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

Nieuw Rotsoord wil weer
alle dagen open

Pannenkoekenmiddag op woensdag in Nieuw Rotsoord. (Foto: NvdB)

Wijkbewoners die op zaterdag kinderboerderij Nieuw Rotsoord willen
bezoeken staan al drie maanden voor
een gesloten hek. Er zijn te weinig vrijwilligers om bezoekers in het drukke
weekend te ontvangen. Er worden dan
ook dringend vrijwilligers gezocht voor
het theehuis en de dierenverzorging.
Vrijwilligers hoeven niet iedere week
te komen, maar zo vaak als ze kunnen.
Nieuw Rotsoord is een echt bewonersinitatief. Veel mensen zijn zich daar niet meer
van bewust, en vinden het vanzelfsprekend
dat Nieuw Rotsoord er is. Toen in 2004 de
kinderboerderij dreigde te verdwijnen, kwam
spontaan een groep buurtbewoners in actie.

Dankzij die actie is er nu al ruim tien jaar een
groene oase in de wijk waar ouders, kinderen
en andere wijkbewoners kunnen samenzijn.
Die plek kan dus alleen maar bestaan door
de vrijwillige inzet van bewoners. Een bezoeker: ‘Je vergeet dat je in een stad bent, er is
zoveel groen en rust om je heen. Ik kom hier
regelmatig met mijn kinderen en ook met
opa en oma. Wij zijn heel blij met deze plek
en de vele mogelijkheden.’
Uiteenlopende gesprekken
Vrijwilligers zijn enthousiast. Johan: ‘Ik heb
jarenlang met mijn vriendin eens in de twee
maanden op zondagmiddag meegeholpen
met de bardienst, en heb daar van genoten. Je hebt uiteenlopende gesprekken met
buurtbewoners. Bijzonder was de tijd dat
onze zoon meehielp. Hij was ongeveer vijf
jaar toen hij begon. Wat was het leuk en leerzaam dat hij in de praktijk iets kon leren afre• Pagina 1 •

kenen, in plaats van in een game. Tot hij naar
de middelbare school ging was hij er vaak bij,
soms samen met leeftijdgenoten.’
Dieren
Elze: ‘In het weekend verzorg ik om de zes
weken een middag de dieren. Dierenverzorging is goed te combineren met een bardienst, maar niet noodzakelijk. Tijdens het
verzorgen heb je veel contact met kinderen,
die je bij het werk kan betrekken. Door de
dieren heb je altijd een gespreksonderwerp.
In het begin dacht ik dat het zwaar zou zijn,
maar dat is niet zo. Het is superleuk!’ (HdR)
Heb hart voor dit unieke initiatief voor bewoners, door bewoners. Meld je aan als vrijwilliger (als individu of stel) of vraag om
informatie: beheerder@nieuwrotsoord.nl of
030-2541662.

Hoogravense middenstand
kel die zonnebrandcrème en toiletartikelen
aanbood, viswinkels, een petroleumhandel,
een brandhouthandel, een installateur van
gaskachels, kruidenierszaakjes, drogisterijen,
schilders en behangers, een handelaar in
schoonmaakartikelen en kastpapier, enkele
tabakszaken, een schoenmaker, een fietsenwinkel, een handelaar in verzekeringen, mobiele ijs- en patatkraampjes, een kapsalon
annex wasmachineverhuurbedrijf en een
heuse handel in witgoed- en audiovisuele
apparatuur, die tevens confectie en schoenen verkocht. Er reed zelfs een reclame-omroepwagen door de wijken. De middenstand
was grotendeels verenigd in de toenmalige
Hoogravense handelsvereniging.

Sigarenmagazijn L.G. Stuivenberg hoek Verlengde Hoogravenseweg - Rondweg. (Foto: HUA)

“Bijna iedereen die tussen 1930 en
1970 in onze wijken woonde deed zijn
boodschappen om de hoek of kreeg
de winkelier aan de deur”. Dat staat
in de aankondiging van de huidige
expositie van de Stichting Historische
Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH) in
de bibliotheek aan het Smaragdplein.
De expositie, die is te zien tot en met
1 april, laat het rijk gedocumenteerde
verhaal zien van de opkomst en ondergang van de middenstand in onze
wijken.
Water per emmer
Er was vaak een hechte band tussen winke-

liers en hun klanten en er ontstonden hierdoor veel anekdotes. De expositie belicht de
spitsvondigheden waarmee men elkaar op de
concurrerende aanbiedersmarkt probeerde
te overtroeven en andere elementen die de
strijd om het bestaan markeerden. Zo werd
er ooit water per emmer verkocht in de wijk,
aanvankelijk voor 3 cent per emmer, maar
door de concurrent uiteindelijk voor 1 cent:
“Wateroorlog – konkerenzie preis – tien zent
voor tien emmers – koop nou bij Hannos”,
vermeldt een kartonnen bord met felrode
letters aan de zijkant van Hannes Munnaerts’
waterkar.
Tientallen winkels
Het aanbod was groot. In de wijk had je bakkerijen, slagerijen, een bloemenhandel, aardappelhandels, groenten- en fruitzaken, cafés,
enkele zaken die zuivelproducten verkochten, een winkel in koffie en thee, een win-

Alle diensten en producten die de kleine
zelfstandigen in het verleden aanboden, worden nog altijd in de wijken aangeboden. Alleen zijn de vele specialismen verdwenen en
wordt het aanbod vaak gebundeld gepresenteerd. “De nieuwe tijd, net wat u zegt”, zong
Wim Sonneveld in 1970. (RB)

AGENDA
Kinder- en tienerkledingbeurs
• 17 maart van 20:30 tot 22:00 uur.
• 18 maart van 09:30 tot 11:30 uur. In
het Hart van Hoograven.
LE:EN Play.
9 april, 15.00 uur, muziek, film of theater. LE:EN, Heuveloord 140.
Meer op:
aanzetnet.nl/agenda

WIJKFOTO
De nieuwe bewoners van ‘De Trip’ aan de Helling zijn in volle gang met het inrichten
van hun appartementen. Zo ook de 25-jarige Wieke Hofsteenge, consultant bij een
adviesbureau op het gebied van energie en klimaat in Utrecht. Op het gemeenschappelijke dakterras op de 4e verdieping van het gebouw Briljant vertelt zij enthousiast over
het duurzame karakter van het gebouw. Wieke: “Een warmte- en koudeopslaginstallatie verwarmt en koelt de appartementen. En iedereen heeft twee zonnepanelen op het
dak. Ik ben benieuwd hoeveel ik straks teruglever aan het net!”. (Tekst en foto: EW)
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Gluren bij de buren in Hoograven
RIJNENBURGLAAN 22
Kwazi: jonge theatermakers op zoek in
de liefde: een tragikomedie over de euforie en sleur van de toekomstige dag.
Fotoreportage: Nadine van den Berg &
Elizabeth Wattimena.

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke wijkkrant
voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg

Op 19 februari was het in een aantal Hoogravense huiskamers feest: Gluren bij
de Buren is een huiskamerfestival dat plaatsvindt in alle wijken van Utrecht. Het

en Bokkenbuurt. Aanzet is een uitgave van de
Stichting Wijkkrant Aanzet en verschijnt vijfmaal
per jaar.

vloerkleed is het podium; de bank is de tribune. Per woonkamer treedt 1 act op

Nieuws of activiteiten melden?

die 3 keer een half uur speelt. Door de speciale looproutes konden bezoekers

Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,

maximaal 7 optredens van lokale acts bijwonen.

twitter naar @wijkkrantaanzet of schrijf naar
Redactie Aanzet, p/a Hooft Graaflandstraat 18,
3525 VV Utrecht.

RIJNENBURGLAAN 23
Bezwaren Fanfare: zorgt voor een bak
energie in welke woonkamer dan ook.
Samen dansen, zingen en lachen!

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

Met medewerking van

IJZERDRAADPAD 29
Emma Lou: windt nergens doekjes
om. Haar liedjes zijn goudeerlijk en
recht uit het hart. Van rustige luisterliedjes tot uptempo-popsongs met vaak een
flinke dosis humor en sarcasme.

Kumari den Ouden, Yousra Slaoui
& Het Utrechts Archief

Vormgeving
Rotterdam Vormgeving,
www.rotterdam-vormgeving.nl
Concept: Jo Design & Communication
www.jo-online.nl

Oplage
7.500 exemplaren

Volgende deadline
25 april 2017

De volgende Aanzet
verschijnt op 14 mei 2017

ZEELTSTRAAT 111
Martinus en de Mieters: intense jazz, bruisende pop, doorleefde blues en Nederlandse
liedjes met een knipoog. Een muzikale cocktail voor in de huiskamer.
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HEE BUUR

Veilig in de wijk: alert
zijn en overlast melden

Ruim tien jaar geleden kwam ik in Hoograven wonen, en sindsdien is er in onze
wijk heel veel veranderd. De haveloze
flats aan de ’t Goylaan, de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat
zijn vervangen door een fonkelnieuw
Hart van Hoograven, het Philips-gebouwtje en de gymzaal aan de Hooft
Graaflandstraat maakten plaats voor
luxe woningen en op Rotsoord werd de
handel in bouwmaterialen vervangen
door appartementen voor starters en
heel wat bedrijvigheid.
Het is vooruitgang, dat valt niet te ontkennen. De huizen zijn gewild, de winkels hebben het druk en in café Klein
Berlijn vloeit ook na het betrekken van
het definitieve pand de drank rijkelijk.
Maar toch knaagt er iets.

Het team van Afdeling veiligheid Zuid. (Foto: KdO)

Neem nou Rotsoord. Tien jaar geleden
nog een industriegebied, waar hip lounge
restaurant LE:EN als fremdkörper neerstreek in een oude metaalfabriek. De rest
van de straat werd gedomineerd door
meubelfabriek Pastoe en de motoren
van de Harley Davidson Club. Over een
paar maanden zijn op Rotsoord maar
liefst vijf restaurants en drie cafés gevestigd. Elk postzegeltje grond wordt volgebouwd met starterswoningen en creatieve bedrijvigheid, en het vindt allemaal
even gretig aftrek.

Ook in Utrecht-Zuid vinden mensen

De ruwe randjes van de wijk worden zo
helemaal gladgepoetst. Maar dat heeft
ook gevolgen, want een deel van de aantrekkingskracht van Rotsoord en Hoograven lag voor mij juist in dat ongepolijste. De Turkse supermarkt die tien jaar
geleden nog de lekkerste olijven verkocht
in een oude winkel, moest onlangs sluiten omdat de huur onbetaalbaar werd.

aantal fietsendiefstallen is gestegen.

Ik mis het Hoograven van tien jaar geleden soms. Alsof de wijk met iedere vierkante meter nieuwbouw weer een stukje
van zijn eigenheid verliest.

Hotspots
John Verheyen, senior gebiedsmanager Veiligheid van de gemeente Utrecht: ‘In Utrecht
en dus ook in Utrecht Zuid wordt heel veel
gedaan om de mensen veilig te laten wonen
en leven. Elke dag zijn wij hiermee bezig.
Onze afdeling Veiligheid Zuid zit op het
wijkbureau aan de ’t Goylaan 75. Wij houden de meldingen van overlast, diefstal of inbraak in de gaten en houden deze bij op een
plattegrond. Als er in een bepaald gebied of
in een bepaalde straat veel diefstallen of in-

Martijn van Es

veiligheid in de buurt erg belangrijk.
De laatste tijd is hierover veel te lezen
op Facebook, Twitter en in de kranten.
Fietsdiefstallen, maar ook auto-inbraken, woninginbraken en laatst zelfs
diefstal van koplampen van auto’s. De
cijfers van woninginbraak zijn gedaald
in Utrecht-Zuid, terwijl het aantal auto-inbraken gelijk is gebleven en het
Naast de gebruikelijke inzet van politie
en toezicht en handhaving kan de inzet van de buurtbewoners de veiligheid
vergroten: door samen alert te zijn en
overlast te melden.

• Pagina 4 •

braken voorkomen, zogenaamde ‘hotspots’,
ondernemen wij actie. Samen met o.a. politie, jongerenwerk en Toezicht & Handhaving
richten we ons op deze hotspots. We kijken
wat we gezamenlijk kunnen doen, maar ook
zeker wat u als bewoner kunt doen om overlast, inbraken of diefstallen te voorkomen.’
Fietsdiefstal
Onlangs was bijvoorbeeld het aantal fietsdiefstallen op de Julianaweg en omgeving
erg toegenomen. John: ‘Wij bekijken dan
wat hiervan de oorzaak kan zijn. Samen met
Toezicht en Handhaving hebben we bij deze
mensen aangebeld en voorlichting gegeven.
Veel fietsen staan hier op slot met een enkel
slot. Ons advies is dan ook: gebruik altijd een
extra goed kettingslot en maak het slot het
liefst ergens strak aan vast. Nog beter is natuurlijk, indien mogelijk, om de fietsen in de
schuur in de tuin te zetten.’
Voorlichting en Whatsapp-groepen
Verder wordt er gewerkt aan veiligheid door
het geven van voorlichting en bewoners te
betrekken en mee te laten denken. Dit gebeurt onder andere door middel van flyers,
bijeenkomsten of door het inzetten van een
extra team van Toezicht en Handhaving in
de wijk. In de wijk Zuid zijn ook verschillende Whatsapp-groepen. Hierin wordt veel
informatie over veiligheid gedeeld en indien
nodig gemeld bij politie of gemeente. Aanmelden hiervoor kan via www.utrechtalert.nl.
Contact met de afdeling veiligheid in de wijk
Zuid: via 14 030 of zuid@utrecht.nl. (EB)

Taekwon Utrecht in Hoograven
Met Taekwon Utrecht hoopt Redouan een
positieve bijdrage te kunnen leveren aan de
maatschappij. Hoograven is een multiculturele wijk. Om ervoor te zorgen dat de wijk
zich positief blijft ontwikkelen, is dialoog en
contact tussen wijkbewoners met allerlei verschillende achtergronden belangrijk. Sport,
en dus ook taekwondo, kan hierbij een prima
middel zijn.

Redouan tijdens een training. (Foto: YS)

Het is donderdagmiddag, zes uur. Zo’n 30 jongens en meisjes in witte pakken
in de leeftijd van acht tot twaalf doen gefocust aan taekwondo in een van de
gymzalen aan de Duurstedelaan. Een aantal ouders kijkt vanaf de kant toe.
Trainer en oprichter van Taekwon Utrecht
Redouan Dahmane: ‘Taekwondo is een (zelf)
verdedigingssport. Tijdens de trainingen
werken we met de kinderen aan hun motoriek en hun conditie. We besteden daarbij
ook aandacht aan gezonde voeding. Verder
zijn respect en discipline belangrijk bij taekwondo en dat krijgen de kinderen hier ook
mee. De sport doet daarnaast veel voor het

zelfvertrouwen. Het is prachtig om te zien
hoe een kind ‘groeit’ als iets ineens lukt!’
Meer dan alleen sport
In 2013 richtte Redouan Taekwon Utrecht
op. En met zo’n 100 leden, voornamelijk
jeugd maar ook 15 40-plussers, is het inmiddels een flinke sportclub in de wijk. Dat de
club juist hier gevestigd is, is niet toevallig.

Kleine stappen
Als je rondkijkt bij Taekwon Utrecht valt op
dat de vereniging voornamelijk leden heeft
met een niet-Nederlandse achtergrond. Redouan begrijpt dit wel: ‘Mensen zijn geneigd
die mensen op te zoeken bij wie ze herkenning vinden en zich daarom prettig voelen.
Maar we blijven bezig om ook andere leden
te bereiken. Zo hebben we eind vorig jaar geflyerd in de Neerlandia-buurt en mag je momenteel een keertje gratis meetrainen als je
wilt kennismaken met taekwondo. Ik nodig
wijkgenoten die interesse hebben van harte
uit!’
Eigen plek in de wijk
Taekwon Utrecht heeft de ambitie om een
eigen sportlocatie in de wijk te krijgen. De
mogelijkheden in de huidige ruimte aan de
Duurstedelaan zijn beperkt. De kinderen
dromen al van een eigen plek in de wijk, zodat de club meerdere activiteiten kan organiseren en topsport in zicht komt.
Taekwon Utrecht traint op donderdagen en
zondagen in de gymzaal aan de Duustedelaan 14A. De club is ook op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op
www.taekwon-utrecht.nl. (WtV)

Verbreding A12 start misschien met herrie
Rijkswaterstaat belooft niet dat ze bij de verbreding van de A12 beginnen met het
plaatsen van geluidsschermen. Dat blijkt uit het definitief tracébesluit dat eind
vorig jaar werd gepubliceerd. De organisatie zegt slechts toe dat zij deze wens
aan de aannemers kenbaar zal maken.
Reactie bewoners
Over de verbreding van de A12, A27 en
A28 wordt al jaren gesproken. In 2016 publiceerde Rijkswaterstaat een voorstel over
hoe de verbreding eruit kan komen te zien.
Een grote groep bewoners van Hoograven reageerde daarop. Een belangrijk punt
daarbij was de wens om als eerste stap van
de werkzaamheden te starten met de bouw
van het geluidscherm, zodat er tijdens de rest

van de werkzaamheden minder hinder zou
ontstaan.
Rijkswaterstaat is van mening dat je de bouw
van de schermen niet los kunt zien van de
verbreding van de weg. De grond waar het
scherm moet komen te staan zou in de planning van de wegaanleg tijdelijk voor andere
doelen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor opslag.
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9 meter
Een andere vurige wens van de Hoogravense insprekers wordt door Rijkswaterstaat
gehonoreerd: omdat Hoograven al heel lang
meer geluidshinder te verwerken heeft dan
wettelijk aanvaardbaar is, komt er een 9 meter hoge geluidswal. Dat is hoger dan de 7
meter die wettelijk vereist is. Ook is er ruimte
om te kijken naar zonnepanelen op de geluidsschermen.
Ad de Regt, namens de bewonersgroep betrokken bij het schrijven van de inspraakreactie, is verheugd met deze aanpassingen.
“We gaan niet in beroep, omdat dat alleen
tot vertraging leidt. Het eindelijk eens plaatsen van een deugdelijk geluidsscherm heeft
prioriteit.” (WdJ)

De bakker als ontmoetingsplek
Nederlands, Marokkaans, Arabisch, Frans
en Spaans. Negentig procent komt uit eigen
oven.’
Eén bakkerij voor iedereen
Toen de panden van Andalous en Stellaard
vrijkwamen, tipte een kennis uit de bakkerijwereld El Abouti. Hij zei: ‘Je moet een Nederlandse en een Marokkaanse bakkerij naast
elkaar openen.’ Maar El Abouti antwoordde:
‘Dat ga ik niet doen.’ In plaats daarvan wilde
hij één winkel waar iedereen zich thuis voelt,
een bakkerij van deze tijd. De kennis zag onlangs de mooi ingerichte zaak en merkte op:
‘Nu begrijp ik wat je bedoelt.’
Fata Morgana: ‘Een bakkerij van deze tijd’. (Foto: EW)

Op 2 februari 2017 opende bakkerij Fata Morgana aan de ’t Goylaan 66c/d. De
komst van de zaak in winkelcentrum Hart van Hoograven stond al maanden
aangekondigd. De aannemer moest eerst de basisvoorzieningen in het dubbele
winkelpand in orde maken. Nu kunnen buurtbewoners genieten van lekkernijen
uit verschillende culturen.
Fikri el Abouti is de eigenaar van Fata Morgana. Hij bezit nog een zaak met dezelfde
naam in Overvecht. Fata Morgana is een uit
de hand gelopen hobby. Als directeur van
het Empower Team houdt El Abouti zich
in de eerste plaats bezig met projecten voor
re-integratie, participatie en educatie. Misschien komt daar zijn filosofie vandaan: ‘Ik
wil werelden verbinden, mensen laten proeven uit een andere cultuur. Hoograven heeft

Veel keuze bij Fata Morgana. (Foto: EW)

een mooie, diverse samenstelling en de bakkerij is van oudsher een ontmoetingspunt.’
Producten uit eigen oven
Fata Morgana is een bakkerij en patisserie,
maar de zaak verzorgt ook catering en je
kunt aan een van de vijf tafeltjes ontbijten
of lunchen. El Abouti: ‘We hebben een ruim
assortiment brood, handgemaakte koekjes
en andere lekkernijen. De producten zijn

Terras
De medewerkers krijgen veel positieve reacties uit de buurt, maar ook van mensen uit
Lunetten en Kanaleneiland. El Abouti bruist
nog van de ideeën. ‘Voor de deur willen we
een terras openen met ongeveer zes tafeltjes.
Een ander plan is om maaltijden te maken
voor mensen die uit hun werk komen. En in
de zomer willen we vers gemaakt Italiaans ijs
gaan verkopen.’ (LE)

Parkeren Tolsteegplantsoen deze zomer betaald
Veel bewoners van het Tolsteegplant-

len voor het parkeren van je auto.

voorstander van de invoering van betaald
parkeren rond het Tolsteegplantsoen. De
keerzijde voor bewoners is dat parkeren ook
voor hen niet meer gratis is. Zij moeten een
vergunning kopen van €23,94 per kwartaal.

De parkeerdruk is al jaren erg hoog rond het
Tolsteegplantsoen. Geregeld zien bewoners
automobilisten hun auto parkeren om zo de
stad in te lopen of zelfs te fietsen met een
meegebrachte (vouw)fiets. Het gevolg was
dat er creatief en fout geparkeerd wordt.
Een doorn in het oog van velen.
De gemeente heeft een daarom peiling gehouden onder de 232 aan het Tolsteegplantsoen grenzende huishoudens. Van deze
groep heeft 71% (165 bewoners) gehoor
gegeven aan de oproep. 86% van hen bleek

Samenvoegen
Na dit besluit werden verschillende buurtbewoners verontrust door het vooruitzicht dat
de gemeente het rayon Tolsteegplantsoen
zou gaan samenvoegen met het rayon Rotsoord. Want door deze samenvoeging zouden
alle bewoners van de net nieuwgebouwde
flats op De Trip met hun vergunning óók op
het Tolsteegplantsoen mogen parkeren, met
hogere parkeerdruk tot gevolg. De gemeente
gaf echter aan dat voor Rotsoord maximaal
zes vergunningen worden afgegeven. De
bewoners van De Trip hebben een eigen

soen kijken er reikhalzend naar uit.
Vanaf juni is het een feit: je moet beta-
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inpandige parkeerplaats en krijgen geen extra parkeervergunning. Dit wierp een ander
licht op de zaak en de voordelen van samenvoegen zijn nu groter dan gescheiden rayons.
Zuidwaarts
De eerste bewoners ten zuiden van de Saffierlaan zijn op hun beurt bang dat de parkeerdruk in hun buurt explosief zal toenemen als parkeren op het Tolsteegplantsoen
betaald wordt. Ooit waren ze fel tegen betaald parkeren, waardoor dit gebied nu niet
meegenomen wordt met deze invoering. De
toekomst zal uitwijzen of het betaald parkeren zich verder de wijk in ontwikkelt, bijvoorbeeld richting Smaragdplein. (HO)

Daar zit muziek in: Eve McKing
She waits
Met behulp van producer George Konings
nam ze haar eerste vier nummers op, met
Hans Eijkenaar (Anouk) op drums. Haar
debuutsingle “She Waits” begeleid door een
videoclip, die ze zelf produceerde, werd op
3FM gedraaid. Dat gold ook voor haar eerste
EP “Get To Know Me”, die ze presenteerde
in een bomvol EKKO. Ze speelt in bars en
op festivals zoals Willem’s Wondere Weiland
en Koppelpop, maar ook in het voorprogramma van Bløf en Guus Meeuwis.
Gert-Jan Stehouwer (Life’s Electric) en producer Robin van Loenen (Destine) staan
haar bij de opnamen van twee nieuwe singles
bij; “Roll with the punches” is onlangs verschenen. Eve was ter gelegenheid daarvan
onlangs live in het programma van Giel Beelen op 3FM te horen. (RB)

KORT NIEUWS
Eve McKing. (Foto: Eppel Fotografie)

Met haar heldere stem en melodieuze popsongs, country en rock verovert Eve McKing (Yvon Mocking) de harten van haar
publiek. ‘Drie akkoorden en de waarheid
is alles wat je nodig hebt’, zegt de zangeres
uit Tolsteeg, die op haar 21e haar professionele zangcarriere begon. Op de podia waar

ze met vier gelijkgestemden optreedt, zoals
The Sugarfactory in Amsterdam, het legendarische Tivoli Oudegracht en De Helling
in haar eigen wijk, bruist ze van de energie.
Als voorbeelden noemt ze Alanis Morissette,
Anouk, Bonnie Raitt en Linda Ronstadt.

Mella aan de muur
Mella is een muze voor haar moeder Manju
Sharma, studente aan de HKU.
Manju’s schilderij van haar dochter werd tot
4 bij 5 meter ‘opgeblazen’ op een spandoek,
dat sinds begin februari 2017 op de hoek van
de Vronesteinlaan en de Linschotensingel
aan de muur hangt. Het werk zal er ongeveer
een half jaar blijven hangen. Daarna komt
op dezelfde plek een kunstwerk van een andere HKU-student.

Mella voor de muur. (Foto: NvdB)

Onlangs werd bekend dat Portaal pas in de
tweede helft van 2017 begint met de sloop
van de Oudegeinlaanbuurt. De slopers starten met de Nijeveldsingel, waar identieke
portiekflats staan als die aan de Linschotensingel. Die straat zal, net als de Vronesteinlaan en de Oudegeinlaan, in latere jaren kennis kennismaken met de sloopkogel. (HvD)
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Studentenwoningen
weg

Opaal-

In 2014 presenteerde Syntrus
Achmea samen met SSH plannen
voor 200 studentenwoningen op
het braakliggende terrein naast de
begraafplaats Tolsteeg aan de Opaalweg. Door veranderde regelgeving
mocht SSH niet zomaar meer samenwerken met een belegger, waardoor
de planontwikkeling vertraging opliep. Inmiddels heeft Syntrus Achmea
besloten zelf de studentenwoningen
te gaan verhuren, en wordt de tien
verdiepingen hoge woontoren verder
ontwikkeld.
Bestemmingsplan Viconaterrein vastgesteld

Afgelopen najaar hebben omwonenden van het Viconaterrein (het braakliggende terrein naast de Oranjebrug)
kunnen inspreken op een aanpassing
van het bestemmingsplan. Volgens
het plan worden in twee gebouwen
200 starterwoningen gebouwd, maar
wordt ook het monumentale fabrieksgebouw weer in ere hersteld.
De bezwaren van de omwonenden,
vooral over de parkeerdruk die deze
plannen extra zou opleveren, hebben niet geleid tot aanpassingen van
het plan. In de tweede kwartaal van
2017 besluit de gemeenteraad over
het voorstel.

WIJKBUREAU ZUID

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

Vreedzame Kinderraad Hoograven
presenteert nieuw wijkmanifest
Spreekuur wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 5 april en woensdag 3 mei
2017 van 19.30 tot 20.30 uur haar spreekuur voor bewoners in het wijkbureau aan
de ’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

De Vreedzame Kinderraad wil een prettige en veilige wijk. (Foto: 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 de ‘t Goylaan 75.

Kinderen uit Hoograven willen • We geven elkaar de ruimte om jezelf te
zijn.
een prettige, schone, natuurlijke
• Wij gooien troep in de prullenbak.
en veilige wijk om in te wonen. • Een veilige wijk, wij geven voorrang aan een film tegen pesten in première gaat.
Daarom hebben ze de krachten
Deze film is gemaakt door de kinderen van
elkaar.
de Vreedzame Kinderraad.
gebundeld.
Tien kinderen van de vijf basisscholen
uit de wijk vormen samen De Vreedzame
Kinderraad. De Vreedzame Kinderraad zet
zich in om van de wijk een leuke en veilige
wijk te maken. Zij doen jaarlijks een actie
met de scholen en denken ook mee over
bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw
speeltuintje. Onlangs hebben zij een wijkmanifest gemaakt. Hierin hebben de kinderen opgeschreven wat zij belangrijk vinden
en waarmee zij aan de slag gaan:
• Onze wijk is natuurlijk, dat laten we
zien.

Om het wijkmanifest gerealiseerd te krijgen, heeft de Kinderraad de hulp van andere kinderen nodig. Maar zij hebben ook uw
steun nodig, als bewoner van de wijk. Hoe
kunt u de kinderen meehelpen? Door mee
te denken en mee te doen. Help actief mee
om de vier aandachtspunten samen met de
kinderen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door afval in de prullenbak te gooien.

In de maand maart wordt op alle scholen in
de wijk het manifest feestelijk onthuld door
de Kinderraad. Daarnaast wordt op woensdag 10 mei een manifestatie Vreedzame
Wijken georganiseerd, waar in het bijzijn
van wijkwethouder Lot van Hooijdonk,
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DE VREEDZAME KINDERRAAD (VKR) is onderdeel van de
Vreedzame Wijk. De Vreedzame
Wijk is een initiatief van de gemeente Utrecht. De doelen van het
programma Vreedzame Wijk zijn
onder meer dat kinderen conflicten
kunnen oplossen, worden betrokken bij hun omgeving en hun veiligheidsbeleving toeneemt. Meer informatie: www.devreedzameschool.
net > Vreedzame Wijk

