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Pandhof Sinte Marie
Visscherssteeg 9
3511 LW  Utrecht

Buurtcomité in oprichting
Buurkerkhof 11
3511 KC  Utrecht, 2313079

Zakkendragersvereniging
Zakkendragerssteeg 26
3511 AA Utrecht, tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Zakkendragershof 33
3511 AE  Utrecht, tel. 2300294

Stichting Behoud Lepelenburg
Hieronymusplantsoen 9
3512 KV  Utrecht
email: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep
Catharijnesingel
Catharijnesingel 118
3511 GX  Utrecht, tel. 2304225

Bewonerscomité 
Hooch Moreel
Nicolaas Beetsstraat 136
3511 HG  Utrecht, tel. 2340268

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
Lange Jansstraat 37
3512 BA  Utrecht, tel. 2311014

Twijnstraatcomité
Twijnstraat 32
3511 ZL  Utrecht, tel. 2321045

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
Visscherssteeg 9
3511 LW  Utrecht
email: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
Suikerstraat 17
3511 XN  Utrecht, tel. 2232036

Utrecht Weer Omsingeld
Oudegracht 17
3511 AB  Utrecht, tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid 
Oude Stadswijken
Hartingstraat 162
3511 HV  Utrecht, tel. 2310976

BOCP
(bewonersoverleg city project)
Postbus 5043
3502 JA  Utrecht, tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
(overleg bedrijven Binnenstad)
Postbus 48
3500 AA  Utrecht, tel. 2363252

Centrum Utrecht
(ondernemersvereniging)
Postbus 506
3500 AM  Utrecht
tel. 2317438/2400717; fax 2304713

Wijkbureau Binnenstad
Drift 10
3512 BS  Utrecht
tel. 2863960; fax 2863966
email: binnenstad@utrecht.nl
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Uit de stad

Met op de achtergrond Venezia ligt de
Jansbrug er in de vroege ochtendzon verleide-
lijk bij. Ik ben daar voor het kopen van
klusspullen. Mijn nieuwe onderdak is nog een
pakhuis waarvan ik zo snel mogelijk een thuis
wil maken. Ik heb dus eigenlijk haast.
Maar ik laat me verleiden.Vergenoegd likkend
aan een Italiaans ijsje krijg ik het gevoel uit te
zijn in de stad. Nog wonend in de Binnenstad
ging ik dikwijls de stad uit, maar meestentijds
niet in de stad uit. Mijn boodschappen deed ik
altijd gericht: even dit, even dat en even nog
wat anders. In mijn eentje van een ijsje genie-
ten? Dat kwam zelden voor. En nu zit ik hier:
als ik dan toch in de stad moet zijn, laat het
dan ook maar een uitje zijn. Zo krijgt de stad
voor mij als bezoeker een ander belang dan
dat ze voor mij als bewoner had.

Nu ik me meestal fietsend naar de stad
begeef, valt het me des te meer op hoe weinig
fietsers er toe doen bij het in banen leiden van
het verkeer. De wegen worden blijkbaar inge-
richt op een vlotte doorstroming van het
autoverkeer. Is dat, op papier, volgens de ont-
werpers zo goed en zo kwaad als dat kan
gelukt, dan merkt iemand op: en waar laten
we de fietsers? En dan worden de fietsers er
alsnog tussen gewurmd. Zo lijkt het tenminste
te gaan. Neem bijvoorbeeld de Catharijne-
singel vanaf de Gansstraat richting
Amsterdamsestraatweg. Het fietspad begint
links, maar al spoedig wordt de fietser naar de
overkant gedirigeerd. Dat betekent meestal
lang wachten voor een rood licht. Bij de
Smeebrug hetzelfde, maar dan terug naar de
linkerkant. Na luttele meters moet je als fiet-
ser nog verder naar links voor de Inktpot langs
om vervolgens opnieuw, maar dan driemaal en
met evenveel rode lichten, te moeten overste-
ken naar de Rijnkade. De kortste weg naar het
Vredenburg is daarmee wel erg tijdrovend
gemaakt.

Weer terug in mijn nieuwe onderdak schrijf ik
enkele dagen later dit stukje. Inmiddels is het
pakhuis al wat meer een thuis geworden.Toch
moet er nog veel gebeuren voor mijn huishou-
den zijn chaotische karakter zal hebben
afgelegd. Ik heb soms momenten van moede-
loosheid. Dan wil ik alleen maar in de vroege
ochtendzon op de Jansbrug een Italiaans ijsje
eten. Maar dat is zo ver.

Kees du Gardijn

De Binnenstadskrant is op zoek naar
redactionele versterking. Bel of schrijf of
email Dick Franssen,
Achter St. Pieter 84, 3512 HT Utrecht,
2314555, franssen@ision.nl
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Het Lucas Bolwerk maakt zich op voor een heuse

kraterinslag. Maar liefst 15.000 autoritten voor het

grondtransport zijn nodig om een nieuwe parkeerkel-

der van vijf verdiepingen diep te realiseren.Totale

capaciteit: 356 auto’s. De parkeergarage past in de plan-

nen van de gemeente om het parkeren in de stad beter

te stroomlijnen en zal op zijn vroegst in 2010 gereed

zijn.Toch is het de vraag of een dergelijke garage nog

wel bij de toekomstige visie op mobiliteit past.

De plannen van het college voor de bouw van deze parkeerga-
rage liggen besloten in de nota Stilstaan bij Bereikbaarheid en
Leefbaarheid uit 2001. Uitgangspunt van deze nota is dat de
bereikbaarheid van economische functies en woonvoorzienin-
gen gewaarborgd moeten blijven. Dat betekent dat de schaarse
parkeerruimte in de stad bestemd moet zijn voor belangheb-
benden en bezoekers.Voor dit autoverkeer wil de gemeente
dan ook vier parkeergarages bouwen, namelijk bij de Grifthoek,
bij het Spoorwegmuseum, nabij het Ledig Erf en op het Lucas
Bolwerk. In ruil voor deze parkeergelegenheid zullen ongeveer
300 kort-parkeerplaatsen in de Binnenstad worden opgeheven.
Zo zal het Janskerkhof in de toekomst autovrij worden.

Het spreekt vanzelf dat de bouw van een parkeergarage onder
het groene en monumentale Lucas Bolwerk niet zonder slag of
stoot gerealiseerd kan worden. Reeds vanaf het begin van de

jaren ’90 bestaan er dan ook studies naar de wenselijkheid van
dit project. In het meest recente onderzoek, uitgevoerd door
de Dienst Stadsontwikkeling, wordt aangegeven dat de plannen
voor een parkeergarage onder de grond haalbaar zijn, mits de
maximale capaciteit van vijf lagen en 356 voertuigen niet over-
schreden wordt. In het oordeel van deze haalbaarheidsstudie
zijn diverse argumenten betrokken, onder andere van verkeers-
technische, financiële en natuurhistorische aard. Ook vormt de
geluidsbelasting een argument voor de Dienst om af te zien van
de maximale variant (van 600 voertuigen), zoals door het 
college bepleit.

Toch komt het aangrenzende park niet geheel ongehavend uit
de strijd. De in- en uitritten van de garage, evenals de opgangen
voor voetgangers en de ventilatie, dienen namelijk een plaats te
krijgen in het groen op het bolwerk.Tevens stelt de haalbaar-
heidsstudie dat oude bomen in het park het risico lopen af te
sterven als het grondwater te diep wegzakt tijdens de bouw.
Niet in de laatste plaats lijkt het voorgoed gedaan met de rust
die het gebied nu uitstraalt. Op drukke dagen kan de parkeer-
kelder rekenen op meer dan 2500 autobewegingen. Een ieder
die zich op zaterdag wel eens op de Springweg of in de
Jacobsstraat (parkeergarage La Vie) ophoudt, heeft reeds een
indruk van de toekomstige sfeer rondom de Stadsschouwburg.

Het verbaast dan ook niet dat de kritiek op dit plan uit vele
hoeken komt.Afgelopen maand bezette de actiegroep
Groenfront het gebied waar de garage zal ‘verrijzen’. Inzet was
het behoud van een stokoude plataan tegenover de
Stadsschouwburg die het loodje dreigt te leggen als de gemeen-
te haar plannen doorzet. Maar ook de direct omwonenden
geven aan zich zorgen te maken over de overlast en risico’s die
het realiseren van de garage met zich meebrengt. Ondernemers
uit de omgeving van het Lucas Bolwerk hekelen vooral de
gemeentelijke visie op het parkeren; zij willen dat de parkeerga-
rage niet ter compensatie van parkeerplaatsen op straat zal
dienen, maar dat deze plaatsen juist extra worden gerealiseerd.

Hier tegenover staat het gemeentelijk parkeerbeleid dat als
inzet heeft zowel de bereikbaarheid als de aantrekkelijkheid van
de stad te vergroten. De aandacht is daarbij vooral gericht op
het terugdringen van niet-noodzakelijk verkeer waarvoor buiten
de stad gelegen transferia, bijvoorbeeld in de Uithof en op de
Lage Weide, worden gebouwd.Van hieruit kan dan de bus naar
het centrum worden genomen.Toch is het de vraag waarom de
capaciteit van de parkeergelegenheid nabij het centrum zo sterk
vergroot dient te worden. Het winkelende en uitgaande publiek
(onder wie de schouwburgbezoekers)  kan toch ook vanaf de
transferia de stad bereiken? Het risico dat de gemeente met
het huidige beleid loopt is dat mensen toch eerst zullen probe-
ren de Binnenstad met de auto zo dicht als mogelijk te
naderen. Er zijn immers prachtige parkeergarages bijgekomen! 

Arend Odé
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Parkeerkelder op Lucas Bolwerk
zorgt voor overlast en onrust 

Van Zanen verbindt 
loopbaan aan 
parkeergarage 

Voor Jan van Zanen,VVD-
wethouder van financiën en
economie, is het zo logisch als
wat: wanneer in 2006 nog
steeds niet begonnen is met de
bouw van de parkeergarage op
het Lucas Bolwerk dan doet hij
niet langer mee. ‘We hebben in
het college afgesproken dat de
garage in dat jaar in aanbouw is.
En als afspraken niet worden
nagekomen dan ben ik weg,
want dan ben ik niet langer
geloofwaardig’.
De wethouder was in 2000 lijst-
trekker van zijn partij. ‘We
hebben ons in de campagne
sterk gemaakt voor parkeren in
de Binnenstad, met name in het
zuidoostelijke deel.Tijdens de
coalitie-gesprekken hebben we
daar vervolgens tot op het gaat-
je over onderhandeld. En daar is
ten slotte iets uitgekomen. Je
spreekt iets af, en dat is het dan.
Een parkeergarage maken onder
het Janskerkhof doen we niet,
maar het Lucas Bolwerk… daar
gaan we voor. Deze collegepe-
riode gaat de spa de grond in.
Tenzij je natuurlijk morgen een
plek vindt die nog veel beter is,
en die je nog sneller kunt 
realiseren’.
Van Zanen vindt het maar
vreemd dat de mededeling dat
hij aftreedt als het college geen
woord houdt de krant haalt
‘Het kan toch niet anders. Ik zit
hier als wethouder namens het
liberale volksdeel.Wat moeten
die mensen wel van me denken
als ik gewoon bleef zitten?’         

Red

de plataan op het Lucas Bolwerk die het zwaar te verduren zal krijgen

foto:Jogé Klein Entink

Red



Het college zegt dat het regelmatig
wordt geconfronteerd met aanvragen
voor vestiging van een restaurant. Deze
aanvragen zouden op zich redelijk zijn
en het college zou alleen op grond van
het besluit dat er geen nieuwe horeca
in de Binnenstad bij mag komen, de
aanvraag moeten afwijzen. Men voelt
zich daar klaarblijkelijk onbehaaglijk
over. Dit is niet onbegrijpelijk als je de
aanvragen op zichzelf beschouwt. Je
moet echter de totale Binnenstad voor
ogen houden. Daar waren de nota’s, die
betrekking hadden op de horeca, ook
voor bedoeld.Als je dit zo bekijkt dan
kun je constateren dat de horeca in
het centrum van Utrecht het laatste
decennium sterk is uitgebreid. De vraag
is dan ook of er behoefte is aan nog
meer restaurants. Er zijn top- momen-
ten dat de restaurants vrij vol zitten,
maar er zijn ook genoeg avonden dat
er plaats te over is. De restaurants

kunnen niet alleen van die topavonden
bestaan.

Het college lijkt restaurants te willen
toestaan omdat deze de minste over-
last voor de bewoners opleveren. In
vergelijking met andere horecavoorzie-
ningen is dat in het algemeen wel zo,
maar er zijn ook nogal wat restaurants
die overlast opleveren.Afhankelijk van
het restaurant, kan er overlast ontstaan
van bezoekers, van stank, van lawaai
(afzuigingen) of van afval.

Spreiding
Opmerkelijk in het voorstel van het
college is eveneens de keuze die
gemaakt wordt voor eventuele locaties
waar nieuwe restaurants zich mogen
vestigen.Ten eerste wil men deze vesti-
gingen of uitbreidingen vrijstellen van
hetgeen bepaald is in bestemmingsplan-
nen. Het college wil winkelconcen-

tratiegebieden uitsluiten, omdat het van
mening is dat restaurants en winkels
elkaar niet positief beïnvloeden. Zover
er echter nog ruimte is op de
Oudegracht in dit deel van de
Binnenstad dan kan die verder worden
opgevuld.
Ook primaire woongebieden worden
uitgesloten van nieuwe vestigingen.
Zoveel primaire woongebieden zijn er
echter niet en je ziet dan ook dat in de
locaties, waar wel nieuwe vestigingen
mogelijk worden geacht, de woonfunc-
tie een belangrijke rol speelt. Zo
worden bijvoorbeeld genoemd: de
omgeving van het Waterleidingmuseum,
de noordelijke Oudegracht, de
Springweg, de randen van de
Binnenstad (de parken bij de singels),
de omgeving van de Jacobikerk.
Verspreiding over de Binnenstad dus.
Een heel andere benadering zou juist
concentratie van restaurants in bepaal-
de gebieden kunnen zijn. Dan werken
de verschillende restaurants verster-
kend op elkaar. Eetlustigen kunnen ter
plekke hun keuze maken.
Als uitbreidingsmogelijkheid voor
bestaande horeca worden de achter-
terreinen genoemd.

Michelinster
Om een veiligheidsklep in te bouwen
wordt voorgesteld een pilotperiode
van drie jaar aan te houden. De vraag
is wat je daarvan mag verwachten. Een

den op vrijdag- en zaterdagavond lan-
ger open te houden. Dit zal echter wel
betekenen dat er na 01 uur geen
muziek mag worden gedraaid.”

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden
met de Overleggroep Binnenstad over
deze mogelijke verruiming van het ter-
rassenbeleid. Zoals al uit eerdere
publicaties in de Binnenstadskrant
blijkt, stonden de leden van deze
Overleggroep afwijzend tegenover dit
soort denkbeelden. Met name werd
gewezen op het ontbreken van een
handhavingsbeleid. In een notitie over
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In het werkprogramma van het
huidige college staat:
“Terrassen dragen in onze stad bij tot
een vriendelijke en gezellige uitstraling.
De geldende regelgeving, welke betrek-
king heeft op het tijdstip tussen10 en
20 uur, kan worden versoepeld. De
regelgeving wordt waar mogelijk min-
der rigide, waarbij in de
vergunningverlening echter rekening
gehouden zal worden met de beperkte
ruimte in de stad. Daarnaast komt er,
na overleg met horeca en binnenstads-
bewoners, een experiment om de
terrassen tijdens tropische zomeravon-

Nieuwe horeca-nota:

Elk jaar maximaal 14 nieuwe restaurants iinn  BBiinnnneennssttaadd
Tijdens  de behandeling van de nota ‘Horecadifferentiatie in de

Binnenstad’ gingen er in de gemeenteraad stemmen op om te bekijken

of het keurslijf waarin de horeca door deze nota werd gegoten, niet al

te strak was. Met name voor restaurants kon de veter wel wat losser.

Dit was koren op de molen van het huidige college. Er ligt nu een nieu-

we nota waarin het college beschrijft waar in de Binnenstad nog

restaurants kunnen worden toegevoegd.Veertien gebiedjes worden

genoemd, en in elk gebied zou er per jaar maximaal één restaurant bij

kunnen. De vraag is wie daar op zitten te wachten: de binnenstadsbewo-

ners, de reeds gevestigde horeca of de bezoekers van de Binnenstad? ongewenste vestiging kun je daarmee
niet ongedaan maken. Ook gaat deze
pilot voorbij aan het feit dat je het
geheel van het functioneren van de
Binnenstad moet bekijken en niet
afzonderlijke vestigingen.Als er in
Utrecht nieuwe restaurants bij moeten
komen, dan zou eens wat meer de
nadruk op de rest van de stad gelegd
mogen worden.Wellicht krijgt Utrecht
zijn eerste Michelinster wel buiten het
centrum.
In september/oktober wil het college
gelegenheid geven tot het leveren van
commentaar. Gesproken wordt over
inloopbijeenkomsten en bijeenkomsten
voor doelgroepen. Iedere bewoner of
ondernemer in een gebied waar uitbrei-
ding mogelijk wordt geacht, moet
echter alert reageren, want door de
vrijstellingsprocedure van bestemmings-
plannen kunnen latere reacties op een
specifieke vestiging minder effectief zijn.

Ben Nijssen
(zie ook pag. 8)

College toont begrip voor standpunt 
bewoners over terrassen

deze kwestie erkent het college dat
het moeilijk is het terrassenbeleid te
handhaven.Vooral is een probleem: het
overschrijden van sluitingstijden voor
het terras, het verbod op het bedienen
van personen die geen gebruik maken
van zitplaatsen op het terras en de
omvang van het terras. Daarnaast is er
voor de direct omwonenden de over-
last van (luid) pratende bezoekers. Bij
de handhaving is vooral de omvang van
het terras het moeilijkst te handhaven.
Daarom stelt het college voor om de
huidige regeling te handhaven.Tevens is
het bij nieuwe terrassen niet langer

toegestaan het terras uit te breiden
voor een aanpalend pand. Ook ziet het
college af van een tropisch weer-
scenario!

Het college oppert wel om op een
aantal specifieke locaties tijdelijke
exploitatie van terrassen toe te staan.
Het gaat hierbij met name om: de
directe omgeving van het stadhuis, de
Neude, de omgeving van de Jacobi-
kerk, het Vredenburg en de nieuwe
haven op de Weerdsingel. Elke locatie
kent echter ook specifieke problemen.
De betreffende notitie zal tegelijk 
met het voorstel over uitbreiding van
restaurants in de inspraak worden
gebracht.

Ben Nijssen
(zie ook pag. 8)
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Ruim twintig jaar geleden zouden Gert Sjoerd

Kuperus en z’n vrouw van de Amsterdamse

Ceintuurbaan naar Utrecht verhuizen. Hij wilde naar

de Lange Nieuwstraat, maar zij had bezwaren.

Een vreselijke straat, vond ze.

Hij probeerde haar overtuigen. ‘Je zult zien dat dit over

een jaar of tien een fantastische straat is.’ 

Het werden er vijftien.

De eerste tijd hadden ze wat problemen met slapen.

‘Het was zo stil.We misten het autolawaai’.

Organisatie-adviseur Kuperus bemoeit zich al jaren met zijn
woonomgeving. Hij doet dat omdat hij het - zo zegt hij - niet
kan laten. ‘Het zit in mijn aard, kennelijk. Het is ook een leuke
manier om je buurt te leren kennen. De directe aanleiding was
het moment toen mijn kinderen begonnen te fietsen. Er ging
toen erg veel verkeer over de Lange Nieuwstraat.Vreselijk
gevaarlijk. Daar moest wat aan gebeuren.’
In juli werd hij voorzitter van de Wijkraad Binnenstad, opvolger
van de Adviesraad Binnenstad, waarvan hij trouwens ook voor-
zitter was.
Hij heeft een aparte opvatting over de invulling van zijn taak.
Weliswaar is hij dus de voorzitter, maar hij zit niet voor. Dat
moet een ‘technisch voorzitter’ doen. De motivatie: ‘Als je
voorzit moet je neutraal zijn, en dat ben ik niet. Ik zit in de
wijkraad als één van de vier vertegenwoordigers van de
Zuidelijke Oude Stad. Ik wil ook onze eigen punten kunnen
inbrengen’.
Waar bestaat zijn voorzitterschap dan wèl uit? ‘Zo’n raad’, zegt
hij, ‘werkt optimaal als je de verschillende vertegenwoordigingen
op één lijn kunt krijgen, als er begrip is voor elkaar. Het moet
niet zo zijn dat iedereen op z’n eigen deelbelang blijft zitten.
Wat in het grote geheel het meest urgent is, moet ook de
hoogste prioriteit krijgen. Zo zouden wij als wijkraad bijvoor-
beeld kunnen vinden dat op dit moment de meeste aandacht
moet uitgaan naar het noordelijk deel van de binnenstad.
Omdat ik de vergaderingen dus niet voorzit, kan ik deelnemen
aan de discussie. En op die manier kan ik het wel een beetje
bewaken. Bovendien ben ik natuurlijk betrokken bij het samen-
stellen van de agenda.’

‘Absoluut’
Hij is een man die graag strategisch manoeuvreert. Op de vraag
of hij iemand is die steeds probeert in te schatten wat haalbaar
is, antwoordt hij: ‘Absoluut’. Belangrijk voor hem zijn ook de
woorden die je daarbij gebruikt. ‘Als je wilt dat ergens minder
verkeer komt gebruik dan nooit  de term ‘autoluw’, want dat
valt bij dit college helemaal verkeerd’.
Kuperus studeerde economie en heeft de neiging het wel en
wee van de Binnenstad vooral vanuit economisch perspectief te
bekijken. ‘Zo in de geest van: waar wordt geld ingestoken en
waarin  niet? Objectief bekeken moet je constateren dat het
heel goed gaat met de Binnenstad. Heel Utrecht - stad en 
regio - staat er trouwens heel goed voor.

Maar aan dat succes zitten ook minder mooie kanten: sommige
bewonersgroepen worden in hoog tempo de Binnenstad uitge-
jaagd.Als je ziet hoeveel studentenhuizen er worden omgezet in
appartementen.... En  Mitros doet steeds meer huurwoningen
zodra ze leeg komen in de verkoop. Dan krijg je een hele ande-
re inkomenscategorie bewoners.. De Binnenstad dreigt in rap
tempo een gebied te worden voor tweeverdieners zonder kin-
deren, zoals Hooch Boulandt nu al is. En een stad zonder
kinderen is een dode stad.’
Hij vindt dat je je als wijkraad niet moet concentreren op klei-
ne dingetjes die niet goed zijn, maar het vooral over de grotere
lijnen moet hebben.Welke ontwikkelingen zijn goed , en welke

niet?  Belangrijk voor hem is de - wat hij noemt - overexploita-
tie van de Binnenstad. Hij bedoelt daarmee dat in een beperkt
gebied veel spelers hun slag willen slaan: de horeca-onderne-
mer, de winkelier, de cultuuraanbieder, de hov-exploitant, de
drugshulpverlener. Op dat slagveld dreigt de bewoner voortdu-
rend aan het kortste eind te trekken.

Voortdurende druk
‘De grootste bedreiging voor de Binnenstad is zijn succes. Er is
een voortdurende druk van ondernemers op het gemeentebe-
stuur om één of andere activiteit toe te staan. Elke
goeddraaiende horeca-instelling brengt tien andere mensen op
het idee om ook zo’n zaak te beginnen. Er is bij het college een
neiging om aan die wensen tegemoet te komen. En dan gaat het
erom je poot stijf te houden, en ook niet te wijken voor het
argument dat het economisch zo goed zou zijn. Daar moet je
ook doorheen prikken. Het is niet meer zo dat met elk nieuw
café de totale omzet in de horeca toeneemt. De laatste jaren is
duidelijk een grens bereikt. De bieromzet in de Binnenstad is
aan het afnemen’.
De Binnenstad is in trek, maar niet bij iedereen. De garages en
meubelwinkels zijn verdwenen, en Kuperus ziet aankomen dat
binnen nu en tien jaar ook een heleboel grotere kantoren weg
zijn. Hij denkt dat op den duur alleen nog de kleinere kantoren,
‘waarvan de mensen geen leasebakken hebben, zullen 
overblijven’.
Kansen en bedreigingen tegen elkaar afstrepend is Kuperus
optimistisch over de Binnenstad. Er komen nog een paar leuke
dingen bij: het Utrechts Archief en misschien een echt Utrechts
stadsmuseum. Ik zie het wel zitten’.

Kinderarmste wijk
van Utrecht

De Binnenstad is met

ruime voorsprong de kinder-

armste wijk van Utrecht.

Er wonen ruim duizend  

0-14-jarigen (6,9 procent).

Kanaleneiland - met evenveel

inwoners - is topscorer met

3600 kinderen in dezelfde leef-

tijd (25 procent).Voor  de hele

stad is het aantal veertigduizend

(15,8 procent).

Utrecht heeft 260.000 inwo-

ners, van wie er 14.800 in de

Binnenstad wonen.

Alleeenstaanden - 10.500 - zijn

er zwaar oververtegenwoor-

digd. Er zijn 12 homo-

echtparen, meer dan in 

welke wijk ook.

Bezoekerskaart 
parkeren

In de loop van 2003 krij-

gen bewoners van de

Binnenstad een bezoekerskaart.

Daarmee kan men tegen een

gereduceerd tarief een kaartje

in de parkeerautomaat kopen.

De kaart was allang een wens

van de bewoners.

Bewonersgarages 
fors duurder

De parkeertarieven van

de vier gemeentelijke bewo-

nersgarages in de Binnenstad

worden met ingang van 1 janu-

ari kostendekkend.Voor de

huidige huurders zal een

gewenningsperiode worden

gehanteerd waarbij de tariefs-

verhoging stapsgewijs wordt

doorgevoerd. Dat betekent van

€31,12 nu naar €40 vanaf 

1 januari 2003, en dan elk jaar

een aantal euro’s meer tot 

€72,73 op 1 januari 2008.

Nieuwe huurders betalen wèl

meteen dat tarief.Voor de twee

garages in de schil,Albracht en

Malba, gelden op het ogenblik

heel verschillende tarieven. Een

aantal huurders gaat er in eer-

ste instantie flink op vooruit,

maar het tarief van €30,91 in

2008 is flink hoger dan de

meesten nu betalen.
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Succes bedreigt Binnenstad
Red

Gert Sjoerd Kuperus

Red

Red

Red



Burgers konden tot nu toe met ambtenaren

van het wijkbureau op ‘schouw’. Ze gingen

gezamenlijk door de wijk en de burgers konden

wijzen op situaties in de openbare ruimte die

voor verbetering vatbaar waren. Schouwen

wordt nu als te arbeidsintensief beschouwd en

zal in de huidige vorm niet voortgezet worden.

Een verdwijnend fenomeen.

Woensdag 4 september, hoek Springweg-Zilverstraat, 13.30 uur.
Aanwezig: vijf mensen namens het wijkbureau (leider van de
schouw, verslaglegger, opzichter gemeentewerken, vertegen-
woordiger van de Reinigings- en Havendienst en de wijkagent)
en gemiddeld vier burgers uit de buurt, een VVD-lid van de
Wijkraad Binnenstad plus een verslaggever van de
Binnenstadskrant. De schouwleider maakt duidelijk dat de bur-
gers de route bepalen. Later zal op aanvraag een verslag
beschikbaar zijn. Het gaat nadrukkelijk alleen om de openbare
ruimte.
‘Gaan we links of rechts?’ We gaan rechts. Eerste stop: een
nauw plaatsje achter de Zilverstraat, de Nathanaëlspoort. Het
groen tussen de straatstenen staat te hoog. Het blijkt dat de
borstelmachines van de RHD het plaatsje niet kunnen bereiken.
Er volgt een discussie over alternatieve methodes, iets met
schuim. ‘Maar dan hebben we het gewoon over geld,’ is de veel-
betekenende opmerking van de schouwleider. De aandacht
verplaatst zich naar een schutting die ‘te inbraakvriendelijk’ zou
zijn. Is een particuliere schutting, geen openbaar terrein, neem
contact op met de eigenaar...
Volgende halte: ter hoogte van Springweg 122. Een stoeprand is
wat weggezakt, wordt genoteerd. Het gesprek gaat er ondertus-
sen over dat hier op een Grieks-orthodoxe feestdag veel op de
stoep werd geparkeerd. De in mountainbike-uitrusting gestoken
wijkagent toont begrip voor de ergernis, legt uit dat de politie
bij een dergelijk incident niet vol gaat uitrukken. ‘Nou, dat zou-
den wij eens moeten proberen: krijgen we wel mooi een bon.’
Het gezelschap verplaatst zich via de Brandstraat naar de
Oudegracht. Op de brug tussen Tivoli en Kathmandu gaat het
over de betonnen blokken aldaar. Die zouden een meter of
meer naar de straat beter liggen. Dan kan geen auto er nog ille-
gaal parkeren. Het wordt genoteerd.
In de Haverstraat vallen na hevige regenval gaten in het wegdek.
Daar moet al tijden een rioolbuis lek zijn. Er ligt een hoop
papier tegen een voordeur. Dat is niet goed gebonden aangebo-
den, en door een passant door elkaar geschopt, zo meldt een
toegesnelde winkelier. Stond erbij en keek ernaar.
Op de hoogte van de Jacobsgasthuissteeg wordt weer een
plaatsje aangedaan. Er is geen openbare verlichting. ‘Is dit open-
bare ruimte?’ Het gezelschap tast in het duister. Moet worden
uitgezocht. Even verderop, de zijgevel van een nieuwbouwhuis
met één straatlantaarn. Het is hier in het donker sociaal-onvei-
lig, volgens één van de burgers. Er moet een straatlantaarn bij.
Zal naar gekeken worden, ‘daar hebben we onze verlichtings-
deskundige voor’.
De schouw eindigt bij de Andreashof met door een dakloze sla-
per achtergelaten rommel en een verzakte parkeerplaats.Vrij
onverwacht is de schouw afgelopen; het gezelschap neemt in
goede stemming afscheid van elkaar.
In ruim tweeënhalf uur zijn zo’n vier huizenblokken met binnen-
terreinen ‘geschouwd’. De openbare ruimte ziet er veelal
onderhouden, groen en wat volgepropt uit. De burgers hebben
weliswaar redelijk wat aan te merken, maar uit gesprekken blijkt
dat ze niet ontevreden zijn over hun woonomgeving. Gedrag
dat overlast veroorzaakt is duidelijk de grootste ergernis, of het
nu om achtergelaten afval, graffiti, geluidsoverlast, vernieling of
foutparkeren gaat.
Een wijkschouw is een ontspannen manier om de buurt in
ogenschouw te nemen.Wat aan de orde komt, lijkt echter even
goed afgehandeld te kunnen worden met een telefoontje of een
brief aan het wijkbureau. Bovendien werd de bijgewoonde
schouw in werktijd gehouden, wat zeer onpraktisch is voor wie
in werktijd net als de aanwezige ambtenaren moet werken.

Ido de Jonge

Ritueel: wijkschouw

Hoop papier in de Haverstraat

Haverstraat: winkelier (rechts) vertelt het verhaal over de hoop papier

Werfkelders kunnen weer een tijdje mee

Negen jaar nadat er een begin mee was gemaakt, is het grootscheepse werk van de restau-
ratie van de werfkelders voltooid. Die kluiskelders behoren samen met woonhuizen,
grachten, bruggen en kerken tot de unieke overblijfselen van de middeleeuwse stad.
De Dienst Stadsbeheer heeft ter gelegenheid van het einde van de werkzaamheden - 80
procent van de eigenaren van de kelders heeft aan de restauratie meegedaan - een boekje
laten maken met twee beknopte bijdragen: een van oud-stadsarcheoloog Hoekstra over
‘Geschiedenis en onderzoek’ en een van civieltechnicus Van Veen over ‘Herstel en water-
dicht maken’ van de kelders. In het boekje staan vijf historische foto’s en snapshots van
restauratiewerk, alsmede niet zeer boeiende kleurenfotootjes van de diverse wijzen van
gebruik van de kelders na de restauratie. Hoekstra noemt op de pagina’s 9, 10 en 12 vier
werfkelders op de Oudegracht (behorende bij de huisnummers 181, 191, 393 en 218) met
bijzonderheden over de bouw ervan.
Maar van die bijzonderheden zijn geen afbeeldingen opgenomen. De werfkelders van beide
huizen Nieuwegracht 67, waarin evenwijdig aan het water een luxueus zwembad is gebouwd
nadat de tongewelven een paar jaar geleden onder niet duidelijk geworden omstandigheden
waren ingestort, blijven in het boekje ongenoemd.
In de tekst op blz. 15 staat in een kromme zin dat de uitkomsten van het nu goed gedocu-
menteerde onderzoek naar de werfkelders nog dienen te worden gepubliceerd. Ik ben het
daarmee eens - er zijn voldoende belangstellende lezers. De tekst van het nu verschenen
boekje is interessant, maar globaal.
En tot slot: ook in deze publicatie staan ze weer bij tientallen, ambtelijk-kadastrale aanduidin-
gen als ‘aan de Plompetorengracht’, ‘aan de Drift’, enz.Wanneer wordt weer eens gewoon
‘op de Plompetorengracht’ en ‘op de Drift’ geschreven, overeenkomstig het taalgebruik in
onze stad?

A. Eijkestam
T. Hoekstra, R. van Veen en P. van Werven.Verborgen wereld aan de werf.

Utrechtse werfkelders gerestaureerd. Utrecht, Matrijs, 2002; prijs 12.75 euro.

Red

fo
to

:I
do

 d
e 

Jo
ng

e

fo
to

:I
do

 d
e 

Jo
ng

e

Boeken



Hoog Catharijne is niet speciaal voor drugsgebrui-
kers gebouwd, maar verslaafden voelden zich er van
het begin af op hun plaats. En zelfs de
Stationsdwarsstraat, die lugubere spelonk, hadden ze
kennelijk nog liever dan de nieuwste hulpverleningsaan-
winst: de behoorlijk luxe ‘gebruikersruimte’ De Stek op
de Van Sijpesteijnkade. De beheerder klaagde van de
zomer  omdat slechts veertig van de 125 pasjeshouders
regelmatig kwamen. De maakbaarheid van de samenle-
ving heeft duidelijk zijn grenzen.

Wie herinnert zich niet de vlammende oproep van burgemees-
ter Brouwer op het nieuwjaarsbal in de Schouwburg? Met
elkaar als Utrechtse burgers moesten we de schouders zetten
onder het probleem van de al dan niet verslaafde, al dan niet
geestelijk gestoorde dak- en thuislozen. Solidariteit met de
zwakken in de samenleving; de problemen eerlijk verdelen over
de hele stad; elke wijk z’n eigen hostel. Ze had het niet zelf ver-
zonnen, maar vertegenwoordigde het gedachtegoed van de hele
gemeenteraad.
Achterin de Schouwburgzaal zat een mopperpot die tegen zijn 
vrouw zei: ‘Mooi is dat: Den Haag voert al jarenlang een beleid
om uitbehandelde, psychiatrische patiënten te ontslaan uit hun
inrichting, en vervolgens moeten wij nu aardig en solidair zijn. Ik
voel me niet aangesproken.Trouwens: willen die mensen wel
naar die hostels in die buitenwijken? Ik moet het nog zien. En
wie gaat dat betalen? Want reken maar dat het wat kost’.
Een paar jaar geleden was het, en natuurlijk was ik die mopper-
pot. Even vergetend dat ik van dat spreidingsbeleid natuurlijk
alleen maar beter zou kunnen worden.Want geen stukje van
Utrecht is zo gewild, niet alleen bij outcasts, maar ook bij de
hulpverlening, als de Binnenstad, en daar woon ik toevallig. In
die tijd hadden wij zelfs een eigen zwerver, die zich elke avond
installeerde in het portiek op het hoekje van de Keistraat. Ik
kon hem zien vanuit mijn raam. Het was behoorlijk koud, en die
man daar gaf me flink het gevoel dat ik in gebreke bleef. Een
paar keer stond ik op het punt hem koffie te brengen, maar ik
deed het niet.

Zorgmakelaar
Hij was rustig en stil. Een heel ander type dan die kleine met
die baard, die al jaren en jaren bij ons in de buurt loopt. In het
begin haalde ik - huichelaar - nog wel eens de stommiteit uit
hem goeiendag te zeggen. Dan keek hij me vuil aan en stortte

een vloed van verwensingen en vloeken over me uit.
Ik ga een kijken naar De Stek,. Leuk gebouwtje, maar ik zou er
niet willen werken. Ik zou ook geen zorgmakelaar - heus, zo
heet zo iemand in stadhuistaal - willen zijn, die op straat bivak-
kerende gebruikers in de richting van hun speciale ruimtes
moet pushen. Natuurlijk, het is het goed om mensen ergens een
rustige plek te bieden, met stoelen, met wc’s, met wasmachines
en maaltijden. Maar als wereldverbeteraar zou ik me er niet bij
kunnen neerleggen. Ik vind het uitgangspunt gewoon niks. Ze
zijn van de straat, uit het beeld, dat is waar. Maar je bent als
hulpverlener dan toch voornamelijk bezig verslaving in stand te
houden.
Het punt is dat niemand een goed idee heeft hoe het anders
moet.Wij zijn een redelijk vrij land, waarin het is toegestaan op
een mooie septembernacht het Vredenburg als slaapplaats te
verkiezen boven een hostel. Maar wat niet toegestaan is - en
wat toch gebeurt - is dat er op straat gepiest en gepoept
wordt.

Landlopen
In het plan van Riek Bakker voor het Stationsgebied kwam er
een nieuwe route - gewoon op straatniveau - naar het station,
en zou Hoog Catharijne ‘s nachts helemaal dichtgaan. In de
nieuwe ideeën ontbreekt een dergelijke doorbraak, maar niette-
min wordt er toch weer over volledige afsluiting gedacht. In de
beheerskosten scheelt dat natuurlijk miljoenen.Alleen: de men-
sen die er nu slapen kunnen er niet meer terecht.
De laatste tijd is het beleid in HC al een stuk straffer, en dat is
niet in alleen Hoog Catharijne zelf, maar ook daarbuiten goed
merkbaar. Op goed geluk trekken verslaafden nu zelfs de bui-
tenwijken in, en verontrusten met hun aanwezigheid daar de
bewoners.
Wat te doen? Bedelen was vroeger een overtreding, evenals
‘landlopen’.Als je lang en nadrukkelijk zonder inkomsten rond-
zwierf, werd je opgepakt en naar zuidwest Drenthe
getransporteerd om daar onder stevig toezicht de schop in het
veen te steken.
Het veen is allang op. Maar er zal toch iets anders moeten wor-
den verzonnen dan het huidige pappen en nathouden.We zijn
aan de mensen die uit de boot zijn gevallen meer verplicht dan
hostels en gebruikersruimten. Dat neemt niet weg dat ik dit
keer koffie breng als er weer iemand in het portiek tegenover
me komt wonen.

Dick Franssen

Outcasts: pappen en nathouden

Zwerfjongeren
in De Kei

Het complex De Kei

in de Keistraat krijgt een nieu-

we bestemming: de afdeling

Wier van Altrecht gaat er

langzaam  lerende en licht

verstandelijk gehandicapte

jongeren opvangen die nu nog

geen dak boven hun hoofd

hebben. Ze slapen op straat of

logeren bij vrienden of kennis-

sen. Er is plek voor twintig tot

25 jongens en meisjes.

De Kei is op dit moment nog

een begeleid wonen-unit van

Dennendal. De groep vertrekt

begin oktober naar Leidsche

Rijn. Eén van de overwegingen

voor de verhuizingen is dat de

bewoners in de Binnenstad

aan te veel verleidingen 

- zoals automatenhallen -

blootstaan.

De nieuwe bewoners komen

er uiterlijk 1 december in. Er

is over de komst van de

zwerfjongeren  geen overleg

geweest met de buurt.

Eigenaar van het pand wordt

de woningbouwvereniging

ZeisterVeste.

Red

Red

de Kei

Smakkelaarsveld bij goed weer: trefpunt van gebruikers



1. Per zone maximaal één nieuwe vesti-
ging horeca D per jaar toestaan.
2. Uitbreiding van bestaande horeca 
D-vestigingen is mogelijk op binnenter-
reinen, kelderverdiepingen en
verdiepingen boven de begane grond.
Tenzij dit ten koste gaat van een woon-
bestemming in het betrokken pand
en/of de buurpanden.
3.Aanvragen voor nieuwe horeca-vesti-
gingen en uitbreiding van bestaande
vestigingen volgen de normale proce-
dures voor wijziging van het
bestemmingsplan. Een ambtelijke werk-
groep met daarin alle betrokken
sectoren adviseert het college hierover.
Op verzoek van de gemeenteraad kan
de raadscommissie zich hiermee
bemoeien.
4. Een volgende nieuwe vestiging in een
zone kan pas in behandeling worden
genomen als de effecten van een eer-
dere nieuwe horecavestiging(en) op de
omgeving zijn beoordeeld. Evaluatie
vindt plaats via buurtgesprekken een
half jaar en een jaar na de opening.
Ook een zorgvuldige registratie van
overlast-meldingen door het wijkbu-
reau en de afdeling Bijzondere wetten
van de politie is daarbij een belangrijk
hulpmiddel.
(lees verder op volgende pagina)

De gemeente bereidt nieuw hore-

cabeleid voor.Wijzigingen worden

voorgesteld voor:

• beperkte uitbreidingsmogelijk-
heden voor restaurants,
lunchrooms en dergelijke in de
binnenstad (horeca-D).
• een ander terrassenbeleid in
heel Utrecht.
• een betere regeling van de ‘addi-
tionele horeca’: horeca in musea,
buurthuizen, welzijnsinstellingen,
sporthallen, etc.

Bij het horecabeleid spelen uiteenlo-
pende belangen een rol:

• van toeristen en inwoners die een
levendige stad willen.

• van horeca-ondernemers die een
boterham willen verdienen.

• van bewoners die een goed woonkli-
maat wensen.

Voor een goede afweging rondom 
wijzigingen in het horecabeleid wil het
college van b&w de opvattingen vanuit

allerlei invalshoeken en van allerlei
groepen leren kennen. In het kort hier
alvast een indruk van de belangrijkste
veranderingen. In dit najaar zullen er
ook informatie-avonden gehouden
worden, waar alle belanghebbenden
officieel geïnformeerd worden en
waarna u uw mening kenbaar kunt
maken bij het gemeentebestuur.

Horecanota 2000
Bij de vaststelling van de huidige vesti-
gings- en uitbreidingsregels voor
horeca in de Binnenstad (maart 2000)
vond de gemeenteraad dat restaurants,
bistro’s, crêperies, lunchrooms, koffie-
en theehuizen en ijssalons (horeca-D)
te strak worden beteugeld.Vooral ook
omdat deze categorie zaken doorgaans
nauwelijks overlast veroorzaakt.
In het Collegeprogramma 2001-2006
wordt een versoepeling voorgesteld
van het terrassenbeleid en een wijzi-
ging van de sluitingstijd bij meer dan 
30 graden in het weekend. Ook is  een
betere omschrijving nodig van het
begrip `additionele horeca’.Wie een

vergunning aanvraagt kan daardoor van
tevoren beter inschatten of de aan-
vraag kans van slagen heeft.

1.Aanvullingen op het horecabe-
leid in de Binnenstad
Het college stelt daarom voor enige
uitbreiding toe te staan voor horeca
categorie D. Dat betreft restaurants,
bistro’s, crêperies, lunchrooms, koffie-
en theehuizen en ijssalons die door-
gaans weinig overlast veroorzaken.
Nieuwe zaken: Op sommige plekken
(zones, vastgelegd in een kaartje) is het
mogelijk om een nieuwe vestiging te
beginnen. Het gaat om zones waar
brede straten zijn, waar sprake is van
functiemenging, en waar de zaak een
bijzondere toevoeging aan de stad zou
opleveren. Niet mogelijk zijn nieuwe
zaken in díe delen van de Binnenstad
waar de woonfunctie overheerst en in
het kernwinkelgebied. Op die manier
wordt het winkelgebied niet verder
onderbroken met panden - bijvoor-
beeld restaurants - die overdag niet in
gebruik zijn.
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ijkbureau W

Wijkbureau Binnenstad

Als u vragen heeft over de gemeente

of over zaken die spelen in de wijk.

Als u ideeën heeft om dingen in de

straat of buurt te veranderen.

Als u klachten heeft over het onder-

houd van speelplekken, straten en

groen.

Als u een plan heeft ter verbetering

van de buurt en hiervoor geld nodig

heeft? Kom, bel, fax of e-mail naar uw 

wijkbureau!

Wijkbureau Binnenstad

Drift 10, 3512 BS  Utrecht

tel. 2863960; fax 2863966

email: binnenstad@utrecht.nl

ma t/m vr 09.00-17.00u

Bewoners kunnen stem laten 
horen over nieuw horecabeleid

horeca op het Domplein



2.Wijziging van het terrassen-
beleid in heel Utrecht 
In het Collegeprogramma 2001-2006
wordt vanwege de positieve bijdrage
aan de levendigheid van de stad een
versoepeling van het terrassenbeleid
voorgestaan en een wijziging van de
sluitingstijd bij meer dan 30 graden in
het weekend. Het college van burge-
meester en wethouders stelt het
volgende voor:

1) Het huidige terrassenbeleid blijft in
hoofdlijnen bestaan. Nieuwe terrassen
en uitbreidingen blijven daarmee
(spaarzaam) mogelijk. De gemeente
toetst aanvragen aan de huidige rege-
ling. Handhaving van dit beleid - vrije
doorgang - was tot nog toe een achil-
leshiel van dit beleid.Voor handhaving
worden daarom in de komende maan-
den praktische voorstellen gedaan.
Overigens kunnen de voorstellen voor
nieuwe vestigingen horeca D in de
Binnenstad ook leiden tot nieuwe ter-
rassen.

2) Op een aantal plaatsen - Neude,
Janskerkhof,Vredenburgplein,
Jacobskerkhof, de nieuwe haven op de
Weerdsingel, omgeving Stadhuis - zou-
den nieuwe of uitgebreidere terrassen
bijdragen aan de gezellige sfeer in de
stad. Of dat haalbaar is, staat te
bezien. De horeca-ondernemer die hier
aan de slag wil, moet problemen over-
winnen. De Neude en het Vredenburg
zijn vaak bezet met andere activiteiten
(evenementen, markt). Of er zijn geen
cafés in de buurt, wat problemen ople-
vert met de bediening, toiletvoor-
ziening, etc. Het college is benieuwd of
er draagvlak is voor  uitbreiding van de
terrasvoorzieningen op één of meer
van de genoemde plekken. In
Amsterdam bestaat een speciaal hand-
havingsbeleid, het Tropisch Weer
Scenario (TWS).Voorstel is dit beleid
ook in Utrecht in te voeren.
Dit houdt in:

• Als het TWS is afgekondigd, treedt de
politie niet op tegen uitwaaiering van
terrassen waarvoor een vergunning
bestaat, of het plaatsen van terrassen
waarvoor de exploitant geen vergun-
ning heeft. Bij excessen - gevaarlijke
verkeerssituaties bijvoorbeeld - wordt
wél opgetreden.

• Het TWS gaat in bij een gevoelstem-
peratuur van 28 graden Celsius.Als de
luchtvochtigheidgraad hoog is, is al bij
25 graden Celsius sprake van tropisch

aanvoelende hitte. Onderzoek leert dat
er in ons land jaarlijks een dag of tien
van dergelijke TWS-dagen voorkomen.

• Op de vraag of de volgende dag een
TWS geldt, geeft de gemeente in
Amsterdam antwoord via een bood-
schap op een antwoordapparaat. Er
wordt niet verder dan één dag vooruit
beslist.

• Bij bijzondere evenementen kan het
college van burgemeester en wethou-
ders bepalen dat, ongeacht de tem-
peratuur, toch het TWS van kracht is.

Beleid voor additionele horeca 
in heel Utrecht 
Voor normaal functioneren hebben
buurthuizen, sportkantines, musea een
horecavoorziening nodig. Een nauwkeu-
rig onderscheid met de gewone horeca
is wel van groot belang. Dit vanwege
de eerlijke concurrentie en de handha-
ving van gemeentelijke
bestemmingsplannen. Het voorstel is
om de volgende criteria te hanteren bij
de vraag wat additionele horeca is:

• de horecafunctie is niet rechtstreeks
toegankelijk vanaf de openbare weg.

• voor de horecavoorziening wordt
aan de buitenzijde van het gebouw
geen reclame gemaakt.

• de horecavoorziening maakt qua
vloeroppervlak, inzet van personeel, en
onderdeel van de begroting, een
ondergeschikt deel uit.

• de horecavoorziening staat in een
rechtstreekse relatie met de hoofd-
functie.

• de horecavoorziening/vergunning mag
alleen worden gebruikt in directe rela-
tie tot de hoofdfunctie.

Voor tuincentra (max.100 m2 horeca)
en grootschalige woonwinkels en
warenhuizen gelden weer aparte
regels:

• horeca op maximaal 20% van het
voor publiek toegankelijke vloeropper-
vlak.

• hanteren van de sluitingstijden uit de
winkelsluitingswet.

Het is dus bijvoorbeeld niet de bedoe-
ling dat een sportkantine of museum
het gebouw verhuurt voor feesten die
niets met de hoofdfunctie te maken
hebben. De concurrentieverhoudingen
zijn dan in het geding en de handhaving
van het bestemmingsplan.
Zaalverhuurbedrijven vallen niet voor
niets onder de zwaarste horecacatego-
rie, vanwege de mogelijke overlast.

Informatie/reacties/inspraak
Nadere informatie over de voorstellen
voor een nieuw horecabeleid kunt u
op enkele manieren krijgen:

• via www.utrecht.nl/horecabeleid.

• op Wijkbureau Binnenstad (Drift 10)
en bij het ICU (Stadhuis) is een infor-
matiepakket beschikbaar

• via een e-mail aan de voorzitter 
van de ambtelijke werkgroep horeca:
p.bosman@utrecht.nl

• Inloopbijeenkomst, maandag 
30 sept. 10.00-13.00 uur, zalencentrum

Vredenburg 19.

• Inloopbijeenkomst, donderdag 3
oktober, 18.30-22.00 uur, zalencentrum
Vredenburg 19.

Besluitvorming
Het college van b&w stelt uw reactie
zeer op prijs.Ambtenaren maken na
afloop van de inspraaktermijn een
overzicht van alle reacties en hun
gevolgen voor de voorstellen voor het
college van b&w. Nadat het college
heeft besloten, gaan de voorstellen
naar één of meerdere raadscommis-
sies. Omdat het terrassenbeleid bij
verordening is geregeld is voor dat
voorstel ook een gemeenteraadsbeslis-
sing noodzakelijk. Naar verwachting zal 
dat raadsbesluit begin 2003 genomen
worden.
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Buurkerkgelui

Sinds dit jaar luiden de klokken van de
Buurkerk weer. In februari werd de
Waakklok weer in de kerk "terugge-
bracht" en eind maart werden de
kerkklokken ingehesen. Daarmee is het
Utrechts Klokkenplan afgerond. In de
Buurkerk is er sprake van "kerkgelui"
en "stadsgelui". De klokken hangen in
een zogenaamde "berchvrede", dat is
een voor klokken bestemde houten
bekroning met galmopeningen. Het
kerkgelui (eigenlijk bedoeld om de
kerkgangers op te roepen) wordt met
de hand geluid door de leden van het
Utrechtse Klokkenluidersgilde, het
stadsgelui wordt elektrisch geluid. De
Buurkerk had in het verleden ook een
functie voor bestuurlijke aangelegenhe-
den, zoals het kenbaar maken dat er
een raadsvergadering was.
De stadsklokken worden, zoals dus
gebruikelijk was, geluid bij aanvang van
de raadsvergaderingen, op zaterdag om
17.00 uur ter afsluiting van de winkel-
week en bij door het gemeentebestuur
te bepalen gelegenheden.Wat u dan
hoort is de Banklok. De andere stads-
klok, de Waakklok, luidt elke dag 2
minuten om 7.55 uur en om 21.55 uur..
De kerkklokken luiden 10 minuten
vanaf 17.45 uur, na het automatisch
speelwerk van de Domtoren.Tevens
worden deze klokken geluid bij de
opening van het Festival Oude Muziek,
op Koninginnedag en Bevrijdingsdag, op
Oudejaarsavond om 18.00 uur en op
Open Monumentendag om 12.00 uur.

Beeldmerk van UtrechtBeeldmerk van Utrecht

eerstejaars van het Grafisch Lyceum kregen in de introductieweek de opdracht in de Binnenstad te
zoeken naar beeldmerken van Utrecht. Dit meisje koos een lantaarn in de Voetiusstraat.



bij. Die worden in de volgende uitgave
besproken (en natuurlijk in de Binnen-
stadskrant). Eerst bespreekt een
lezerspanel binnenkort wat mogelijk
anders moet of wat nog ontbreekt in
de eerste uitgave. Snel daarna beginnen
de voorbereidingen voor de tweede
uitgave van het Wijkveiligheids-
programma 2003.

Tegelijker met het boekje heeft het
wijkbureau een logo en slogan ontwik-
keld:“Een Veilige Binnenstad, Dat Doen
We Samen”.Als u dit logo ziet, herkent
u het streven van velen: een prettige,
levendige en leefbare binnenstad!

G. van Dam

Leefbaarheidsbudget

In de periode van juli tot en met
augustus 2002 zijn de volgende aanvra-
gen voor het Leefbaarheidsbudget
goedgekeurd:

• Bijeenkomst Kwaliteitskring
Mariaplaats

• Buurtfeest Springhaver 14 september
• Aanvulling container Visschersplein
• Extra afvalbakken Zocherplantsoen
• Bomen en planten Gregoriusschool
• Klimfort Kinderraad
• Steen Trappenburch
• Bijdrage nieuwe bebording voetgan-

gersgebied
• Diverse aanpassingen Twijnstraat
• Jubileum Wijk C Koor
• Schoonspuiten taxiplatform bij Hoog

Catharijne

Verkeersmaatregelen
Breedstraatbuurt

De Breedstraatbuurt heeft verschillen-
de functies, zoals wonen, horeca,
detailhandel, coffeeshops en prostitutie.
De combinatie van deze functies
brengt overlast met zich mee, waar-
door de leefbaarheid in het geding is
gekomen. Eén van de problemen die als
overlastgevend wordt ervaren is het
verkeer. De 'werkgroep verkeer' van de

Wijkveiligheidspro-
gramma verschenen

Inmiddels is het bij velen op de mat
gevallen of op het bureau: het
Wijkveiligheidsprogramma Binnenstad.
Het kleurrijke boekje met foto’s van de
Binnenstad is gestuurd naar vele
betrokkenen bij de veiligheid en leef-
baarheid van de Binnenstad. Die
variëren van leden van buurtgroepen
en ondernemers tot wijkagenten en
gemeenteambtenaren en vormen
samen het ‘netwerk in veiligheid en
leefbaarheid’.
In deze publieksversie van het
Wijkveiligheidsprogramma staan pro-
jecten en maatregelen beschreven die
al die partijen samen uitvoeren om de
veiligheid en de leefbaarheid in de
Binnenstad te verbeteren. Het boek
geeft de lezer ook inzicht in de verde-
ling van de activiteiten in vier
wijkdoelstellingen:Veilig Uitgaan,Veilig
Wonen en Werken,Veilig Winkelen en
Bezoeken en Terugdringen Drugs-
overlast. Naast de beschrijvingen van
die activiteiten vindt de lezer er handi-
ge informatie, zoals antwoorden op de
meest gestelde vragen aan de balie van
het wijkbureau, adressen en een lijst
van publicaties.

De reacties op het boekje zijn positief.
“Het geeft een goed beeld van wat er
wordt gedaan”,“De Binnenstad is een
stuk schoner, het klopt wat in het
boekje staat”. Een bewoonster heeft,
om haar buurtbewoners te enthousias-
meren, al vele boekjes opgehaald en
uitgedeeld.“Het heeft nut om je voor
je buurt in te zetten”, is haar mening.
Daar zijn wij het graag mee eens.
Er blijft nog genoeg om te doen. En
vanuit het wijkbureau vinden allerlei
partijen elkaar om, vanuit de eigen
betrokkenheid, samen te werken aan
een goede zaak.

Veel beschreven projecten lopen in
2003 door, maar er komen ook nieuwe

Spreekuur 
wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad,Yet van
den Bergh, houdt eenmaal per maand
spreekuur in Wijkbureau Binnenstad.
Als u iets met haar wilt bespreken,
kunt u zich hiervoor (liefst telefonisch)
en uiterlijk 1 week vóór het spreekuur
aanmelden bij het Wijkbureau
Binnenstad op telefoonnummer 
030-2863960.
Als u aangeeft waarover u inlichtingen
wilt hebben of geven of waarover u
met de wethouder van gedachten wilt
wisselen, dan maken de medewerkers
een afspraak voor u.

Het eerstvolgende wijkspreekuur vindt
plaats op 30 oktober 2002.
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Wijkraden 
van start

In acht van de tien wijken in Utrecht is
al gestart met de wijkraden. In Over-
vecht en Zuidwest (Kanaleneiland,
Rivierenwijk en Dichterswijk) starten
de wijkraden zeer binnenkort. Dus dit
jaar nog zullen alle tien wijkraden func-
tioneren.
Wijkwethouder Binnenstad Yet van den
Bergh hoopt dat dankzij de wijkraad de
afstand tussen bestuur en bewoners en
ondernemers kleiner wordt.“Door de
politiek in de wijken te brengen, krijgen
bewoners meer inzicht hoe de besluit-
vorming werkt.Voor de gemeente
geldt: als we afwijken van het advies
van de wijkraad, dan moeten we daar
goede argumenten voor geven. De
wijkraad zal het begrip voor elkaars
standpunt vergroten”,
Wijkmanager Binnenstad, Els Leicher,
vindt dat de verhouding tussen wijkbu-
reau en overleggroep (de voorganger
van de wijkraad) de laatste jaren steeds
beter werd. Zij hoopt dat dat zo blijft.
Het gaat er om dat ieder zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid goed oppakt
en zich aan de afspraken houdt. Deels

is er “nieuw bloed” in de wijkraad
gekomen, maar deels zitten er ook
mensen in die veel kennis hebben van
de Binnenstad en de gemeentelijke
organisatie. De wijkraad zal nu als onaf-
hankelijk “orgaan” zich nog meer
moeten profileren naar de achterban.
De wijkraad is geen verlengstuk van de
gemeente, maar een eigen vertegen-
woordiging van allerlei belangen in de
Binnenstad. Zij vindt het een goede
afspraak dat het college van
Burgemeester en wethouders nu zelf
rechtstreeks met de wijkraad contact
zoekt als er adviezen niet worden
overgenomen. Zowel wijkwethouder
als wijkmanager heeft er alle vertrou-
wen in dat de Wijkraad Binnenstad een
gezaghebbende rol zal krijgen in de
Binnenstad.

Open dag van
de rechtspraak

Rechtbank en parket  organiseren op
zaterdag 9 november de Open Dag
voor de Rechtspraak. Het Utrechtse
publiek kan die dag van 10.00 tot 16.00
uur kennismaken met het gebouw op
het Vrouwe Justitiaplein, de mensen die
er werken en het werk dat er wordt
verzet. Er zijn zittingen, informatie-
stands, films, een computerprijsvraag,
kinderactiviteiten, een banenmarkt en
het is mogelijk de cellen te bezichtigen.
In alle 19 rechtbankgebouwen in het
land staan op 9 november de deuren
open.

Kwaliteitskring Breedstraatbuurt heeft
een aantal maatregelen voorgesteld om
de verkeersoverlast zoveel mogelijk
terug te dringen. De oplossingen zijn te
verdelen in snelheidsremmende maat-
regelen (drempels) en maatregelen die
moeten verhinderen dat er ongewen-
ste verkeerscirculatie, oftewel rondjes
rijden in de buurt plaatsvindt (afsluitin-
gen voor autoverkeer). Om dat tegen
te gaan zijn de volgende afsluitingen
voorgesteld: Loeff Berchmakerstraat, de
aansluiting op de Neude; Pauwstraat,
tussen Predikherenstraat en Loeff
Berchmakerstraat; de Kalverstraat, de
aansluiting op de Predikherenstraat en
de middenberm van de Breedstraat ter
hoogte van de Hardebollenstraat.
Het college heeft ingestemd met deze
(tijdelijke)maatregelen en de financiële
middelen beschikbaar gesteld.
Omdat het effect niet geheel voorspel-
baar is, is besloten om de afsluitingen
drie maanden als experiment uit te
voeren. Na deze periode wordt een
definitief voorstel aan het gemeentebe-
stuur voorgelegd. Het experiment is
inmiddels begonnen.



11

Twee dagen eerder vertellen
Heidweiller en Krüs hoe het initiatief
ontstond. Ze kennen elkaar van het
conservatorium in Utrecht, waar ze
veel samenwerkten. Na hun afstuderen
- in respectievelijk 1988 en 1991 -
vond elk zijn eigen weg naar de natio-
nale en internationale concertpodia.
Toen ze elkaar weer eens tegenkwa-
men, kregen ze het idee om met
andere studiegenoten (o.a. pianist
Boudewijn Janssen) eenmaal per jaar
een concert te geven voor de
Utrechtse bevolking. Omdat Jetta
Ernst, directeur van de
Paardenkathedraal, de hele organisatie
op zich neemt, kunnen zij zich geheel
concentreren op de inhoud. Inmiddels
zien de zangers het concert als een
jaarlijkse reünie met collega's, en een
gebeurtenis die ze niet graag zouden
willen missen.

Enthousiast vertellen de Utrechtse zan-
gers over het succes van de twee
vorige concerten. Ze roemen de uitste-
kende, natuurlijke akoestiek op dit

"breedste stukje" van de Oudegracht,
waardoor ze een geweldig bereik heb-
ben. "Het geluid weerkaatst naar alle
kanten, tot het Stadhuis aan toe", ver-
telt Monique Krüs. "Het grote verschil
met het Prinsengrachtconcert in
Amsterdam is dat wij zonder micro-
foon zingen", vult Anthony Heidweiller
aan. "En eigenlijk hoor je opera ook
niet te versterken." Krüs zegt: "Een
ander verschil is dat wij echt met men-
sen uit Utrecht werken, dus niet
bijvoorbeeld een tenor uit Peru halen.
Utrecht heeft zelf voldoende kwaliteit
in huis." 
Ook bij de gaststerren is Utrecht de
rode draad. De gastster van dit jaar is
de Utrechtse mezzosopraan Xenia
Meyer die onder begeleiding van saxo-
fonist Huub Claessens een aria zingt
van Massenet. Heidweiller vindt dat het
Oudegrachtconcert de vergelijking met
het Amsterdamse Prinsengracht glans-
rijk doorstaat. Een omroep die het
concert wil uitzenden, zal dan ook
warm worden verwelkomd. "Qua
niveau doen we absoluut niet onder

voor Amsterdam", constateert ook
Monique Krüs zelfbewust.
Het repertoire is toegankelijk voor een
breed publiek.Voor veel toehoorders,
waaronder heel wat kinderen, is het
Oudegrachtconcert de eerste kennis-
making met opera. Dus opent
Heidweiller zondag met een aria uit de
Barbier van Sevilla, waarna andere
"hits" volgen van componisten als
Mozart,Verdi en Rossini.Wel overwe-
gen de initiatiefnemers om een
volgende keer een Utrechtse compo-
nist te vragen speciaal voor het
Oudegracht operaconcert een compo-
sitie te maken.

Het grachtconcert heeft een heel eigen
sfeer. "We hebben veel trouwe fans die
met hun bootje bij ons aanleggen", had
Monique Krüs al gezegd. Burgemeester
Brouwer komt feestelijk aanvaren per
rondvaartboot. In een andere rond-
vaartboot, die schuin voor de brug gaat
stilliggen, zijn de inzittenden voorzien
van koffie en taart. In zijn "Mad River
Canoe" ligt de kanovaarder ontspannen
languit te luisteren. Hij moet het advies
van Heidweiller hebben gehoord: "Zet
je oren open.Verder hoef je niets
anders te doen dan naar boven te kij-
ken, naar de prachtige bomen. Je kunt
wat nadenken over het leven, over
Utrecht. Maak je even los van alle
drukte, van wat er allemaal moet.Wij
zullen zorgen dat alle oren worden
gestreeld." 

Marjan Heisterkamp

waardevolle stukken eruit haalt en de
rest afstoot. Hiermee gaat men wel
volledig voorbij aan de waarde van
onze collectie als geheel! Juist de com-
binatie van verhalen, voorwerpen en
foto’s maakt deze vorm van geschied-
schrijving uniek. Beide instellingen
hebben zelf nooit iets gedaan in deze
richting. In feite maakt hun opstelling al
duidelijk hoe men ons museum, onze
collectie en al het andere werk dat we
hebben verzet, inschat. Een oplossing
waar wij dus nooit aan zullen 
meewerken.
Een klein lichtpuntje is dat de verant-
woordelijk wethouder Gispen
benadrukt dat het museum vertede-
rend en te uniek is om te laten
verdwijnen en dat hij daarom niet over
één nacht ijs wil gaan.Wil het museum
echter een goede toekomst hebben,
dan moeten er in zijn visie zeker mil-
joenen bij. Hij doelt daarbij op het feit
dat het museum geen faciliteiten heeft
om de collectie op een professionele
manier te bewaren. Naar onze mening
hoeft het zeker geen miljoenen te kos-
ten omdat in feite alleen de grote
objecten zoals de handkarren onder
slechte omstandigheden worden
bewaard. Bovendien vinden wij dat het
museum niet uit de wijk moet verhui-
zen; er zijn  immers nog te veel
bezoekers die een duidelijke band met
Wijk C hebben.Verder maken diverse
buurtpreventie- en groengroepen
gebruik van het pand in de
Waterstraat. Met de oprukkende ver-
loedering vanuit de Breedstraat wordt
deze functie alleen maar belangrijker.
Positief is dat ondertussen wel duidelijk
is dat bijna alle fracties in de gemeente-
raad, bij motie, vinden dat het
Volksbuurtmuseum in de wijk moet
blijven en dat het college deze motie
heeft overgenomen.
Hoe het vervolgonderzoek er precies
gaat uitzien of wanneer dat gaat plaats-
vinden weten we niet; men vindt het
ook niet nodig om ons als eerst
betrokken partij te informeren. De
subsidie voor volgend jaar is wel toege-
zegd, maar voor 2004 wordt het
koffiedik kijken. Komend voorjaar zal
de beslissing vallen. Ondertussen hou-
den we de moed er maar in en zijn we
bezig een eigen plan te maken. Hopelijk
krijgen we dit nog op tijd af en kunnen
we daarmee een betaalbaar alternatief
presenteren.

Albert van Wersch, directeur

Cultuur

Zingen voor Utrecht
Eén ochtend per jaar zingen voor Utrecht. Onder dit motto

namen de Utrechtse operazangers Anthony Heidweiller en Monique

Krüs drie jaar geleden het initiatief tot een gratis operaconcert in de

open lucht. Zondag 8 september ben ik één van de vele toehoorders van

alweer het derde concert, net als voorgaande jaren op de werf van de

Oudegracht, ter hoogte van de Geertebrug.Aan alle kanten zitten en

staan mensen die drie kwartier doodstil luisteren naar ‘hoogtepunten

uit het opera-repertoire’ en na elke aria enthousiast applaudisseren. Na

de ingetogen finale - Barcarolle uit 'Les Contes d'Hoffmann' van

Offenbach - verspreidt het publiek zich en gaat, nog wiegend en neur-

iënd, op zoek naar andere evenementen van het Utrecht Uitfeest.

Volksbuurtmuseum
vecht voor z’n leven  

De toekomst van het Volksbuurt-
museum ziet er nog steeds somber uit.
De uitkomst van het onderzoek van
voor de vakantie bleek niet genoeg
duidelijkheid te verschaffen .
Het college besloot dat er een vervolg-
onderzoek moet komen, waarbij de
oplossing gezocht moet worden in de
richting van bijvoorbeeld een nieuw
stadsmuseum.Waar dat geld vandaan
moet komen is natuurlijk onduidelijk.
Gezien de financiële positie van de
gemeente lijkt het geen haalbare optie.
Blijft over: de opsplitsing van de collec-
tie. Het Utrechts Archief en het
Centraal Museum hebben al aangege-
ven onze collectie te willen opschonen.
Dat houdt in dat men de, in hun ogen

Red

v.l.n.r: Monique Krüs, Boudewijn Jansen, Xenia Meyer, Huub Claessens en Anthony Heidweiller



Tentoonstellingen
Aboriginal Art Museum
Oudegracht 176, tel. 2380100; www.aamu.nl
di t/m vr 10-17u; za/zo 11-17u
t/m 9 mrt 2003: Boombast Belicht, barks en prints

it Agenda binnenstadU
vr 11 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

za 12 Oculare
14.00 Beeld van drie culturen, Christenen,

Joden en Moslims; rondleiding en
Catharijneconvent

za 12 Domkerk
15.30 Solistenconcert mmv Piet Dhont

(hobo), Hans Rijkmans (viool) en Elske
Tinbergen (cello); Muziek aan het hof
van Frederik de Grote; collecte

za 12 Leeuwenberghkerk
20.00 Kamerkoor Saudade olv Vincent Doek;

werken van Rheinberger, MacFarren,
Elgar en Williams

za 12 Salon Saffier
20.15 Sanatorium Cleysydra - theatersolo

Carol Linssen; reserveren noodzakelijk
tel. 6701020;Werfkelder Nieuwegracht
48; €8

za 12 Theater Kikker
20.30 Theatergroep Aluin speelt Ifigenia;

€9,50/8,50/8/7

za 12 SJU Jazzpodium
21.00 Steven Kamperman’s M.O.T.; €8

zo 13 RonDom
11.30 Willem de Torenwachter;

Domtorenrondleiding 4-12jr; €5,50/8

zo 13 Geertekerk
15.00 Monteverdi Kamerkoor olv Wilko de

Brouwer ism Camerata Vocale uit
Hannover olv Hans-Dieter Reinecke
mmv Klaas Vellinga (orgel); werken van
Bach, Sweelinck, Badings en Koerppen

zo 13 Rasa
15.00 Shacharut Trio (Joodse muziek);

€16/15/13

zo 13 Theater Kikker
15.00 Vandenbulck zingt en speelt Kippetje

Tok; vanaf 4jr; €7/6/4

zo 13 Gertrudiskerk
15.30 De Nederlandse Cantorij olv Maarten

Kooij; Isaac, Missa Martyrum

di 15 Tumult
20.00 Antiglobaal Kapitaal; €3,50/2

di 15 Academiegebouw
20.00 Gustave Flaubert (1821-1880); Joost

Zwagerman; gratis

wo 16 Academiegebouw
20.00 Nederland als multiculturele samenle-

ving; mevr. dr. Baukje Prins (RUG); gratis

wo 16 SJU Jazzpodium
22.00 Afro Jazz Session olv Thijs van Milligen

(alto sax); gratis

do 17 Instituto Cervantes

vr 25 Tivoli
20.30 De Dijk; €16

vr 25 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

za 26 Torens Dom- en Buurkerk
14.30 Dubbeltorigheid: carillonbespeling met

nieuwe muziek voor twee torens;
festival Spaced Music; Città della Musica

za 26 Domkerk
15.30 Solistenconcert mmv Ralph

Meulenbroeks (viola da gamba) en
David Jansen (clavecimbel, orgel); Marais,
Telemann en Bach; festival Spaced Music;
Città della Musica; collecte

za 26 Tivoli
20.15 Bad Manners & support; €12

za 26 Nicolaïkerk
21.00 Projectkoor Amsterdam olv Maria van

Nieukerken: 20-eeuwse meerkorigheid;
Poulenc, Figure Humaine; Heppener,
Del Iubilo del chore che esce in voce;
festival Spaced Music; Città della
Musica; €8/7/6

za 26 SJU Jazzpodium
21.00 Bhedam Indian Percussion Project; €8

za 26 Theater Kikker
22.00 InterZone presents Bunker label 

special; Legowelt, Orgue Electronique,
Rude 66,TLR en Schmerzlabor; €9

zo 27 RonDom
11.30 Willem de Torenwachter;

Domtorenrondleiding 4-12jr; €5,50/8

zo 27 Rasa
15.00 Ensemble Roudaniat (Marokko);

€12/11/9

zo 27 Geertekerk
15.00 Gonny van der Maten (orgel) en Riëtte

Beurmanjer (dans):Water; Sauseng,
Sweelinck en Bach; festival Spaced
Music; Città della Musica; collecte

zo 27 Janskerk
17.00 Choral Evensong olv Lisette Bernt mmv

Gert Oost (orgel); Ouseley, O saviour
of the world;Walmisley, psalm 19;
Stanford, Magnificat; Howells, Nunc
Dimittis;Vaughan Williams, Lord, thou
hast been our refuge; festival Spaced
Music; Città della Musica; collecte

zo 27 Domkerk
20.15 Gelegenheidskoor olv Erik Van Nevel

mmv Jan Jansen (orgel); Martin, Mis
voor Dubbelkoor; Martin, Passacaglia;
Van Nieuwkerk, Utrechtse
Heiligenspiegel; Slotconcert festival
Spaced Music; Città della Musica; €8/5

zo 27 Tivoli

Verdi en Poulenc; €8

zo 3 SJU Jazzpodium
15.00 Big Band Utrecht; gratis

zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

BWV 80 Ein’ feste Burg ist unser Gott;
collecte

di 5 Tumult
20.00 TUMULTdebat; €3,50/2

di 5 Academiegebouw
20.00 Oscar Wilde (1854-1900); Manon

Uphoff; gratis

wo 6 Academiegebouw
20.00 dr.Andreas Kinneging (Universiteit

Leiden); gratis

wo 6 Tivoli
20.30 Frank Boeijen; €15

wo 6 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie; gratis

do 7 Instituto Cervantes
19.00 Krampac (film)

do 7 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag;Total Eclipse: Beat

Manifesto; gratis

vr 8 Pieterskerk
20.15 De Utrechtse Studenten Cantorij ism

het KunstOrkest olv Dirkjan Horringa;
Campra, Requiem; Lully, De Profundis;
Rebel, Les Éléments; €7,50/6;
reserveren 030-2961785

vr 8 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

vr 8 Tivoli
23.00 Wipneus & Pim; €12

za 9 Domkerk
15.30 Solistenconcert; Mozart, sonates en

liederen; collecte

za 9 Geertekerk
20.15 VU-Kamerorkest olv Daan Admiraal

mmv Caroline Erkelens (sopraan);
C.Ph.E. Bach, Symfonie in C voor strij-
kers; Dijkstra, opdrachtcompositie;
Poulenc, La voix humaine

za 9 SJU Jazzpodium
21.00 Concert; €8

zo 10 Oculare
14.00 Sint Maarten in stad en Museum, rond-

leiding en bezoek Catharijnemuseum

zo 10 Gertrudiskerk
15.30 De Nederlandse Cantorij olv Maarten

Kooij; Cantates en triosonates van
Buxtehude

zo 10 Tivoli
20.15 The Tragically Hip & support; €18

di 12 T l

Oktober
di 1 Tumult
20.00 Culturele Kunstzinnige Verplichting,

verplicht culltuurbezoek voor 
middelbare scholieren; gratis

di 1 Academiegebouw
20.00 Wat er voorafging aan Goethe (1749-

1832) en Faust;André Klukhuhn; gratis

di 1 Theater Kikker
20.30 Victoria meirik/het Gasthuis speelt

Parasieten; €9,50/8

wo 2 Academiegebouw
20.00 Kan filosofie politiek zijn?; prof.dr.

Willem van Reijen (UU); gratis

wo 2 Theater Kikker
20.30 Krachtstroom #1; werk van G.M.

Koenig, Lippe,Vega en Tazelaar; €7/6

wo 2 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie Move to the Funky Jazz Groove

olv Pieter de Graaf (keys); gratis

do 3 Instituto Cervantes
19.00 Amores Perros, Mexico (film)

do 3 Theater Kikker
20.30 Kas en de Wolf speelt Ons soort men-

sen; €9,50/8

do 3 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag met Total Eclipse:

Mind The Gap; gratis

vr 4 Buurkerk
19.30 Draaiorgelconcert; €6/5

vr 4 Rasa
20.30 Diggin’ Joe Cuba (salsa); €16/15/13

vr 4 Theater Kikker
20.30 Kas en de Wolf speelt Ons soort 

mensen; €9,50/8

vr 4 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

za 5 Catharinakerk
13.00 Paul Houdijk (orgel); Lefébure-Wely,

Marche funèbre; Franck, Pièce
Héroique; €5

za 5 Domkerk
15.30 Solo-ensemble van de Domcantorij

‘Cantores Martini’ olv Remco de Graas;
motetten van Vittoria, De Christo en
Guerrero; collecte

za 5 Rasa
20.30 Zarbang (Iraanse percusie); €13/12/10

za 5 Theater Kikker
20.30 Kas en de Wolf speelt Ons soort men-

sen; €9,50/8

za 5 SJU Jazzpodium
21.00 Music:World Series; €8

21.00 Verhoeff/Verploegen/vdWesten +
Sprinkhuizen/Fennis/Didderen; €8

zo 24 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt mmv

Gert Oost (orgel); Gibbons, O Lord
increase my faith; Oussoren/Oost,
Psalm 139; Bruckner, Christus Factus
est; collecte

wo 27 Academiegebouw
20.00 Moderne Papoea’s. Cliteurs visie op de

multiculturele samenleving; prof.dr. Paul
Cliteur (TUD); gratis

do 28 Instituto Cervantes
19.00 Sin vergüenza (film)

vr 29 Pieterskerk
20.15 Cappella Amsterdam olv Daniel Reuss:

Nederlandse Meesters; Heppener, Dear
March Come In; Escher, Songs of Love
and Eternity; De Leeuw, Car nos Vignes
sont en fleur; Martin, Songs of Ariel;
€14/12; reserveren 030-2382537

za 30 Domkerk
15.30 Koor van de Domcantorij olv Remco

de Graas; Harris, Faire is the heaven;
Howells, Blessed are the dead; Britten,
Rejoice in the Lamb; collecte

za 30 Pandhof Dom
19.30 Studenten solozang Nederlandse con-

servatoria mmv Arie Abbenes (carillon);
Okma, De Gehangene; project Muziek
van het Museumkwartier, concerten op
drie lokaties: Pandhof, Catharinakerk
(Andriessen, Strategier;Voces Lauri olv
Sanne Nieuwenhuijsen), Nicolaïkerk;
€12/11/10 (passepartout); www.
muziekvanhetmuseumkwartier.ontheweb.nl

za 30 Maria Minor
20.15 Studentenstrijkorkest Zoroaster olv

Herman Draaisma; werk van Hamburg,
Rota,Turina en Piazzolla; €8/6

za 30 Nicolaïkerk
20.30 Kathedrale Koor, Koorschool Utrecht,

orkest Koninklijk Conservatorium olv
Sanne Nieuwenhuijsen mmv Paul
Sanders (tenor); Britten, Nicolascantata;
Slotconcert project Muziek van het
Museumkwartier; €8/7/6



, p
uit Arnhem Land

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10, tel. 2362362
www.centraalmuseum.nl; di t/m zo 11-17u
gehele jaar: Dick Bruna
t/m 12 jan: ideaal!wonen; van Gerrit Rietveld tot
Dutch Design

Moluks Historisch Museum
Kruisstraat 313, tel. 2367116; di t/m zo 13-17u

Nederlands Muntmuseum
Leidseweg 90, tel. 2910410; ma t/m vr 10-16u
t/m 20 dec: De muntslag onder Koningin Beatrix

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
www.catharijneconvent.nl
di t/m vr 10-17, za/zo 11-17u
5 okt t/m 5 jan: Sculpturen van pater Thomas Rohr

Museum Speelklok tot Pierement
Buurkerkhof 10, tel. 2312789
www.museumspeelklok.nl
di t/m za 10-17u, zo- en feestdagen 12-17u

Museum Kruideniersbedrijf Betje Boerhave
Hoogt 6, tel. 2316628; di t/m za 12.30-16.30u

Nederlands Spoorwegmuseum
Maliebaanstation, tel. 2306206
www.spoorwegmuseum.nl
di t/m vrij 10-17u, za/zo 11.30-17u

Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2, tel. 2302818; www.sonnenborgh.nl

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, tel. 2538008
www.museum.uu.nl
di t/m zo 11-17u; wo/za/zo 14-17u: Jeugdlab
zo 20 okt:Wetenschapsdag (11-17u); gratis
di 22 en do 24 okt:Workshop ism Cinekid kin-
derfilmfestival; workshop museum 14.00-15.15u,
film ‘t Hoogt 16.00-17.30; 6-10jr; €8
wo 23 okt: Bouw je eigen raket, 12.30u en 15.00u; €4
vr 25 okt: Neem iets uit de natuur mee, dan bekij-
ken we het samen, 14-17u; €4 

Volksbuurtmuseum Wijk C
Waterstraat 27, tel. 2318292
ma t/m vr 11.30-16.30u; za 5 okt, za 2 nov, za 7
dec, 10-15u; gratis

Waterleidingmuseum
Watertoren, Lauwerhof 29, tel. 2487211
di t/m vr en zo 13.30-17u; za 11-16u
www.waterleidingmuseum.nl

Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom, tel. 2321686; www.aorta.nu
wo t/m vr 12-17u; za 13-17u; gratis

19.00 Pantaleón y las visitadoras, Peru (film)

do 17 Tivoli
20.15 Skik & support; €10

do 17 SJU Jazzpodium
21.00 Music:World Sessie; gratis

vr 18 Rasa
21.30 World Groove Project (Inda/Afrka

cross-over); €11/10/8

vr 18 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

vr 18 Tivoli
23.00 Eighties verantwoord; €7

za 19 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco de Graas; Ives,

Psalmen; Copland, In the beginning; collecte

za 19 Rasa
20.30 Vasthuvadi Baul (India); €14/13/11

za 19 Tivoli
21.30 Fishbone; €13

za 19 SJU Jazzpodium
21.00 Big Bizar Habit; €8

zo 20 RonDom
11.30 Willem de Torenwachter;

Domtorenrondleiding 4-12jr; €5,50/8

zo 20 Oculare
14.00 Heiligen in Beeld, rondleiding in stad en

Catharijnemuseum;€7/6

di 22 Academiegebouw
20.00 Fjodor Dostojevski (1821-1881); Jan

Timman; gratis

wo 23 Tivoli
20.30 De Dijk; €16

wo 23 SJU Jazzpodium
22.00 Live Jazz Cafe Sessie; gratis

do 24 Instituto Cervantes
19.00 Lista de espera, Cuba (film)

do 24 Domkerk
20.15 Currende olv Erik Van Nevel: Cori

Iberici; Cererols, Requiem; Rebelo,
dubbelkorige psalmen; openingsconcert
festival Spaced Music; Città della Musica;
€10/6; www.utrecht-muziekstad.net

do 24 Tivoli
20.30 De Dijk; €16

do 24 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag met Total Eclipse:

Dubs In Bass; gratis

vr 25 Pieterskerk
19.30 Vocale presentatie en improvisatie

Utrechtse koren en ensembles olv Erik
Van Nevel; festival Spaced Music; Città
della Musica; gratis

vr 25 Rasa
20.30 Jamil al Asadi & Muniryat (Irak); €11/10/8

vr 25 Theater Kikker
20.30 Club Guy & Roni danst 5 Shorts 

(zum befreiungsdreck); €9,50/8

20.30 Walter Trout; €16

zo 27 Theater Kikker
20.30 SKaGeN/ROOT speelt Sterremix;

€9,50/8

ma 28 Theater Kikker
20.30 Proeflokaal #13; gratis

di 29 Tumult
20.00 Sterven in goede handen. Euthanasie

en/of palliatieve zorg; €3,50/2

di 29 Academiegebouw
20.00 Ljev Tolstoj (1828-1910); Pieter

Waterdrinker; gratis

di 29 Theater Kikker
20.30 Theater Malpertuis speelt Taal zonder

mij; €9,50/8

wo 30 Theater Kikker
15.00 Eigen Werk speelt De verhuizing van de

familie Bal; vanaf 10jr; €7/6/4

wo 30 Academiegebouw
20.00 Dialoog tussen culturen. Open zijn voor

wat buiten onze horizon ligt; mevr.
prof.dr. Ilse Bulhof (em. Universiteit
Leiden/KUU); gratis

wo 30 Theater Kikker
20.30 Theater Malpertuis speelt Taal zonder

mij; €9,50/8

wo 30 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie Salsamania olv Maíte Hontele

(trumpet); gratis

do 31 Instituto Cervantes
19.00 Tierra de fuego, Chilie (film)

do 31 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag; gratis

November
vr 1 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor olv Paul Van

Nevel: Een middeleeuwse apocalyps;
polyfonie van Cyprus tot Engeland uit
de 13de, 14de en 15de eeuw; €14/12;
reserveren 020-5787978

vr 1 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

za 2 Domkerk
15.30 Solisten, koor en orkest van de

Domcantorij olv Remco de Graas;
Mozart, Requiem; collecte

za 2 Tivoli
20.30 Motorpsycho; €15

za 2 SJU Jazzpodium
21.00 Music:World Series; Baraná & Co; €8

zo 3 Catharinakerk
15.00 Vocaal Ensemble Multiple Voice olv Paul

de Kok mmv Wouter van Belle (orgel);
werken van Bruckner, Britten, Howells,

di 12 Tumult
20.00 Debat over actueel onderwerp; €3,50/2

di 12 Academiegebouw
20.00 Marcel Proust (1871-1922);Anneke

Brassinga; gratis

wo 13 Academiegebouw
20.00 Trage vragen voor een snelle tijd;

prof.dr. Harry Kunneman (Universiteit
voor Humanistiek, Utrecht); gratis

wo 13 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie; gratis

do 14 Instituto Cervantes
19.00 Gente pez (film)

do 14 SJU Jazzpodium
21.00 Young VIP’s On Tour!

vr 15 SJU Jazzpodium
22.00 Blues Estafette Proloog; gratis

za 16 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco de Graas mmv

barokorkest Hollandia Nova; werken
van de zonen van Bach; collecte

za 16 SJU Jazzpodium
21.00 SJU LAB; Jasper Le Clercq; €8

ma 18 Geertekerk
20.15 Cappella Figuralis olv Jos van Veldhoven:

Van Thüringen tot Bach; Bach,Weinen,
klagen, sorgen, sagen BWV 12,Aus der
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir BWV 131;
Böhm, Mein Freud ist mein; Pachelbel,
Was Gott tut das ist wohlgetan; €18/16/5

di 19 Tumult
20.00 TUMULTdebat; €3,50/2

di 19 Academiegebouw
20.00 Victor Hugo (1802-1885); Herman

Franke; gratis

wo 20 Academiegebouw
20.00 prof.dr. Etienne Vermeersch

(Rijksuniversiteit Gent); gratis

wo 20 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie; gratis

do 21 Instituto Cervantes
19.00 Marujas asenias (film)

do 21 SJU Jazzpodium
21.00 Pieter Jan Cramer (accordeon) en Akos

Laki (klarinetten); gratis

vr 22 Tivoli
20.15 Sparklehorse & support; €12

vr 22 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive; gratis

za 23 Domkerk
15.30 Orgelconcert door Domorganist Jan

Jansen; collecte

za 23 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv Dirkjan Horringa:

Verse anthems van Gibbons tot Purcell;
werken van Gibbons,Tomkins, Locke,
Blow en Purcell; €9/7

za 23 SJU Jazzpodium

zo 6 RonDom
11.30 Willem de Torenwachter;

Domtorenrondleiding 4-12jr; €5,50/8

zo 6 Rasa
15.00 Ronald Snijders.Tak en Wortek 

(kindervoorstelling); €6/5/4

zo 6 SJU Jazzpodium 
15.00 Big Band Utrecht, gratis

zo 6 Theater Kikker
20.30 Teatro/Theatercompagnie speelt

Phaerdra’s Love; €9,50/8

zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

BWV 5 Wo soll ich fliehen hin; collecte

di 8 Tumult
20.00 Prostitutie, een hoerenzaak, 2 jaar

afschaffing bordeelverbod; €3,50/2

di 8 Academiegebouw
20.00 Charlotte (1816-1855), Emily 

(1818-1848) en Anne (1820-1849)
Brontë; Nelleke Noordervliet; gratis

di 8 Theater Kikker
21.00 De Maan speelt Monk, Lin & Walker;

€8,50/7

wo 9 Academiegebouw
20.00 Cultuurfilosofie zonder taboes - iets

geheel nieuws; dr.Wim Rietdijk; gratis

wo 9 Theater Kikker
21.00 De Maan speelt Monk, Lin & Walker;

€8,50/7

wo 9 Theater Kikker
20.30 Theatergroep Aluin speelt Ifigenia;

€9,50/8,50/8/7

wo 9 SJU Jazzpodium
22.00 Live Jazz Cafe Sessie; gratis

do 10 Instituto Cervantes 
19.00 La virgen de los Sicarios, Columbia (film)

do 10 Tivoli
20.15 Racoon & support; €10

do 10 Theater Kikker
20.30 Theatergroep Aluin speelt Ifigenia;

€9,50/8,50/8/7

do 10 Theater Kikker
21.00 De Maan speelt Monk, Lin & Walker;

€8,50/7

do 10 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag met Alan Laurillard

en Jan Schellink; gratis

vr 11 Pieterskerk
20.15 Hortus Musicus olv Reinier Wakelkamp;

Palestrina, Regina Coeli en motetten;
€7,50/6

vr 11 Rasa
20.30 Tarim (Centaal Azië); €11/10/8

vr 11 Theater Kikker
20.30 Theatergroep Aluin speelt Ifigenia;

€9,50/8,50/8/70



dressenA
ACU, politiek cultureel centrum
Voorstraat 71, tel. 2314590; www.acu.nl
Academiegebouw
Domplein 29
Akademietheater
Janskerkhof 17, tel. 2341108 / 2342100
www.theaterkikker.nl
Augustinuskerk
Oudegracht 69
Aorta, architectuurcentrum 
Achter de Dom 14, tel. 2321686; www.aorta.nu
Catharinakerk
Lange Nieuwstraat 36
Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
Domkerk
Achter de Dom 1, tel. 2310403
www.domkerk.nl
Doopsgezinde Kerk
Oudegracht 270
Festival Oude Muziek
tel. 2303830/2303838
www.oudemuziek.nl
Gebouw Kunsten & Wetenschappen
Mariaplaats 27, tel. 2316730
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Hofman Café
Janskerkhof 17a; www.hofman-cafe.nl
Instituto Cervantes
Domplein 3, tel. 2334261
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Kleine Catacombe
Oudegracht a/d Werf 275
Maria Minor
Achter Clarenburg 6
tel. 2319722
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9
Moira
Wolvenstraat 10, tel. 2368583
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof
Oculare
tel. 2883261
www.oculare.nl
Ottone
Kromme Nieuwegracht 62, tel. 2313368
Palladio
Kleine Geertekerkhof 1, tel. 2314963
Pieterskerk
Pieterskerkhof
RASA
Pauwstraat 13A; tel 2316040; www.rasa.nl
RonDom
Domplein 9, tel. 2333036
SJU Jazzpodium
Varkenmarkt 2, tel. 2331978; www.sjujazz.nl
Stadsschouwburg
Lucasbolwerk 24,
info: tel. 2324125; kassa: tel. 2302023
Theater Kikker
Ganzenmarkt 14, tel. 2319666
www.theaterkikker.nl
Tivoli 
Oudegracht 245, tel. 2311491
reserveren tel. 0900-3001250; www.tivoli.nl
Tumult, debatcentrum
tel. 2332430; www.tumultdebat.nl
Universiteitsmuseum 
Lange Nieuwstraat 106  
Vredenburg
Vredenburg, tel. 2314544; www.vredenburg.nl

risicovol' kunnen worden onderge-
bracht, zal de programmering tussen de
theaters over het algemeen niet veel
verschillen (auteursfilm). Springhaver
zal als uitgaansmogelijkheid nadrukke-
lijk zijn specifieke karakter behouden
en ook het LHC zal een geheel eigen
identiteit krijgen.
De tentoonstelling waarmee het LHC
opent, geeft een overzicht van de film-
vertoning in Utrecht in de vorige eeuw.

Artplex terug naar
acht zalen

De ontwikkeling van het

LHC is van invloed geweest op het

standpunt van het college van 

b. en w. over de bouw van een art-

plex in het Stationsgebied. In plaats

van de twaalf zalen die er oorspron-

kelijk zouden komen, vindt het

college nu dat het aantal zalen onge-

veer acht moet zijn (met in totaal

zo’n elfhonderd stoelen). B. en w:

‘Het lijkt ons niet verstandig te stre-

ven naar één, maar naar twee

complexen: het LHC en een com-

plex met acht zalen, te exploiteren

door Wolff Cinema Groep en ’t

Hoogt’.

Bas Agterberg , secretaris van het

LHC: ‘ Wij hadden aanvankelijk alle

vertrouwen in de commssie die het

college adviseerde, maar al snel

bleek dat ze onevenredig veel tijd

nodig had om tot een advies te

komen.Wij  konden uiteindelijk niet

stil blijven zitten en hebben onze

plannen verder ontwikkeld’.

Het definitieve plan voor het
Louis Hartlooper Complex in het
voormalige poltiebureau Tolsteeg
is klaar.
Oorspronkelijk zouden er in het
filmcentrum drie zalen op de bin-
nenplaats  komen, plus een zaal in
het bestaande gebouw. Besloten is
nu om twee zalen op de binnen-
plaats te bouwen en twee zalen in
het bestaande gebouw.

Dit betekent dat er wat minder ruimte
beschikbaar is voor (kantoor-) facilitei-
ten. Het heeft echter weer als voordeel
dat er op de binnenplaats een grotere
zaal kan komen (drie meter onder de
grond) van ± 220 zitplaatsen en dat er
nu echt sprake is van een mooie, geheel
met glas overkapte, lichte centrale ont-
moetingsplaats (foyer).
Behalve de vier zalen (in totaal zo'n
500 zitplaatsen) is er een educatieve
ruimte (60 zitplaatsen) en wordt de
oude poort een expositie/vergaderge-
legenheid.Aan de voorzijde (Ledig
Erfzijde) komt de salon (een chique
foyer met bediening).

Na een laatste overleg met instanties
en toelichting voor de buurt, zal in
oktober de bouwvergunning worden
aangevraagd. De definitieve toestem-
ming zal niet al te veel problemen
opleveren en de bouw zou nog dit jaar/
begin volgend jaar kunnen starten.

Huisgenoten
Het ziet er voorlopig naar uit dat
Tumult en The Good Guys huurders/
huisgenoten van het LHC zullen 
worden.
The Good Guys is een filmproductie-
bedrijf,Tumult een stichting die
discussie-avonden organiseert over
brede maatschappelijke onderwerpen.
Springhaver zal
blijven bestaan.
Hoewel er in
het LHC meer
dan in
Springhaver
films zullen
worden gepro-
grammeerd die
onder de 
noemer 
'commercieel

Bouw Hartlooper
kan beginnen  

Speelklok keert zich
naar de Steenweg 

Van Speelklok tot Pierement
verplaatst de ingang van het stille
Buurkerkhof naar de drukke
Steenweg en grijpt de gelegenheid
aan om nog een aantal verande-
ringen uit te voeren. De kosten
bedragen ongeveer € 1,5 miljoen.
Gemeente, provincie, diverse
fondsen en bedrijven dragen bij.

Het ontwerp van bureau Jan Bakers
Architecten in samenwerking met Van
Hoogevest Architecten bestaat uit drie
elementen: een nieuw auditorium,
gepositioneerd op de dansorgelzaal in
het transept van de kerk, een nieuwe
lift met trapportaal en toiletten aan de
noordoostzijde van de kerk, en ten
derde de nieuwe entree op de
Steenweg.

Het nieuwe auditorium zal dienst doen
als een multifunctionele ruimte, dat wil
zeggen dat er naast exposities ook
concerten, vergaderingen en bedrijfs-
presentaties kunnen worden gehouden.
Het kan worden gezien als een eigen-
tijdse kapel met ruim 110 zitplaatsen,
uitgevoerd in glas en staal. Het wordt
ontsloten door een grote trap en een
glazen lift aan de noordoostzijde van
de kerk.
De werkzaamheden beginnen in
december en duren ongeveer vijf
maanden.
Het museum blijft tijdens de verbou-
wing open.
De directie heeft nu nog slechts één
grote wens, namelijk dat de touringcar-
halte op het Domplein in ere hersteld
wordt.

Gratis lezingen van 
schrijvers en filosofen

Studium Generale organiseert
dit najaar in het Academiegbouw,
Domplein, een serie gratis en vrij 
toegankelijke lezingen over literatuur
(op dinsdag) en filosofie (op woens-
dag), respectievelijk getiteld 
De schrijver als lezer, en Denkend aan
Holland. Optredende schrijvers zijn
onder meer Nelleke Noordervliet,
Joost Zwagerman en Manon Uphoff. Bij
de filosofen:Willem van Reijen,Wim
Rietdijk en Paul Cliteur.

artist impression van het nieuwe interieur van 
museum Van Speelklok tot Pierement
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Festival Spaced Music

Erik van Nevel, conductor in residence
Het jaarlijkse festival van Città della Musica – van 24 tot en met 27 oktober – heeft  dit keer als
thema "Spaced Music , meerkorigheid en ruimtewerking in de muziek". Città della Musica is een
samenwerkingsverband van organisaties die muzikale evenementen en concertseries presenteren
in de historische kerken van de Utrechtse binnenstad. Dit jaar zullen de gezamenlijke activiteiten
zich concentreren rond een ‘Conductor in Residence’, in de persoon van de vermaarde Vlaamse
koordirigent Erik van Nevel. In het openingsconcert dirigeert hij zijn eigen ensemble Currende in
een programma van Iberische dubbelkorige barokmuziek.
Daarnaast zal onder zijn inspirerende leiding een koorproject voor gevorderde amateurzangers
plaatsvinden, dat zal uitmonden in een feestelijke afsluiting van het festival op zondagavond 27
oktober in de Domkerk.Aan het project kunnen zangers uit de vele kwaliteitskoren in Utrecht
deelnemen. Centraal staat Frank Martins beroemde en geliefde Mis voor Dubbelkoor (1922). Ook
zullen enkele delen uit de Utrechtse Heiligenspiegel (2001) van de Utrechtse componist Willem
Wander van Nieuwkerk hun tweede première beleven. De componist bewerkt het voor deze
gelegenheid tot een versie met orgelbegeleiding in plaats van kamerorkest. Belangstellende zangers
kunnen zich nog tot 1 oktober opgeven via de website www.utrecht-muziekstad.net. Daar en in de
Concertagenda in het midden van deze Binnenstadskrant vindt u ook de rest van het programma.

Città della Musica
In de Utrechtse binnenstadskerken worden door diverse instellingen vele honderden concerten
per jaar georganiseerd. De bundeling van krachten van al deze organisaties in Città della Musica
heeft onder meer geleid tot de tweemaandelijkse Concertagenda in de Binnenstadskrant. Naast de
gedrukte agenda is de website www.utrecht-muziekstad.net tot stand gekomen waardoor alle
actuele concertgegevens ook via de elektronische snelweg beschikbaar zijn.
Vorig jaar vond voor het eerst een festival plaats, toen met als thema Allerheiligen/Allerzielen, dat
werd geopend door een stoet met reizende beiaard, koperblazers en grote trom die door de
Utrechtse binnenstad trok. Ook kende het de première van de speciaal voor de gelegenheid
gecomponeerde Utrechtse Heiligenspiegel, en als uitsmijter was er samenzang van meer dan 200
mensen in de Nicolaïkerk onder leiding van de Engelse componist en dirigent John Rutter.Wegens
overweldigend succes is het festival van Città della Musica geprolongeerd, zodat eens per jaar het
uitstekende muziekaanbod in de Utrechtse binnenstadskerken
nog eens extra in het zonnetje kan worden gezet.

Er zijn mensen die hun vakantie afstemmen op de
Pasar Perron, de Indische markt die elke zomer in het
Spoorwegmuseum wordt gehouden. Volgend jaar is de
markt misschien voor het laatst. Het museum gaat ver-
bouwen en laat weten dat er daarna voor de markt
waarschijnlijk geen plaats meer is. Dat zou betekenen
dat een gigantische publiekstrekker zomaar verdwijnt.
Vorig jaar was hier al sprake van, maar omdat de ver-
bouw een jaartje uitgesteld moest worden, ging de
Pasar Perron dit jaar toch door. En hoe. Hartstikke
druk, stralende zonneschijn en een geweldige sfeer.

Olga Cooler van het Spoorwegmuseum.“We gaan halverwege
volgend jaar voor anderhalf jaar dicht. Dan zal er in 2003 waar-
schijnlijk nog een Pasar Perron zijn. Of er daarna weer een
markt komt is nog niet zeker. We gaan heel erg veranderen.
Het museum wordt grotendeels overdekt en er komen allemaal
verschillende werelden, zoals een jungle. De Pasar Perron moet
dan passen in het nieuwe concept. Maar we blijven evenementen
organiseren en de markt is een gigantische publiekstrekker.We
zullen er alles aan doen om hem te behouden.”
Initiatiefgroep “Sporen met de buurt” maakt bezwaren tegen
sommige aspecten in de plannen. Jelle Bouwhuis:“Het museum
heeft 31 miljoen euro gekregen van de NS om te verbouwen.

Daar willen ze ‘ervaringswerelden’ bouwen en ruimten om de
treinen in onder te brengen. De ervaringswerelden krijgen een
‘theater-achtige opstelling’ en worden tien meter hoog met
daar bovenop nog een ‘ondergeschikt dakdeel’. Een groot deel
van het open terrein wordt overkapt met een loods die 
11,5 meter hoog wordt. Buiten zullen nog allerlei attracties
plaatsvinden zoals de kindertrein, een draaischijf voor locomo-
tieven, een thematuin en een horecaterras. Er komt een
congrescentrum en het museum wil nog meer evenementen
gaan organiseren. Er worden 250.000 bezoekers in plaats van
150.000 bezoekers verwacht per jaar. Er zal dus veel meer
geluidsoverlast zijn. Ook ’s avonds.
Het gaat bijna het hele terrein innemen waardoor de openheid
in één klap verdwijnt. Het werpt als het ware een dam op.
Hierdoor verdwijnt de visuele binding tussen Oudwijk en
Buiten Wittevrouwen. Sommige straten zoals de Hugo de
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Grootstraat dreigen uit te gaan kijken op een blinde muur.”
Een ander punt van zorg vormen de attracties en evenementen.
“De kindertrein komt vlak achter de huizen van de
Oudwijkerdwarsstraat, de Eikstraat en de Bloesemstraat te lig-
gen. De Eikstraat krijgt een terras in de ‘achtertuin’ en de
Oosterstraat een draaischijf. De verwachting is dat deze veel
herrie maakt bij veelvuldig gebruik. De aan- en afvoerroutes van
goederen zullen ook voor veel overlast zorgen. Een museum
dient noch horeca-gelegenheid, noch attractiepark te zijn. In
ieder geval niet in een woonwijk.”
Het conflict is een voorbeeld van veel verschillende belangen
op dezelfde plek. Station Maliebaan werd ooit gebouwd naast
het stadscentrum en langzaam werd de ruimte er om heen vol-
gebouwd. De bewoners willen er rustig wonen, het Spoorweg-
museum wil er entertainen en de bezoekers willen er een leuk
dagje hebben. De meeste bezoekers zullen niet eens opmerken
dat het eigenlijk middenin een woonwijk staat. Maar de bewo-
ners worden er iedere dag aan herinnerd. Uiteindelijk zal de
politiek beslissen wie de ‘winnaar’ wordt. Zolang de bouwver-
gunning nog niet afgegeven is blijft alles bij het oude.

Josina Heuvelsland

Spoorwegmuseum raakt goodwill 
buurt en Pasar Perron kwijt

foto:Josina H
euvelsland

Waterleidingmuseum
trots op lavabo

Het Waterleidingmuseum,

Lauwerhof 29, beschouwt de aan-

koop van een 15e eeuwse lavabo

als de belangrijkste aanwinst sinds

de oprichting in 1983. Een lavabo

is een koperen of bronzen pot

met een hengsel en aan weerszij-

den een schenktuit.Aan het

hengsel zit een ring om de pot op

te hangen.

Lavabo’s werden gebruikt om het

– in vroeger eeuwen spaarzame –

goede drinkwater te bewaren. In

Nederland zijn maar enkele mooie

exemplaren.

Het pronkstuk van het

Waterleidingmuseum is tot 

17 november  te zien op de ten-

toonstelling Loop naar de pomp,

(over stadspompen in Utrecht).

Indonesische dans op de Pasar Perron
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Bewoners, praat mee

Vertegenwoordigers van de wijk-
raad en de beheergroep uit het gebied
Noordelijke Oude Stad komen elke
maandag voorafgaand  aan de vergade-
ring van de wijkraad (elke tweede
woensdag van de maand) bij  elkaar om
de onderwerpen die in de wijkraad aan
de orde komen, te bespreken.
Bewoners uit de NOS zijn van harte
welkom bij deze bijeenkomsten die
plaatsvinden in het  Volksbuurtmuseum,
Waterstraat 27. De eerste bijeenkomst
is op  7 oktober, aanvang 20 uur.

Strenger 
parkeerbeleid 

Bewoners van het voetgangers-
gebied moeten een ontheffing
aanvragen om tussen 11.00 en 19.00
met hun auto in het gebied te komen.
De parkeerpolitie ziet rijden zonder
vergunning niet langer door de vingers.
De ontheffing voor één dag is te krij-
gen bij de parkeerpolitie op het
Paardenveld.
De parkeerpolitie controleert in  iede-
re wijk  gemiddeld twee keer per dag.
Sommige wijken één keer, andere drie
keer. Er bestaat geen verschil tussen
stoppen, stilstaan of parkeren. Als er

10 minuten niets aan het laden en los-
sen gebeurt, wordt er bekeurd.
Agenten controleren altijd alleen hun
eigen wijk.Agenten die zonder te kij-
ken langs verkeerd geparkeerde auto's
rennen, spoeden zich vast naar hun
eigen wijk om daar auto's te bekeuren.
Ga dus even voor ze opzij.
Parkeerpolitie 030-2396004,
Parkeerbedrijf 030-2864949.

Vandalen

In de vorige Binnenstadskrant
stond  dat in de kademuur van de
Nieuwekade muurplanten zijn gezet die
regelmatig moeten worden bijgehou-
den. Dit is echter niet meer nodig. In
de  vakantie zijn door vandalen alle
muurplanten uitgetrokken! Door de
gemeente is  aangifte hiervan bij de
politie gedaan. Gelukkig komt er hier
en daar toch weer  een plantje tevoor-
schijn.

Boombast Belicht

In het Aboriginal Art Museum,
Oudegracht 176, is tot 10 maart de
tentoonstelling Boombast Belicht. De
expositie toont de veelzijdige schilder-
kunst uit het noorden van Australië,
het Arnhem Land. Kenmerkend voor
deze regio zijn de schilderijen op

boombast, waarbij de kunstenaars met
natuurlijke okers werken.

Alles over kapittels

Wie alles wil weten over Utrecht
en zijn middeleeuwse abdijen en kapit-
tels moet in de agenda vier data
noteren: 6 oktober , 17 november, 12
januari en 9 maart. Dan namelijk behan-
delen   de historici dr. C.J.C. Broer en
dr. M.W.J. de Bruijn dit veelomvattende
onderwerp in de voormalige
Geerteschool,Alkhof 56b (bij het Ledig
Erf). De lezingen beginnen om 2 uur.
Informatie en aanmelden: 2541994.

Het Wijk

'Wij, het Wijk en de Stad' heet
de conferentie die 9 oktober wordt
gehouden. Doel is een debat over ste-
delijke en bestuurlijke vernieuwing
tussen sleutelfiguren binnen en buiten
Utrecht.Aanleiding voor de conferentie
is  het akkoord dat gemeente en
Utrechtse woningcorporaties vorig jaar
hebben gesloten over de herstructure-
ring van wijken als Hoograven, Zuilen,
Ondiep, Kanaleneiland en Overvecht. In
dit akkoord ( De Utrechtse Opgave)
zijn verregaande afspraken gemaakt
over vernieuwing van de bestaande
woningvoorraad.
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Wijkbureau Binnenstad tracteer-

de de opgeheven Overleggroep op een

verrassingsuitje, dat naar Amsterdam

bleek te voeren. Op het programma

stonden een excursie naar het gerestau-

reerde Tuschinski-theater en een lunch

bij Schiller op het Rembrandtplein. Het

avondeten moest de overleggroep zelf

koken. Dat gebeurde bij Keizer Culinair,

onder leiding van drie strenge dames. In

groepjes van twee bereidde het gezel-

schap een Toscaanse zesgangen-maaltijd,

die - mede dankzij de goede coaching -

niet onderdeed voor een professioneel

klaargemaakt menu. En omdat iedereen

met de trein was, hoefde niemand voor-

zichtig te doen met de wijn. Op de

foto: Han van Dobben snijdt, Ben

Nijssen reikt de tomaten aan en

Jacqueline Kerkhoff leest het recept.

Ook de foto op de voorpagina is afkom-

stig van deze glorieuze dag. Corrie

Huiding, inmiddels penningmeester van

de wijkraad, kijkt bezorgd in haar panne-

tje. Ze is niet gewend dat drie vrouwen

haar bij het koken op de vingers kijken.

Voilà, de wijkraad Binnenstad, poserend op het bruggetje voor zijn vergaderplaats op de Drift.Van links naar rechts: Geert-Jan Bluemink

(Zuidelijke Oude Stad, ZOS), Paul Opdam (Centrale Oude Stad, COS) Henk Beekman (Hoogh Boulandt), Mike Liem (COS), Hans Dortmond

(ZOS), Han van Dobben (ZOS), Jacqueline Kerkhoff (culturele sector), Mark Herlaar (Stationsgebied), Corrie Huiding (Noordelijke Oude

Stad (NOS), Paulus Janssen (ondernemer), Gerd Sjoerd Kuperus (ZOS), Rob Fokking (ondernemer), Sjoukje Bergsma (COS), Rob Pieterson

(ondernemer) en Ben Nijssen (NOS). Op de foto ontbreken: Eric Balemans (NOS), Arijan Doeser (NOS) en Peter Zonderland (podia)    

WWiijjkkrraaaadd  BBiinnnneennssttaadd
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Tegelijkertijd kan dan begonnen wor-
den om de plant vanaf de Begijnekade
in de richting van de Van Asch van
Wijcksbrug terug te dringen door 
planten uit te steken.
Een positief punt van de enquête is
verder dat tien mensen zich bereid
hebben verklaard om mee te helpen bij
het verwijderen van de ongewenste
berenklauwen en het planten van nieu-
we stinsenflora.

Ben Nijssen
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Van mei tot augustus wordt
de aanblik van de Van Asch van
Wijckskade gedomineerd door de
reuzenberenklauw. In april schie-
ten de planten de grond uit en
steken al snel boven de tulpen en
narcissen uit. De planten worden
uiteindelijk wel twee meter hoog
en krijgen grote bloemenscher-
men. De waterkant ziet er dan
heel fraai uit.Toch staan deze
planten ter discussie.

Een groep enthousiastelingen is al enige
jaren bezig om de taluds langs het
noordelijke deel van de singels te voor-
zien van een stinsenbeplanting. Ieder
jaar wordt er weer een volgend deel
van de singel aangepakt. De moeilijkste
delen zijn voor het laatst bewaard. Dit
zijn onder andere die delen waar veel

berenklauwen staan. Langs de
Weerdsingel OZ is men al vanaf begin
vorig jaar bezig om te proberen de
berenklauw weg te krijgen. De planten
zijn eerst afgemaaid en daarna zijn de
jonge planten, die elke keer weer
boven de grond komen, uitgestoken.
Het is zo gelukt om de plant onder
controle te krijgen, al is ze nog niet uit-
geroeid. Op de hardnekkigste plekken
zullen daarom eerst nog wat andere
planten worden gezaaid.

Voor- en tegenstanders
Aan de overkant, aan de Van Asch van
Wijckskade, is men (nog) niet zover. Er
zijn aan beide kanten van de singel
bewoners die de berenklauw juist toe-
juichen. Deze mensen waarderen de

pracht van de planten en stellen dat
deze planten de honden, die in groten
getale langs de singel worden uitgela-
ten, weghouden. De tegenstanders
wijzen er op dat de planten gevaarlijk
zijn. Je kunt er grote blaren mee oplo-
pen. Dit is gedeeltelijk waar.Als de zon
schijnt kunnen mensen wanneer ze in
aanraking komen met de planten en die
daar gevoelig voor zijn, brandverschijn-
selen op de huid krijgen. Om deze
reden heeft een bewoner langs de
Weerdsingel, die zich zorgen maakte
over zijn kinderen, dit jaar zelfs gif over
de berenklauwen gestrooid. Zelfs
zoveel dat ook andere planten ver-
brand zijn en er voorlopig geen nieuwe
planten kunnen worden neergezet.
Daarnaast is er het bezwaar dat de
planten zich steeds verder uitbreiden.
De grote bloemenschermen leveren als
ze uitgebloeid zijn veel zaden op. Na de
bloei verwelken de planten snel en de
zaden verspreiden zich dan. Dit is de
reden waarom de planten aan de Van
Asch van Wijckskade dit jaar direct na
de bloei door de gemeente zijn verwij-
derd.

Enquête
Om er achter te komen hoeveel voor-
en tegenstanders er van berenklauwen
langs de singel wonen is er vlak voor
de vakantie een enquête onder de
bewoners verspreid. De respons op
deze enquête was goed. In totaal wer-
den dertig formulieren teruggestuurd.
Zes bewoners vinden dat men de
berenklauw gewoon met rust moest
laten. De overige bewoners, ofwel 80%,
vindt dat er op zijn minst iets aan
gedaan moet worden om de planten
onder controle te houden.Vijftien
bewoners, ofwel 50%, vindt dat de
berenklauw geheel verwijderd moet
worden. De bewoners, die zich actief
bezighouden met de stinsenplanten, zijn
van mening dat de uitslag van de
enquête rechtvaardigt dat er in de
komende jaren actie wordt onderno-
men om de berenklauw zich niet
verder te laten uitbreiden en daarnaast
te proberen deze zelfs iets terug te
dringen. Het is langs de Van Asch van
Wijckskade niet doenlijk om alle plan-
ten uit te gaan steken. Dit hebben de
ervaringen langs de Weerdsingel inmid-
dels wel geleerd.Aan de gemeente zal
gevraagd worden om de planten elk
jaar direct na de bloei af te maaien.

Veel maaien is 
oplossing voor
Zocherplantsoen

Hij vermoedde dat de prijsvraag
van Oud Utrecht voor verbetering van
het Zocherplantsoen wel gewonnen
zou worden met een idee voor de
plaatsing van een stel beelden ‘waar
honden tegenaan kunnen zeiken’, maar
tot zijn verrassing kreeg hij zelf de eer-
ste prijs. Jacob Six, bewoner van het
bastion Sterrenburg, dat middenin het
Zocherplantsoen ligt , incasseerde de
500 euro voor zijn uiterst eenvoudige
voorstel: het hervatten van een intensief
maaibeleid van de gazons. Oud Utrecht
heeft toegezegd zich voor de verwezen-
lijking van zijn plan in te zetten.
Six vindt dat het Zocherplansoen nog
redelijk onaangetast is. Hoofdprobleem
is volgens hem de verwaarlozing van
het onderhoud. Daardoor is de harmo-
nie tussen gazons, bloemenborders,
boomgroepen en waterpartijen verlo-
ren gegaan. Een goede begindatum
voor het maaien is 15 april, maar
tegenwoordig gebeurt het niet voor 
15 juni, en daarna nog maar enkele
keren. Slechts drie weken per jaar ziet
het er nu aantrekkelijk uit, namelijk als
het fluitenkruid bloeit. ’s Winters lijken
de voormalige gazons knollenvelden, in
het voorjaar staan brandnetels en
ander onkruid manshoog. In het najaar
bepaalt rottend blad het beeld. De
bloemenborders zijn lukraak volgeplant
met allerhande jonge bomen, zodat er
amper een zonnestraaltje door het
lover komt.
De prijswinnaar vermoedt dat bezuini-
gingen en ‘bevordering van de ecologie’
aanleidingen zijn  voor  het gebrekkige
onderhoud. Het laten verwilderen van
het groen uit een oogpunt van ecologie
vindt hij modieuze onzin. Een plantsoen
moet er gewoon uitzien als een plant-
soen. De ruimtelijkheid moet worden
hersteld. Dat betekent maaien van het
vroege voorjaar tot het late najaar, kap-
pen van de bomen die er niet horen en
herstel van de bloemenborders.

Erfpachtstelsel 
Het Utrechtse stelsel van erf-

pacht wordt vernieuwd voor
erfpachters die hun canon niet eeuwig-
durend hebben afgekocht. Particuliere
woningbezitters met een contract dat
niet valt onder de Algemene
Voorwaarden 1989 (AV´89) krijgen in
2003 de mogelijkheid eeuwigdurend af
te kopen tegen nieuwe, veel gunstiger
voorwaarden.

Berenklauw in discussieBerenklauw in discussie

Nieuw wandelboekje

Milieucentrum Utrecht heeft op
22 september het boekje ‘groene voet-
stappen in Utrecht’ gepresenteerd. Het
laat zien dat in het centrum van de
stad op onverwachte plekken veel
mooi groen aanwezig is.
Soms zijn dit oude parken en tuinen
die al eeuwen bestaan en door de
gemeente onderhouden worden. Maar
het kan ook gaan om binnentuinen die
op initiatief van buurtbewoners aange-
legd zijn.
Al dit groen draagt bij aan de leefbaar-
heid van de stad en is het waard om
behouden te blijven.
Het gaat om twee wandelingen van 
3,5 en 5 km in de Binnenstad. Prijs 
3 euro; af te halen Oudegracht 60.
Vormgever van ‘Groene voetstappen in
Utrecht’ is Anton van der Vlis, dezelfde
man die deze krant opmaakt.

Dit jaar wordt op 12 oktober de 

jaarlijkse bollen/stinsenplantdag geor-

ganiseerd.Wie wil meehelpen wordt

gevraagd zich om 1 uur te verzamelen

in het buurthuis De Lauwer in de

Korte Lauwerstraat. Er is een geza-

menlijke maaltijd na afloop.Verder

kunnen de deelnemers in het volgen-

de voorjaar mee met een stinsen-

excursie. Let op de oproepen die nog

verspreid zullen worden en op de 

affiches die in de buurt worden opge-

hangen. Meer informatie over het

project  ‘Stinsenflora langs de singel’

en de plantdag is te verkrijgen bij:

Dolly Weetink; NMC@utrecht.nl of

milieupunt Noordoost, tel. 2722888
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Is er nog (te) leven na de HOV?

De verkeersonveiligheid en de overlast van de HOV-baan die de
Binnenstad doorsnijdt, baren ons grote zorgen.
Rond het Janskerkhof en in de Nobelstraat is het verkeer een
gevaarlijke chaos. Bewoners trillen in hun huizen. De bevoorra-
ding van middenstanders is lastig.Wij weten dat, de bewoners
en gebruikers weten dat.

Wij willen dat er wat aan gedaan wordt.

Het Bewonersplatform Centrale Oude Stad (COS) nodigt u uit
met ons de situatie te bekijken.We willen u ervan overtuigen
dat deze dubbele HOV-baan niet voldoet aan normen van leef-
baarheid en veiligheid anno 2002. Dat het zó niet kan. En we
willen met u nadenken over echte oplossingen.

Uitnodiging Schouw HOV-traject 
Lange Jansstraat en Nobelstraat 

Dag: vrijdag 4 oktober 2002
Tijdstip: u kunt kiezen: 9.00 of 17.00 uur
Duur: maximaal 1 uur
Start: Janskerkhof voor de ingang van de Janskerk.

We eindigen met een korte evaluatie 
en een kop koffie

Opgave: HOVschouw@hotmail.com
of telefonisch via het secretariaat van 
het bewonersplatform COS (graag vermelden 
of u om 9.00 of om 17.00 uur komt)

Bewonersplatform
Centrale Oude Stad
M. de Bruin
Korte Jufferstraat 50
512 EZ Utrecht
030 2321533

Hoewel wij ons vanaf het allereerste begin kritisch hebben
opgesteld en veel van onze vragen onbeantwoord zijn gebleven,
werden wij verrast met een conceptnotitie aan het college,
waarin de conclusie staat weergegeven dat de Binnenstad van
Utrecht behoefte heeft aan een binnenstadsmanager. Het
belangrijkste argument is dat er thans zoveel overlegorganen en
partijen bestaan die zich met het wel en wee van de Binnenstad
bezighouden, dat daardoor in de praktijk te weinig concrete
acties worden uitgevoerd.
Laat het een ieder duidelijk zijn dat Centrum Utrecht deze
conclusie niet deelt.Van de meerwaarde van een binnenstads-
manager heeft men ons niet kunnen overtuigen. Dat er op dit
moment helemaal niets gebeurt, wordt door ons ontkend. Dat
er te weinig gebeurt is een feit, maar dat los je niet op door het
inzetten van een dure extra schakel tussen het college, de amb-
telijke diensten en de belangenbehartigers van de verschillende
doelgroepen. Het gaat een beetje te ver om in dit artikel te
omschrijven welke taken en verantwoordelijkheden van een
binnenstadsmanager worden verwacht. Het moet in ieder geval
een duizendpoot zijn en een dure, want in de notitie wordt ook
meteen voorgesteld om een bedrag van maar liefst € 200.000
beschikbaar te stellen om dit project op te starten. Maar ook
van het bedrijfsleven wordt een forse bijdrage verwacht, want
men gaat er van uit dat de Kamer van Koophandel diep in de
buidel zal tasten.
In Haarlem heeft men overigens een parttime binnenstadsma-
nager in dienst voor 20 uur per week. De kosten die dit met zich
meebrengt bedragen, inclusief bureaukosten, € 240.000 per jaar!

Naar onze mening beschikt de gemeente Utrecht over talloze
middelen die het benoemen van een binnenstadsmanager over-
bodig maakt.Wij kennen immers het PBU, het  Platform
Binnenstad Utrecht, onder voorzitterschap van de Kamer van
Koophandel, waarin de meeste ondernemersverenigingen, de
horeca en de ambulante handel zitting hebben.Als dat naar de
mening van het college onvoldoende functioneert, moeten wij
het daarover hebben. Natuurlijk zijn er talloze zaken te regelen
die niet op de agenda van het PBU thuishoren. Hiervoor zou-
den wij best uit de voeten kunnen met één contactpersoon op
het wijkbureau, die de economische kant in zijn of haar porte-
feuille heeft.

In het rapport wordt tevens aangegeven dat een binnenstads-
manager zich met de promotie van de Binnenstad moet
bezighouden. Dat spreekt ons aan, maar ook hier zijn verschil-
lende partijen reeds intensief actief. In eerste instantie is ook
hier ons advies om die overlegstructuur te verbeteren en
tevens middelen beschikbaar te stellen om de plannen ook te
realiseren.Wij vinden het terecht dat de enorme bedragen die
de gemeente als toeristenbelasting incasseert, voor promotied-
oeleinden worden gebruikt.
Samenvattend is Centrum Utrecht van mening dat er 
wel degelijk behoefte is aan binnenstadsmanagement, maar dat
dit uitstekend kan worden ingevuld vanuit de huidige overleg-
structuren.

Bevoorradingsplan
Mede namens de binnenstadsondernemers heeft de Kamer van
Koophandel, samen met gemeente en vervoerders, een intentie-
verklaring ondertekend om op korte termijn een
bevoorradingsplan voor de Binnenstad aan de gemeenteraad te
presenteren.Wij werken hier graag aan mee.Wij beseffen dat
de Binnenstad gebouwd is voor paard en wagen en dat het
moeilijk is om de huidige hoeveelheden goederen op efficiënte
wijze te distribueren. Ons uitgangspunt is om onze winkels op
het juiste moment goed te kunnen bevoorraden zonder dat dit
al te veel ergernis voor bewoners en bezoekers van de
Binnenstad oplevert, die zich te voet of per fiets verplaatsen.
Het bestuur van Centrum Utrecht heeft als taak haar leden
ervan te overtuigen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor
de aanlevering van de door hen bestelde goederen. Het is wel
degelijk mogelijk goede afspraken met vervoerders te maken.
Helaas kunnen wij er niet aan ontkomen dat ook de venstertij-
den, dat zijn de tijden dat vrachtverkeer het voetgangersgebied
in mag, ter discussie worden gesteld. Maar daar is het laatste
woord nog lang niet over gesproken.

Lodewijk Osieck
(Voorzitter Centrum Utrecht)
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Binnenstadsmanager 
is duur en overbodig
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Centrum
Utrecht

Ondernemersvereniging

Centrum Utrecht zet zich in

voor een goed ondernemers-

klimaat in de Utrechtse

Binnenstad. Ze behartigt de

belangen van ondernemers

bij de gemeente, neemt ini-

tiatieven voor een

aantrekkelijke Binnenstad en

geeft informatie over actuele

ontwikkelingen. Ze heeft een

afgevaardigde in het bestuur

van de Kamer van Koop-

handel Utrecht en is lid van

het Platform Binnenstad

Utrecht 

Centrum Utrecht

Visschersplein 160 H8

Postbus 506

3500 AM UTRECHT

tel. 2317438/2400717; fax

2304713
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gemeente Utrecht is de
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voorbeeld van Haarlem
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ling Economische zaken,

inmiddels laten onder-

zoeken. Het onderzoek

werd verricht in de

maanden juni en juli j.l.

door het adviesbureau

B.R.O. uit Vught, door

middel van het houden

van interviews met ver-

schillende

belanghebbende partij-

en, waaronder Centrum

Utrecht.
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Verkeerswethouder Yet van den Bergh
heeft een 'proefballon' opgelaten om
de mogelijkheid te onderzoeken gratis
openbaar vervoer in te zetten als mid-
del om de immer groeiende stroom
auto's in te dammen. Bij deze voorstel-
len wordt steevast verwezen naar
Hasselt in België, dat al gratis OV heeft.
Als bewoners zouden wij graag zien
dat deze mogelijkheid serieus verder
wordt onderzocht, hoewel al bij voor-
baat duidelijk is dat het Hasseltse
model niet zonder meer naar Utrecht
kan worden overgeplant. Belangrijk is
dat in Hasselt de behoeften van de
bewoners een heel centrale rol hebben
gespeeld, en er zijn daar veel gunstige
neveneffecten. Behalve een gezondere
leefomgeving zijn er ook onverwachte
effecten, bijvoorbeeld dat het isolement
van ouderen minder wordt omdat men
elkaar zonder kosten kan opzoeken.
Voor wie meer wil lezen over dit 

succesverhaal: kijk op www.hasselt.be.
Wij zouden kunnen voorstellen om de
'museum'lijn 2 (die in 2003 wordt inge-
steld) als proef gratis te maken.

Wijkraad
De lang verwachte instelling van de
wijkraad heeft inmiddels plaatsgevon-
den nog juist voor de vakantie (zie
elders in deze krant).
Vertegenwoordigers uit de Zuidelijke
Oude Stad zijn: Gert-Sjoerd Kuperus

(tevens voorzitter van de wijkraad),
Hans Dortmond, Geert-Jan Bleumink
en Han van Dobben.We zullen probe-
ren (evenals in de oude overleggroep
het geval was) op de vergaderingen van
het Platform de agenda van de eerstko-
mende wijkraad door te nemen, zodat
we meningen van bewoners naar de
wijkraad kunnen meenemen. In ieder
geval zijn de vergaderingen van de wijk-
raad openbaar, maar alleen leden
kunnen aan de discussie deelnemen. De
vergaderingen van het Platform zijn
natuurlijk ook openbaar en hier kan
iedere bewoner van de Zuidelijke
Oude Stad meepraten (zie hieronder).

Secretariaat ZOS:
Han van Dobben
Visscherssteeg 9
3511 LW Utrecht
tel. 2322348
e-mail h.f.vandobben@tiscali.nl

Het Bewonersplatform vergadert elke
eerste dinsdagavond van de maand om
20:00 in het Buurthuis Oudegracht 227
(behalve in augustus). De vergaderingen
zijn voor iedereen toegankelijk, we zijn
op zoek naar mensen die problemen
uit hun buurt melden of willen mee-
denken over oplossingen! Wie een
uitnodiging met agenda en notulen
(incl. kort verslag van de overlegverga-
dering met het Wijkbureau) wil
ontvangen, kan bellen of een mail 
sturen naar bovenstaand adres.

HBG gaat in de zuidelijke
Binnenstad twintig ‘exclusieve heren-
huizen’ bouwen, elf in de
Groenestraat boven een ondergrond-
se autostalling, en negen in de
Eligenstraat. De prijzen variëren van
619.000 tot 749. 000 euro.Architect is
De Combinatie (Aart Oosting) uit
Noordbroek .
In de parkeergarage komt plaats voor
zeventig auto’s.Voor elke woning is
een parkeerplaats gereserveerd.
Verdere plekken zijn bij te kopen.Wat
overblijft wordt separaat verkocht.
Het bouwplan heet ‘Onder de Linden’.
De huizen in de Groenestraat grenzen
met hun achtertuin  aan het toekom-
stige Centrum Maliebaan, de
grootschalige medische voorziening
voor drugsgebruikers.

Optrekken geluidsnorm leidt
tot beduidend meer klachten
We hebben deze zomer weer uitvoerig kunnen genieten van lawaai

van de vele festivals, introductiedagen, enz. De gemeenteraad zou het

liefst de lawaainorm willen oprekken van 80 naar 90 dB (voor wie in

de natuurkundeles niet heeft opgelet: 60 dB = normaal gesprek, elke

10 dB meer betekent 10x zo veel geluid; 120 dB = startend vliegtuig

op een paar meter afstand). Er is deze zomer onderzoek verricht,

met als conclusie dat 90 dB tot beduidend meer klachten leidt. Een

groot deel van deze klachten kwam trouwens niet uit de Binnenstad

maar uit wijken aan de oostkant van de stad. Kennelijk zijn de bewo-

ners van de Binnenstad toch toleranter dan in discussies rond de

horeca wel eens wordt beweerd.

Brief: ik word een
beetje moedeloos
Ik word zo langzamerhand een beetje
moedeloos van dit heen en weer
beleid; het begint hoe langer hoe meer
op een bedevaartspas te lijken: twee
stappen vooruit, een stap achteruit.
Als binnenstadsbewoners zijn wij jaren
bezig geweest om enige structuur te
krijgen in de frequentie van evenemen-
ten in het centrum en de hoeveelheid
geluid die daarbij geproduceerd werd.
Welke binnenstadbewoner herinnert
zich niet de eerste editie van U-dance
waarbij de glazen in huis letterlijk ston-
den te trillen?! 
Eindelijk kwam ook aan de extreme
hoeveelheid geluid een einde in 2001
toen de gemeente besloot de 80db
norm weer te gaan hanteren. Ik heb dit
jaar werkelijk genoten van het
Bluesfestival omdat het geluid niet alles
overstemmend was en zie hierdoor
een stuk minder op tegen de evene-
menten die nog gaan komen.
Ik schrok me dan ook rot toen ik in de
krant las dat de festivalorganisatoren
storm liepen tegen deze beslissing.
Ik moet zeggen dat ik uiterst cynisch
reageerde: ach daar komt die horeca-
partij weer met een motie… Maar wat
mij totaal verbijsterde was het feit dat
alle partijen, op één kleintje na, deze
motie steunden! Belachelijk dat men
zijn oren laat hangen naar de horeca.
Al zijn het ‘maar’ vier evenementen per
jaar, het zijn er gewoon vier teveel! Het
is toch te gek voor woorden dat
bewoners eerst jaren moeten strijden
voor een enigszins leefbare omgeving
en als dit eindelijk gelukt is, de partij
met het woord ‘Leefbaar’ in zijn naam
dit weer teniet wil doen!
En dan die verdediging van Vincent
Oldenborg: zo geven wij binnenstads-
bewoners duidelijkheid over wanneer
de beuk er in gaat! Ten eerste willen
wij die beuk er in helemaal niet en ten
tweede hebben wij nu die duidelijkheid
al! Door toedoen van zijn partij moe-
ten we juist weer opnieuw de
barricades beklimmen!
Ik kan me voorstellen dat, op een plek
waar geen mensen in de onmiddellijke
nabijheid van een evenement wonen,
deze geluidsnorm verhoogd kan wor-
den. Maar waar in de Binnenstad is dat
het geval? Dus wat mij betreft:
Geen verhoging van de 80 dB grens in
de Binnenstad!

Anita Grit
Jansveld 15-15bis, 3512 BD Utrecht

Luxe in de Groenestraat Red

artist impression van de woningen in de Groenestraat
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Na een weergaloze zomer-
vakantie gaat het Kinderpers-
bureau weer van start. Er is van
alles veranderd in de Binnenstad
en deze keer gaan we alle veran-
deringen in Speeltuin De Kleine
Dom vertellen.

Ricco is alweer op reis! Vorig jaar was
hij al enkele maanden weg, maar dit
jaar blijft hij maar liefst zeven maanden
met “vakantie”. Hij gaat een halve
wereldreis maken en zal pas in april
terug zijn.We zullen de spelletjes Risk
heel erg missen en blij zijn als hij weer
terug is. Bruin- of roodverbrand. De
speeltuin wordt nu gerund door Han,
Petra, Els, Ina,Alinda en Egbertine. Je
kent ze al of zult ze leren kennen.
Ook in de veestapel is er heel wat ver-
anderd. Floske, het lichtbruine konijn
dat los rondliep in de speeltuin, was zo
oud en ziek dat hij is overleden in de
armen van Ricco. Hij heeft de respecta-
bele konijnenleeftijd van zes jaar
gehaald!
Wie ook weg zijn, zijn Paula de geit en
Hinde het schaap. Zij zijn ook naar
Maarssen gebracht waar Femke de
pony het al heel lang naar haar zin
heeft. Inmiddels zijn er twee nieuwe
geitjes. Julia en Jorientje. Ze komen van
kinderboerderij de Griftsteede. Ze
worden erg graag geknuffeld en mogen
onder begeleiding ‘uitgelaten” worden.

Verder zijn er natuurlijk nog de kippen.
Als je een ei vindt moet je dat even
vertellen aan de leiding en meestal mag
je het dan mee naar huis nemen.
De varkens Miep en Suus knorren nog
altijd rond in hun buitenverblijf of in
hun stalletje. De cavia’s en konijnen zit-
ten nu in “knuffelbakken” waar je in
mag om ze te aaien. Maar ga er niet
achteraan rennen, daar worden de die-
ren heel erg bang van!
Doordat er minder dieren buiten staan
is een wei nu de peuterhoek gewor-
den. De kleine glijbaan, het huisje en
het kraaiennest staan er al. Er komt
nog een zandbak en misschien een pad
om te kunnen fietsen.Waar de peuter-
hoek was staat nu een “kletshuisje”
voor de groten en er komt een klim-
fort. De rand van de zandbak is
weggehaald. Het zand van de zandbak
blijft er liggen om vallende kindjes uit
het klimfort op te vangen.
Dat waren de veranderingen.Tot ziens
in speeltuin De Kleine Dom.

Josina Heuvelsland

jongeren in de leeftijd van dertien tot
achttien jaar voor een proefperiode
van een half jaar.
Ook Axl gaat bekijken wat daar de
mogelijkheden zijn voor activiteiten
speciaal gericht op jongeren.
Wethouder  Gispen heeft toegezegd
dat, als het de jongeren lukt een eigen
avond te krijgen bij een uitgaansgele-
genheid, hij zal bekijken of de gemeente
er geld voor vrij kan maken om dit te
realiseren.

Jongerenstudio 
De Leeuw 

Na een jaar proefdraaien en
een maand van verbouwen, opent
op 30 september de jongerenstu-
dio De Leeuw haar deuren. Je kan
daar workshops volgen op het
gebied van rap, zang en percussie,
maar ook oefenen met je bandje,
of zelf onder begeleiding van een
bandcoach.

Activiteiten
Vanaf 30 september 

Voor jongeren uit de wijken Noord-
oost, Binnenstad en Overvecht in de
leeftijd 12-21 jaar

2 blokken van 5 weken,
kosten €5 per blok (dus 5 lessen)

maandag 19.00-22.00
Rapsessie onder begeleiding van
Sherloch Telgt

maandag 16.30-18.00
Slaan! - verschillende vormen van 
percussie onder begeleiding van 
Jeroen Schipper

dinsdag 16.30-18.00
Vocal Vibes – zangles met 
Femke van Heusden

vrijdag 14.00-18.00
Bandcoaching – op verzoek onder
begeleiding van muzikanten
repeteren met je band

vrijdag 18.00-20.00
1 x per maand Jamsessie
iedereen is welkom om te spelen,
zingen etc.; backline is aanwezig

Vind je het leuk om ‘’Achter de scher-
men” te werken? Dat kan in ons

Peuterknutselclub van
speeltuin De Kleine Dom

September
ma 9-9 bloemen plakken
wo 11-9 bloemen schilderen
vr 13-9 zingen

ma 16-9 bloemen ketting
wo 18-9 slakken plakken
vr 20-9 bloemenkrans plakken

ma 23-9 bloemen op de 
ruiten schilderen

wo 25-9 insecten
vr 27-9 insecten

ma 30-9 bloemen in de vaas

Oktober
wo 2-10 beertje plakken
vr 4-10 dieren voeren

ma 7-10 zingen + kleurplaat
wo 9-10 beer verven
vr 11-10 beer verven

ma 14-10 berenbootje
wo 16-10 je beertje mee/berenmuts
vr 18-10 berenmobiel

21, 23 en 25 oktober: herfstvakantie

ma 28-10 berenmobiel
wo 30-10 zingen

November
vr 1-11 kabouterpret

ma 4-11 kabouters schilderen
wo 6 -11 zingen
vr 8-11 kaboutergym

ma 11-11 paddestoel kleien

inderpersbureauK

Nieuwe geitjes in De Kleine Dom

Jongerenmiddagen 
in Tivoli

Tivoli heeft de Jongerenraad Safe
City aangeboden maandelijks een zon-
dagmiddag te programmeren voor

Ricco laat de geiten uit in de nieuwe peuterhoek
foto:Josina H

euvelsland

samenwerkingsproject met poppodium
Ekko. Daar kun je een DJ-cursus volgen
of leren achter de geluid- of lichtknop-
pen te werken.Voor meer informatie
kun je ook terecht bij jongerenstudio
De Leeuw.

Inschrijven/vragen Jongerenstudio 
De Leeuw, Ciske van Oosterhout 
030-2759540
c.vanoosterhout@wwocumulus.nl

(Jongerenstudio De Leeuw zit in de kel-
der van Buurtcentrum de Leeuw in de
Samuel van Houtenstraat nummer 1)
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Aanpakken 
wat het ergste is 

Albert van den Bosch (VVD) en Harm
Jansen (CDA) zijn mede-onderteke-
naars van een brief aan de
regeringspartijen, waarin gesteld wordt
dat al het extra geld voor misdaadbe-
strijding naar de vier grote steden
moet gaan. “Het rapport van het
Ministerie van Justitie ‘Een kaart van de
misdaad’ toont aan wat iedereen al op
zijn klompen aanvoelde, namelijk dat de
grote steden het hoogste criminaliteits-
niveau hebben en dat de criminaliteit
daar ook het snelst stijgt”, zo schrijven
zij. “We moeten het eerste aanpakken
wat het ergste is.”
Als dat geldt in 4 jaar weer wordt uit-
gesmeerd over het hele land, ben je de
grote criminaliteitshaarden nog steeds
aan het verwaarlozen. De grote som-
men geld die we door middel van
stadsvernieuwing, inburgering, onder-
wijsachterstanden en dergelijke
uitgeven aan de bestrijding van de
sociale tweedeling in de steden, hebben
dan weinig effect. Mensen die de keuze
hebben, zullen de stad dan toch verla-
ten wegens de hoge criminaliteit.Voor
de steden is criminaliteitsbestrijding
dus niet alleen een kwestie van het
broodnodige herstel van de rechts-
staat, maar ook een kwestie van sociale
politiek.Wij menen dat ongenoegen
over de criminaliteit in de grote steden
een belangrijke factor geweest is in de
verkiezingsuitslag. Mensen in de steden
hebben ‘er genoeg van’ en in de voor-
steden en landelijke gebieden denken
velen misschien: dat krijgen wij straks
hier ook!’ 

Het hofje met woningen voor armlasti-
ge bejaarden is gebouwd in de jaren
twintig van de vorige eeuw. In 1979
werden de huisjes nog verhuurd door
burgemeester en wethouders van
Utrecht in hun hoedanigheid van direc-
teuren van de Fundatie Maria van
Pallaes, een van de vele liefdadigheidsin-
stellingen die de stad ooit geteld heeft.
Later nam het Monumentenfonds de
woningen over. Inmiddels betaalt de
enige bewoonster die al langer dan 
25 jaar in het complex woont 50 euro
per maand, de meeste andere huurders
die er al wat langer wonen zo’n 250
euro per maand. De twee woningen
die in respectievelijk 2000 en 2001 vrij-
kwamen doen 331 euro per maand. En
nu is dan met de laatst vrijgekomen
woning het nieuwe wereldrecord
gevestigd met 480 euro. Daarmee is
het UMF vermoedelijk ook nog in het
bezit gekomen van een tweede record:
het maximale huurverschil tussen iden-
tieke woningen. Dat bedraagt bijna een
factor tien.

was dat het café-restaurant 10% van de
omzet mag reserveren als bestem-
mingsreserve (om eventuele
calamiteiten op te vangen). De rest van
de winst moet, wat GroenLinks betreft,
ingezet worden in de Schouwburg,
zodat zij haar eigen tekorten kan
oplossen. Helaas was er slechts een
minderheid in de gemeenteraad te vin-
den voor het maximaliseren van de
winst. GroenLinks, D66 en enkele
leden van de VVD en CDA. Leefbaar
Utrecht vindt het ‘van de knotse’ om
de winst te maximaliseren.Want stel je
voor dat er 10 bezoekers door stoelen
heen gaan, of de smaak van mensen
verandert.

beperken. Belangrijkste optie hierbij is
het splitsen van het tracé in de
Binnenstad, dus stadinwaarts via de
Voorstraat/Wittevrouwenstraat.
Andere maatregelen die zouden kunnen
leiden tot een meer aanvaardbare leef-
situatie zijn het handhaven van de
maximumsnelheid en het aanbrengen
van belijning bij (fiets)oversteekplaatsen.
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Recordhouder 
huurverhogen
De SP-fractie heeft het Utrechts
Monumentenfonds genomineerd bij het
Guinness Book of Records.Aanleiding
is de recente  aanbieding van een huis-
je aan de Utrechtse Wulpstraat tegen
een maandhuur van 480 euro. Dezelfde
woning deed in 1979 nog een huur van
vijf gulden per week. Omgerekend een
huurstijging van ruim 4400% in 23 jaar
tijd. SP-fractievoorzitter Jansen:“Een
knappe prestatie, waar zelfs de ergste
huisjesmelkers niet aan kunnen tippen.

7 ton in gemeentelijk 
café-restaurant?

Het college heeft een onderzoek laten
uitvoeren naar de haalbaarheid van een
restaurant in de Stadsschouwburg. Dit
omdat mensen steeds meer een com-
pleet avondje uit willen. Met  een
theatercafé-restaurant worden de
mogelijkheden voor programmering
overdag vergroot.Voor het café-restau-
rant is een investering van ruim 7 ton
noodzakelijk. En de kansen zijn zeer
groot dat het café-restaurant winstge-
vend zal zijn.
GroenLinks vindt dat als je als gemeen-
te cultureel ondernemerschap sterk bij
andere organisaties bepleit, je dat ook
op jezelf moet toepassen. De
Stadsschouwburg realiseert, ondanks
het feit dat de bezoekersaantallen jaar-
lijks toenemen, jaarlijks een groot
tekort: in 2001 nog  0,26 miljoen euro.
De investering voor het café-restaurant
(7 ton) kan, volgens het onderzoek, in
25 jaar worden terugbetaald (inclusief
rente), met de verdiensten in dit
theatercafé.
GroenLinks had graag afgesproken, met
het college en de gemeenteraad, hoe
de verwachte winst van het café-res-
taurant besteed wordt. Ons voorstel

HOV-baan 
moet beter

De busbak door de Binnenstad zou
veel sneller en comfortabeler zijn en
bovendien aangenamer voor de omwo-
nenden vanwege de trillingsvrije
constructie, zo werd destijds gesteld.
Leefbaar Utrecht heeft hier altijd grote
twijfels bij gehad, en zoals nu blijkt
terecht.
Van tijdwinst op het traject naar De
Uithof is niet of nauwelijks sprake, en
ook de overige sporen die het project
heeft nagelaten zijn nog dagelijks te
constateren: geluidsoverlast, roetneer-
slag, stankoverlast en ook de
trillingsvrije constructie blijkt niet te
functioneren zoals vooraf voorgespie-
geld.
Het bovenstaande stemt de fractie van
Leefbaar Utrecht droef, zeer droef.
Daarom vraagt de fractie bij monde
van raadslid Jan Peetoom wat het col-
lege van plan is te doen om de
aangerichte schade zo veel mogelijk te

Spoorwegmuseum
geen pretpark!

De plannen van het Spoorweg-
museum behelzen een brede exploita-
tie  voor feesten, partijen, lezingen en
andere buiten-museale activiteiten.
Zoiets kan één keer per maand, maar
meer niet, vindt D66.Verder wenst het
Spoorwegmuseum hoogbouw te reali-
seren, soms tot tien meter en zelfs
meer.Volgens D66: tien meter is en
blijft de maximale grens.
Door de nieuwbouw zou een minder
mooi uitzicht in de richting van het
stadscentrum gaan ontstaan. Dit is vol-
gens D66 geen groot bezwaar.Wij
wonen ten slotte in de stad, niet op
het platteland. Omwoners zijn bang
voor geluidoverlast.Volgens D66 moet
het Spoorwegmuseum zich houden aan
de door de gemeente Utrecht vastge-
stelde geluidsnormen. Dan zijn er geen
geluidsproblemen. Het museum heeft
tot nu toe bewezen een betrouwbare
stadspartner te zijn.
Een echt probleem is dat het museum
gi-gan-tisch veel bezoekers gaat trek-
ken. Let wel: dat is goed voor het
museum, voor de Nederlandse
Spoorwegen en het is goed, in het alge-
meen, voor het aanzien van onze stad
en voor de stedelijke economie. Maar
bij verdubbeling van de huidige bezoe-
kersaantallen zal, hoe dan ook, zeer
grote parkeerdruk in omliggende buur-
ten ontstaan.
Oplossing van D66: buslijn 2 als
'Museumbus' door het Museum-
kwartier/Binnenstad rond de singels
van en naar Utrecht CS laten rijden.
Niet via de Catharijnesingel, maar via
Tolsteegsingel en Maliesingel.
Conclusie: D66 heeft geen moeite met
de verbouwing van het Spoorweg-
museum.Wél zien wij het parkeren van
horden auto's met museumbezoekers
met zorg tegemoet.

SP



Rechercheonderzoeken, jeugdige auto-inbrekers, vuil-

niszakken, bezoek van de koningin en eerlijke vinders.

Slechts een aantal ingrediënten in de werkweek van

Gerrit van Dijk, wijkagent in de Zuidelijke Oude Stad

(Twijnstraat, Zeven Steegjes e.o.).

Maandag; late dienst 15.00 - 23.30 uur
Vandaag sta ik ter beschikking van een recherchebijstandsteam
(RBT). Het heeft vanavond misschien extra mensen nodig. Het
team onderzoekt de schietpartij die op 20 april op de
Oudegracht plaatsvond. Hierbij werd een persoon zwaar
gewond en vond een persoon de dood.
Met collega Gijs van de wijkrecherche bespreek ik een inbraak
in een bejaardenhuis waarbij een beeldscherm werd gestolen.
Door het attente optreden van getuigen die direct de politie
belden, konden de daders aangehouden worden. Gezamenlijk
vinden wij dat een bloemetje voor de getuigen wel het minste
is wat we kunnen doen.

Na het eten surveilleer ik met
collega’s in de wijk. In het cen-
trum zijn al diverse vuilniszakken
buitengezet.We laten de eigena-
ren deze zakken weer binnen
halen om te voorkomen dat van-
nacht de inhoud door de
Binnenstad verspreid ligt.
Om 23.30 uur einde dienst. Het
RBT maakte geen gebruik van
mijn diensten.

Dinsdag; dagdienst
08.30 - 17.00 uur
Vanmiddag komt de koningin in het Catharijneconvent een ten-
toonstelling openen. Na de voorbespreking loop ik samen met
Daniel, wijkagent van het winkelgebied, naar de Lange
Nieuwstraat. Onze taak bij het Convent is om het publiek en
de pers achter de dranghekken te houden. De sfeer is gemoe-
delijk en gezellig. Nadat de koningin de kerk is ingegaan, richten
wij onze aandacht op de wijk.Al snel zien we drie notoire auto-
krakers lopen. Door ze continu te volgen, besluiten ze al snel af
te haken. Onderweg spreken we vele mensen uit de wijk. Zo
ook een moeder van een tiener die vertelt dat haar zoon giste-
ren is opgepakt door de politie omdat hij met vrienden een
auto had opengebroken.Verder heb ik praktische zaken afge-
stemd met de horeca over het aankomende bluesfestival.

Donderdag; late dienst (koopavond) 14.00 - 23.00 uur
De dag begint met het wijkagentenoverleg van het
Centrumgebied. Hierin houden we elkaar op de hoogte van de
ontwikkeling in onze wijken en bekijken we of er urgente zaken
zijn waar we elkaar in kunnen helpen of bijstaan.
In de loop van de avond breng ik een bezoek aan de getuigen

van de inbraak in het bejaardenhuis. Zij zijn aangenaam verrast
en waarderen het bloemetje. Ik heb de afloop van de zaak met
ze doorgesproken. Daarna heb ik de directie van het bejaarden-
huis aanbevelingen gedaan om dit soort diefstallen te
voorkomen.
Onderweg naar een burenruzie overhandigt een eerlijke voor-
bijganger mij een gsm die hij net op de Geertebrug heeft
gevonden. Kort hierop word ik op het toestel door de eigenaar
gebeld. Hij is erg blij!
Even later scheuren twee knapen op een bromfiets mij op de
Oudegracht voorbij. Zij dragen geen helm en rijden in verboden
rijrichting. Ik schrijf bekeuringen uit en zoek de jongens op in
een coffeeshop waarvan ik weet dat ze er vaak komen. Ik vertel
ze dat zij bekeurd zijn. De jongens geven aan dat het ze niet
veel kan schelen.
Vervolgens breng ik bij radio Van Dam in de Twijnstraat en op
het Christelijk Gymnasium een aantal concepten processen-ver-
baal langs en bespreek ik de werkwijze. Het betreft een pilot

om te kijken of de aangiftebe-
reidheid in de wijk hierdoor
toeneemt. Slachtoffers kun-
nen schriftelijk aangifte doen
van diefstal van een fiets en
diefstal uit/van auto’s. Daarbij
is het van belang dat het inci-
dent heeft plaatsgevonden
binnen de regio Utrecht en
er niets over de dader
bekend is.Als ik de aangifte
binnen krijg, zorg ik ervoor
dat er een officiële aangifte
wordt opgemaakt die de aan-
gever thuisgestuurd krijgt.

Vrijdag; late dienst 15.00 - 23.30 uur
Na de dienstoverdracht doorloop ik mijn dagelijkse procedure:
het raadplegen van de informatiesystemen, zodat ik weer op de
hoogte ben van het reilen en zeilen in mijn wijk.
Aan het begin van de avond blijkt dat de meldkamer veel mel-
dingen krijgt van jongeren op scooters die zich in de Binnenstad
bezig houden met auto-inbraken. In overleg met collega’s besluit
ik op de motor te stappen. Dan kan ik ze goed volgen. Direct
controleer ik in het centrum diverse scooterrijders die tot de
doelgroep behoren. Binnen no-time wordt het weer stil in de
Binnenstad.
Vervolgens verplaats ik mijn werkgebied in de richting van de
parken, steegjes en hofjes waar de surveillance met de auto vrij-
wel onmogelijk is. Daar praat, discussieer en corrigeer ik
groepen hangjongeren, alcoholverslaafden en psychiatrische
patiënten. Hierdoor krijg ik een aardig beeld van groepen men-
sen die niet in de Binnenstad wonen, maar er wel verblijven. Zo
kom ik ook meer te weten over hun behoeften. Met deze infor-
matie kan ik weer diverse netwerkpartners van dienst zijn.
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Wijkagenten Binnenstad &

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844

Alarmnummer: 112

Gebruik de fiets-
registratiekaart!

De politie heeft een nieuwe

fietsregistratiekaart ontwik-

keld die u kunt gebruiken om

de unieke gegevens van uw

fiets op te schrijven. De kaart

vergemakkelijkt het doen van

aangifte bij fietsdiefstal. De

ervaring leert dat het vaak

lastig is om het merk, het

type, de kleur van het 

frame, het soort zadel, het 

framenummer enzovoort te

benoemen als uw fiets net

gestolen is. Een uitgebreide en

volledige omschrijving van uw

fiets met alle specifieke ken-

merken vergroot de kans op

terugbezorging wanneer de

politie bijvoorbeeld een ver-

dachte aanhoudt die een fiets

bij zich heeft. De politie con-

troleert dan of de fiets van

diefstal afkomstig is.Alleen als

er een volledige beschrijving

van de fiets is opgenomen, is

er een kans dat de fiets terug-

bezorgd kan worden aan de

rechtmatige eigenaar. De fiets-

registratiekaart kunt u afhalen

op het wijkbureau en het

politiebureau. Op de kaart

staan eveneens een aantal tips

om fietsdiefstal te voorko-

men.

Dagboek van een wijkagent

Als ik op de motor stap, is het in no-time stil
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dag in dag uit

jaar in jaar uit

lijn 12

en nog steeds ben ik niet gewend

aan het vele vele grijs rondom

de grauwe tegels

en het nietszeggende beton

de trappen

die het rollen zijn verleerd

het rondzwerfvuil

en de kauwgom

geheel of half verteerd

nog steeds penselen 

mijn gedachten kleuren

zonnegoud en lindegroen

klaproosrood en narcisgeel

een poging tot een doorbraak

schier tegen beter weten in

maar ziedaar

uit onverwachte hoek komt hulp

een avontuur in groen

een kleine struik heeft zich zowaar

ontworsteld aan ’t beton

dapper staat hij daar

mijn bondgenoot

stralend in de zon!

Oeke Kruythof

Brandweerkazerne
nog niet aan de beurt

De verbouwing van de voormalige
brandweerkazerne achter het stadhuis
begint zeker niet eerder dan na de bouw-
vakvakantie van volgend jaar. Er komen
acht woningen, een kantoor, ongeveer drie
winkels en een ruimte voor het ICU, het
gemeentelijk infomatiecentrum. De ont-
wikkelaar is Stadsherstel, de architect
Hoogevest.

Een euro voor 
een plasje

De gemeente gaat onderzoek doen
naar het verband tussen de prijs voor wc-
bezoek in uitgaansgelegenheden en het
wildplassen daar in de buurt.Vermoed
wordt dat mannen sneller tot wildplassen
overgaan als zij de kosten om van de wc
gebruik te maken hoog vinden. Er zijn in
de Binnenstad gelegenheden die een euro
vragen. Overleg om tot verlaging van 
de prijzen te komen heeft nog niets opge-
leverd.
Op een zaterdagavond gaan tien- tot
twintigduizend jongeren uit in de
Binnenstad. Een deel van hen gebruikt de
straat als urinoir. Om het wildplassen te
beteugelen zijn drie ‘plasmasten’ geplaatst.
Binnenkort komen er nog drie bij.Van de
masten wordt veel gebruik gemaakt. Maar
omdat er soms rotzooi in achtergelaten
wordt, raken ze nogal eens verstopt.
Het lijkt erop dat Domplein, Jacobs-
kerkhof en Neude de volgende locaties
zullen zijn voor de drie nieuwe plasmas-
ten. Zodra het  definitief is worden de
omwonenden geïnformeerd.
Het wijkbureau heeft aan de ontwerper
van de masten gevraagd om een techni-
sche oplossing te vinden voor het
probleem van het verstopt raken van de
afvoer. Een verbaal op wildplassen kost
40 euro.

Joeri Wisse, Leoni van Mansel,
Maarten Brante

Projectorganisatie
groeit en verhuist

De Projectorganisatie
Stationsgebied heeft het Gildenkwartier,
dat verbouwd wordt voor de Duitse prijs-
breker Media Markt, verlaten. Het nieuwe
adres is St. Jacobsstraat 6. De verhuizing
was mede noodzakelijk omdat de
Projectorganisatie, die bezig is met het
maken van het ‘Masterplan’, denkt te moe-
ten uitbreiden naar veertig tot zestig

daan worden gemaakt. Linzo, die in het
verleden al eens illegaal twee van zijn
werfkelders met elkaar verbond, kwam in
1973 naar Nederland. Hij was drummer in
een nachtcluborkest, werk dat hij overdag
combineerde met dat van schoonmaker. In
'77 opende hij zijn broodjeskraam op de
Oudegracht. Daarna bouwde hij zijn impe-
rium geleidelijk uit. Zijn motto: hard
werken en kwaliteit leveren.

'Markt & Muze'

3 september om 20 uur opende P.P.
Hogervorst in de Janskerk de vijftigste
Utrechtse kunstmarkt die tot en met 6
september zou duren. De vorige markten
waren bijna altijd met een toespraakje
ingeleid, nu kon er slechts een gongslag af,
wat in overeeenstemming is met het
dagelijkse gebruik op Beursplein 5.
De verkoopmarkt wordt sinds twaalf jaar
in de Janskerk gehouden en niet meer in
kramen op het Janskerkhof. Dat die ver-
huizing niet iedereen tevreden stemt, laat
ook mevrouw Kortenhoff blijken, de voor-
zitter van de Stichting Stadsontspenning
Utrecht. Zij doet dat in een Woord vooraf
van het boekje Markt & Muze dat de jour-
nalist H. Lutz heeft geschreven over 50
jaar kunstmarkt en dat op 3 september
verscheen. Het boekje beschrijft de
geschiedenis van de markt en geeft ook
anecdotes over kunstenaars en menings-
verschillen tussen hen over onder andere
de ballotagepraktijk van destijds. Lutz
vond het niet tot zijn taak behoren zich
uit te laten over de wijze waarop de
kunstmarkt zich opnieuw zou kunnen ver-
nieuwen; een vernieuwing die mij alleen al
nodig lijkt omdat het bezoek sinds de ver-
huizing naar de kerk is verminderd.Aan
het einde van het boekje zijn portretten
van Pieter d’Hont en van vijftien andere,
nog in leven zijnde kunstmarktexposanten
met zwart-wit en kleurenreproducties van
hun werk opgenomen. Het afgebeelde
werk was bij wijze van hommage tijdens
de markt van dit jaar in het koor van de
kerk te zien. Het was de organisatoren
trouwens niet gelukt voor deze gelegen-
heid het sterkste werk van die
kunstenaars te exposeren. Een gratis bij-
geleverd omslag - het was de bedoeling
dat het om het boekje zou passen - geeft
inlichtingen over de andere (negen) expo-
santen van deze kunstmarkt. Een lijst met
alle exposanten van 1953 af ontbreekt.

A. Eijkestam
H. Lutz: Markt en muze, een gouden koppel.

Utrecht, Matrijs, 2002; prijs 12,95 euro.
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medewerkers.
Intussen heeft de regering de bouw van
het nieuwe Centraal Station uitgesteld 
tot 2008.

Vredenburg-noord 
in de knel

In geen enkel plan voor het
Stationsgebied is de afgelopen jaren
afdoende rekening gehouden met
Vredenburg-noord, de wand van
Staffhorst tot C&A. De winkeliers in dit
rijtje vrezen thans dat de komst van
Media Markt naar Hoog Catharijne  hun
toch al problematische situatie geen goed
zal doen. Media Markt annexeert de open
ruimte - zeg maar: het  overdekte plein -
van het Gildenkwartier. Bezoekers van
HC zullen het Gildenkwartier daardoor
niet langer gebruiken als doorgaande
route in de richting van Vredenburg-
noord. Zij willen dat er een nieuw
openbaar tracé komt.

'Broodje Mario' 
op illegale toer

Utrechts grootste pizzapatrone,
Mario Linzo - 'Broodje Mario' - heeft
gedreigd de zaak in de fik te steken wan-
neer de gemeente hem voor de voeten
blijft lopen bij de verbouwing van de al
twee jaar leegstaande tekenwinkel Swaak
op de Mariaplaats tot Italiaans restaurant.
Volgens de vergunningen mocht Mario -
met inachtneming van allerlei monumen-
tenregels -  het pand verbouwen tot een
winkel met twee bovenwoningen. De piz-
zakoning trok zich van de voorschriften
echter niets aan.
Het college is vastbesloten zich aan het
bestemmingsplan te houden en eist dat
illegaal uitgevoerde veranderingen onge-
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