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Kort nieuws
UITHOFLIJN RIJDT TOT VAARTSCHE
RIJN

De tramlijn van het Centraal Station
naar De Uithof gaat pas in 2019
volledig rijden, waardoor station
Utrecht Vaartsche Rijn voorlopig
het beginpunt van de tram wordt.
Momenteel wordt onderzocht hoe
de toenemende drukte op buslijn 12
tot 2019 kan worden opgevangen.
Een van de scenario’s is het laten
stoppen van intercity’s op station
Vaartsche Rijn.
VOETBAL VOOR ONDER DE 12

Tekst & Fotografie: Timo Agema

Eens per jaar mag het: Gluren bij de buren! Op
zondag 11 maart vond in Utrecht voor de vijfde keer
dit “huiskamerfestival” plaats.

Tekst: Ron Brouwer | fotografie: De Fietsenmaker

Op 2 januari ging de champagne open in winkelcentrum Hart van Hoograven. Emile Binkhuysen
vierde daar de sleuteloverdracht van Ekeris Fietsplezier. De 300 m2 grote winkel aan de ‘t Goylaan,
is dit jaar door voormalig medewerker Frank Visser overgenomen en gaat verder onder de naam De
Fietsenmaker.
In 1926 begon de grootvader van
Emile Binkhuysen aan de Gansstraat
de eerste van een half dozijn winkels
die de familie sindsdien heeft
gedreven. Binkhuysen was zelf op zijn
tweeëntwintigste in de zaak, inmiddels
aan de Julianaweg, gekomen. Het
gezin woonde destijds boven de
winkel, wat in die tijd eerder regel
dan uitzondering was. In de late jaren
‘90 nam hij de zaak over van zijn
vader. Later kwamen er winkels van
Ekeris aan de Marco Pololaan en in
Overkapel. Die behoren inmiddels tot
het verleden; tegenwoordig bevindt
Ekeris Fietsplezier zich nog aan de
Nachtegaalstraat in de vorm van een
Giant Store en in Maarssen.
VEEL VERANDERD

“De afgelopen decennia is er veel
veranderd in Hoograven”, vertelt
Binkhuysen. “De binnenstad komt
steeds dichterbij. Hoograven was
voorheen een gemêleerde wijk waar
veel arbeiders woonden met hun
betrekkelijk traditionele gezinnen
met kinderen. Nu wonen er veel
tweeverdieners in de wijk. Tijdens de
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vernieuwing van Hoograven hebben
een aantal ondernemers overwogen
om vastgoed te kopen. Dat is niet
gelukt. In plaats van het huurcontract
te verlengen met tien jaar, heb ik de
zaak in goede onderlinge samenspraak
overgedragen aan Frank Visser, die acht
jaar bij me had gewerkt.”

onmogelijk tegenop”, vult Binkhuysen
aan. “Echt fietsplezier gaat om beleving.
Dat garandeer je alleen maar door
aandacht en kwaliteit, service en
nazorg, exclusiviteit en vakmanschap.
Dat betekent hard werken en passie
voor het vak”.
HOOP VOOR DE TOEKOMST

“Echt fietsplezier
gaat om beleving.”
Visser: ''Er kleeft geheel ten onrechte
een negatief imago aan het vak van
fietsenmaker. Veel Nederlandse
fietsenmakers naderen momenteel
hun pensioen. En dat is een probleem,
want weinig jongeren interesseren zich
voor het vak. Daardoor is er nu al een
tekort en dat zal de komende jaren
alleen maar oplopen. Als je je dan ook
nog wilt toeleggen op racefietsen is
het helemaal lastig. Want die vergen
precisiewerk dat je alleen in de praktijk
kunt leren”. “Daar kan het Internet,
onze enige wezenlijke ‘concurrent’,

Ruim 15 jaar geleden kwam Visser als
student terecht in dit vak. “De droom
om een zaak voor mezelf te hebben is
er altijd geweest. Ik merk dat ik anders
aankijk tegen bepaalde veranderingen
dan de huidige generatie fietsenmakers.
Mooi dat ik nu de kans heb om alles
op mijn manier te gaan doen. Ook
vanuit de wijk krijg ik veel enthousiaste
reacties op de overname, die we op 8
april met onze klanten en fietsvrienden
gaan vieren. Dan is de gefaseerde
aanpassing van de winkel een feit”.
Binkhuysen: “Wat dat betreft heb ik
goede hoop voor de toekomst: Ik
hoop dat Frank het net zo lang gaat
volhouden als ik”.

Het moet
het meest
laagdrempelige
festival van Nederland zijn:
huiskamers in de hele stad openen
gratis hun deuren voor het publiek. Er
is muziek, cabaret, theater en dans.
Een kleine kennismaking met enkele
deelnemers uit Hoograven.
SIMPLE SONGS

Op de ´t Goylaan kon singer-songwriter
Boudewijn Tinholt in zijn eigen
huiskamer zijn zelfgeschreven simple
songs ten gehore brengen. “Liedjes
komen vaak zomaar in me op, dat gaat
vanzelf. Daarna hoef ik ze niet meer
te repeteren. Ik onthoud ze meestal
gewoon. De meeste nummers begeleid
ik op akoestische gitaar, maar de
elektrische Fender-gitaar komt ook wel
eens uit de koffer.”

Eens per jaar
mag het: Gluren bij
de buren!

BIJ OLAF

In de Jan van Arkelstraat maakte
het trio ‘Bij Olaf’ zijn opwachting. Dat
mogen we letterlijk nemen, want Olaf
en zijn partner Linda zijn de eigenaars
van de ruime huiskamer. “Manette, de
zangeres, kent ons en zocht nog een
huiskamer om op te treden,” zegt Olaf.
“Zij heeft ons opgegeven, dus ik heb
zelf geen moeite hoeven doen om een
optreden in ons huis te krijgen.”
CABARET AAN DE CONSTANT
ERZEIJSTRAAT

Roel en Margot zijn al “routiniers” als
gastheer en –vrouw van Gluren bij de
Buren. Dit jaar trad kleinkunstenaar Dr.
Anders op in hun huis aan de Constant
Erzeijstraat. “Cabaret vind ik zelf het
leukst,” zegt Margot. Qua publieke
belangstelling hebben ze alle uitersten
al meegemaakt, “Er heeft een band
gespeeld in ons kleine huiskamertje,
waarbij 54 mensen zijn komen kijken.
Maar we hebben ook eens twee man
publiek gehad.”
Gluren bij de buren gemist? Volgend
jaar is er weer een mogelijkheid. Kijk
op glurenbijdeburen.nl voor meer
informatie.

Footy op de Verlengde
Hoogravenseweg biedt sinds kort
voetbalsessies aan voor kinderen
onder de 12. Voetballertjes zonder
club kunnen spelenderwijs
hun techniek verbeteren en
eigenschappen ontwikkelen die
ook buiten het voetbalveld relevant
zijn. Elke week staat een nieuw
trucje centraal. 6 sessies van een
uur kosten 30 euro, en je ontvangt
na afloop een certificaat. Meer
informatie op footy.eu.
LONGA ZOEKT TRAINERS

Gymnastiekvereniging Longa Utrecht
zoekt nieuwe train(st)ers en
assistenten voor diverse turngroepen
te Utrecht. Het zijn volle groepen
met enthousiaste, ambitieuze
gymnasten die wel van een
uitdaging houden. Aanmelden kan
via de website: longa-utrecht.nl.
40 JAAR BEURZEN HOOGRAVEN

Op vrijdagavond 16 maart en
zaterdagochtend 17 maart is er een
grote kinder- en tienerkledingbeurs
in het Buurthuis Hart van Hoograven,
’t Goylaan 77 in Utrecht. De beurzen
bestaan dit jaar 40 jaar en worden
georganiseerd door vrijwilligers.
Meer informatie:
beurzenhoograven.nl.
NIEUW ROTSOORD ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord
zoekt met spoed vrijwilligers
voor dierenverzorging en in het
theehuis. Aanmelden kan via 0302541662, nieuwrotsoord.nl of op de
kinderboerderij.
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STEMMEN OP JE BUURMAN
tekst: Wybren de Jong en Martijn van Es | fotografie: Elizabeth Wattimena en Nadine van den Berg

Op 21 maart mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wijkkrant Aanzet
sprak met zes verkiesbare wijkgenoten over wat zij willen bereiken.
LIJST 5: ROMMEL EN VEILIGHEID

Tim Schipper kent Hoograven op zijn duimpje. De lijsttrekker
van de SP woont aan de Huis te Vlietlaan, op 100 meter van
zijn geboortehuis in Nieuw Hoograven-Zuid. Hij zit al 12 jaar in
de raad, vanaf 2007 als fractievoorzitter.

LIJST 2: MEER GROEN EN GOEDE WIJKAGENTEN

Julia Kleinrensink, studente en de nummer 7 van GroenLinks,
woont al 4,5 jaar in de wijk. Eerst in een studentenwoning,
maar nu in De Saffier, het complex in Tolsteeg waar ouderen
en jongeren samenwonen.

Klaas Verschuure
(D66)
LIJST 1: VOORAL PRETTIG WONEN

D66-lijsttrekker Klaas Verschuure woont alweer sinds 2008
aan de Julianaweg. Maar hij komt al langer in Hoograven.
Zijn middelbare schooltijd bracht hij door aan de P.F. van
Overbeeke Middenschool aan de Barnsteenlaan.

“De campagneperiode is een gelegenheid om de wijk beter
te leren kennen. Wat opvalt is de vraag naar meer groen.
Bijvoorbeeld op Rotsoord. Dat is iets waar GroenLinks graag
werk van zou maken.”
“Ik merk echt dat de bewoners in de wijk echt wisselend over
de ’t Goylaan denken. GroenLinks kiest ervoor dat de fietser
en voetganger meer ruimte krijgen. Maar dat betekent niet
dat we de situatie niet monitoren.”
“Tenslotte merk ik wat een impact de autobranden op de wijk
hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat de daders opgepakt
worden. Maar even belangrijk is het om het probleem bij de
wortel aan te pakken. Dat doe je door goede wijkagenten
te hebben, die een verbindende rol kunnen spelen en meer
aandacht te hebben voor het jongerenwerk.”

“Als de mensen mij aanspreken, dan gaat het vooral over hoe
prettig ze wonen in Hoograven. Maar daarna vaak over het
nieuwe inzamelen. De nieuwe restafvalcontainers, ik heb er
een vlak voor de deur, zijn vaak niet te openen. Ik heb een
motie ingediend met het verzoek om het mogelijk te maken
om in alle containers van de wijk je afval te kunnen gooien,
met een sticker op de container waar de dichtstbijzijnde
alternatieve container staat. De wethouder heeft de
motie alleen nog niet uitgevoerd. Dan komen er al snel
vuilniszakken te staan. Daarnaast worden de kliko’s niet altijd
opgehaald. Ik heb zelfs de wethouder gebeld om te melden
dat dit echt niet kan.“
“Over de ’t Goylaan gaat het vaak. En vooral de
verkeersveiligheid van het voorrangsplein vind ik ook een
probleem. Als voetganger, fietser en automobilist ben ik daar
bijna betrokken geweest bij een ongeluk. Maar voor de rest is
het een succes. Automobilisten realiseren zich steeds meer
dat het geen doorgaande route meer is tussen Lunetten en
Kanaleneiland, maar een wijkontsluitingsweg. Alleen in de
spits sta je net als vroeger nog steeds vast.”
“Ook de autobranden hebben grote impact op onze
wijkbewoners. De daders denken dat het een overtreding
is vergelijkbaar met vernieling. Terwijl de gevolgen veel
groter zijn. Criminaliteit los je niet op door meer camera’s
op te hangen, hoewel ook dat soms kan helpen. De beste
oplossing voor criminaliteit is nog steeds een diploma. Dus
daar moeten we op inzetten.”
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“De rommel bij de afvalbakken vinden veel mensen storend.
Soms staan er hele bankstellen naast, maar vaak ook gewoon
veel vuilniszakken. De SP zou graag zien dat ze gewoon
opengezet zouden worden, zodat het makkelijker wordt voor
mensen. Wij willen ook niet dat gemeten wordt hoe vaak
mensen spullen wegbrengen. De volgende stap is dan dat er
bepaald gaat worden voor dat gebruik. En daar zijn we tegen.”

Rick van der Zweth
(PvdA)
LIJST 4: SAMEN ÉÉN WIJK ZIJN

Voor Rick van der Zweth, lijsttrekker van de PvdA, kwamen
de problemen met vuurwerk in de wijk rond de jaarwisseling
wel heel dichtbij. Tegenover zijn huis aan de Detmoldstraat
ging een auto in vlammen op, even verderop brandde een
vuilnisbak uit en bij zijn onderbuurvrouw werd vuurwerk op
het balkon gegooid. “Daar ben ik ontzettend van geschrokken.
Ik woon hier sinds afgelopen juni en had natuurlijk wel van de
problemen gehoord, maar dit was wel heftig.”

“Ik rij zelf ook regelmatig over de ’t Goylaan, en ik merk dat
ik het voorrangsplein zelf zoveel mogelijk mijd. Je krijgt daar
zoveel informatie te verwerken dat je snel iets over het hoofd
ziet. Wat mij betreft moet dat nog eens aangepakt worden.
Voor de rest geloof ik wel dat er even veel verkeer over de ’t
Goylaan heen gaat als vroeger. Het wordt alleen te druk als
de Waterlinieweg vaststaat of de A12.”
“Ik hoop dat die jochies die verantwoordelijk zijn voor de
autobranden hebben snel gepakt worden. Maar dan is het
wel nodig dat iedereen met informatie dat ook durft te
melden. En daarvoor is het nodig dat er wijkagenten zijn die
gekend worden door de buurt en vertrouwd. In Maarssen
betalen ze zelf extra voor meer politieinzet. Dat zouden ze in
Utrecht ook moeten doen.”

“We moeten ervoor zorgen dat we de komende jaarwisseling
heel goed voorbereid zijn. Het is niet zo dat we niet sterk
genoeg zijn, maar we waren gewoon te laat. Het is maar
een kort piekmoment, waar je je goed op kunt voorbereiden
door onder meer te zorgen voor meer handhaving op straat,
flexibel cameratoezicht en buurtpreventie.”

Julia Kleinrensink
(GroenLinks)

“Hoograven is echt een ontzettend diverse wijk. Hier woont
alles door elkaar. Oud, jong, rijk, arm, alleenstaanden,
gezinnen, noem maar op. Het is belangrijk dat we die
diversiteit koesteren, maar toch samen één wijk zijn waarin
we minder langs elkaar heen leven en met elkaar in contact
blijven. De PvdA is echt ontzettend trots op wat er in
Hoograven is bereikt de afgelopen jaren, maar het kan nog
steeds beter. Door bijvoorbeeld meer betaalbare woningen,
betere armoedebestrijding en sportvoorzieningen in de wijk.”

Tim Schipper
(SP)
vervolg op pagina 6
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Vervolg stemmen op je buurman

LIJST 9: EEN DIVERSE, BETAALBARE WIJK

De kans dat Felix Kievit, de nummer 19 van Student en
Starter, in de gemeenteraad komt is niet zo groot. Maar dat
belet de afgestudeerde socioloog niet om een duidelijke visie
te hebben op de wijk waar hij sinds 2016 woont.

Bert van Steeg
(CDA)

Carnaval op
het schoolplein

“Het is mooi dat de binnenstad steeds groter wordt. Dat
brengt voorzieningen en banen die er anders niet zouden
komen. Maar de wijk moet wel betaalbaar en aantrekkelijk
blijven voor de mensen die er nu al wonen. De gemeente
kan daarvoor zorgen door actief te zorgen voor een goede
mix van sociale en particuliere huurwoningen en betaalbare
koopwoningen. Ook alternatieve vormen, zoals De Saffier
waar ik woon, kunnen bijdragen aan die diversiteit.”
“Voor de veiligheid geloven wij niet in meer cameratoezicht.
Als iemand echt een auto in brand wil steken, dan zoekt hij
wel een plek waar hij niet in beeld is. Je kunt beter investeren
in de buurt, preventief in gesprek gaan met mensen,
verveling bestrijden en de wijkagent meer armslag geven.”

LIJST 6: OP TIJD VEILIG THUIS ZIJN

In de tien jaar dat Bert van Steeg, de nummer 2 van het
CDA, in Hoograven woont, is er veel veranderd. “De wijk is
echt een stuk verbeterd, maar er leven nog steeds groepen
langs elkaar heen. Het is belangrijk dat mensen elkaar
tegen komen. Vandaar dat het CDA het belangrijk vindt dat
verenigingen steun krijgen van de gemeente.”
“Criminaliteit zoals autobranden moet hard aangepakt
worden. We moeten duidelijk zijn wat wel en niet kan
en zorgen dat bewoners zich veilig voelen. Dat kan
bijvoorbeeld door meer cameratoezicht. Het CDA heeft in de
gemeenteraad voorgesteld om ook dashboardcamera’s in te
zetten.”
Van Steeg woont in het Hart van Hoograven, maar werkt
buiten de stad. “Zelf rij ik elke dag in de spits over de
’t Goylaan. En sta daar dus vaak vast. Daar had bij de
herinrichting toch meer aandacht moeten zijn voor de
doorstroming. Aandacht voor fietsers en voetgangers is
belangrijk, maar in veel gezinnen gaan de ouders met de
auto naar het werk. Die moeten wel op tijd thuis kunnen zijn.
En zeker met de ontwikkeling van elektrische auto wordt de
luchtvervuiling steeds minder groot. Wat mij betreft had die
tweede baan niet weg gehoeven.”
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Wijkfoto

Felix Kievit
(Student & Starter)
EN VERDER
Ook de ChristenUnie heeft een kandidaat uit
Hoograven, op plaats 22, maar kon helaas niet
meewerken aan dit artikel. De overige partijen
hebben geen kandidaat die in onze wijk woont. Kijk
voor hun speerpunten voor Hoograven, Tolsteeg,
Rotsoord en Bokkenbuurt op www.aanzetnet.nl

In Utrecht wordt Carnaval misschien niet zo groots
gevierd als in het zuiden van het land, maar op
de katholieke basisschool St Jan de Doper aan de
Rijnhuizenlaan weten ze er wel raad mee. De hele
week stond in het thema Carnaval. De kleuters knipten
slingers en bliezen ballonnen op. Ze tekenden zichzelf
in carnavalskleding, begonnen een gekke-klerenwinkel
en maakten praalwagens van Lego. Op carnavalsvrijdag
was er een open podium met spetterende optredens.
En tijdens het speelkwartier schalde luide hoempapamuziek uit grote speakers. Natuurlijk kon de polonaise
niet ontbreken. Met als gevolg prachtig uitgedoste
kleuters hossend met hun juffen over het schoolplein.
tekst en fotografie: Elizabeth Wattimena
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“ALS JE IETS ECHT WILT, DAN GAAT
HET GEBEUREN”

STICHTING ZUIDBUS ONTVANGT 10.000 EURO VAN
HET ORANJE FONDS

tekst: Loulou Edelman | fotografie: Michiel van Beers

Stichting Zuidbus krijgt een bijdrage van 10.000 euro van het
Oranje Fonds voor de aanschaf van een nieuwe bus. Deze gaat de
vorige bus vervangen die eind 2017 door brandstichting verloren
ging. Twee andere fondsen hebben ook een bijdrage toegezegd
en het besluit van een vierde fonds wordt binnenkort verwacht.

tekst: Wendy Lambers | fotografie: Nadine van den Berg

Sinds 1 februari is beautyen kapsalon York aan het
Smaragdplein in handen van
de Iraanse Pari Fanaei. Een
bijzondere vrouw met een
inspirerend verhaal.
Pari vluchtte zeven jaar geleden
op 32-jarige leeftijd uit Teheran. Ze
woonde de eerste drie jaar in een
asielzoekerscentrum, totdat ze een
verblijfsvergunning kreeg. Met die
verblijfsvergunning in handen wilde
ze aan de slag, maar eerst had ze een
woning nodig. Dat is niet makkelijk,
daar weten we alles van in Utrecht.
Uiteindelijk kwam ze via kennissen uit
de kerk in Bilthoven terecht. Pas vijf
maanden later vond ze haar eigen huis.
“Ik wilde zo graag iets doen, mijn vak
weer oppakken. In het AZC knipte ik
vrouwen en deed ik hun wenkbrauwen.
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Ik ben altijd kapster geweest, net als
mijn moeder. En ik wilde dolgraag weer
aan het werk als kapster.”
DE TAAL LEREN

“Zodra het kon, ben ik begonnen
met Nederlands leren.” Ze leerde in
anderhalf jaar Nederlands op MBO
niveau. Ze volgde een opleiding om
ook in Nederland als kapper te kunnen
werken en was ze ook nog vrijwilliger
bij de voedselbank. “Om de taal beter
te leren en zo mijn kansen op werk te
vergroten, besloot ik na mijn opleiding
om stage te gaan lopen en zo kwam ik
hier in de wijk terecht. Bij York op het
Smaragdplein mocht ik aan de slag
als kapster en met mijn specialiteit:
epileren op zijn Iraans/Afghaans. Dat
is epileren met een draadje (threading,
red.). Zo bouwde ik binnen korte tijd
een vaste klantenkring op. Mijn klanten

zijn eigenlijk mijn vriendinnen, we
praten over van alles, we drinken thee
of koffie samen en ze komen daarom
ook graag terug. En door te praten leer
ik steeds beter Nederlands”

“Mijn klanten
zijn eigenlijk mijn
vriendinnen”
Pari is ambitieus. Samen met de
mede-eigenaar wil ze een tweede zaak
openen. “Mijn werk voelt ook helemaal
niet als werk, het is mijn hobby. Ik doe
het met mijn hart. Iedereen is welkom,
en ik wil dat deze zaak een plek wordt
waar iedereen van elke kleur en geloof
zich thuis voelt.”

De Zuidbus vervoert minder mobiele
ouderen uit Tolsteeg, Hoograven,
Rivierenwijk en Lunetten naar de
bingo, soos en eetclub. Ook kunnen
ouderen vanaf maart met de bus mee
voor uitstapjes met bestemmingen als
Amerongen, Spakenburg en de Kaapse
Bossen.

“Iedereen leefde
intens met ons
mee.”
HARTVERWARMEND

Eric Olivier is vrijwilliger voor de
Zuidbus. Olivier: “De ouderen die ik
spreek, zijn zonder uitzondering zeer
verbolgen over de laffe brandstichting.
We hebben aardig wat donaties
gekregen van ouderen, ook van enkele
passagiers van de Zuidbus. Dat vonden
wij als bestuur hartverwarmend.
Iedereen leefde intens met ons mee.”

HAARLEM SJOPPER

Hoe komt de stichting nu aan een
nieuwe bus? Olivier: “Het Ouderenfonds
bood ons twee mogelijkheden. We
hebben ervoor gekozen de Haarlem
Sjopper over te nemen van de
collegaorganisatie in Haarlem. Die bus
is nagenoeg nieuw en precies wat we
zoeken. We hopen hem snel in gebruik
te kunnen nemen!”

Hee buur
BURENBESTUUR
Voor deze wijkkrant mocht ik vier
kandidaten voor de gemeenteraad
die in Hoograven of Tolsteeg
wonen interviewen. Dat vroeg wat
voorbereiding. De gemeentelijke
website publiceerde een handig
overzicht welke kandidaat in
welke wijk woont. En dan valt het
opeens op: de wijk waar de meeste
lijsttrekkers wonen is niet de
binnenstad of Oost, maar is de wijk
Zuid.
Drie lijsttrekkers (van D66, PvdA
en SP) wonen allemaal in het
verspreidingsgebied van deze
wijkkrant. Daarnaast is ook de kans
best groot dat een Hoogravense
kandidaat van het CDA (op 2) en een
GroenLinks kandidaat (op 7) in de
raad terecht komt. Grote kans dus
dat je binnenkort in de supermarkt
een raadslid of wethouder
tegenkomt.
Ik heb nog geprobeerd er een
grotere lijn in te ontdekken, maar
die is eigenlijk niet te vinden. Wat
je kan zeggen is dat Hoograven
voor veel verschillende mensen
een mooie plek is om te wonen.
Tim Schipper van de SP woont al
heel lang aan de Nijeveldsingel, de
Julianaweg waar Klaas Verschuure
(D66) woont is al heel lang populair
bij links-liberale gezinnen en Nieuw
Hoograven-Noord is natuurlijk een
ideale starterswijk, die de jonge
PvdA-lijsttrekker Rick van der Zweth
aangetrokken zal hebben.

TROTS GEVOEL

Olivier kijkt uit naar het einde van
alle hectiek. “Er moest na de brand
zo ontzettend veel geregeld worden.
Dat heeft vele uren gekost. Gelukkig
hebben we daarmee de best denkbare
resultaten geboekt. Toen ik eind 2013
begon als chauffeur bij de Zuidbus
had ik geen idee wat me te wachten
stond. Maar het als bestuurslid mede
verantwoordelijk zijn voor het wel en
wee van deze kleine organisatie is heel
leerzaam en geeft me een trots gevoel.”

Wat ik vooral mooi vind is dat dit de
kans geeft om niet aan een raadslid
uit een ander deel van de stad uit
te moeten leggen, waarom het in
Hoograven beter kan, maar dat je dat
kan vertellen aan je eigen buurman.
Die zal waarschijnlijk toch net iets
beter kunnen voorstellen wat je
bedoelt. Omdat hij net als jij elke dag
gebruik maakt van de ’t Goylaan,
of bang is dat zijn eigen auto in de
brand wordt gestoken.
Wybren de Jong
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Colofon
OVER AANZET

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

Timo Agema, 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, Marleen
Schlichting (fotografie) & Elizabeth
Wattimena (fotografie)
MET MEDEWERKING VAN

ROTSOORD FESTIVAL: WORKSHOPS IN KUNSTCARAVANS
EN OPTREDENS
tekst: Evelien Baljet

Op zaterdag 21 april van 12.00 tot 19.00 uur is het Rotsoord festival
bij de Helling. Op het plein tussen camping Ganspoort en Klein
Berlijn staan allemaal kunstcaravans van Tour d’Artistique.
In de caravans zijn verschillende
workshops te volgen, zoals creatief
schrijven met DUIC, theater, LP’s
schilderen en bouwen met K’nex. Er
treden verder singer-songwriters op en
er is een lezing over hoe je zelf een Tiny
house bouwt. In de bioscoopcaravan
draaien video’s van vroeger uit
de wijk. Voor de kinderen is er de
knuffelcaravan. Kinderen willen het
liefst met alle knuffels tegelijk spelen.
Het Rotsoordfestival is op zaterdag 21
april gratis te bezoeken van jong tot
oud.

gebruikt en redelijk
snel afgeschreven.
Door de Tour
d’Artistique krijgen
deze caravans een
tweede leven. De
caravans zijn een
soort mini museum. De intimiteit
van de caravan gecombineerd met de
impact van een verzameling. Het idee
is afkomstig van kunstenaar Pet van de
Luijtgaarden.
Meer informatie: www.tourdartistique.nl.

TOUR D’ARTISTIQUE

Hoe is het idee van de Tour d’Artistique
ontstaan? De meeste caravans worden
maar een korte periode van de zomer

Mariska Vollering en Eveline de Vries
VORMGEVING

Rotterdam Vormgeving,
www.rotterdam-vormgeving.nl
DRUK

Drukzo, Rotterdam

EEN NIEUWE PIZZERIA IN
DE WIJK
tekst: Hanneke de Reus

OPLAGE

7.500 exemplaren
VOLGENDE DEADLINE

15 april 2018
DE VOLGENDE AANZET

verschijnt begin mei 2018
KIJK OOK OP INTERNET

www.aanzetnet.nl
TWITTER:

@wijkkrantaanzet
Met steun van het Initiatievenfonds
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ROUTE 66
Mariska en Eveline gaan op
reis in de wijken Hoograven,
Tolsteeg en Bokkenbuurt en
ze nemen ‘Route 66’. Ze zijn
benieuwd wat ze allemaal
tegenkomen. Eerste stop:
Julianaweg 66.
Hoe heet je, hoe oud ben je en wat is
je beroep?
Ik heet Ineke Akkerman, ik ben 65
jaar en ik ben consulent voor de Wet
maatschappelijke Ondersteuning.
Met wie woon je hier?
Nu met mijn man, vroeger ook met
onze drie dochters.
Hoelang woon je al op Julianaweg 66?
27 jaar.
Wat doe je allemaal in de wijk of wat
heb je gedaan?
Ik ben perkhoofd van rozenperk
nummer 8. Samen met drie andere
personen ben ik actief op dit perk, maar
meer hulp is altijd welkom. Ik zit ook in
een muziekgroep met blokfluit, cello,
fagot en dwarsfluit. Ik speel dwarsfluit.
We repeteren om de week met z'n
vijftienen.

fotografie: Marleen Schlichting

Wat vind je leuk en minder leuk van
Hoograven?
Ik vind de ruimte in de straat fijn. Minder
leuk vind ik het drukke autoverkeer in
de straat en het afval dat op straat ligt.
Wat heb je vanmorgen gegeten?
Yoghurt met cruesli en fruit.
Wat is je favoriete
televisieprogramma?
Ik hou van schaatsen kijken.

Met wie zou je heel graag een kopje
thee drinken?
Met Ireen Wüst.
Hoe vind je het om op nummer 66 te
wonen?
Leuk! Hiervoor woonde ik op de
Verlengde Hoogravenseweg 88. En ik
heb jarenlang op nummer 22 gewoond.
Als ik ooit verhuis, moet dat naar
nummer 44.

LOTGENOTEN DIE KWARTIERMAKEN EN WILLEN
KNOKKEN TEGEN SOCIALE UITSLUITING
tekst: Henk van Diepen

Sinds december is op de W.A. Vultostraat 112 Pizzeria Fatta A Mano
gevestigd. Fatta A Mano betekent “handgemaakt”. Dat is wat alle
gerechten zijn, elke dag weer opnieuw met het gebruik van verse
ingrediënten.
De eigenaar, Ali el Bachiri, is geboren in
Utrecht. Hij verliet de stad om jarenlang
elders ICT- projecten te leiden, maar
7 maanden geleden besloot hij om
zich weer in Utrecht te vestigen. Ali: “Ik
ben me gaan realiseren hoe snel de
tijd is gegaan en herinneringen dreven
weer naar boven. Eén van de leuke
ervaringen was mijn bijbaantje bij The
Orginal Pizza Company, die destijds
op de Vultostraat 47 gevestigd was.
Na een bezoekje aan de Vultostraat
begreep ik dat de Pizzeria al jaren
geleden was gesloten. Ik zag toen ook
een leegstaand winkelpand in de straat.
Dit maakte de ondernemer in mij los,
dit moest een teken zijn en 6 maanden
later was Pizzeria Fatta A Mano een feit!”

VERBINDING

Alle gerechten kunnen voor zes euro
afgehaald worden. Ook worden de
gerechten bezorgd, voor een hogere
prijs, maar inclusief een gratis drankje.
Ali zoekt nog naar meer verbinding met
de wijk, zodat ook hij een steentje kan
bijdragen. Dus mocht u ideeën hebben,
dan hoort hij dat graag. Door het succes
zoekt hij personeel (koeriers, bakkers,
keukenhulp en telefonisten). Ali: “Ik zou
het geweldig vinden om meer samen te
mogen werken met mensen uit de wijk”.
Meer informatie:
www.pizzeriafattaamano.nl.

In een zaaltje in buurthuis Hart
van Hoograven verzamelt
zich een groepje vrouwen
en mannen. De koffiepot
en paaseitjes gaan rond en
er wordt in het begin veel
gelachen. Men kent elkaar
van een wekelijkse- ‘steun en
leun’-lotgenotengroep voor
mensen met een psychiatrische
achtergrond. Maar deze
dag zijn ze, samen met twee
sociaal makelaars van Vooruit
en Buurtteam Hoograven/
Tolsteeg, in vergadering bijeen
als de in 2018 opgerichte groep
‘Kwartiermaken Hoograven’.
‘Kwartiermaker’ is oorspronkelijk een
militaire term voor troepen die vooruit
worden gestuurd om voorbereidingen
te treffen voordat de rest van de
soldaten arriveren. Tegenwoordig

duikt de term kwartiermaken ook op in
managerstaal en in de sociale sector;
in de betekenis van streven naar een
gastvrije samenleving voor kwetsbare
mensen die door hun beperkingen met
sociale uitsluiting te maken hebben.
Kwartiermaken is een poging een
maatschappelijk klimaat te bevorderen
waarin meer mogelijkheden ontstaan
voor deze mensen om erbij te horen in
een prettige veilige omgeving.
ONTWIKKELEN TOT COACH

Kwartiermaken Hoograven richt zich
op verschillende en elkaar soms
overlappende groepen. Naast op
(ex-)GGZ-patiënten, die zich kunnen
ontwikkelen tot ervaringsdeskundigecoach, ook op bijvoorbeeld
laaggeletterden en mensen met een
verstandelijke beperking. Maar ook
eenzaamheid onder ouderen is een
beperking.

Ook eenzaamheid
onder ouderen is
een beperking
De groep kwartiermakers wil eerst
inventariseren waar mensen in de
wijk zoal tegenaan kunnen lopen en
later activiteiten voor hen organiseren.
In de gesprekken blijkt bijvoorbeeld
dat kwetsbaren problemen kunnen
krijgen met officiële instanties zoals
woningcorporaties. Ook komt het in
wooncomplexen voor, dat ouderen zich
buitengesloten voelen omdat ze buiten
de groep vallen. Ook voor deze groep
willen de kwartiermakers opkomen.
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WIJKBUREAU ZUID
PLATFORM BURENNETWERK
UTRECHT-ZUID

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

foto: Pixabay

ELKAAR EEN HANDJE TOESTEKEN

Burennetwerk Utrecht Zuid is een
digitaal platform waarmee actieve
wijkbewoners hulpvragers aan
hulpbieders willen koppelen. Het
gaat om een vorm van kleinschalige
burenhulp: sociaal contact, aandacht
voor elkaar en elkaar een handje
toesteken wanneer nodig. Voor
vrijwilligers die al actief zijn bij de
bezoekgroep en klussendienst in
Hoograven en Lunetten, voor mensen
die hier gebruik van maken én voor
actieve wijkbewoners die graag een
steentje bij willen dragen, werd op
vrijdag 2 maart een introductiemiddag
georganiseerd.
INFORMATIE

Heeft u deze introductiemiddag
gemist, of wilt u meer informatie

over de mogelijkheden van dit
burennetwerk? Dan kunt u mailen naar
samenhoograven@vooruitutrecht.nl.
U kunt hier ook terecht als u zich wilt
aanmelden als hulpbieder of hulpvrager
en uw vragen stellen.
Burennetwerk Utrecht Zuid is een
samenwerking tussen Samen
Hoograven en Lunetten Wil Wil en is
een initiatief van actieve wijkbewoners.
Burennetwerk Utrecht Zuid wordt
gesteund door Wijkbureau Zuid, Vooruit
en de Buurtteams en werkt verder
samen met allerlei zorgpartners in de
wijk.

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 14 maart en woensdag
18 april 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

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.

