleiding. Aanmelden is noodzakelijk, via rondleidingen@
centraalmuseum.nl. (MvE)

AGENDA
5 november, 10.00-14.00 uur
Doedag Speeltuin De Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg 37
19 november
Intocht van Sinterklaas in Hoograven,
Oranjebrug, Diamantweg

Elke maandag (14:15-16:15 uur) &
woensdag (10:15-12.15 uur)
Speelotheek Hoograven, Brede School
Duurstedelaan (m.u.v. schoolvakanties)
Meer op:
aanzetnet.nl/agenda

Elke donderdagavond, 20.00-22.00 uur
Inloopavond Historische Kring TolsteegHoograven, Buurtcentrum Hart van
Hoograven, ’t Goylaan 77
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één grote speelgoedwinkel: spelletjes,
poppen, puzzels, Lego, fietsjes, knutselspullen, verkleedkleren, collectors
items, DVD’s; er is voor elk wat wils.
Het is een prachtige gelegenheid om
voor de decembermaand alvast inkopen te doen. De speelgoedbeurs is geopend op vrijdagavond 28 oktober van
20.30 tot 21.30 u en zaterdagochtend 29
oktober van 9.30 tot 11.30 u.
Over de organisatie
Meer dan 70 vrijwilligers organiseren drie
maal per jaar een succesvolle beurs onder
leiding van Stichting BeurzenHoograven. In
het voorjaar en najaar wordt er een tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs georganiseerd en in oktober een speelgoedbeurs.
De vrijwilligers werken met veel plezier mee!
Het is ontzettend leuk om voor een klein
prijsje mooi speelgoed op de kop te tikken;
de vrijwilligers mogen namelijk als eerste
shoppen tussen al het ingebrachte speelgoed.
Verder zijn de beurzen goed voor de onderlinge contacten in de wijk en voor een beter
milieu: in plaats van speelgoed weg te gooien, gaat het door voor een volgende ronde.
Meedoen?
Stichting BeurzenHoograven is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden
om mee te helpen bij het organiseren van
de beurzen in de wijk. Je kunt je aanmelden
via www.beurzenhoograven.nl of door een
mailtje te sturen aan info@beurzenhoograven.nl. (WE)

Fonkelnieuw en vintage bij Goed Goed!
verkoop is niet altijd gedragen hoor’, vertelt
Pauline. ‘Ik koop nu en dan stukken uit failliete boedels. En ongedragen kleding die particulieren schenken, met het prijskaartje daar
vaak nog aan, maakt ook deel uit van mijn
assortiment. Verder verkoop ik gedragen
stukken waarvan een deel regelrecht vintage
is. Daar betaal je elders goud geld voor. Bij
mij kun je terecht vanaf 10 cent tot € 27,95’.
Pauline is een fervent voorstander van hergebruik. ‘Van afval kunnen weer andere producten worden gemaakt. Toch kan ik het niet
aanzien dat jaarlijks miljoenen kledingstukken worden versnipperd. Het is toch eeuwig
zonde als het milieu steeds belast wordt met
de productie van nieuwe kleding?’

Pauline l’Ortye voor haar winkel Goed Goed! (Foto: EW)

Eind 2015 besloot Pauline l’Ortye een gat in de markt in de wijk te vullen door
kleding aan de vrouw te gaan brengen die anders ongedragen bleef. Het was haar
een doorn in het oog dat niet verkochte kleding soms massaal werd vernietigd.
Of dat vaak gloednieuwe kledingstukken verweesden in donkere kledingkasten.
Op 29 april opende zij aan de W. A. Vultostraat 112 haar 60 m2 ruime winkel Goed
Goed!, waar dames uit een divers assortiment aan kleding kunnen kiezen.
Van vrijetijdskleding tot avondjurken, van Tshirts tot imitatie-bontjassen – Pauline verkoopt geen echt bont - schoenen, laarzen en
sieraden: ruim 2000 kledingstukken en een

groot aantal accessoires hangen, liggen en
staan in de goed gevulde ruimte, veelal gesorteerd op kleur, waar Pauline dan ook een
aandachtig oog voor heeft. ‘De kleding die ik

‘Regelrecht vintage’
Wat Pauline in de winkel heeft, is maar een
deel van haar totale voorraad. Achter in de
winkel staat een wasmachine, het tussenstation van het magazijn – de voormalige
bakkerij – en de winkel zelf. In het magazijn
bevinden zich nog eens zo’n 7000 kledingstukken, die nu nog niet te koop zijn. En er
hangt winkelvoorraad waar nu geen belangstelling voor is: ‘Waarom zou ik winterkleding in de winkel hangen als het buiten 30
graden is’, zegt Pauline terecht. ‘De schaarse
ruimte benut ik liever voor kleding die mensen nu kunnen dragen. Pauline hoopt nu op
een reünie van Doe Maar: ‘Bij mij hangen
de fluorescerende stukken gloednieuw in de
winkel’. Goed goed, kortom. (RB)

OPROEPEN
Buurtteam Hoograven/Tolsteeg
Het buurtteam is er voor iedereen die
problemen heeft waar hij of zij zelf niet
uitkomt. De medewerker van het buurtteam denkt met u mee en biedt concrete
hulp. We zoeken samen met u naar een
oplossing die bij u past. Het gaat erom
dat u zelf weer verder kunt en – met wat
hulp - uw problemen kunt aanpakken.
U kunt bij ons terecht met verschillende
problemen of vragen: echtscheiding,
opvoeding kinderen, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen,
schulden, eenzaamheid, overlast, onderwijs, verslaving. Voor de ouderen in de
wijk biedt het buurtteam ondersteuning
in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Bezoekadres: t Goylaan 77, telefoonnummer: 030 7400512

Wegwijzer gezocht
In de bibliotheken in Utrecht bestaat een
wekelijks spreekuur voor mensen die de
Nederlandse taal niet goed beheersen en
op zoek zijn naar taalles in de stad. Voor
de bibliotheek in Hoograven wordt nu
zo’n ‘wegwijzer’ gezocht.
Het spreekuur is op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 u. Als wegwijzer ben je
op de hoogte van wat er in Utrecht aan
taallessen bestaat. Je geeft hierover advies en suggesties. Je krijgt te maken met
mensen uit veel verschillende landen. Na
een grondige training en inwerkperiode
kun je het spreekuur zelfstandig draaien.
In Hoograven werk je vaak samen met
een collega. Je wordt begeleid vanuit de
organisatie Taal doet Meer. Je bent wekelijks 4 tot 8 uur beschikbaar, voor minimaal een half jaar.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op
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met Yvonne Blok van Taal doet Meer,
tel. 030-2947594, of yvonne@taaldoetmeer.nl.
Bridgen in de wijk
Bridgeclub de Barkel is op zoek naar
nieuwe leden en nodigt je uit om een
keer mee te spelen. Houd je van (kaart)
spelletjes als klaverjassen, hartenjagen
of boerenbridge én van gezelligheid,
dan is bridge helemaal het spel voor
jou. Moet je het nog leren? Geen punt!
Je leert het op de club en de rest van
je leven heb je er plezier van! Alleen,
maar ook als (bridge)paar, ben je van
harte welkom. De bridgeclub speelt op
woensdagavond van 19.30 tot 22.30 u in
Buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t
Goylaan 77.
Interesse? Neem dan contact op
met gertjan.kaaij@gmail.com of 0641822477

WIJKBUREAU ZUID

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

Kruising ’t Goylaan, voorrangsplein of rotonde?
Eeh, oversteekbaarheid?
Met al dat asfalt was ’t Goylaan een barrière tussen Hoograven noord en zuid. Met
verbeterde oversteekbaarheid bedoel ik dat
we noord en zuid beter met elkaar wilden
verbinden voor fietsers en voetgangers.

Wijkverkeersadviseur Robert Hoenselaar bij het voorrangsplein ’t Goylaan

Nu de werkzaamheden aan ’t Goylaan
(bijna) zijn afgerond, komen vragen
binnen over de kruising ’t Goylaan –
Constant Erzeijstraat / Hooft Graaflandstraat. Ligt er nu een rotonde op de
kruising? Of toch niet? En waarom heeft
de gemeente Utrecht hiervoor gekozen?
Wijkverkeersadviseur Robert Hoenselaar licht toe.
Robert, veel mensen geven aan een rotonde te zien in de kruising ’t Goylaan
– Constant Erzeijstraat / Hooft Graaflandstraat.
Ja, maar dat is het niet. Het is een voorrangsplein, een nieuw soort kruising die op
steeds meer plekken in Nederland wordt
aangelegd.
Wat is het verschil met een rotonde?
Op dit voorrangsplein heeft verkeer dat
op ’t Goylaan rijdt voorrang. Hadden we
van deze kruising een rotonde gemaakt,
dan zou het verkeer uit de vier verschillende richtingen gelijkwaardig zijn geweest
en was hadden we minder doorstroming
gehad. Dat komt door de omvang van de
verschillende verkeerstromen.
En waarom geen ‘ouderwetse’ kruising
met verkeerslichten?
Met een voorrangsplein kan je met minder asfalt toch de doorstroming behouden.
Met verkeerslichten hadden we net zoveel
asfalt nodig gehad als hiervoor. En de

doorstroming voor fietsers is stukken beter
geworden.
Is het voorrangplein verkeersveilig zonder verkeerslichten?
Uit voorbeelden elders in het land is gebleken dat een voorrangsplein verkeersveilig
is. Natuurlijk houden we dit goed in de gaten. Net zoals we de doorstroming in de
gaten houden. We kijken of het allemaal
in de praktijk werkt zoals we het in theorie
hadden bedacht.
Alles is gericht op de doorstroming op
’t Goylaan. Kan een auto bij drukte dan
wel de kruising op als hij uit de Constant
Erzeijstraat of Hooft Graaflandstraat
komt?
We hebben doseerlichten voor het plein
neergezet. Hiermee kunnen we heel kort
het verkeer voor het voorrangsplein stil
zetten. Het pleintje kan dan leeg stromen
zodat het verkeer uit de zijstraten erop kan.
Mensen geven aan dat ze nu nog vast
staan op de Waterlinieweg.
Het doel van de herinrichting was niet om
files daar op te lossen. Dan zouden we
meer autoverkeer naar ‘t Goylaan en naar
de stad trekken. Het doel was om de wijk
Hoograven prettiger en leefbaarder te maken voor bewoners. En we wilden de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers
verbeteren. De hoeveelheid autoverkeer op
’t Goylaan blijft in dit geval ongeveer gelijk.
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Helder. En zijn alle goede wensen uitgekomen?
Tot nu toe lijkt het goed te gaan maar we
gaan nog objectief meten. Via onderzoek
verzamelen we verschillende feiten en cijfers over verkeersaantallen en wachtrijen.
Bovendien vragen we Utrechtse bewoners
via een steekproef wat zij van de nieuw ingerichte ‘t Goylaan vinden.

Spreekuur wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 26 oktober en woensdag 23
november 2016 van 19.30 tot 20.30 uur
haar spreekuur voor bewoners in het wijkbureau aan ’t Goylaan 75. Kijk op www.
utrecht.nl/zuid voor alle data. 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 telefoonnummer 14 030
of per e-mail: zuid@utrecht.nl. Als u zich
niet aanmeldt, houdt u dan rekening met
enige wachttijd.

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: 14 030 - E: zuid@utrecht.nl W: www.utrecht.nl/zuid - : @wbzuid

