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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord & Bokkenbuurt

BEWONERSENQUÊTE ’T GOYLAAN:

BEWONERS KRITISCH OVER
DE HERINRICHTING
TAPLOKAAL GIST:

MOSKEE HOOGRAVEN:

TEAM GET RALLY:

Nieuwe biertapperij
op Rotsoord

Op bezoek in de
moskee

Tolstegenaren
op weg naar de
poolcirkel

MOSKEE ESSALAAM INFORMEERT
BUURTBEWONERS OVER RAMADAN
tekst: Loulou Edelman | fotografie: Marleen Schlichting

Op kousenvoeten luisteren naar de uitleg.

Het is ramadan. De periode van 16 mei tot ongeveer half juni staat voor moslims in het teken van
vasten, geduld, saamhorigheid en moskeebezoek. Moskee Essalaam aan het Camminghaplantsoen
in Hoograven organiseerde een informatiebijeenkomst over de ramadan voor buurtbewoners. Deze
bijeenkomst vond plaats op zaterdagmiddag 12 mei.
Tijdens de ramadan vasten moslims
van zonsopkomst tot zonsondergang.
Moskee Essalaam wordt in deze
periode dagelijks druk bezocht in de
late avonduren, van 23.00 tot 00.30
uur. Gemiddeld 500 tot 600 bezoekers,
voornamelijk mannen, komen dan
samen voor het nachtgebed. De meeste
komen uit Hoograven, maar er komen
ook bezoekers uit Kanaleneiland,
Rivierenwijk, Lunetten, Nieuwegein
en Houten. De moskee heeft in
voorgaande jaren gezien dat sommige
jongeren tijdens de ramadan buiten
gaan rondhangen en voor overlast
kunnen zorgen.
INFORMATIEBIJEENKOMST

Om te zorgen voor rust en veiligheid en
om het contact met de buurtbewoners
te onderhouden, organiseerde de
moskee de informatiebijeenkomst.
Omwonenden kregen daarvoor een
uitnodiging in de bus. Achttien buren
van alle leeftijden gingen op de
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uitnodiging in, onder wie ook bewoners
van de pas opgeleverde huizen vlak bij
de moskee.
MINARET

Koffie, thee en Marokkaanse lekkernijen
stonden klaar voor de bezoekers.
AbdelJalil Sayfaoui, secretaris van de
moskee, gaf uitleg over activiteiten
tijdens de ramadan. Daarna stond een
rondleiding op het programma in de
prachtige, lichte gebedsruimte. De
wanden zijn mooi versierd. Eén man,
“de geduldigste man van Nederland”,
heeft met de hand uit gips decoraties
en verzen uit de Koran gesneden. Na
de rondleiding was er gelegenheid
voor vragen. Wist u bijvoorbeeld
dat de oproep tot het gebed die op
vrijdagmiddag uit de minaret klinkt, live
uitgesproken wordt?
GELE HESJES

“Buren zijn voor ons heel erg belangrijk”,
benadrukte Sayfaoui tijdens de

bijeenkomst. Dat je goed met hen moet
omgaan, illustreerde hij met verhalen uit
de Koran. De moskee spreekt mensen
er regelmatig op aan dat zij respect
moeten hebben voor de buurtbewoners
en dat zij bijvoorbeeld hun auto netjes
moeten parkeren. Daarnaast gaat
tijdens het nachtgebed een speciale
groep buiten surveilleren om overlast te
voorkomen. “We hebben de gele hesjes
al besteld.”
RONDLEIDING

De Islamitische Vereniging Hoograven
bestaat sinds 1988. Zij heeft eerst
op verschillende tijdelijke locaties
in de wijk gezeten. Sinds 2003
huist de vereniging in het gebouw
aan het Camminghaplantsoen 50.
Ook benieuwd naar de moskee?
Buurtbewoners zijn altijd van harte
welkom om een afspraak te maken voor
een rondleiding.

NIEUW ROTSOORD
VERNIEUWT MET
CROWDFUNDING
tekst: Hanneke de Reus fotografie: Nieuw Rotsoord

Kort nieuws
PLAN VOOR STUDENTENWONINGEN
OPAALWEG VASTGESTELD

In maart 2018 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan
voor de studentenwoningen aan de
Opaalweg goedgekeurd. Op de nu
nog braakliggende hoek achter de
begraafplaats Tolsteeg komt een 10
lagen hoog appartementengebouw
voor 200 studentenwoningen. Voor
de nieuwbouw moeten 67 bomen
geveld worden.
PLAN VOOR DE OUDE
ARIENSSCHOOL GEPRESENTEERD

Een optreden van poppentheather Rik Rikken in de oude garage.

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord start in juni een crowdfunding
voor de bouw van een nieuwe volière. Door de jaarlijks
terugkerende ophokplicht in verband met de vogelgriep, heeft het
huidige hout van de volière veel te verduren gehad.
Het vocht dat onder het afdekzeil
blijft hangen is in het hout getrokken,
dat daardoor is gaan rotten. De
volière is jaren geleden gebouwd
van afvalhout. Het plan is nu om een
sterkere duurzame volière te bouwen
van bamboe en metaal, zodat je op
het terras kan blijven genieten van de
prachtige vrolijke vogels. Natuurlijk is er
geld nodig om dit te verwezenlijken, en
dus kan iedereen straks meebetalen.

werkdruk die is ontstaan doordat er te
weinig vrijwilligers zijn in de weekenden.
De vraag naar nieuwe vrijwilligers in het
weekend blijft dus groot. Ook buiten
het weekend om zijn vrijwilligers nodig
voor de nieuwe projecten. Zin om je in
te zetten voor Nieuw Rotsoord? Kijk op
de site of bel.
Meer informatie, ook over de
crowdfunding: www.nieuwrotsoord.nl of
030-2541662.

ACTIVITEITENRUIMTE

Eerder dit jaar werd de oude garage
al vernieuwd. Deze is ondertussen
in gebruik als multifunctionele
activiteitenruimte en kan voor een zacht
prijsje gehuurd worden. De ruimte wordt
verwarmd door een stoere palletkachel
en er is een grote open keuken
(afkomstig uit het oude buurthuis
De Tol). De muren zijn van leem,
het plafond is kleurrijk door diverse
houtsoorten en er is een (invaliden)
toilet. De ruimte kan gebruikt worden
voor vergaderingen, bijeenkomsten,
feestjes, workshops, kookclubs en
nieuwe activiteiten.
VRIJWILLIGERS

Helaas is onlangs een werkneemster
gestopt. Dit komt door de hoge

MIDZOMERFEEST
Het komende Midzomerfeest
op zaterdag 23 juni heeft een
nieuwe aanpak. Het wordt
een korenfestival, waar veel
meegezongen kan worden. Diverse
kleine en grote koren treden vanaf
16.00 uur tot laat in de avond op.
Er kan ook gegeten worden, want
er worden onder andere pizza’s
in de zelfgebouwde stenen oven
gebakken. Om 19.00 uur is er een
“Sound of Music”-mini-musical,
waarbij uiteraard ook samen wordt
gezongen.

Na meer dan vijf jaar leeg
gestaan te hebben, heeft de
projectontwikkelaar Multiprop
Vastgoedontwikkeling het pand van
de gemeente gekocht. Zij zijn van
plan om ongeveer acht duurzame
appartementen in dit gebouw te
realiseren. De omgevingsvergunning
voor deze ontwikkeling is reeds
aangevraagd.
RESTAURANT OP ZUID IS OPEN

Net iets later dan verwacht is Op
Zuid, het eerste restaurant/ café
ten zuiden van ’t Goylaan in het
pinksterweekeinde geopend.
Dit restaurant is te vinden in het
oude Neerlandiagebouw, aan de
Vaartsche Rijn.
MOXY HOTEL OP ROTSOORD

In de voormalige Citroëngarage
op Rotsoord was tijdelijk een
kringloopwinkel gevestigd. Inmiddels
is deze alweer weg en is er een plan
gepresenteerd voor een 172 kamers
tellend Moxy hotel. Hiervoor moet
echter wel het bestemmingsplan
worden aangepast. Als dat lukt
begint eind 2018 de bouw van dit
hotel, en gaat medio 2019 het hotel
open.
ZOMERBADMINTON BIJ DVS- KOTO
MISI

Tussen 6 juni 2018 en 22 augustus
2018 kan je iedere woensdag lekker
een partijtje badmintonnen. Omdat
sporthal Hoograven in onderhoud
is, zal het plaatsvinden in sporthal
Nieuw Welgelegen (Grebbeberglaan
3, Utrecht). Je hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de vereniging. Je kunt je
aanmelden door een e-mail te sturen
naar secretaris@dvs-kotomisi.nl.
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RESULTATEN ENQUÊTE BEKEND:
MEESTE BEWONERS BLIJKEN
ONTEVREDEN OVER DE NIEUWE
’T GOYLAAN.

Initiatiefnemer enquête herinrichting ‘t Goylaan Tanja Leijs op de rotonde.
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tekst: Wybren de Jong | fotografie: Nadine van den Berg

Opeens stond het op Facebook en Twitter en hingen er posters in de wijk: een enquête over hoe de
aangepaste ’t Goylaan nu beviel. Inmiddels zijn de resultaten van de enquête binnen.
Meer dan duizend bewoners namen de moeite om te reageren. Gemiddeld gaven ze niet meer dan
een 4,4 voor de nieuwe inrichting. Echter, naast de grote groep ontevredenen waren er ook 248
mensen die de herinrichting een ruime voldoende of meer gaven.
ONTEVREDEN OVER DE ROTONDE

Vooral het voorrangsplein bij de
Constant Erzeijstraat roept veel
commentaar op. Het grootste deel van
de respondenten is (erg) ontevreden
over de verkeersveiligheid en de
oversteekbaarheid bij dit kruispunt.
Velen gaven ook een reactie: Ëen
Respondent: “Er zit geen logica in en

meerderheid vindt de doorstroming
verslechterd sinds de gehele ’t
Goylaan een eenbaansweg geworden
is. Een respondent: “Er dient een
adequate oplossing te komen voor
de doorstroming van de rotonde en
Goylaan. Dit is waardeloos.” Alleen over
het aangezicht van de ’t Goylaan is een
meerderheid positief.

echt veel slechter, qua
doorstroming, qua aanzicht,
qua geluid, qua veiligheid.”

daardoor maak je fouten.”
NIET IEDEREEN IS ONTEVREDEN

“Dit is een rotonde voor
auto’s die zo snel mogelijk
door de wijk willen. Zij
krijgen voorrang. Voor
fietsers en wandelaars en
bewoners met auto is de
veiligheid weg.”
DOORSTROMING VERSLECHTERD

Ook de doorstroming wordt als
een probleem ervaren. Een grote

INITIATIEFNEMER TANJA LEIJS

Eén vrouw was verantwoordelijk
voor de enquête. De wijkkrant
stelde haar een aantal vragen:
Waarom ben je met deze enquête
begonnen?
“De directe aanleiding is een
discussie op Twitter met een
wijkbewoner. Die gaf aan dat zijn
eigen onderzoek onder zijn buren
een heel ander beeld gaf dan de
paar negatievelingen op Twitter. Ik
wilde wel eens een breder beeld
krijgen dan enkele mondelinge
statements. Maar eigenlijk was ik
er al langer mee bezig. Daarvoor
stoorde ik me al aan de wijze
waarop de gemeente de aanpak
van de ’t Goylaan evalueerde. De
mening van de bewoners die dicht
bij de ’t Goylaan wonen woog even
zwaar als die van de bewoners die
verder weg wonen. Ook zaten in
de nieuwe doorstroomcijfers die
werden geproduceerd zaten in eerste

Echter, niet iedereen is zo negatief.
Meer dan twintig procent is tevreden.
Deze groep waardeert de doorstroming
en de oversteekbaarheid anders dan de
meerderheid van de deelnemers.

“Ik vind het opvallend dat
in de negatieve reacties op
sociale media de huidige
situatie wordt besproken,
maar niet de oude. Die
was in heel veel opzichten

instantie fouten. Tenslotte ben ik zelf
een paar keer bijna aangereden op
de ovonde en ik was benieuwd of
mijn mening over dit verkeersplein
daardoor gekleurd was of dat
anderen die ervaring deelden.”
Heeft iemand je geholpen met de
enquête?
“Niet echt. Ik heb de vragen wel van
tevoren aan een aantal mij bekende
voor- en tegenstanders laten lezen
om te kijken of hij alle belangrijke
onderwerpen omvatte en om te
zorgen dat de vraagstelling neutraal
was. Ook heb ik de resultaten laten
checken voordat ik ze publiceerde.”
Had je verwacht dat zoveel
mensen zouden reageren op de
enquête?
“Nee, absoluut niet. Ik had gehoopt
op ongeveer vijfhonderd reacties.
Maar die had ik na de eerste dag al
binnen.”

REACTIE VAN DE GEMEENTE

De woordvoerder van wethouder
Mathijs Keuning reageerde kort op de
resultaten: “We hebben de enquête
ontvangen en gaan ernaar kijken. We
nemen dit signaal serieus, ook omdat
we eerder al constateerden dat er
een verschil is tussen de beleving van
gebruikers en omwonenden van ’t
Goylaan en diverse onderzoeken en
evaluaties.”

Wat vond je zelf de meest
verassende uitkomst?
“Eigenlijk is dat de wijze waarop
de gemeente communiceert. Ze
leggen iets op, leggen dat uit, en
dan heb je het maar te slikken.
Dat is heel anders dan hoe ik als
marketeer gewend ben om te
werken. Daarnaast had ik van
de respondenten meer nuance
verwacht, vooral over de ovonde.
Maar men was daar echt heel
erg negatief over. Ook in de
begeleidende teksten had men juist
daarover erg veel kritiek.”
Wat is er gebeurd met het
onderzoek na de publicatie van de
resultaten?
“Er is al veel aandacht geweest in
verschillende media. Daarnaast
heb ik een gesprek gehad met de
wijkregisseur over de resultaten en
dat krijgt nog een vervolg.”
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Muziek op de
vrijmarkt

Wijkfoto
Tijdens de vrijmarkt op Koningsdag was er
van alles te koop, te eten én te beluisteren
in het Hamersplantsoen. Tibbe Mikx deed
goede zaken met zijn trompet.
tekst en fotografie: Marleen Schlichting
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DROOM KOMT UIT VOOR TEAM GET
RALLY: MEEDOEN MET DE BALTIC SEA
CIRCLE
tekst: Evelien Baljet | fotografie: Nadine van den Berg

De jongens van team Get Rally.

Voor Job de Bruin (30 jaar) en Matthijs Theeuwen (25 jaar) komt op 7 juni as hun droom uit. Ze doen
dan mee met de Baltic Sea Circle. Een road trip om de Baltische Zee. Een ontdekkingstocht door
de wildernis. 8500 km door Scandinavië naar de Noordkaap en verder door Rusland en de Baltische
Staten. De start en finish zijn in Amsterdam.
VRIENDEN, HUISGENOTEN EN
COLLEGA’S

Job en Matthijs wonen allebei in de
Saffier in Tolsteeg. De Saffier is een
tijdelijk woonproject waarbij 160 kamers
en studio's zijn voor jongeren en 155
seniorenwoningen voor ouderen. Job:
‘Matthijs en ik zijn vrienden, huisgenoten
en collega’s. Op een avond kwam er op
internet de Baltic Sea Circle voorbij. Ik
was meteen enthousiast om deze rally
te gaan rijden. Dezelfde avond klopte
ik bij Matthijs aan met de vraag of hij
dit avontuur met mij wilde gaan doen.’
Matthijs: ‘Ik was verrast toen Job bijna
hyper voor mijn deur stond. Ik vond het
een heel avontuur. Na een paar dagen
was ik even enthousiast als Job en
hebben we ons ingeschreven voor de
rally.’
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VOORWAARDEN AAN DE RALLY

Enthousiast vertellen Job en Matthijs
hun verhaal. De rally heeft een aantal
voorwaarden: de auto moet meer dan
20 jaar oud zijn, er mag niet gereden
worden met GPS en snelwegen zijn
niet toegestaan. Verder moeten ze
minimaal € 750,- ophalen voor een
goed doel. Hun goede doel is het
Nationaal Ouderenfonds. Matthijs: ‘Een
hele uitdaging dus. De auto hadden
we snel gevonden. Aangezien we niet
met GPS mogen rijden, nemen we nu
vaak niet de snelweg, maar binnendoor
weggetjes om alvast te oefenen.’ Job:
‘We hebben het doel, het Nationaal
Ouderenfonds, gekozen omdat we
samen wonen en leven met ouderen
en zelf zien dat eenzaamheid onder
ouderen een groot probleem is. Ze zijn
een zwakkere groep in de samenleving

die vaak vergeten wordt. Het Nationaal
Ouderenfonds komt in actie tegen
eenzaamheid onder ouderen en met
onze deelname aan de Baltic Sea Circle
willen we geld ophalen voor dit fonds
en zo eenzaamheid onder ouderen
onder de aandacht brengen.’
START EN FINISH

De reis begint voor de jongens en nog
twaalf teams op donderdag 7 juni.
Achttien dagen lang reizen zij met
elkaar naar de Noordkaap en terug naar
Amsterdam. Op zondag 24 juni is de
finish in Amsterdam. De reis is te volgen
op de team pagina www.facebook.
com/teamgetrally en op de website
van de organisatie www.balticrally.nl/
baltic-sea-circle-nl.html.

TAPLOKAAL GIST: OP
ZOEK NAAR MOOIE
BIEREN

Mede-eigenaar Jasper Borgdorff en chefkok Manon de Graaf voor de tapperij.

Ruim drie maanden geleden werd ook de laatste horecaruimte
op Rotsoord geopend. Taplokaal Gist heeft standaard dertig
speciaalbieren op de tap en serveert daarbij passende gerechten,
waarin vaak ook bier verwerkt is.

CROWDFUNDING

Jasper is al jaren bezig met
speciaalbieren. Hij werkte voor hij Gist
begon in Café DeRat aan de Lange
Smeestraat, de zaak van zijn huidige
compagnon Erik Lebbing. Samen
bedachten ze dat Utrecht behoefte
had aan een echt speciaalbiercafé.
Toen Jasper vernam dat een eerdere
gegadigde voor het pand aan de
Helling was afgehaakt roken de
mannen hun kans. Ze zochten contact
met eigenaar Jebber. “En zo werden al
onze vage plannen ineens concreet.
We wilden graag onafhankelijk blijven
van de grote brouwers, en dus startten
we een crowdfunding-actie. Die liep

PARKEREN
In Tolsteeg geldt sinds 3 april van
maandag tot en met zaterdag
van 9 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s
avonds betaald parkeren binnen
de zo aangeduide zone B1. De
parkeerkosten lopen uiteen van
€ 1,29 per uur voor gasten van
bewoners tot € 115,95 per kwartaal
voor bedrijven. Parkeermeters zijn
als paddenstoelen uit de grond
verrezen, vaak met schots en scheve
herbestrating daar omheen tot
gevolg.

tekst: Martijn van Es | fotografie: Marleen Schlichting

Mede-eigenaar Jasper Borgdorff is
door ziekte de afgelopen maanden niet
zoveel bij zijn zaak betrokken geweest
als hij zelf had gewild. Toch straalt hij
als hij over het nieuwe taplokaal praat.
“Speciaalbier is de afgelopen jaren
heel groot geworden in Nederland.
Vroeger dacht je bij bier vooral aan
pils, maar Nederlanders zijn steeds
meer bijzonder bier gaan drinken, en
er worden ook ontzettend veel mooie
bieren gebrouwen. Daarom denken wij
dat we heel veel mensen een plezier
doen met onze zaak.”

Hee buur

meteen goed. En niet alleen dankzij
vrienden, maar ook dankzij heel veel
mensen uit Hoograven, Tolsteeg en
Rivierenwijk. Ontzettend leuk, want
daardoor heb je meteen je eerste
gasten.”

“Het juiste biertje
bij het juiste
gerecht laat
smaken tot leven
komen”
BIERSOMMELIERS

Chef-kok Manon de Graaf stelt voor
Gist een menu samen met smaken
die perfect bij de bieren op de kaart
passen. Volgens Jasper is dat heel goed
mogelijk. “Het juiste biertje bij het juiste
gerecht laat beide smaken echt tot
leven komen. Daarom hebben wij echte
biersommeliers hier rondlopen, zodat je
echt goede combinaties kan maken en
optimaal kunt genieten.”

De straten tussen station Vaartsche
Rijn en het Smaragdplein zijn
overdag aanmerkelijk leger dan
voorheen. De overlast voor de
bewoners is verplaatst: forensen
parkeren hun auto’s nu net buiten
zone B1.
Bewoners van Tolsteeg en gasten
kunnen voortaan de heilige koe
vaker voor de deur of in het zicht
van de woning parkeren. Big
brother is watching. Maar heeft
niet noodzakelijkerwijs meer oog
voor criminaliteit. Scanauto’s en scooters van Handhaving maken
foto’s van alle auto’s die in de straten
geparkeerd staan. De computer stelt
dan vast wie de overtreders zijn. De
privacy van de parkeerder wordt niet
geschonden, beweert Stadsbeheer:
alleen wanneer er een boete wordt
opgelegd, worden de foto’s bewaard,
maximaal drie maanden.
Het aantal bezwaren tegen
opgelegde parkeerboetes en het
deel daarvan dat is toegekend is
in steden waar betaald parkeren
geldt de afgelopen jaren enorm
toegenomen. Betaald parkeren heeft
dus nog wel wat ‘kinderziektes’. En
al is het betaald parkeren met een
meerderheid van stemmen van
bewoners ingevoerd, de meningen
erover blijven verdeeld. De tijd zal
leren in hoeverre deze jongste
maatregel in ons leefgebied effectief
is...
Ron Brouwer
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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.

AFVAL RAPEN VOOR
EEN SCHONE WIJK
tekst: Timo Agema | fotografie: Mascha Kinket

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

Mariska Vollering en Eveline de Vries
VORMGEVING

Rotterdam Vormgeving,
www.rotterdam-vormgeving.nl

De deelnemers met het resultaat van hun schoonmaakactie.

Een Facebook-oproep in Hoograven om afval op te ruimen leidde
recent tot een geslaagde actie en vele positieve reacties. “Het
vindt nu al navolging.”

7.500 exemplaren

Eline Veltkamp woont nu vijf jaar met
haar gezin aan het Kastelenplantsoen
in Hoograven. Ze geniet van de
buurt, maar wat haar stoorde was het
zwerfafval op straat. Een Whatsappbericht inspireerde haar om er zelf iets
aan te doen.

VOLGENDE DEADLINE

ELKE DAG EEN VOLLE VUILNISZAK

15 april 2018

@wijkkrantaanzet

“Ik zag een berichtje van iemand die
een zak afval had verzameld tijdens
het joggen in de duinen. Ik vond dat
een heel leuk idee.” Tijdens haar
eerstvolgende wandeling naar de
plastic afval-container raapte Eline
onderweg zwerfplastic en blikjes op. De
week daarna verzamelde Eline iedere
dag een volle vuilniszak plastic en blik
van straat.

Met steun van het Initiatievenfonds

LANDELIJKE OPSCHOONDAG

INDRUK OP KINDEREN

Op 24 maart jl. stond de landelijke
opschoondag van de stichting
NederlandSchoon gepland. Eline
plaatste in haar Facebookgroep een
oproep om mee te doen en kreeg veel
aanmeldingen. Ze vond bakkerij Fata
Morgana op de ’t Goylaan onmiddellijk
bereid om de actie te sponsoren met
lekkere broodjes voor de deelnemers.

Eline ziet dat haar initiatief al hier en
daar navolging vindt. Ook op kinderen
maakt dit soort acties veel indruk.
Eline: “Kinderen moeten het raar gaan
vinden dat afval op straat ligt. Mijn
dochter Hanna zegt vaak: “Kijk mama,
daar ligt een blikje, dat hoort toch in de
prullenbak?””

DRUK

Drukzo, Rotterdam
OPLAGE

DE VOLGENDE AANZET

verschijnt begin mei 2018
KIJK OOK OP INTERNET

www.aanzetnet.nl
TWITTER:
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Met acht volwassenen en drie kinderen
raapte Eline in korte tijd zo’n acht volle
zakken plastic en blik. Er kwamen
veel positieve reacties binnen en veel
mensen gaven aan dat ze de volgende
keer graag mee willen doen.

“Een
gemeentewerker
gaf spontaan een
afval-prikstok
cadeau. “Beter
voor uw rug, zei
hij.””

ROUTE 66
tekst: Mariska Vollering en Eveline de Vries | fotografie: Elizabeth Wattimena

Mariska en Eveline zijn op reis in de wijken Hoograven, Tolsteeg
en Bokkenbuurt en ze nemen ‘Route 66’. Ze zijn benieuwd wat ze
allemaal tegenkomen. Tweede stop: Detmoldstraat 66.
Hoe heet je, hoe oud ben je en wat is
je beroep?
Bill Jonker, 44 jaar en hovenier van
beroep.
Met wie woon je hier?
Met mijn vrouw Machtelt, Coen (8) en
Fien (4).
Hoelang woon je al op de
Detmoldstraat?
We wonen hier pas twee maanden,
maar daarvoor heb ik hier al een
jaar geklust terwijl we nog in de flat
hierachter woonden.
Wat doe je in de wijk of wat heb je
gedaan?
De kinderen gaan naar de Blauwe
Aventurijn en ik doe hier de
boodschappen.

Wat vind je leuk en minder leuk van
Hoograven?
Ik vind het prettig dat het relatief rustig
is en ook wel heel groen. Het geluid van
de snelwegen vind ik minder leuk.
Wat zou je in de toekomst veranderd
willen zien in de wijk?
Ik zou minder zwerfafval willen. Ik ga
binnenkort zo’n prikker kopen en als
mijn zoon een heitje voor karweitje wil
doen, mag hij van mij zwerfvuil gaan
opruimen.
Wat heb je vanmorgen gegeten?
Paasbrood met hagelslag. Dit hadden
we meegenomen uit de vriezer van mijn
vader.
Wat is je favoriete
televisieprogramma?
Het Journaal.

Met wie zou je graag eens iets willen
drinken?
Met Bill Clinton. Ik vind dat hij goede
ideeën heeft en een goede uitstraling.
Hoe vind je het om op nummer 66 te
wonen?
Daar vind ik niks van, ik heb niks met dat
getal.

RICHA ROTI WORDT EETHUISJE ZINNA
tekst en fotografie: Timo Agema

Vijf jaar lang hebben meneer
en mevrouw Fazal de buurt
voorzien van heerlijke
gerechten. Ze hebben met hun
Surinaamse afhaalrestaurant
Richa Roti in de W.A. Vultostraat
in die jaren een flinke
klantenkring opgebouwd.
Nu vinden ze het tijd om van hun
welverdiende vrije tijd te gaan genieten.
Eind april stoppen ze ermee. “We
hebben met veel plezier gewerkt en
heel veel lieve mensen ontmoet. Het
is mooi geweest. Gelukkig hebben we
opvolgers gevonden: er komt opnieuw
een Surinaams afhaalrestaurant in het
pand.”
De nieuwe zaak gaat binnenkort van
start onder de naam “ Eethuisje Zinna”.

Meneer en mevrouw Fazal worden in de bloemen gezet bij het afscheid van hun zaak.
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WIJKBUREAU ZUID
WIJKRAAD ZUID ORGANISEERT
WIJKDEBATTEN

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk
heeft op woensdag 16 mei 2018 en op
woensdag 13 juni 2018 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.

foto: Pixabay

ADVISEREN

Wijkraad Zuid adviseert gevraagd
of ongevraagd het college van
burgemeester en wethouders over
allerlei zaken die de wijk aangaan. De
Wijkraad komt op voor de belangen
van de bewoners van de Bokkenbuurt,
Hoograven, Lunetten, Rotsoord en
Tolsteeg. Doordat de Wijkraad in een
vroeg stadium van besluitvorming bij de
gemeente adviseert, kunnen plannen
veranderen of soms zelfs helemaal niet
doorgaan. Dat is vaak wel een kwestie
van een lange adem. De Wijkraad
bestaat uit enthousiaste bewoners, die
het leuk vinden om zich vrijwillig in te
zetten voor hun wijk.

WIJKBUREAU ZUID

2018. Die de titel “Wijkdebatten in
Utrecht-Zuid” heeft met als kernvraag
“Wat zijn volgens de mensen die
wonen en of werken in Utrecht-Zuid de
belangrijkste problemen in de wijk en
hoe kunnen die volgens hen worden
opgelost”. U leest hier spoedig meer
over in de diverse wijk-media.

WAT LEEFT IN DE WIJK

Wij vinden het belangrijk om goed
te weten wat er in de wijk leeft. Dat
gebeurt op verschillende manieren. Eén
daarvan is de ophanden zijn wijkpeiling

Bent u graag betrokken bij wijkgericht
werk neem dan contact op met ons via
info@wijkraadutrechtzuid.nl

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.

