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MELAK SERVEERT HAAR EIGEN CAKE

WERELDS SMULLEN
BIJ QUERIDON
’T GOYLAAN ONDER DE LOEP

BENTE IS DE BESTE

DE ARM

Camera’s controleren
voorrangsplein

Hoogravense (14)
wint fotowedstrijd

Voor mens en milieu
in Hoograven

‘T GOYLAAN BLIJFT ONDER DE
AANDACHT, NU MET CAMERA’S
tekst: Wybren de Jong fotografie: Nadine van den Berg

Isabelle ziet uit haar raam het voorrangsplein.

Al twee jaar geleden is het dat de ’t Goylaan werd heringericht.
Maar nog steeds is er veel kritiek op deze stadsboulevard. Vooral
de kruising met de Constant Erzeijstraat wordt als onveilig gezien.
Nadat uit de enquête van Tanja Leijs (zie Aanzet 77) duidelijk was
geworden dat veel wijkbewoners dit een onveilig punt vonden,
heeft de gemeente samen met een aantal bewoners gekeken naar
mogelijke oplossingen.
DISCUSSIE OVER ERNST

Tijdens het gesprek werd duidelijk
dat er een verschil van mening was
over de ernst van de situatie. Terwijl de
betrokken bewoners aangaven veel
ongelukken te zien gebeuren, zag de
gemeente dit niet terug in de cijfers.
“Mijn woning kijkt uit op het kruispunt
met de Constant Erzeijstraat, en ik zie
elke dag ongelukken en bijnaongelukken. Kleine ongelukken met
alleen blikschade, maar ook ernstige,
waar de politie bij moet komen.”, zegt
Isabelle Westra, die één van die
betrokken bewoners was. “Terwijl de
gemeente zegt dat ze in de ongevallen
registratie niet terug ziet komen dat dit
kruispunt zo onveilig is.” Daaruit werd
het idee geboren om op een andere
manier de verkeersveiligheid te
monitoren: met camera’s.
TWEE CAMERA’S

En toen ging het best snel. Al snel na
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“Ik zie elke dag
ongelukken
en bijnaongelukken.”
Isabelle Westra

de zomervakantie werd samen met het
eerste onderzoeksbureau gekeken
naar een opzet, waarna een tweede
onderzoeksbureau een schouw deed
met Isabelle waar de camera’s het best
geplaatst kunnen worden. “Eigenlijk
kun je met twee camera’s, één bij het
bushokje bij de Constant Erzeijstraat
en één bij de verkeerslichten op de
’t Goylaan, al aardig in beeld krijgen
wat er gebeurt op het kruispunt.”
Nu de camera’s twee weken opnames
hebben gemaakt, zullen studenten van

een verkeersopleiding de beelden
beoordelen, en er volgt een advies.
De gemeente heeft beloofd serieus
werk te maken van de aanbevelingen.
Isabelle weet ook wel dat er geen
gemakkelijke oplossingen zijn. “Maar ik
hoop wel dat het onderzoek aantoont
dat er echt wat moet gebeuren. Want
voor mij is duidelijk dat deze onveilige
situatie zo niet kan blijven bestaan.”

STENNIS OM EEN
STADSBOULEVARD
Drie jaar geleden stelde de
gemeenteraad het ontwerp van de
nieuwe ’t Goylaan vast: een groene
stadsboulevard met brede midden
berm en een voorrangsplein in
plaats van het grote kruispunt bij
de Hooft Graaflandstraat. Een klein
jaar later was de herinrichting klaar.
Met name op sociale media waren
de commentaren niet mals.
Automobilisten (ook uit buurwijken)
klagen over de doorstroming en
de onoverzichtelijkheid. Fietsers
en voetgangers waarderen de
oversteekbaarheid, maar vinden de
auto’s rondom het voorrangsplein
onvoorspelbaar.

BENTE UIT HOOGRAVEN
WINT PRIJZEN IN
FOTOWEDSTRIJD
tekst: Loulou Edelman fotografie: Bente Snepvangers en Bas Losekoot

Kort nieuws
DOCK VAN START

Per 1 januari werkt er een nieuwe
welzijnsorganisatie in Hoograven.
DOCK neemt het stokje over van
Vooruit. De veranderingen zullen
in de eerste maanden niet groot
zijn. Op de site dock.nl staat meer
informatie over de activiteiten.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST VOOR
60+

Op 24 januari is er een nieuwjaars
bijeenkomst voor zestigplussers uit
Hoograven. Van 14.00 uur tot 16.00
uur is in De Saffier een bijeenkomst
die mogelijk wordt gemaakt door
professionele organisaties die met
ouderen werken in de wijk, winkeliers
en bewoners.
BAR HOOGRAVEN SLUIT

Een van de ouderwetse cafés in
de wijk, Bar Hoograven aan de
Verlengde Hoogravenseweg, sluit en
wordt verbouwd tot appartementen.
Dat blijkt uit een aangevraagde
omgevingsvergunning.

Bente Snepvangers (14) uit Hoograven viel in de prijzen tijdens
de National Geographic Junior Fotowedstrijd 2018. Er waren bijna
5000 inzendingen. Met haar foto ‘zwevend blad’ werd Bente
tweede in de categorie Raar maar waar. Daarnaast won ze de
publieksprijs. De uitreiking was op 18 november.
Bente maakte de winnende foto tijdens
een fotografiecursus. “We hadden een
opdracht gekregen over perspectief.
We waren vrijgelaten in de stad, en
toen zag ik dat de huizen perfect
werden weerspiegeld in het water. Ik
vond dat er heel mooi uitzien. Ik vond
alleen de huizen niet genoeg, dus had
ik een blad in het water gelegd omdat
ik wilde scherpstellen op iets anders
dan de huizen. Ik had wat aan het licht
aangepast waardoor je deze kleuren
kreeg. En op het einde heb ik de foto
omgedraaid zodat het een raar effect
zou geven, goed om in te zenden in de
categorie Raar maar waar.”
CAMPAGNE

Om stemmen te krijgen voor haar foto
voerde Bente campagne met een
filmpje op social media. Daardoor
kwam het AD haar interviewen en
filmen en dat leidde weer tot een
interview in het radioprogramma
Rabbering Laat. Bijna haar hele school
heeft gestemd en Bentes campagne

én haar goede foto brachten haar nog
veel meer stemmen.

ZORGEN OM DE WATERLINIEWEG

D66 en CDA hebben in de Utrechtse
gemeenteraad hun zorgen geuit over
de veiligheid op de Waterlinieweg.
In 2017 werd deze weg opnieuw
ingericht, met als doel om de
snelheid te verlagen. Met name
het weghalen van de vangrails wordt
niet door iedereen gewaardeerd.

BURGEMEESTER

De vakjury gaf als commentaar: “De
eenvoud van deze foto maakt hem
supersterk. En het feit dat de boom in
beeld is gebleven, geeft aan dat deze
fotograaf er graag een verhaal mee wil
vertellen. Knap gezien en precies goed
gekozen scherptediepte!” Bente won
twee camera’s en publicatie in het
tijdschrift National Geographic Junior.
Naderhand kwam burgemeester Van
Zanen haar als verrassing feliciteren
op school (het Gerrit Rietveld College).
Hij nodigde haar uit om tijdens een
bijzonder evenement in Utrecht een
fotoreportage te komen maken. Een van
Bentes doelen voor volgend jaar is nog
een keer winnen en dan bij een andere
categorie.

ENQUÊTE WIJKBUREAU ZUID

Wijkbureau Zuid wil graag weten
wat bewoners van onze wijk van
hun omgeving vinden. Wat zijn de
sterke punten van de buurt, wat kan
er beter en hoe kan de gemeente
bijdragen aan de oplossing?
Vul de enquête in op http://bit.do/
utrechtzuid

Wie meer foto’s van Bente wil
zien, kan haar volgen op Instagram:
@bentie_photograph.
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LEKKER ETEN EN ELKAAR
ONTMOETEN BIJ QUERIDON
tekst: Timo Agema en Wendy Lambers fotografie:Wendy Lambers

Melak, Sahar en Zahra

Vorig jaar al schreef Aanzet
over “Queridon Taal en
Horeca”, een combinatie van
taalschool en restaurant.
Queridon huist in De Saffier,
het voormalig verzorgingshuis
aan de Saffierlaan. Generaties
en culturen wonen er samen:
ouderen, jongeren, studenten
en vluchtelingen. In november
opende de burgemeester
het restaurant van Queridon
officieel. Nu mag iedereen er
komen eten. U kunt er lunchen
of genieten van een goede kop
koffie met gebak.

DE TAAL LEREN ÉN EEN
WERKERVARINGSPLEK!

‘Queridon taal en horeca’ wordt gerund
door Barbara en Gerard. “Queridon is
niet alleen een gezellig en sfeervol
restaurant, maar ook een taalschool
en leer-werkplek. Vluchtelingen en
andere inburgeraars kunnen er
Nederlands leren en meteen werk
ervaring opdoen in het restaurant.
Samen met vrijwilligers en onze vaste
team medewerkers zorgen we ervoor
dat dit een ontmoetingsplek is waar
iedereen zich welkom voelt.”

Hier kan ik veel
oefenen en dat
helpt me heel erg.
Melak

We spreken met de zusjes Melak (21) en
Zahra (22) uit Irak en met Sahar (35) uit
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Syrië. Sahar heeft in twee maanden al
goed Nederlands geleerd bij Queridon.
Ze werkt bij Gerard in de keuken, helpt
met koken, maakt soep en zet koffie.
De zussen vertellen enthousiast over
de taallessen van Barbara. Melak: “Ik
ben een jaar geleden begonnen met
de taalles. Toen vond ik het nog heel
spannend om Nederlands te praten.
Hier kan ik veel oefenen en dat helpt
me heel erg. In de les mogen we ook
alleen maar Nederlands praten. En
we leren niet alleen uit boeken. Juist
ook door samen een spelletje te doen,
1-op-1 te praten met een taalmaatje
en samen muziek te maken. Zo leerden
we laatst het liedje ‘Opzij, opzij…’ (van
Herman van Veen, red).”
YALLAH YALLAH

Melak: “In de lessen is veel aandacht
voor de dagelijkse dingen en ook voor
onze eigen cultuur. Een van de taal
oefeningen is het opschrijven van je
favoriete recept. Mijn recept voor Yallah
Yallah cake staat daardoor ook op het
menu in het restaurant!” Gerard vult aan:

Zahra, de oudere zus van Melak, werkt
een of twee dagen per week in de
bediening, in het restaurant. “Ik kan dan
goed oefenen, want ik stel vragen zoals
‘Hoe kan ik u helpen?’ of ‘ Heeft het
gesmaakt?’. Ik praat vaak met de oudere
mensen die hier wonen. En ik maak
koffie: cappuccino, latte macchiato, wat
je maar wilt.”
SYRISCHE SOEP

Om 12 uur is het lunchtijd in restaurant
Queridon. Al snel wordt het behoorlijk
druk. Jong en oud komt binnen en kiest
een tafel, het is een zeer gemêleerd
gezelschap.
Voor Fira en Annemarie, beiden
werkzaam in De Saffier bij jongeren
huisvester Socius, is Queridon hun
dagelijkse lunchplek. Annemarie:
“We bestellen ‘s avonds soms ook de
buurthap, die kun je ook meenemen”.
Favoriet van Fira?: “De pompoenpuree!”.
Corry is een oudere bewoonster van
De Saffier. “De Syrische soep, die was

wel lekker”, zegt ze. Haar tafelgenoot
Hennie geniet van zijn dagelijkse tosti.
Patrick en Anton zijn ook Saffierbewoners en vaste gasten. Ze doen
beiden vrijwilligerswerk en hebben
ook samen wel eens gekookt voor de
bewoners van De Saffier, op dagen dat
het restaurant niet open was. Patrick:
“Deze opzet van Queridon is een
welkom initiatief. De taalcursisten die
hier koken en bedienen zijn soms een
beetje gespannen, maar doen erg hun
best en ze koken lekker!”
Vriendinnen Radia en Franziska komen
vandaag voor het eerst bij Queridon.
“Ik woon hier vlakbij. We zagen het bord
buiten en werden nieuwsgierig”, zegt
Radia. Wat hebben ze net gegeten bij
de koffie? “Appeltaart!” zegt Franziska.
En Radia: “Yallah yallah cake… heerlijk!”.
WERELDDINERS

De menukaart is opgebouwd uit
recepten van cursisten en oerHollandse gerechten. In 2019 gaat
Queridon ook Werelddiners
organiseren. Houd hun Facebook of
Twitter in de gaten voor de laatste
updates: @queridon030

foto: Queridon taal & horeca

“Melak maakte de cake zo snel, dat we
hem niet anders dan Yallah Yallah (‘snel,
schiet op’ in het Arabisch) konden
noemen.”

YALLAH
YALLAH
Dit is het recept van de
snelle cake van Melak.
Lekker voor Nieuwjaarsdag!
Ingrediënten
4 eieren
350 gram suiker
geraspte schil van 4 sinaasappels
1,1 dl olie
375 gram bloem
sap van 2 sinaasappels
zakje bakpoeder
●

●

●

●

●

●

●

Bereiding
Eieren wit opslaan, dan de suiker
erbij, nog 2 minuten kloppen.
●

●

●

●

 inaasappelrasp, sinaasappelsap,
S
olie, bloem en als laatste het
bakpoeder toevoegen.
In een ingevette en bebloemde
springvorm doen en afbakken in
20 minuten op 180 graden.
 est op gaarheid met een
T
satéprikker en nog 5 minuten
in de oven laten staan.

De klanten van Queridon zijn heel divers.
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Wijkfoto
December loopt op zijn einde. De kerst is voorbij, de
dagen worden weer langer. De meeste mensen zullen
zich verheugen op wat extra minuten zonlicht, maar de
prachtige lichtversieringen in onze wijk, zoals hier aan
de Karperstraat zullen we toch ook wel gaan missen.
fotografie: Marleen Schlichting

Licht
in donkere
dagen
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VOOR MENS EN MILIEU IN EN OM
HOOGRAVEN
tekst: Aefke ten Hagen fotografie: De ARM

Na een beetje aandacht kan deze kast nog jaren mee.

De grootste vestiging van
kringloopwinkel De ARM
zit al meer dan tien jaar
in ons eigen Hoograven.
ARM-directeur Nannette
Schenk is een bevlogen
vrouw en staat ons graag
te woord. ‘Winkelen bij de
Kringloopwinkel wordt
steeds gewoner’.

DE ARM

Kringloopwinkel De ARM, de afkorting
staat voor Alternatieve Renovatie
Maatschappij, startte in 1981. Ontstaan
vanuit de hulpverlening, met als doel
de sociale werkgelegenheid te
bevorderen. Inmiddels is het bijna hip
om bij de Kringloop te kopen. Mensen
zijn zich steeds meer bewust van het
afval dat we allemaal produceren en we
willen hergebruik bevorderen. ‘Af en toe
wordt iets gewoon vintage gemaakt’,
vertelt Nannette. ‘Omdat mensen het
mooi vinden.’ In de winkel komen dan
ook allang niet meer alleen mensen
met een smalle beurs. Veel mensen
uit Hoograven, de wijken daaromheen
en zelfs rondom Utrecht weten de
Kringloopwinkel aan de Verlengde
Hoogravenseweg te vinden.
MENS

De kringloopwinkel is vooral gericht
op sociale werkgelegenheid voor de
mensen. In de winkel werken dan ook

8

In de winkel werken
veel vrijwilligers
die weer aan
de slag willen.

veel vrijwilligers die weer aan de
slag willen. In principe kan iedereen
die wil, aan de slag bij de Kringloop.
Nannette voert een gesprek met alle
vrijwilligers die belangstelling hebben.
Werken bij de Kringloop is dan voor
veel mensen vrijwillig, het werk is
zeker niet vrijblijvend. Als je aan het
werk wilt, wordt er ook iets van je
verwacht. Stichting De ARM begeleidt
de vrijwilligers voor een deel zelf.
Anderen hebben bijvoorbeeld een
jobcoach die hen begeleidt naar
eventueel betaald werk. Er werken ook
cliënten van Lister of Wij3.0. Inmiddels

Hee buur
AUTOBRANDEN

werken er 89 mensen bij de kringloop,
waarvan al 31 mensen zijn door
gestroomd naar een betaalde baan
bij De ARM!’

over risicovol spel bij kinderen. Het idee
is om kinderen te leren spelen met
andere spullen dan speelgoed, zodat
zij beter leren met risico’s om te gaan.
De ARM levert de spullen.

MILIEU

‘Tegenwoordig kunnen wij ons niet
meer voorstellen dat we afval niet
scheiden’, vertelt Nannette. ‘Nu is dat
gelukkig heel normaal. En omdat
steeds meer mensen aandacht hebben
voor het milieu, groeit de kringloop.’ Er
zijn vrijwilligers bij De ARM die meubels
opknappen die nog prima een tweede
ronde meekunnen. Spullen die niet
geschikt zijn voor de verkoop, worden
gescheiden weggegooid. Als je spullen
naar de kringloop wilt brengen, dan is
De ARM daar altijd heel blij mee. ‘Het is
wel fijn dat mensen erop letten dat de
spullen nog geschikt zijn voor de winkel.
Als een koffieapparaat bijvoorbeeld niet
meer werkt, kun je dat het best zelf naar
de milieustraat brengen’.

Vrijwilligers
knappen meubels
op die nog prima
een tweede ronde
meekunnen

IN DE SPOTLIGHTS

In het afgelopen jaar is er veel aandacht
geweest voor de kringloop. De ARM
was te zien in het programma ‘Groen
Licht’, van BNNVARA en is binnenkort
te zien in ‘Paleis voor een prikkie’ van
SBS6. Ooit verscheen ook een stoel van
De ARM in de spotlights van ‘Tussen
kunst en Kitsch’. Het Berlage-stoeltje
bleek 1500 euro waard. Nannette vertelt
dat soms de meest bijzondere dingen
worden ingeleverd. Zo werd De ARM
ooit eigenaar van een bijzondere auto.
Deze Eend reed bovendien nog prima.
Verder worden er ook vaak caravans en
tenten ingeleverd.
BIJRIJDER GEZOCHT!

De ARM is altijd op zoek naar
vrijwilligers. Zo is er nu een plek voor
een bijrijder. In een bus van de ARM ga
je op stap om spullen op te halen bij
mensen. Meubelmakers zijn ook altijd
van harte welkom. Zo is er laatst een
meisje bij de ARM begonnen die
ontdekte dat ze ontzettend goed kan
stofferen. Ben jij op zoek naar werk en
lijkt het je leuk om je talenten te
ontwikkelen bij de ARM? Neem dan
contact op met Nannette Schenk via
www.kringloopcentrumutrecht.nl

GROEN!

De kringloop doet dus veel op het
gebied van mens en milieu. Hartstikke
goed, zou je denken. Maar dat is nog
niet het enige. De ARM werkt ook mee
aan diverse groene projecten. Zo werkt
De ARM mee aan het buurstroom
project. In 2017 heeft de samenwerking
rondom een buurtstroomproject in onze
wijk geresulteerd in de plaatsing van
300 zonnepanelen op het dag van de
vestiging in Hoograven. Natuurlijk vanuit
duurzaamheid en milieu, maar ook de
bijdrage die De ARM hierbij levert aan
de mogelijkheid tot zonne-energie voor
vele huishoudens in de wijk Hoograven.
Verder is De ARM benaderd voor een
project waarbij onderzoek is gedaan

DE ARM: WARENHUIS, WINKELS
EN WERKGEMEENSCHAP
Naast het kringloopwarenhuis op
de Verlengde Hoogravenseweg
heeft De ARM nog acht
specialistische winkels op de
Oudegracht. Op de Koningsweg
zijn naast elkaar Zorghuis en
Woonwerkgemeenschap “Klein
Armelisweerd” en Alternatieve
Tuin- en Brocantemarkt “De A.R.M.
zaligheid” gevestigd.

In Hoograven hangt een fijne sfeer.
Tenminste, meestal. Rond de jaar
wisseling gaan helaas al jaren auto’s
van bewoners in vlammen op. Naast
Kanaleneiland en Overvecht gebeurt
dit binnen Utrecht het meest in onze
wijk. De autobezitters die slachtoffer
worden, zitten met de schade en
de schrik en ook andere bewoners
voelen zich niet meer veilig.
Als docent op een hogeschool
leer ik studenten onder andere
hoe je een beleidsadvies opstelt.
De toetsopdracht bij die cursus
voor vierdejaars is steeds om een
beleidsadvies te schrijven voor een
verzonnen gemeente. Deze keer
moesten de studenten maatregelen
bedenken om het aantal
autobranden in zo’n gemeente te
verminderen. De studenten kwamen
met uiteenlopende maatregelen. Van
cameratoezicht tot een verbod op
samenscholing en van voorlichting
op scholen tot het organiseren van
activiteiten voor jongeren in de
kerstperiode.
Intussen hebben professionals ook
niet stilgezeten. De gemeente, de
politie, het Openbaar Ministerie,
de Brandweer en Stichting
Jongerenwerk Utrecht hebben
samengewerkt aan een plan van
aanpak. Hun maatregelen liggen op
het terrein van toezicht, jeugdbeleid,
participatie en opsporing. Afgelopen
september publiceerde de
gemeente het 24 pagina’s tellende
plan van aanpak op haar website.
(Voor wie het wil lezen de link:
https://ow.ly/IfrA30lYyZy.)
Uit onderzoek blijkt dat daders
status ontlenen aan media-aandacht
voor de brand die ze hebben
gesticht. Aanzet wil ook bijdragen
aan een oplossing en zal daarom
op papier en op internet geen
aandacht besteden aan individuele
autobranden. Nu ik dit schrijf,
weet ik nog niet hoe december en
januari zich verder ontwikkelen. Met
goede hoop wens ik u een rustige
jaarwisseling.
Loulou Edelman
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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.

OOK HOOGRAVEN
GAAT VAN HET GAS AF
tekst: Wendy Lambers

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, Nadine van den Berg
(fotografie), Ron Brouwer, Loulou
Edelman, Martijn van Es, Aefke ten
Hagen, Wybren de Jong, Wendy
Lambers, Hanneke de Reus, Marleen
Schlichting (fotografie), Lise Timmers
en Elizabeth Wattimena (fotografie)

Binnenkort ook in Hoograven verleden tijd.

Anita Lensink, vormenfoto.nl
Concept: Rotterdam Vormgeving,
www.rotterdam-vormgeving.nl

Nederland wordt aardgasvrij. Utrecht ook en daarmee staan we
ook in onze buurt voor die verandering. Het gebruik van aardgas
zorgt voor een belangrijk deel van de CO₂-uitstoot en daarmee
voor de opwarming van de aarde. Utrecht wil zo snel mogelijk
klimaatneutraal zijn en koploper op het gebied van duurzame
energie. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarom wil de
initiatiefgroep Hoograven Duurzaam hier bij helpen.

DRUK

HONDERD MENSEN

Drukzo, Rotterdam

Op woensdagavond 28 november
organiseerde de initiatiefgroep
Hoograven Duurzaam de informatie
avond Hoograven van het gas. Een
avond om het met buurtbewoners te
hebben over die verandering in onze
energievoorziening. Er waren die avond
ongeveer honderd mensen. Een flinke
groep buurtgenoten die mee wil denken
over duurzame energie. Ad de Regt van
Hoograven Duurzaam vond het een
geslaagde bijeenkomst: “We zaten in
Kringloopcentrum De ARM en dat
gaf al een bijzondere sfeer om het te
hebben over duurzaamheid. We deden
een opiniepeiling en mensen konden
stemmen. Ook kwam aan bod wat er
in de wijk moet gebeuren, hoe we dat
gaan organiseren en wat we daar voor
nodig hebben. Het ging over de grote
opgave, maar we gaven ook concrete
tips om nu al energie (gas) te besparen.”

MET MEDEWERKING VAN

Mariska Vollering en Eveline de Vries
VORMGEVING

OPLAGE

7.500 exemplaren
VOLGENDE DEADLINE

10 februari 2019
DE VOLGENDE AANZET

Verschijnt eind maart 2019
Met steun van het Initiatievenfonds

SAMEN MET BEWONERS

Alle Utrechtse woningen en gebouwen
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moeten op den duur overstappen op
een andere energiebron. We moeten
op een andere manier verwarmen,
koken en douchen. Anne Jo Visser
van de gemeente vertelde dat alle
gemeenten in Nederland in 2021 een
plan moeten hebben waarin staat
wanneer welke wijk van het gas afgaat
en wat de alternatieven zijn. Utrecht
wil dit samen met bewoners doen.
Tijdens de groepsgesprekken bleek
dat de meeste aanwezigen dat zelf
ook graag willen. Er waren al twaalf
aanwezigen die zich aanmeldden om
hierover mee te denken tijdens een
vervolgbijeenkomst in januari.
OOK MEEDENKEN?

Stuur dan een e-mail naar
info@hoogravenduurzaam.nl. Dan
hoort u van hen wanneer en waar de
volgende bijeenkomst is. Lees meer
over de informatiebijeenkomst op
www.hoogravenduurzaam.nl of kijk op
www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas

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 wie ze
allemaal tegenkomen. Vijfde stop: Verlengde Hoogravenseweg 66.
Hoe heet je, hoe oud ben je en wat is
je beroep?
Ik heet Niels Spinhoven, 40 jaar, en ik
ben projectleider bij de verbouwafdeling
van ProRail.

Hoograven, we hebben zonnepanelen
liggen op het gebouw van De Arm. En
we helpen mee op de werkdagen van
speeltuin De Kameleon. Lekker snoeien,
vegen en verven.

Met wie woon je hier?
Met mijn vriendin Lisette, Jonas (5) en
Tobias (2).

Wat vind je leuk, en minder leuk aan
Hoograven?
Ik vind het leuk dat de wijk zich
voortdurend ontwikkelt. De nieuwbouw
aan de Vaartsche Rijn is mooi, en door
de vernieuwing van Rotsoord en de
komst van het station Vaartsche Rijn
hoort de wijk nu veel meer bij de stad.
Wat ik soms jammer vind, is dat dit
deel van de wijk steeds minder
gemêleerd wordt.

Hoe lang woon je op de Verlengde
Hoogravenseweg?
Bijna 10 jaar.
Wat doe je in de wijk of wat heb je
gedaan?
Ik doe mee aan het project Buurtstroom

Wat is je favoriete tv-programma?
Ik kijk heel weinig tv. Wel luister ik veel
podcasts. ‘Heavyweight’ is mijn laatste
ontdekking en echt een aanrader!
Wat heb je vanmorgen gegeten?
Twee boterhammen met kaas en twee
met jam.
Met wie zou je graag eens iets willen
drinken?
Ik wil wel een keer een biertje drinken
met Jan van Zanen. Dat lijkt me een
leuke en aardige vent. Hij is heel zicht
baar in de stad, en heel verbindend.
Hoe vind je het om op nummer 66 te
wonen?
Ik had niet zoveel met dat getal, maar
het is heerlijk om nu aan de Route 66 te
wonen!
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WIJKBUREAU ZUID
KNAP DE WIJK OP MET
HET INITIATIEVENFONDS
Vanuit het wijkbureau willen we graag aandacht geven aan het
initiatievenfonds. We hebben al vele leuke initiatieven mogen
ontvangen van Hoogravense buurtbewoners. Van bloembakken tot
buurtfeesten, de wijk verenigt zich als het gaat om de verbetering
van de leefbaarheid in de wijk.
WAT IS HET INITIATIEVENFONDS?

AANVRAAG DOEN

Het Initiatievenfonds is een fonds voor
grote en kleine initiatieven in Utrecht.
Denk bijvoorbeeld aan het planten van
bomen, het opknappen van een pleintje
of speeltoestel, een veiligere oversteek
plaats of het opfleuren van uw straat
met bloembakken.

U kunt digitaal een aanvraag doen via:
utrecht.nl/aanvraaginitiatievenfonds.
Heeft u hulp nodig bij het doen van een
aanvraag, of wilt u liever een aanvraag
op papier doen? Loop dan even binnen
bij Wijkbureau Zuid op de ’t Goylaan 75.
Wij helpen u daar graag verder.

Het Initiatievenfonds is opgericht na
overleg met bewoners en ondernemers
uit de stad. We willen zo meer mensen
aanmoedigen om zich vrijwillig in te
zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of
de stad Utrecht. Iedereen die een goed
idee of plan heeft, kan een bijdrage
ontvangen.

Wilt u uw initiatief delen met anderen?
Of wilt u weten wat voor initiatieven er
nog meer in de stad of in uw wijk zijn?
Kijk dan op utrecht.maex.nl/initiatieven.

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk
houdt op 9 januari en 6 februari haar
maandelijkse 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 langs
komen als u iemand van het wijkbureau
wilt spreken op de ‘t Goylaan 75.

Het dankzij het Initiatievenfonds opgeknapte bankje in het Camminghaplantsoen

