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Prestatiecontract

In de krant van oudejaarsdag lees ik dat het
landelijk beraad van hoofdcommissarissen een
prestatiecontract heeft opgesteld.Wie zijn de
contractpartijen? Dat is me niet zo helder,
maar duidelijk is wel dat de politie zich ten
doel stelt meer bekeuringen uit te delen. Het
'target', want zo heet dat tegenwoordig, is
gesteld  op een vergroting van de 'omzet' met
180.000 bekeuringen. De politie gaat dus ein-
delijk  'bedrijfsmatig' werken.Als dat ook
betekent dat ze zich naar de markt richt dan
kunnen er vreemde dingen gebeuren met de
hoogte van de boetes ten opzichte van het
aantal overtredingen. Het risico van een
bekeuring dient er immers voor om mogelijke
overtreders af te schrikken. Hoe hoger de
boete des te sterker de afschrikking en des te
minder het aantal bekeuringen. Maar ook: hoe
kleiner de kans dat het in het contract vastge-
legde aantal wordt gehaald. Hieruit volgt dat
de boetes lager moeten om  mogelijke over-
treders minder af te schrikken zodat het
aantal uit te delen bekeuringen stijgt.
Is de politie er om een vooraf vastgelegde
omzet te halen of om de veiligheid van de bur-
ger te waarborgen? Als er al een
prestatiecontract moet komen zal het toch
om die veiligheid moeten gaan en niet om het
aantal te realiseren bekeuringen? Krijgt het
laatste de nadruk dan kunnen we aan het eind
van het jaar in het politiebureau een bizarre
overlegsituaties verwachten.

Het is maandag 1 december 2003. Op het
Paardenveld zitten politiemensen in vergade-
ring bijeen. Er wordt teruggeblikt op de
voorbije maanden en er moeten afspraken
worden gemaakt voor de laatste maand van
het jaar.Vergenoegd babbelt men over de ver-
der afgenomen straatcriminaliteit. Helaas is er
ook slecht nieuws: de omzet aan bekeuringen
is beneden het gecontracteerde aantal geble-
ven. Besloten wordt dan ook de komende
maand iedere fietser zonder de voorgeschre-
ven verlichting aan te houden en te bekeuren.
Hetzelfde geldt voor fietsers in het voetgan-
gersgebied. De agenten wordt op het hart
gedrukt niet uit de vergadering te lekken.Voor
het aanhouden van tasjesrovers is de komende
maand geen tijd, maar dat is gegeven het pres-
tatiecontract niet meer zo urgent.
Ik ben benieuwd wat er op oudejaarsdag 2003
over de politie in de krant zal staan.

Kees du Gardijn.

De Binnenstadskrant is een
initiatief van bewonersgroepen in
de binnenstad van Utrecht; de
Overleggroep Binnenstad fungeert
als redactieraad.

Redactie
Dick Franssen
Marja van Hedel
Marjan Heisterkamp
Josina Heuvelsland
Ido de Jonge
Jogé Klein Entink
Ben Nijssen
Arend Odé
Elles Paaijens
Jannet Vegter

Vormgeving
Anton van der Vlis

Druk: Dijkman Offset, Diemen
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 12.000

Brieven en kopij sturen naar:
Binnenstadskrant
Nieuwegracht 82
3512 LW  Utrecht, tel. 2314555
binnenstadskrant@ision.nl

Deadline: 3 maart
Verspreiding: 21 maart

Artikelen die voorafgaan
door          zijn door de redactie
geschreven.

De Binnenstadskrant is 

mogelijk gemaakt met 

bijdragen van:

• Overleggroep Binnenstad

• Bewonersgroepen Binnenstad

• Wijkbureau Binnenstad

• Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling, afdeling 

Welzijnszaken

• Dienst Stadsontwikkeling,

afdeling Economische Zaken

• Project Museumkwartier

• Utrechts Bureau voor Toerisme

• Gastheerschap en Cultuur

Museumkwartier

• Città della Musica

• Cumulus

• Politie Centrum

• Particuliere giften

Bedrijven, instellingen en 

bewoners die de Binnenstadskrant

willen ondersteunen met een

financiële bijdrage kunnen een

bedrag overmaken naar:

giro 245122

t.n.v. Binnenstadskrant, Utrecht

Wijk C Komitee
p/a Waterstraat 27
3511 BW  Utrecht, tel. 2312355 

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
Pastoor van Nuenenstraat 50
3511 RG Utrecht, tel. 2328076
s.enderle@planet.nl

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
Oudegracht 17
3511 AB Utrecht, tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
2e Achterstraat 63
3512  VB  Utrecht, tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
Ridderschapstraat 16
3512 CP  Utrecht, tel. 2317601

Bewonersgroep Wolvenbuurt
Wolvenstraat 90
3512 CH  Utrecht, tel. 2310578

Bewonersgroep
Vrouwjuttenhof
Vrouwjuttenhof 29j

3512 PZ  Utrecht, tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
Tuinstraat 34
3511 VC Utrecht, tel. 2333147

Beheergroep 
NV-huistuin en omstreken
Brandstraat 20
3511 VE Utrecht, tel. 2367315

Werkgroep 
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
Zakkendragerssteeg 2
3511 AA Utrecht, tel. 2817122 

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
Korte Jufferstraat 37
3512 EZ Utrecht, tel. 2321533

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
(Bewoners Overleg 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

Welzijnsorganisatie Cumulus
Willem van Noortplein 15
3514 GK Utrecht
tel. 2735116; fax 2731921
email: info@wwocumulus.nl

Algemene Hulpdienst
(Burenhulp Binnenstad)
p/a Bloemstraat 65
3581 WD Utrecht, tel. 2519221

Wijkagenten Binnenstad
Bureau Paardenveld
Kroonstraat 25
3511 RC  Utrecht, tel. 2396150

Red



De verhuizing van  Het Utrechts Archief

van de Alexander Numankade naar de

Hamburgerstraat staat op losse schoeven. De

voorbereiding voor de verbouwing van het oude

gerechtsgebouw is tijdelijk stopgezet, omdat bij

de uitwerking van het project bleek dat de kos-

ten hoger zouden uitvallen dan geraamd. Er is

thans een nieuw, ‘aangepast’ plan in de maak,

dat in elk geval ‘haalbaar’ moet zijn. Over de

inhoud van dit plan worden nog geen medede-

lingen gedaan.  

Het college heeft intussen de  mogelijkheid onderzocht om de
belangrijkste publieksfuncties wel te verhuizen naar de
Hamburgerstraat, maar de overige functies op de Alexander
Numankade te handhaven. Dat blijkt uit een brief van eind vorig
jaar aan de raadscommissie voor Bestuur en Veiligheid.

In deze brief schetst het college drie opties:A. Geschikt maken
van het huidige pand op de Alexander Numankade, B.
Verbouwing van en verhuizing naar het voormalig gerechtsge-
bouw en C. gecombineerde huisvesting op de Alexander
Numankade en in de Hamburgerstraat.

Eind 1998 vertrok de rechtbank naar  de Herman Gorterstraat.
Het Utrechts Archief zou zijn intrek in de Hamburgerstraat
nemen als waardevolle aanvulling van het Utrechts
Museumkwartier. ‘Een historische werkplaats waar historici,
scholieren en toeristen actief en passief bezig kunnen zijn met
de Utrechtse geschiedenis.’
In 2004 zou de verbouwing klaar moeten zijn. Maar na ruim
drie jaar is er van een verbouwing dus nog geen sprake. Het
gebouw wordt intussen tijdelijk voor allerlei kunstzinnige en
culturele doeleinden gebruikt.
Het lijkt wel of de gemeente geen raad weet met de complexe
aangelegenheid die rondom de verbouw ontstaan is. Moeilijke
punten zijn onder anderen  de klimaatbeheersing voor het
bewaren van archieven in een dergelijk oud gebouw en de te
verwachten wateroverlast omdat het terrein zeer laag gelegen
is. Duidelijk is dat een gedeelte van het archief elders onderge-
bracht moet worden met alle logistieke problemen van dien.
Het vergroten van de openbaarheid en de toegankelijkheid van
Het Utrechts Archief lijkt met deze problemen niet haalbaar.
Toch wordt de aankoop van de voormalige rechtbank door de
gemeente geen ‘fout’ genoemd.
Intussen staan heel wat projectontwikkelaars in de rij om het
pand te kopen en tot appartementencomplex te verbouwen.

Josina Heuvelsland
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Utrechts Archief: het blijft tobben

Zocher onder handen

Landschapsarchitecten van de gemeente leggen de laatste hand aan een beheersplan
voor het Zocherplantsoen, de weergaloze groene strik rond de Binnenstad. De bedoeling
van het plan is de cultuurhistorische waarde van het wandelgebied te vergroten, in de eer-
ste plaats door het ‘schoon en heel’ te laten zijn. ‘Dat vergt veel’, zegt landschapsarchitect
Han Beumer, ‘want het park is niet makkelijk schoon te houden’.
Hij vindt het belangrijk dat iedereen – gemeente, bezoekers, enz. – het park gaat koeste-
ren. ‘Het moet zorg en aandacht krijgen. Die heeft het nu niet genoeg’. Er is ‘objectgericht
toezicht en beheer’ nodig, dat wil zeggen dat er mensen moeten worden aangesteld speci-
aal voor dit park.
Het plan is gemaakt in samenspraak met achttien bewoners en bewonersgroepen.Vanaf
het begin was er intensief overleg. Er is al eens eerder een beheersplan gemaakt, dat
strandde op het onderdeel ‘bomensanering’. Er was onvoldoende draagvlak voor de opvat-
ting dat er teveel bomen in het plantsoen staan.
Ook in het huidige plan staat het kappen van bomen op de agenda. Beumer verwacht dat
de tijden intussen zo veranderd zijn dat kap nu wèl bespreekbaar is. ‘Er is teveel geplant; ze
staan elkaar in de weg en sommige stukken zijn erg donker’.
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling mooie oude bomen weg te halen .In het plant-
soen – één van de vijf Nederlandse parken op de monumentenlijst; ook het
Wilhelminapark staat er op – zijn 600 bomen van meer dan honderd jaar oud, een unieke
verzameling.
Ambtenaren van de gemeente zijn nog bezig potjes te vinden waaruit uitvoering van het
beheersplan kan worden betaald. Het gaat om een bedrag van aanzienlijk meer dan een
miljoen euro.
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voormalige rechtbank in de Hamburgerstraat



De stadsdebatten dienden om de
bevolking te informeren. Maar wat blijft
ons vooral bij van die bijeenkomsten?
In de eerste plaats dat de gemeente
een allesbehalve duidelijk beeld heeft
van de precieze invulling van het sta-
tionsgebied.Vooral de vele
alternatieven die er nog open liggen,
doen het ergste vermoeden. Namelijk
dat de plannen die als alternatieven bij
het referendum zijn gebruikt nog
zoveel openingen bevatten, dat het
sterk de vraag is of bij realisatie van
het gehele project nog wel duidelijk is
welke variant als leidraad voor beslis-
singen heeft gediend. De argwaan van
zowel burgers als professionals over de
vage grens tussen beide visies  (waar
houdt de ene visie op en waar begint
deandere?) lijkt vooralsnog alleen maar
te zijn toegenomen. Uit de discussie en
voornemens over de vele losse onder-
delen (toekomstige locatie van de
markt, uitbreiding Muziekcentrum, etc.)
wordt namelijk onvoldoende duidelijk
welke ideeën of concepten hieraan ten
grondslag liggen.

Weinig animo
In de tweede plaats leren de debatten
dat het animo er onder de private
deelnemers ook niet vanaf spat. De
plannen van deze partijen laten zich in
de eerste plaats dicteren door de
bestedingsmogelijkheden en ontwikke-
lingen op de markt. De besluitvor-
mingsprocedures vanuit het lokale
bestuur lijken hier beduidend minder
invloed op te hebben.
Om intussen  de dagelijkse verslonzing
zoveel als mogelijk tegen te gaan, heeft
de gemeente een extra budget van
450.000 euro uitgetrokken. Maar ook
op dit niveau is de  daadkracht gering.
Ook vanuit de particuliere investeer-

ders is weinig animo te bespeuren om
het gebied enig aanzien te geven.
Inmiddels moeten de perrons het al
jaren zonder overkapping over de spo-
ren doen, zijn de tunnels en
toegangsroutes naar de treinen viezer
dan ooit, blijken sommige gedeelten
van Hoog Catharijne sterk in verval en
maakt ook het Jaarbeursgebied een
zeer desolate indruk. De prikkel om
ook zonder totaalconcept de kwaliteit
van het gebied enige impuls te geven,
lijkt door de betrokken partijen nau-
welijks te worden gevoeld.

Masterplan
En zo sjokt het hele proces voort. In
het voorjaar van 2003 volgen nog een
serie participatieavonden. Dan komen
plannenmakers met belanghebbenden
en belangstellenden te spreken over de
verdere uitwerking. Ondertussen krijgt
het gemeentebestuur tot de zomer van
2003 de tijd om een definitief master-
plan te presenteren. Hierin zullen dan
alle losse onderdelen, inclusief aspecten
als de financiering, het milieu en de vei-
ligheid ervan, tot uitdrukking moeten
komen. De status van het masterplan is
een ontwerpbestemmingsplan, oftewel
een kaart met voorschriften die aange-
ven op welk gebied welke functie is
toegestaan, inclusief de maximale
bouwhoogte. Daarna is het aan de raad
om uiteindelijk het startschot voor de
daadwerkelijke uitvoering te geven. De
brandende vraag hierbij zal zijn in hoe-
verre de optelsom van initiatieven en
plannen uiteindelijk overeenkomt met
de idee van het verruimde stadshart
zoals bedoeld in de breed gedragen
variant bij het referendum.
Wordt vervolgd! 

Arend Odé

Troebel en traag
Bijna een jaar na  het referendum over het stationsgebied valt

vooral de stilte rondom de voortgang op. Je zou verwachten dat de

gemeente, gewapend met het oordeel des volks, voortvarend uit de

startblokken schiet. Dat blijkt niet.Tijdens de zogenaamde stadsde-

batten bleven de direct betrokkenen veelal steken in abstracties.

Inmiddels heeft wethouder Lenting (Leefbaar Utrecht) afstand geno-

men van elke mogelijkheid om Muziekcentrum Vredenburg  geheel

te slopen, maar aanvankelijk leek het daar niet op.

fietsers-oversteek, over de sporen, op
die plaats is ingetekend.
Door de scheiding van OV- stromen
hou je opeens een tunnel (waar nu de
tram doorrijdt) over. De plannenma-
kers (heel optimistisch) verwachten dat
het verkeer over het Westplein zo
sterk zal afnemen dat de geplande tun-
nel onder het Westplein wellicht
overbodig wordt. Het is raadselachtig
waarop hun verwachting is gebaseerd.
De aanpak zou kunnen beginnen met
een aantal ingrepen in de infrastructuur.
Echter het Rijk heeft de gelden voor
het NS-station nog niet beschikbaar
gesteld en dan kun je eigenlijk niet veel
doen. En of die Hoge Snelheidslijn naar
Duitsland nog wel aangelegd wordt...?

Kruisvaart
Ondertussen is ook de procedure
voor de ‘Aanpak MER visie’ (Milieu
Effect Rapportage) gestart. De gemeen-
te stelt eerst een MER op voor het
totaalplan en daarna voor de deelplan-
nen meer gedetailleerde MER’s.
Grootste bezwaar van deze procedure
is dat de resultaten van de ‘deel MER’s’
niet teruggekoppeld worden om op
deze manier een zo gunstig mogelijke
milieubalans te verkrijgen. Minpunt is
tevens dat het Kruisvaartgebied
(Rabobank en omgeving), waar ook
allerlei plannen op stapel staan, niet in
de MER voor het Stationsgebied wordt
meegenomen.
Tevens heeft het college een rekening
gepresenteerd aan de gemeenteraad à
15 miljoen euro voor de planfase tot
januari 2004. Je raakt de tel een beetje
kwijt, maar er zijn dan ondertussen al
heel wat miljoenen besteed voor de
eerste spa de grond ingaat.

Ben Nijssen
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Het kenmerkende van Visie A,
waarvoor de meerderheid van de
Utrechtse bevolking zich in mei 2002
uitsprak, was:dat ze  ruimer van opzet
en groener was dan Visie 1. Maar te
vrezen valt dat Visie A zal vervagen,
naarmate we verder van het referen-
dum af zijn. De gemeente die als
regisseur bij de ontwikkeling van het
gebied zou optreden, verliest deze rol
meer en meer. Net als bij het UCP zit-
ten er gewoon 4 partners aan tafel; de
gemeente, Corio (Hoog Catharijne),
NS en Jaarbeurs. Met dit verschil dat
de drie commerciële partners niet
meer mede- verantwoordelijk zijn voor
de gezamenlijke kosten, maar gewoon
hun eigen plan kunnen trekken. De
gemeente moet de kosten voor de
infrastructuur uit de opbrengsten zien
te halen, wat tot uiting zal komen in
het zo optimaal mogelijk benutten van
de ruimte. Zo wordt het Vredenburg-
plein meer een Vredenburgpassage,
wordt het Smakkelaarsveld volge-
bouwd, wordt het beoogde
stationsplein veranderd in een bussta-
tion en wordt de singel voorzien van
kademuren.Weg ruimte en groen!

Busstations
De echte knelpunten vormen de ver-
keersstromen. Grootste verandering
ten opzichte van Visie A is dat de trams
en bussen anders worden gesitueerd.
Het idee is nu om alle OV dat ten oos-
ten van het station aankomt ook daar
te houden en evenzo alle OV uit het
westen (dus ook de trams) aan de
Jaarbeurskant. Om overstappen zo kort
mogelijk te laten zijn, komen de beide
OV-stations aan de zuidkant  van het
NS-station.Aan de westkant was daar
eerst het stationsplein gedacht.
Voordeel is wel dat een voetgangers/

Stationsgebied gehuld in smog

Ruim en groen?
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Graslandvlinders die in grote populaties samenleven, hebben het

Griftpark ontdekt. Ze vliegen graag op open zonnige graslanden zolang

er plekken zijn die beschutting bieden tegen de wind. Het fel oranje

gekleurde Zwartsprietdikkopje , het Icarusblauwtje , het Boomblauwtje

en  de St. Jacobsvlinder .....ze vinden het heerlijk in het Griftpark. Maar

deze groep van vrolijke zonaanbidders zou ook graag de Binnenstad

intrekken. Ze staan aan de poort , aan de noorderpoort wel te verstaan..

Hoe kunnen we ze binnenhalen?

Erg ver vliegen kunnen ze niet, deze graslandvlinders, die beho-
ren tot de  stadsnatuurvlinders. Hun maximale radius is
ongeveer vijfhonderd meter. De oversteek naar groene ruimten
in de Binnenstad kunnen ze alleen maken als er onderweg ook
geschikte, zonnige weitjes zijn.
Ze hebben dus hulp nodig. Dit in tegenstelling tot ver-vliegende
vlinders, zoals het Witje, de Kleine Vos en de Distelvlinder,
echte vagebonden, die rondtrekken en voor wie geen afstand 
te groot is.

Het is in theorie niet zo moeilijk om het pad  naar de
Binnenstad voor de graslandvlinders te effenen.
Langs de singels zijn  namelijk groene bermen. Gedeelten hier-
van zijn aangeplant met stinsenplanten en andere bollen.
Stinzeplanten en natuurlijk beheer van bloemrijk grasland gaan
goed samen. Stinzeplanten en bloemrijk grasland mogen beide
pas eind juni voor het eerst gemaaid worden. Het voordeel is
dat op deze manier er gedurende het voorjaar en de hele
zomer bloemen kunnen bloeien en van april tot september vlin-
ders vliegen.

Klepelmaaiers
Door dit aangepaste maaibeheer verschraalt de grond van de
singels en ontstaan bloemenweiden .Als er op tien centimeter

boven de grond wordt gemaaid blijft altijd een gedeelte van de
vegetatie staan waar vlinders, rupsen en poppen zich in kunnen
verbergen. Dit betekent echter ook dat er bijvoorbeeld niet
met klepelmaaiers gemaaid kan worden. Deze maaiers slaan
planten, rupsen en poppen stuk, waardoor de grond bemest
wordt en niet kan verschralen. Het gevolg is een weinig aan-
trekkelijk gebied met veel brandnetels, grassen en weinig
bloemen.Aangezien er tot nu toe veel met de verkeerde maai-
ers is gewerkt zal het enige tijd duren voordat de brede grassen
en de brandnetels verminderen. Bovendien is dit klepelmaaien
ook duurder, omdat er door het bemesten meer maaisel moet
worden afgevoerd.

Paardebloemen
Om de singels als ecologische structuur te gebruiken om van
de ene stapsteen naar de andere te vliegen stellen vlinders geen
hoge eisen.Als we de singels echt ecologische waarde willen
geven, waar zomers inheemse flora bloeit en vlinders leven, dan
moeten we ze natuurvriendelijk gaan beheren en ook in de
stadsparken ruimte maken voor stapstenen.
Andere parken in of nabij de Binnenstad, zoals het
Zocherplantsoen, Lucasbolwerk en het Wilhelminapark zijn
bijna bossen met open plekken, die kaal geschoren worden en
waar behalve voor paardenbloemen helaas geen ruimte voor
natuur is. In deze parken zou een natuurvriendelijk beheerde
bos- of vijverrand meer leefruimte aan vlinders bieden dan op
het moment. Daar valt dan ook meer te beleven.

Henk Hendriks

Vlinders spotten

Leer vlinders herkennen op de cursus die de Vlinderstichting dit voor-

jaar geeft.Twee avonden  (15 april en 20 mei) ‘theorie’ en twee

zaterdagen (10 mei en 7 juni)  ‘praktijk’, respectievelijk in de omgeving

van Utrecht en in de duinen van het Amsterdamse waterleidingbedrijf.

Deelname slechts vijf euro, exclusief  de vergoeding aan de chauffeur

met wie u meerijdt naar de duinen.

Meer informatie: www.vlinderstichting.nl, of bellen naar Henk Hendriks

030 – 2716506. Bel  Cumulus (cursus-administratie) voor een opgave-

formulier 030 – 2758490.
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Open de stadspoort
voor graslandvlinders

90 decibel   

De proef om bij twee

buiten-evenementen per jaar

hardere muziek toe te staan

dan 80 dB(A) zal duren tot

eind 2004, heeft het college

besloten. Gedurende die tijd

mag tijdens  twee festivals

negentig  decibel – dat is

twee keer zo veel als tachtig

decibel – geproduceerd wor-

den op alle podia . Bezoekers,

omwonenden, politie, gemeen-

telijke medewerkers en

horeca worden dan geënquê-

teerd. Uitgangspunten bij

deze enquête zijn bijvoor-

beeld het aantal tevreden

bezoekers, klachten, variatie in

de evenementen en dergelijke.

Tot nu toe, zo zegt het colle-

ge, ontbraken deze criteria

om de proef goed te kunnen

evalueren. De al eerder afge-

sproken verscherping van de

handhaving van de regels blijft

van kracht.

Kringlooppunten
vaak in brand

Het kost 405 euro om

een kringlooppunt na brand-

stichting weer in orde te

maken.Volgens raadslid Alice

van Rooij van D66 wordt in

Utrecht  6 tot 8 keer per

week in een kringlooppunt

brand gesticht. Dit jaar begint

de reinigingspolitie met haar

werk, en het college verwacht

dat dit een gunstig effect zal

hebben.

Dankzij de kringlooppunten

bespaart de RHD flinke

bedragen op verbrandingskos-

ten. Per ton bedraagt  voor

papier het uiteindelijke  voor-

deel 94 euro en voor textiel

123 euro.
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Zwartsprietdikkopje

Paul Schoenmakers,Vlinderstichting

Icarusblauwtje

tekening: Paul Schoenmakers Vlinderstichting



Hij haalde zijn informatie uit de notu-
len van de Beheergroep. En zo zie je
maar weer hoe moeilijk goed lezen is,
zeker als er sterke emoties meespelen.
Want hij dacht dat er hoop was, dat hij
na 25 jaar van die vervelende oordop-
jes zou worden verlost. Zolang als hij
op Achter Sint Pieter woont heeft hij 
– als de wind zuid-west is, en dat is hij
meestal – ’s nachts last van het carril-
lon van de Dom, dat elk half uur een
liedje speelt. Hij is niet de enige, en
zeker niet de eerste. James Boswell , de
geleerde Engelse vriend van Belle van
Zuylen, klaagde er ook al over.

Historisch geluid
Tegenover mensen zoals ik staan ande-

ren, die zeer hechten aan het nachtelij-
ke carillonspel, dat naar hun mening
onlosmakelijk bij Utrecht hoort, van
grote culturele  waarde is, en de slaap
niet in de weg staat, maar juist bevor-
dert, ondanks de vele decibels. Drie
van deze liefhebbers namen de moeite
te reageren op het krantenberichtje.
Het ging hen vooral ook om de agru-
mentatie; de klokken moeten ’s nachts
uit omdat er tegenwoordig toch al
zoveel herrie is.
Zo schreef J.Cornelissen:’Vreemd dat
men dan als eerste aan de klokken
denkt, die al eeuwen klinken. Een histo-
risch geluid dat men niet zomaar opzij
kan zetten. Nou ja, kunnen wel, maar
moeten?

Waarom denkt men niet aan luidruch-
tige  scooters, brommers en 
boom-boom  auto's, aan hardschreeu-
wers (nieuwste trend) en lallende 
figuren? Natuurlijk is het veel en veel
moeilijker om daar iets aan 
te doen maar om dan maar de weerlo-
ze klokken "aan te pakken"? Dat is 
laf.

Ik ken bijvoorbeeld  de situatie op de
Oudegracht nr 254, tegenover 
een uiterst lawaaiige  HBO-sociëteit
aan de werf. Elke donderdag- en 
vrijdagavond en -nacht is het daar
feest, letterlijk en figuurlijk.
De keiharde muziek en zeer luidruchti-
ge "conversaties" denderen over 
het water. Ja, niet als de deur dicht is,
maar natuurlijk is die tien 
keer per uur niet dicht en blijft ie als
het warm is makkelijk een uurtje of
twee open staan en staan de heren en
dames buiten. Hier is de aanstormende
jeugd bezig en wie zal die tegenhou-
den?’, zo besluit Cornelissen.

Stuitend voorbeeld
Briefschrijver Arie Koelemij  vindt het
argument dat de Binnenstad steeds
lawaaiiger wordt en dat daarom de
klokken stil zouden moeten ‘het meest
stuitende voorbeeld van omdraaien van
oorzaak en gevolg dat ik in lange tijd
gezien heb! 
Die klokken gaan al eeuwen hun gang!!!
Ik zal niet ontkennen dat er steeds
meer geluid is overal, integendeel, ik
heb er zelf ook last van. Maar het lijkt
mij veel zinvoller dat de beheergroep
haar energie en krachten richt op het
bestrijden van "nieuwe herrie": horeca,
auto´s, geluidsinstallaties, bussen, einde-
loze straat-herinrichtingen niet te 
vergeten! Laat de klokken klinken...’ 
Tot zover Koelemij.

Drs J.C. Heytze schrijft dat hij prof.
Gerrit Jansen, de gepensioneerde
socioloog die op een steenworp
afstand van de Dom woont, om diens
mening over de kwestie had gevraagd.
Refererend  aan eerdere vergeefse
acties om het carillon ’s nachts uit te
krijgen antwoordde de hoogleraar:
“Begint het domme gezeur weer”,
Jansen is met Heytze van mening “dat
de Domklokken juist heel ontspannen
werken , als een soort tegenzang ten
aanzien van het inderdaad steeds toe-
nemende nachtelijke lawaai van horeca
en discobezoekers”. Onze mening heb
ik voorgelegd aan onze sociale contac-
ten in de Binnenstad en voorlopig

overheerst het beeld dat stopzetten
van torenklokken ronduit belachelijk
is’.
Ten slotte Luc Eerden van de
Beheergroep: ‘Graag in het vervolg 
wat meer precisie bij de redactionele
stukjes !’, zo besluit hij zijn mailtje.
We doen ons best.

Dick Franssen
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Torenklokken 
(bis)

Het kleinste berichtje uit de vorige Binnenstadskrant – zes regels

onder het kopje ‘Torenklokken’ – heeft meer reacties uitgelokt dan

alle andere artikelen samen. De voornaamste oorzaak van die com-

motie was een onjuiste formulering. Er had moeten staan dat de

voorzitter van de Beheergroep Binnenstad, Luc Eerden, zou navragen

of  het ’s nachts stilzetten van de torenklokken tot de mogelijkheden

behoort. Maar in het bericht stond dat de Beheergroep het uitzetten

gaat bevorderen. Dat scheelt nogal wat. De excuses van de auteur van

het stukje.

De vergeten straat

De Lange Jansstraat is heringericht, de
Voorstraat ook. Helaas is bij beide de
veiligheid van de fietsers vergeten.
Het Jansveld is ook vergeten.
Een wanordelijke sluiproute met veel 
rijdende en geparkeerde auto’s, een trot-
toir wat je eigenlijk geen trottoir mag
noemen, illegale glascontainers en plan-
tenbakken waar je ook niet vrolijk van
wordt.
Wat zonde van deze straat. Zij verdient
beter; een oude straat, monumentale
pandjes, mooie Anton Piecklantaarns en
in het bezit van het oudste hofje van
Utrecht. Ziet u het ook voor u?
Een smalle rijbaan (het is toch een een-
richtingsweg?).Aan weerszijden van de
rijweg mooie groene leilinden. Brede,
vlakke trottoirs van mooie rode klinkers.
Een paar stevige fietsenrekken.
Overzichtelijke niet-parkerenplaatsen.
Bijna geen verkeersborden en minder
parkeerplaatsen.

Tja, ìk zie het wel voor me. Maar voorlo-
pig zal het de rommelige en chaotische
straat blijven die zij nu is.
De vergeten straat. Het Jansveld.

Mirjam Bloemink

kerktorens uit het slaapkamerraam van de schrijver

Red

Jansveld op een werkdag



Bij het breken of verzagen van asbest komen

microscopisch kleine vezels vrij.Wie korte tijd in een

omgeving verkeert met een concentratie van tegen de

honderdduizend van die vezels per kubieke meter lucht

loopt daar geen blijvende schade van op. Is het meer,

dan wordt het snel anders. In het pand

Wittevrouwenstraat  1-5 hing, een dag nadat er vorig

jaar asbestplafonds waren verwijderd, nog een concen-

tratie van 245.000 vezels per kuub.Tijdens de sloop

kunnen het er wel  25 miljoen zijn geweest 

De arbeiders in het pand droegen geen ‘maanpakken’. Zij heb-
ben enorme hoeveelheden vezels binnengekregen. Hun
levensverwachting is daardoor met vele jaren gedaald.
De verdachten staan binnenkort terecht. Er is een omvangrijk
dossier, het resultaat van meer dan zeshonderd manuren werk
van de Utrechtse milieupolitie. In een eerdere, vergelijkbare
zaak, werden straffen tot vijftien maanden cel geëist.

Brandvertrager
Al achttien jaar terug werd asbest op de lijst van verboden,
gevaarlijke  materialen gezet, maar nog steeds zit de Binnenstad
er vol mee. Er is geen wijk in Utrecht waar zoveel is verbouwd
en gebroken. En bij een flink  deel van die activiteiten werd –
tot zeg maar twintig jaar geleden – asbest gebruikt. De zachte,
op gipsplaat lijkende variant was bijvoorbeeld een perfect, goed-
koop materiaal om brandvertragende plafonds van te maken. En
bij menig caféhouder, die wat meer te knabbelen wilde kunnen
aanbieden dan een bakje pinda’s, kwam een asbestpijpje van de
keuken naar buiten.
Zolang het materiaal heel blijft, en het dus niet wordt gebroken,
verzaagd of geperforeerd, is er weinig  aan de hand.
Levensbedreigende situaties ontstaan pas als het zonder de juis-

te voorzorgsmaatregelen wordt verwijderd. Er is een heel
protocol om sloop in goede banen te leiden. Maar er zijn nog
altijd lieden die zich daar niet aan houden, sommigen uit onbe-
nul, maar verreweg de meesten omdat het een procedure is die
geld en tijd kost. Doorgaans stellen zij niet hun eigen longen aan
de  vergiftige lucht bloot, maar laten zij anderen de klus klaren.
Soms zijn dat mensen die met de rug tegen de muur staan,
zoals illegalen.

Absolute voorrang
Asbestdeskundige Frans Mulder van politiebureau Paardenveld:
‘Je hebt het over een soort moord op termijn voor de slopers.
Vandaar dat wij hier ook zo vreselijk in investeren. Zo’n zaak
als de Wittevrouwenstraat krijgt bij ons absolute voorrang.
Daarvoor laten we kleinere milieukwesties even liggen.
De meeste bouwers peinzen er niet over hun personeel in
gevaar te brengen. Maar helaas zijn er ook aannemers die geld
willen uitsparen en werknemers daardoor in gevaar brengen.
Binnen de singels is de Wittevrrouwentraat het ergste wat aan
het licht gekomen is. Maar er komt ook heel veel niet aan het
licht’.
Volgens Mulder zal het best eens gebeuren dat iemand bij het
klussen in zijn eigen huis asbest niet als zodanig herkent en zijn
gezondheid zonder het te weten schade toebrengt.
Beroepsmensen daarentegen herkennen asbest meestal onmid-
dellijk. Dat betekent overigens niet dat zij het gevaar altijd
serieus nemen. Mulders collega Bert Docter: ‘Hoe vaak hoor je
niet zeggen dat ze vroeger zoveel met asbest gewerkt hebben,
en hun opa ook. En dat die man ook nog steeds springlevend is.
Ze vinden het allemaal flauwekul. Het is een tragisch misver-
stand’.

Dick Franssen

Jaarbeurs moet
rommel opruimen

Grote evenemen-
ten in de Jaarbeurs
moeten voortaan min-
der vervuiling van de
omgeving opleveren.
Jaarbeurs, NS  en
gemeente hebben daar-
toe afspraken gemaakt.
De aanpak is naar
schatting nodig bij vijf
grote evenementen per
jaar, gedurende onge-
veer 15 dagen.Alle drie
partijen zijn van mening
dat in de toekomst de
kosten voor het
schoonmaken voor
rekening moet komen
van de organisator van
het evenement. Deze
regeling geldt bijvoor-
beeld al bij de RAI in
Amsterdam.
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Asbest-moordenaars

Bachcantate wachtte twee 
eeuwen op uitvoering

Op 22 februari tijdens de traditionele Zaterdagmiddagmuziek verzorgt de 
Utrechtse Domcantorij de première, na ruim twee eeuwen, van een onbekende 
- niet eerder gehoorde - cantate van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788),
getiteld 'Der Gerechte ob er gleich zu zeitlig stirbt'  De tweede zoon van grote
Johann Sebastian Bach componeerde het muziekstuk in 1775.

Voor het openings- en slotkoor van de meerdelige cantate - die geheel naar de kerk-
cantatevorm van J.S.Bach is gemodelleerd (koren, aria's en recitatieven) - maakte Carl
Philipp Emanuel Bach gebruik van het eenkorige motet 'Der Gerechte ober gleich zu
zeitlich stirbt' van zijn overgrootvader Johann Christoph. Hij voegde aan de vijf zang-
partijen van dit buitengewoon fraaie werk een heel orkestinstrumentarium toe.
De Utrechtse musicus en muziekhistoricus Rob van der Hilst trof het muziekstuk, dat
in Carl Philipp Emanuel Bachs eigen handschrift is overgeleverd, enkele jaren geleden
aan in een Berlijnse bibliotheek. Het Bach Archiv Leipzig - de muzikale 'zaakwaarne-
mer' van zowel Johann Sebastian Bach als van al zijn componerende familieleden -
vervaardigde er onder leiding van de Duitse musicoloog Ulrich Leisinger een moder-
ne uitvoeringspartituur van, alsmede noodzakelijke zang- en speelpartijen.

Her-première van de cantate 'Der Gerechte ob er gleich zu zeitlig stirbt' 
(1775) van C.Ph.E. Bach met orgelwerk en motetten van Johann Christoph Bach,
Domkerk in Utrecht. Het concert in de Domkerk begint om 15.30 uur. Solisten, koor
en orkest staan onder leiding van Remco de Graas, met Jan Jansen aan het orgel.
Toegang vrij.

Red

milieu-politiemensen Frans Mulder en Bert Docter

Red



voor minder overlast zorgen. De deelnemende koffieshops heb-
ben dat ook gedaan en de langstzittende, Koffiedik, intensi-
veerde het deurbeleid en plaatste parkeerborden. De wijkagent
krijgt informatie over lastige bezoekers, illegale prostitutie en
andere storende zaken zonder omhaal in de Kwaliteitskring
aangeboden, waardoor efficiënt kan worden opgetreden. Goed
werk wordt verricht door Hasan Genç, medewerker van
Cumulus Jongerenwerk, die - onder andere door signalen uit de
Kwaliteitskring - in gesprek gaat met groepen hangjongeren.

Jongeren Op Straat-aanpak
Een onderdeel van deze aanpak, ook wel bekend als Jongeren
Op Straat (JOS)-aanpak, was de organisatie van een voetbal-
toernooi in de Sporthal Hoog Catharijne, gesteund door het
wijkbureau Binnenstad en gesponsord door de koffieshops No
Name en Koffiedik. Het ligt in de bedoeling dit toernooi maan-
delijks te laten terugkeren met toegang voor alle jongeren uit
alle wijken. Essentieel is het inzicht in en informatie over jonge-
ren die op deze wijze een zinvolle vrijetijdsbesteding
aangeboden krijgen, waardoor overlast in de Breedstraatbuurt
kan worden gereduceerd. De Kwaliteitskring draagt daar dus
direct aan bij. Door direct te signaleren en te communiceren
kunnen verkeerde ontwikkelingen tot staan worden gebracht en
zelfs worden voorkomen. Dat maakt de buurt leefbaarder en
daardoor ook een stuk veiliger.

Wederzijds begrip
Natuurlijk veranderen zaken niet van de ene op de andere dag
en wordt het geduld zo hier en daar en af en toe wat op de
proef gesteld. Maar wat telt, zijn de resultaten. Het overleg
maakt dat mogelijk, met het wederzijdse begrip voor elkaars
situatie en standpunten daarbij als grootste winstpunt. Respect,
bereidwilligheid en een positieve instelling blijken daarvan te
getuigen. De Kwaliteitskring Breedstraatbuurt is een blijvertje
en het model is voor iedere wijk een aanrader.

Chris Pilgram,
lid Kwaliteitskring Breedstraatbuurt

Een heuglijke dag voor

de Breedstraatbuurt.

Geduld en een lange

adem beloond met een

officiële waardering

voor het werk in de

Kwaliteitskring: de

derde plaats van de

Veiligheidsprijs 2002

van de stad Utrecht.

Behalve over de 

geldprijs is er vooral

veel vreugde over de

herkenning en erken-

ning van het werk dat

in de Kwaliteitskring

wordt verricht.

Breedstraatbuurt in de lift

ijkbureau W

Problemen
In 2000 constateerde het wijkbureau Binnenstad dat er in de
Breedstraatbuurt van alles aan de hand leek te zijn waar eigen-
lijk geen goed inzicht in was. Bewoners klaagden, ondernemers
ervoeren stroefheid en onbegrip, gemeentelijke diensten ston-
den aan de zijlijn en gevoelens van onveiligheid staken de kop
op. Om al die gesignaleerde onvrede te kanaliseren en analyse-
ren besloot het wijkbureau een extern adviesbureau in de arm
te nemen dat de problematiek via enquêtes wetenschappelijk
benaderde en in kaart bracht. Daarmee werd overzichtelijk wat
er precies aan de hand was en werd ook de oplossing in beeld
gebracht. Die oplossing moest vooral gezocht worden in een
regelmatig overleg tussen de diverse belangengroepen in de
wijk, uiteindelijk het begin van de Kwaliteitskring. Daarin zitten
bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van enkele
gemeentelijke diensten, de wijkagent en het wijkbureau.

Oplossingen
Doordat de communicatielijnen kort zijn en er heel direct met
elkaar wordt gesproken, kunnen problemen ook heel direct en
snel worden aangepakt. Zo meldden bewoners dat na de zater-
dagse lapjesmarkt nogal wat zwerfvuil aan de wandel ging,
waardoor de buurt al gauw een verslonsde indruk maakte. Met
de Reinigings- en Havendienst kon daar zonder poespas overleg
over worden gevoerd. De Dienst Stadsbeheer, verantwoordelijk
voor de inrichting van de openbare voorzieningen zoals de
straatinrichting, is door deelname aan de Kring goed op de
hoogte van wensen en knelpunten. De buurt is er daardoor
ook zichtbaar op vooruitgegaan.Verkeersmaatregelen worden in
overleg besproken, bepaald en genomen.Vertegenwoordigers
van de horeca in de Kwaliteitskring hebben gezorgd voor huis-
regels en zien toe op naleving, waardoor bezoekers uiteindelijk

Breedstraat

Derde plaats veiligheidsprijs voor Kwaliteitskring
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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 onderhoud van

speelplekken, straten en groen.Als u een plan heeft ter verbete-

ring 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. 286 39 60; fax 286 39 66

e-mail: binnenstad@utrecht.nl

ma t/m vr 09.00-17.00 uur



bus", aldus de wethouder. "De bus
brengt jongeren veilig tot vlakbij hun
huis. Ze weten hem al te vinden."
Gemiddeld hebben ruim zestig mensen
gebruik gemaakt van de nachtbus,
waarvan zo'n 90% jongeren. De eerste
rit van de NightExpress stuitte tijdens
de eerste rit op zaterdag 14 december
op protest van taxichauffeurs. De late-
re ritten hebben niet meer tot
problemen geleid, zo bleek op 6 januari
uit overleg met vertegenwoordigers
van de taxibranche (UTC en Taxi
Service Utrecht).

De NightExpress is een wens van de
Jongerenraad Safe City om een nacht-
bus te krijgen die jongeren in het

weekend veilig en goedkoop kan thuis-
brengen. Ingezet is op een
proefperiode van zes maanden. De bus
rijdt elke zaterdagnacht op elk half uur
tussen 1.00 uur tot 4.30 uur. De
NightExpress wordt gereden met acht-
persoons-busjes van Mobinet, de 100%
dochteronderneming van het Gemeen-
telijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU).
Passagiers betalen 2.50 euro en kunnen
kiezen uit drie lijnen. Elke lijn gaat naar
enkele bij elkaar liggende wijken.
Het initiatief krijgt eenmalig een subsi-
die uit het Programma voor de Jeugd
voor de proefperiode. Het project is
geslaagd als er genoeg jongeren van de
busjes gebruikmaken. In dat geval
wordt het voor het GVU rendabel om
de NightExpress structureel in 
te zetten.

De NightExpress, de nachtbus voor
jongeren, blijft gedurende de hele
proefperiode rijden. Dat zijn alle zater-
dagen tot en met 7 juni 2003. Net als
de afgelopen weken wordt gestopt bij
de reguliere bushaltes op de routes. De
bus brengt de jongeren dus niet meer
helemaal tot aan hun voordeur, zoals
tijdens de eerste rit op 14 december.
De opstapplaats blijft de reguliere bus-
halte bij Muziekcentrum Vredenburg.
De NightExpress blijft vooral bedoeld
voor jongeren van dertien tot en met
achttien jaar.

Dat heeft wethouder Jongerenbeleid,
Toon Gispen, besloten na een terugblik
op de afgelopen ritten. "De
NightExpress is een bus en blijft een

In het najaar van 2002 is er een
speciale editie geweest van de
Binnenstadskrant. Het thema van
deze krant was schoon.
Belangrijke 'speerpunten' van de
gemeente Utrecht zijn schoon,
heel en veilig. In de speciale editie
van november 2002 is veel aan-
dacht geschonken aan de
inspanningen van de gemeente en
activiteiten van bewonersgroepen.

De laatste jaren heeft de gemeente
veel werk gemaakt van het schoonhou-
den van de Binnenstad. De resultaten
hiervan zijn te zien in de wijkenmoni-
tor van de gemeente. De waardering
voor 'schone straat' van inwoners van
de Binnenstad is gestegen van het rap-
portcijfer 5,9 in de periode 1996-1998
naar een 6,2 in de periode 2000-2002.
Het rapportcijfer voor de waardering
voor 'onderhoud van het groen' is
gestegen van een 6,2 naar een 6,7.

Maar deze cijfers betekenen niet dat
we achterover kunnen leunen.
Integendeel zelfs. De komende jaren zal
de gemeente steeds meer uw hulp
moeten inroepen om de stad schoon
en prettig te houden. De druk op de

Binnenstad is groot. Er komen per jaar
zo'n 35 miljoen bezoekers in de
Binnenstad.Vooral in het winkelgebied,
maar ook in de prachtige monumentale
woon- en museumgebieden van de
Binnenstad. De financiële mogelijkhe-
den van de gemeente om de stad
schoon te houden kunnen geen gelijke
tred houden met het toenemende aan-
tal bezoekers.Als we de
waarderingscijfers willen behouden of
zelfs verbeteren, dan hebben wij drin-
gend uw medewerking nodig! Gelukkig
zijn er al veel actieve bewonersgroepen
in de Binnenstad die meehelpen aan

het onderhoud van groen en het
schoonhouden van de straten en bin-
nenterreinen van de stad. Ook
daarover leest u regelmatig iets in de
Binnenstadskrant.

Maar ook als u niet actief bent in een
bewonersgroep, kunt u een steentje
bijdragen in het schoonhouden van de
stad. Heel simpel zelfs: bied uw huisvuil
aan op de juiste manier en op het juis-
te tijdstip. Dus: op de vaste dagen in
uw rayon 's ochtends vóór acht uur
(en liever niet de avond daarvoor),
dichtgebonden op de stoep of de hoek
van de straat. Let ook op de informatie
van de Reinigings- en Havendienst
(RHD) over wijzigingen in de ophaalda-
gen tijdens de feestdagen. Helaas zag ik
gedurende de afgelopen feestdagen nog
hier en daar vuilniszakken op de stoep
staan, terwijl de vuilniswagen die dag
niet langskwam, zoals tevoren door de
RHD aangekondigd.

Dus: kunt u dit goede voornemen nog
toevoegen aan de goede voornemens
die u misschien al had gemaakt voor
2003? Daar hebben we allemaal 
plezier van.

Ik wens u een mooi en schoon 2003,

Els Leicher
wijkmanager Binnenstad

Nieuwe aanpak 
overlast op straat

Gemeente, politie en justitie wer-
ken nauw samen aan de veiligheid
in de stad en de regio. Preventie
helpt, maar kan niet alle criminali-
teit voorkomen. In deze rubriek
belicht het Openbaar Ministerie
haar werk: de afdoening van straf-
bare feiten.

Bedelen, wildplassen, slapen op de
openbare weg… het zijn geen halsza-
ken, maar wel heel vervelend voor
bezoekers en winkeliers van Hoog
Catharijne en omgeving. Daar veroor-
zaakt een beperkte groep mensen,
zoals drugsgebruikers en daklozen,
deze overlast. Om hier effectiever
tegen op te treden, worden zij met
ingang van 1 november 2002 direct
gedagvaard. Binnen drie maanden moe-
ten ze dan voor de kantonrechter
verschijnen.

Tot voor kort was het moeilijk vat te
krijgen op deze groep. Ze werden bij
overtredingen staande gehouden en
kregen dan een geldboete. De boete
werd niet betaald, de dagvaarding die
volgde bereikte ze niet of moeilijk en
tussen de aanhouding en de zitting zat
veel tijd. Ondertussen werden er nieu-
we overtredingen begaan en al met al
schoot niemand hier veel mee op.

In de nieuwe aanpak krijgt de overtre-
der direct een dagvaarding mee, in de
vorm van een oproeping. Hij of zij
weet wanneer en waarvoor hij moet
verschijnen bij de kantonrechter. In de
regel zal dit binnen een paar weken
zijn. Het tweede element uit de nieuwe
aanpak is dat de verschillende feiten
worden samengevoegd tot één dossier.
Al die feiten bij elkaar zijn wellicht
zwaar genoeg voor bijvoorbeeld hech-
tenis. Het derde element is dat de straf
binnen drie maanden wordt uitgevoerd.

Deze nieuwe aanpak heeft verschillen-
de voordelen.Als een dagvaarding
direct wordt uitgereikt en de persoon
verschijnt niet op de zitting, dan hoeft
de verdachte geen handtekening te zet-
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Voornemens in 2003

NightExpress blijft rijden

(vervolg zie pag. 10)

Els Leicher



namens de gemeente betrokken bij het
voornemen om te komen tot uitbrei-
ding, spreiding en herinrichting van
taxistandplaatsen, vooral voor de nach-

telijke uren. Een klankbordgroep met
vertegenwoordigers van de politie,
taxichauffeurs, horeca-ondernemers,
bewoners en gemeente steunt het idee
en werkt nu aan de uitwerking daar-
van.Veel ruimte om zomaar
taxistandplaatsen aan te leggen, is er
echter niet in de Binnenstad. Door dus
in de nachtelijke uren gebruik te maken
van laad- en losplaatsen en bushaltes
kunnen toch mogelijkheden worden

ten onder het vonnis en kan de straf
na twee weken, de termijn die er voor
staat om in hoger beroep te gaan,
direct ten uitvoer worden gelegd.
Daarnaast snapt een verdachte het
proces beter; zowel de zitting als de
tenuitvoerlegging van de straf volgen
elkaar snel op. Het derde voordeel is
dat openstaande zaken meteen worden
meegenomen en dat de straf in één
keer voor alle zaken wordt uitgezeten.

Ten slotte kan de straf worden
gebruikt als ‘stok achter de deur’ bij de
klanten van Grip! Grip! stelt zich ten
doel de leefomstandigheden van deze
groep van ongeveer vijftig mensen zo
te verbeteren dat de overlast ver-
dwijnt. Grip! maakt afspraken met de
cliënten over bijvoorbeeld de huisves-
ting, het omgaan met geld, de
dagbesteding, de persoonlijke verzor-

Veel horecabezoekers, veel taxi's
en weinig taxistandplaatsen: dat
levert regelmatig 's nachts (ver-
keers)problemen op, zoals
verkeersonveilige situaties. Een
voorbeeld zijn de dubbelgepar-
keerde taxi's voor de terrassen op
de Neude.Verder moet uitgaans-
publiek vaak lange afstanden
lopen om bij een taxi te komen,
met alle risico's van dien: geluids-
overlast, vandalistisch gedrag of
zelf lastig gevallen worden.

Een oplossing kan zijn om sommige
laad- en losplaatsen en bushaltes als
nachtelijke taxistandplaats te gebruiken.
Dat noemen we een semi-permanente
taxistandplaats, dus voor een beperkt
aantal uren. Binnenkort wordt daarmee
ervaring opgedaan in de Lange
Jansstraat. Daar kunnen taxichauffeurs,
om de Neude te ontlasten, van 23.00
tot 6.00 uur de laad- en losplaatsen
gebruiken als taxistandplaats. Dat ver-
mindert de concentratie van taxi's en
hun clientèle op de Neude en verhoogt
de veiligheid.

Minder overlast, meer service…
Maar er is behoefte aan meer van 
dergelijke semi-permanente taxistand-
plaatsen.Wijkbureau Binnenstad is

gecreëerd en kan een netwerk van
circa zeven tot negen semi-permanente
taxistandplaatsen ontstaan. De inrich-
ting van deze standplaatsen blijft

waarschijnlijk beperkt tot een
(licht)zuil en een verkeersbord. Elke
standplaats biedt ruimte aan een
beperkt aantal taxi’s en de chauffeurs
krijgen de gelegenheid de wagens op
de juiste manier op te stellen en weg
te rijden.Voor de politie ontstaat zo
een betere basis voor consequente
handhaving van de (verkeers)regels; de
politie kan dan strikter optreden. Over
het juiste gebruik van de taxistand-
plaatsen en ander (verkeers)gedrag
stellen de vertegenwoordigers van
gemeente, de politie en de taxibranche
in een convenant afspraken op.
Onderdeel van het plan is verder een
uitgebreide communicatiecampagne om
het uitgaanspubliek te informeren.

Door de spreiding hoeft het uitgaans-
publiek niet lang voor een taxi door de
Binnenstad te lopen en nemen overlast
en incidenten af. Meer taxistandplaat-
sen, meer service en minder overlast
voor de Binnenstad. Maar zover is het
nog niet. Binnen enkele maanden
neemt het college van burgemeester
en wethouders een besluit over de uit-
gewerkte ideeën.Voor elke nieuwe
semi-permanente taxistandplaats is een
officiële verkeersmaatregel nodig met
daaraan gekoppeld een bezwaarproce-
dure. Publicatie van zo'n
verkeersmaatregel vindt te zijner tijd
plaats in Ons Utrecht. Maar ook via
stadsplannen en de Binnenstadskrant
houden wij u op de hoogte.

Visie Strosteeg
vordert
Ruim een jaar geleden is er een inloop-
avond gehouden als start voor het
opstellen van de visie Strosteeg en
omgeving. Het opstellen van de visie
heeft meer tijd gekost dan in eerste
instantie was gedacht. Dat is het gevolg
van het feit dat Strosteeg en omgeving
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Spreekuur 
wijkwethouder
Wijkwethouder Binnenstad,
Yet van den Bergh, houdt
eenmaal per maand spreek-
uur in wijkbureau Binnenstad.
Wilt u iets met haar bespreken, meldt u
zich dan (liefst telefonisch) en uiterlijk een
week vóór het spreekuur aan bij het wijk-
bureau Binnenstad, telefoonnummer 286
39 60. Geef daarbij meteen aan waarover
u inlichtingen wilt hebben of geven, of
waarover u met de wethouder van
gedachten wilt wisselen. De medewerkers
maken dan een afspraak voor u.

Het eerstvolgende spreekuur is gepland
op 29 januari en het daarop volgende is
op 5 maart 2003.

In de vorige Binnenstadskrant stonden de namen

van de jongerenwerkers op deze foto niet goed

vermeld. De juiste volgorde is v.l.n.r.:

Khalid Saki, Hasan Genç en Ralph Linnenbank.

ging en dergelijke, en wanneer de cliënt
zich hier niet aan houdt, komt de hech-
tenis in beeld. De gemeente heeft met
Grip! een samenwerkingsovereenkomst
gesloten en overlegt regelmatig over
de cliënten.

Inmiddels is de eerste lichting overtre-
ders aangepakt en gedagvaard. Begin
februari 2003 is de eerste zitting en
zullen ze worden berecht. De officier
van justitie zal geen boete eisen, maar
hechtenis. En zo verschuift de afdoe-
ning van administratie naar een vorm
van concrete handhaving. Dit alles met
het doel dat winkeliers en bezoekers
inderdaad ervaren dat de overlast
afneemt en het klimaat er in en 
rond Hoog Catharijne veiliger 
op wordt.

Mary Hallebeek
voorlichter Openbaar Ministerie, Utrecht

(vervolg van pag. 9)

Meer standplaatsen,
minder overlast

een vrij complex gebied is, waarin met
name de parkeergarage een grote rol
speelt. Daarom zijn er meerdere scena-
rio's gemaakt voor de mogelijke
herontwikkelingen in dit gebied.Tot
slot heeft de gemeente met de ontwik-
kelaar, die in het gebied een stuk grond
wil herontwikkelen, enkele malen over-
legd over de randvoorwaarden die in
de visie voor de grond zijn opgeno-
men. Ook dat heeft de nodige tijd
gekost.

Inmiddels is de conceptvisie ambtelijk
bijna af. Het concept wordt binnenkort
voorgelegd aan de wijkraad en vervol-
gens aan het college van burgemeester
en wethouders. Het college zal beslui-
ten of het de conceptvisie voor
inspraak kan vrijgeven.Tijdens de
inspraakfase wordt de conceptvisie
gepresenteerd en kunt u daarop reage-
ren. Nadat het college over de visie
heeft besloten, informeren we u in
ieder geval over de inhoud van de
visie.

Henriëtte den Hartog,
projectmanager visie Strosteeg en omgeving
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‘moodboards’ laten de ontwerpers zien waarop zij hun 
vrouwbeeld baseren.Wie zijn de sterren die ze vroeger bewon-
derden? Wat is in de loop der jaren veranderd aan hun smaak?

Etalageproject ‘De Verleiding op straat’,
1 februari t/m 9 maart
Als aanvulling op de tentoonstelling presenteert het Centraal
Museum van 1 februari t/m 9 maart het etalageproject ‘De
Verleiding op straat’ waarin 30 Nederlandse mode-ontwerpers,
fotografen, stylisten en kunstenaars hun visie geven op de ideale
vrouw.Aan de museumzijde van de Oudegracht zijn een maand
lang in 30 etalages ontwerpen, foto’s, installaties en films te zien
van Nederlands toptalent zoals Niels Klavers en Saskia van
Drimmelen. De route begint bij een winkel met lingerie en bad-
mode ‘Olijf ’ (Oudegracht 166).Verder op de Oudegracht zijn
etalages te zien van o.a. Grieks restaurant ‘Corfu’, de sieraden-
winkel ‘‘t Oortje’ en kinderkledingwinkel ‘Princes op de Erwt’.
De route eindigt vlak bij het museum met de etalage van ‘Remi
Piercing Art’ (Twijnstraat 22). Bij de route verschijnt een boekje
met achtergronden over alle etalages.

Zeven mouwen en een dikke kont 
Verder zijn in het museum o.a. nog de volgende tentoonstellin-
gen ingericht: t/m 22 juni 2003 ’Zeven mouwen en een dikke
kont’, een modetentoonstelling voor kinderen; t/m 27 april 2003
een tentoonstelling over ‘Parfum’; en t/m 11 mei 2003 een solo-
presentatie met schilderijen en tekeningen van Marlene Dumas.

Grote variatie in vrouwbeelden
Elke ontwerper zet een heel eigen soort vrouwelijkheid en ver-
leidelijkheid neer. De mode van nu schotelt niet langer één
ideaaltype voor. Dat heeft deels te maken met de diverse cultu-
rele achtergronden van de ontwerpers. De westerse smaak
domineert allang niet meer in Parijs, zo blijkt uit de populariteit
van Japanse ontwerpers als Junya Watanabe en Yohji Yamamoto,
maar ook uit de ontwerpen van Hussein Chalayan, die van
Turks/Cypriotische afkomst is. Minstens even belangrijk is dat
vrouwen anno 2003 weer op en top vrouwelijk mogen zijn –
met bont, handtas en hakken – zonder dat ze als slachtoffer van
een mannenmaatschappij worden afgeschilderd. Met behulp van

De eerste echte 
Utrechtse Domtoren-
verjaardagskalender

RonDom beschikt naast veel

cultuurhistorische informatie

over het Museumkwartier en

Domtorentickets over een win-

kel waar originele Utrechtse

geschenken te koop zijn. Sinds

kort is daar iets unieks bijgeko-

men, te weten: een echte

Utrecht Domtoren kalender.

De verjaardagskalender verhaalt

elke maand over een interes-

sant en aansprekend Utrechts

onderwerp. Naast leuke

wetenswaardigheden uit de

stadgeschiedenis kun je ook

lezen over Sint Maarten (de

beschermheilige van Utrecht),

de bouw van de Domtoren, de

klokkenluiders, de Dom in Japan

en het recept van de Utrechtse

sprits. Elke maand is geïllus-

treerd met prachtige foto˙s uit

heden en verleden. Na een jaar

is de lezer volledig op de hoog-

te van àlles wat hij over

Utrecht moet weten!

Vanaf 31 januari in Centraal Museum

De ideale vrouw volgens Dior c.s. 
Vanaf 31 januari staat in het Centraal Museum 

4 maanden lang de ideale vrouw centraal.Wat zien

hedendaagse modeontwerpers als het toppunt van

vrouwelijkheid en verleiding. Hoe belangrijk is die

ideale vrouw in hun werk? Vivienne Westwood,

Christian Dior Couture (John Galliano), Maison Martin

Margiela, Junya Watanabe,Ann Demeulemeester,

Veronique Leroy, Bernhard Willhelm,Viktor & Rolf en

Hussein Chalayan geven hun visie op de vrouw in de

21e eeuw. Daarnaast worden historische stukken uit

eigen collectie getoond.



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: Boombast Belicht, barks en prints uit
Arnhem Land

Galerie Besselaar
Lange Nieuwstraat 83,Telefoon 030 231 22 78 /
065 586 37 05 
Tomasz Vetulani, schilderijen 15 januari t/m 2
Sjoerd Klomp, grafiek 5 t/m 23 februari 

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10, tel. 2362362
www.centraalmuseum.nl; di t/m zo 11-17u
gehele jaar: Dick Bruna

it Agenda binnenstadU
wo 5 Hofman Café 
20.00 TUMULT The happy single, vrij

entree

do 6 SJU Jazzpodium 
21.00 Nieuwe Donderdag met BBT, gratis

vr 7 SJU Jazzpodium 
22.00 Club Djazzive met Crazeology 

en DJ Jeroen K, gratis

Za 8 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek:

Instrumentaal ensemble o.l.v. Jan
Jansen; Bach, Cantate: "Ich habe
genug"; Klavecimbelconcert D-dur;
collecte

za 8 SJU Jazzpodium 
21.00 Going Down, € 8/ 6

zo 9 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

zo 9 Gertrudiskerk
15.30 Barokorkest van De Nederlandse

Cantorij olv Maarten Kooij mmv
Susanne Weide (sopraan), Marianne
Ketel (alt), Gonny van der Maten
(orgel); Bach, Cantate 169 "Gott soll
allein mein Herze haben", Cantate 84
"Ich bin vergnügt mit meinem
Glücke"; collecte

di 11 Lutherse Kerk 
20.00 TUMULT & De Balie en Forum voor

multiculturele ontwikkeling:
Radicalisering van het immigratie- en
integratiedebat, € 3.50 

wo 12 SJU Jazzpodium 
22.00 Sessie, gratis 

do 13 SJU Jazzpodium
21.00 Sessie Italian Instabile Orchestra,

€ 8/6

vr 14 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive met Bernie's Lounge

en DJ C-Mon, gratis

za 15 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek:

Orgelconcert: J.S. Bach & Zonen
door Domorganist Jan Jansen;
collecte

15 Ti li

Der Abend; Petrassi, Nonsense;
Maier, Opdrachtcompositie; € 8/6

vr 21 SJU Jazzpodium 
22.00 Club Djazzive met

Workshoppresentatie olv Esmée
Olthuis,The Fortune Cookies en
Peejay

za 22 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: solisten, koor

en orkest van de Domcantorij olv
Remco de Graas; J.C. Bach , "Der
Gerechte kommt um"; P.D.Q. Bach,
Cantate "Wie schön leuchtet der
Morgenstern"; collecte

za 22 Nicolaïkerk
21.00 Trio Pétillant: Klinkende Munt; wer-

ken van o.a. Frescobaldi, Selma,
Herwich, Padbrué en Schenck;
€ 8/7/6

za 22 SJU Jazzpodium
21.00 Dubbelconcert met

Termos/Mengelberg en
Termos/Hijmans, , € 8 / 6

zo 23 J.M. Fentener van Vlissingenzaal
12.00 Jong Talent concert; € 7,50

zo 23 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel); Evensong;
collecte

wo 26 Blauwe Zaal
20.00 Growing up in Public:The Buddha

Family, try out

wo 26 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie olv Iman van Spaargaren

(tenor sax), gratis

do 27 Blauwe Zaal
20.00 Growing up in Public:The Buddha

Family, try out

do 27 SJU Jazzpodium 
21.00 Nieuwe Donderdag, gratis

vr 28 Blauwe Zaal
20.00 Growing up in Public:The Buddha

Family,Utrechtse première

vr 28 SJU Jazzpodium

vr 14 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor olv Stephen

Layton: Uit Bohemen en Moravië;
muziek van Dvorák, Martinu en
Janácek; € 14/12 reserveren 
020-5787978

za 15 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: solisten, koor

en orkest van de Domcantorij olv
Remco de Graas; Pärt, Passio Domini
nostri Jesu Christe secundum loan-
nem; collecte

di 18 Lutherse Kerk
20.00 TUMULT: debat € 3.50

za 22 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek:

Instrumentaal ensemble olv Jan
Jansen mmv Christine Jansen en
Wilke te Brummelstroete; Pergolesi,
Stabat Mater; collecte

za 22 Gertrudiskerk
De Utrechtse Studenten Cantorij en
Het Kunstorkest olv Hans Lub mmv
o.a. Huub van der Linden (tenor);
Meder, Matthaeuspassie; Bach, Jesu
meine Freude; Haydn, Die sieben
letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze; informatie 
www.kunstorkest.nl

za 22 Gertrudiskerk
20.15 De Utrechtse Studenten Cantorij 

Januari

za 25 Leeuwenberghkerk
15.00 Workshop Bach/Buxtehude olv Jos

van Veldhoven: open voor toehoor-
ders van 15.00 tot 17.00; € 2,50

za 25 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Cantores

Martini; Bach, Motet "Lobet den
Herrn"; Schütz, Motetten uit de
"Geistliche Chormusik"; collecte

za 25 Geertekerk
20.15 VU-Orkest olv Daan Admiraal;

Wagner, Siegfried-Idyll; R. Strauss,
Suite voor blazers op. 4; Mahler,
Symfonie nr 4; € 11/8

zo 26 Geertekerk
15.00 De Utrechtse Muziekacademie olv

Marco Bons mmv Liesbeth van der
Loop (alt); J.C. Bach, Sinfonia op.18,
no.2 in Bes; Berlioz, Nuits d’été op. 7;
Shostakowich, Kamersymfonie voor
strijkers en blazers op.73a

zo 26 Lutherse Kerk
16.30 The Amsterdam String Quartet

(oude instrumenten); Haydn,
Strijkkwartet op. 76 nr 1; Mozart,
Strijkkwartet KV 458; Beethoven,
Strijkkwartet op. 18 nr 4; € 12,50/8

zo 26 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel); Evensong;
collecte

wo 29 Sju-Jazzpodium
22.00 Sessie met Jazz Session olv Colin

Benders (trompet), gratis. Zowel
voor beginners als voor gevorderden

do 30 Kleine trouwzaal stadhuis
17.30 Poetry International en Stichting

Behoud de Begeerte:Vierde nationa-
le gedichtendag. Utrechtse
prominenten lezen hun favoriete
poëzie.Toegang gratis

do 30 Boekhandel Broese 
hele dag Gedichtendag 

do 30 SJU Jazzpodium
21.00 Nieuwe Donderdag met Gijs

Hendriks Septet, gratis

Gastheerschap & Cultuur Museumkwartier

Adressen

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
Gebouw Kunsten & Wetenschappen
Mariaplaats 27 tel 2316730

olv Dirkjan Horringa en Het
Kunstorkest olv Hans Lub mmv o.a.
Huub van der Linden (tenor); Meder,
Matthaeuspassie; Bach, Jesu meine
Freude; Haydn, Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze;
€ 8/6 informatie www.kunstorkest.nl

zo 23 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel); Evensong;
collecte

di 25 Lutherse kerk
20.00 TUMULT: debat € 3,50

zo 28 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble Multiple Voice olv

Paul de Kok: Lustrumprogramma;
Durante, Magnificat in Bes; Bach,
Komm, Jesu, Komm; Buxtehude,
Membra Jesu Nostri; € 7,50/6

za 29 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Cantores

Martini; Lechner, Johannespassion;
collecte

zo 30 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea
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t/m 2 feb: Rondom De Stijl;Andor Weininger,
Lajos d’Ébneth, Georges Vantongerloo
t/m feb: Het ideale gezin. Familieportretten uit de
verzameling van het Centraal Museum
doorlopend: Modelwoning Gerrit Rietveld aan de
Erasmuslaan (Erasmuslaan 9)

Galerie Utrecht
tel.0654916131
Schilderijen van Walter Elst, Paul Delmee en Paul
Vincent Boelens
t.m. 16 februari 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

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
www.catharijneconvent.nl
di t/m vr 10-17, za/zo 11-17u

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

RASA
Foto’s van Ethiopische volkeren, Joke en Rob de
Rooij 
Dinsdag t/m zondag 1 maart 2003
De foto's geven met name een beeld van de ver-
schillende volkeren uit het zuiden van het land 

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 

Volksbuurtmuseum Wijk C
Waterstraat 27, tel. 2318292
ma t/m vr 11.30-16.30u

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

za 15 Tivoli
21.00 Stichting Breedspraak: Literaire rock-

show met o.a.Willem Kloos Groep,
Simon Vinkenoog, De Kift,Thom
Revolver, Joost Zwagerman, Ronald
Ohlsen,Arjan Witte,Anne Vegter,
Bart FM Droog, Meindert Talma &
The Negroes en The Text Pistols.
Presentatie Ingmar Heytze en
Vrouwkje Tuinman € 12

za 15 Geertekerk
20.15 Philharmonie Orkest olv Daan

Admiraal:Traditie in Verandering;
Webern, Passacaglia, op. 1; Stravinsky,
Symfonie in C; Brahms, Symfonie nr.
4 in E, op. 98; € 12/10

za 15 RASA
20.00 Ensemble Daa-Zaa-To, muziek uit

Guinee

za 15 SJU Jazzpodium
22.00 Houtkamp's pow3,A new force in

electronic jazz Plays the Thirteen Bar
Blues € 8

zo 16 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47,50
inclusief tea

zo 16 Geertekerk 
15.15 Kamerkoor Sjanton lustrumconcert

Mozart Vesperae Solennes Haydn
Paukenmesse Mmv Marieke
Steenhoek (sopraan), Gemma Jansen
(alt), Jean-Leon Klosterman (tenor),
Erks-Jan Dekker (bas) en Arnhem
Sinfonetta Orkest 

Zo 16 Geertekerk
20.15 Canto Amico Projectkoor, solisten en

instrumentalisten olv Gerard van den
Dool  mmv Evert Jan Nagtegaal
(bariton); Purcell,Anthems, Funeral
Sentences en liederen; € 8/5

di 18 Lutherse Kerk 
20.00 TUMULT & Fac. Rechtsgeleerdhied

Universiteit Utrecht: Rechtendebat 
€ 3.50 

vr 21 Pieterskerk
20.15 Nederlands Studenten Kamerkoor

olv Maria van Nieukerken:Avonduur;
Purcell, Hear my prayer, O Lord;
Heppener, Dear March Come In;
Estévez, Presagios de la vieja loca
(met slagwerk en piano); Sändström,
Hear my prayer, O Lord; R. Strauss,

22.00 Club Djazzive met Fryslan' Bop olv
Tjitze Vogel en DJ's Mama's Funky
Flow, gratis

Maart

za 1 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Domorganist

Jan Jansen; Bach, Grosse Orgelmesse;
collecte

zo 2 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

di 4 Lutherse Kerk 
20.00 TUMULT:Vrouwen in beweging

Zelfverwerkelijking in 1e, 2e en 3e
femistische golf € 3.5

vr 7 Pieterskerk
20.15 Quintessens olv Dick Duijst mmv

Wouter Blaquière (orgel): Rondom
de Noordzee 1940-1945; werken van
Badings, Langlais, Messiaen en
Britten; € 7.50/6

za 8 Lutherse Kerk
10.00 Workshop Josquin - Missa

Gaudeamus olv Rebecca Stewart;
€ 32 informatie en aanmelding:
www.utrecht-muziekstad.net

za 8 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: instrumen-

taal ensemble o.l.v. Jan Jansen; Fiocco,
Lamentatio Jeremiae; collecte

zo 9 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

zo 9 Gertrudiskerk
15.30 Barokorkest van De Nederlandse

Cantorij olv Maarten Kooij mmv
Susanne Weide (sopraan), Marianne
Ketel (alt), Gert Muts (orgel),
Maarten Kooij (klavecimbel); Bach,
Psalm 51 "Tilge Höchster, meine
Sünden" (bewerking Stabat Mater
van Pergolesi); Concert voor twee
toestinstrumenten en orkest in c
moll; collecte

ma 10 Lutherse Kerk 
20.00 TUMULT: Debat in het kader van de

Proviciale Verkiezingen (ovb) toegang
vrij

vr 31 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble Coqu olv Yt Nicolai

mmv Pierre Mak (bariton), Marieke
Verbeek (sopraan), Hans Stege
(orgel), het Naardens Kamerorkest:
Lustrumconcert; Fauré, Requiem;
Kleppe, Mas Allá (opdrachtcomposi-
tie); werken van Poulenc en Van
Beurden; € 10/8 reserveren 
030-6939829

vr 31 RASA 
20.30 Slagwerkgroep Den Haag,

Gong Sounds, €13,12,10

vr 31 SJU Jazzpodium
22.00 Club Djazzive met Thijs Van Milligen

Africa Project en DJ's Mama’s Funky
Flow, gratis

Februari

za 1 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Koor en

intrumentaal ensemble van de
Domcantorij olv Remco de Graas;
Barbe, Canticum Simeonis; J.C. Bach,
J.L. Bach, Begrafenismotetten; collecte

zo 1 Aula Academiegebouw
13.30 Laurens van Rooyen, met aansluitend

high tea in huize Molenaar, € 47.50
inclusief tea

za 1 SJU Jazzpodium 
21.00 Music:World Series, € 8/6

zo 2 SJU Jazzpodium
14.00 Big Band Utrecht + Benjamin

Herman, gratis

zo 2 Lutherse Kerk
15.00 Het Frescobaldi Consort  mmv

Annelies van der Vegt en Pieter
Affourtit (viool), Henriette Bakker
(dulciaan, fagot) en Pieter Jan Belder
(klavecimbel); werken van Castello,
Buonamente, Biber en Frescobaldi

zo 2 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

Cantate nr. 83 "Erfreute Zeit im
neuen Bunde" (solisten); J.C. Bach,
Motet Ich lasse dich nicht (koor);
collecte

wo 5 SJU Jazzpodium
22.00 Sessie: Improvisatie Elektronische

Muziek olv Floris van Bergeijk

Mariaplaats 27, tel. 2316730
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Hofman Café
Janskerkhof 17a; www.hofman-cafe.nl
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkho
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
Lucas Bolwerk 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
Muziekcentrum Vredenburg
Vredenburg, tel. 2314544; www.vredenburg.nl

De agenda is met zorg samengesteld en  mede
mogelijk gemaakt door Città della Musica en
Gastheerschap & Cultuur Museumkwartier. De
redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele
foutieve vermeldingen en tussentijdse wijzigingen.

Rectificatie
In de vorige Binnenstadskrant stond abusievelijk bij
iedere zondag een Evensong door de Schola
Davidica vermeld, in plaats van bij iedere laatste
zondag van de maand. Onze excuses aan degenen
die voor een dichte deur hebben gestaan!
Informatie over de Evensongs van de Schola
Davidica vindt u op www.scholadavidica.nl.



Voor het samenbrengen van alle instel-
lingen en hun gegevens, ontwikkelde
DEN de websites www.cultuurwijzer.nl
en www.cultuurwijs.nl (speciaal voor
het onderwijs), die afgelopen voorjaar
door voormalig staatssecretaris Rick
van der Ploeg feestelijk zijn geopend.

Het begin is er
Sinds kort is het VBM aanwezig op dit
platform met algemene gegevens, de
agenda en met achtergrondartikelen.
Bijzonder is dat we na de
Universiteitsbibliotheek de tweede
Utrechtse erfgoedinstelling zijn die lid
is geworden van DEN. Het VBM vervult
een ‘pioniersrol’, want als tiende instel-
ling in héél Nederland maken we
gebruik van het Doosje van DEN!

Uiteindelijk ligt het in de bedoeling
om op termijn onze collectie via de
websites te ontsluiten. Deskundigen
onderzoeken thans de  mogelijkheden.
De tussenrapporten zijn bemoedigend.

Wilt u meer weten over de eerste dui-
zend jaar Wijk C, bezoek dan
www.cultuurwijzer.nl en zoek onder
artikelen op bijvoorbeeld
“Waterstraat”. U komt dan vanzelf op
de juiste plek. Doordat er artikelen
met enige regelmaat bijgezet zullen
worden is het de moeite waard om
deze site vaker te bezoeken.

Dick Goosen

dertig van de vorige eeuw zal ver-
bouwd worden tot een filmtheater met
een stuk of vijf zalen en zaaltjes, een
foyer, een salon, een garderobe (wat
uitzonderlijk is in een bioscoop) en
andere voorzieningen. Het grootste
deel van het gebouw valt onder monu-
mentenbescherming en zal met behoud
van de monumentale onderdelen ver-
bouwd worden. De binnenplaats en de
daaraan gelegen verhoorkamertjes zijn
niet monumentaal. Daar zullen, op
elkaar gestapeld, twee nieuwe filmzalen

komen met in totaal 300 zitplaatsen,
ernaast komt een ruime foyer. De rest
van de ruimtes zullen gebruikt worden
voor filmeducatie, fototentoonstellin-
gen en bijeenkomsten van eveneens in
het gebouw kantoor houdende organi-
saties (Stichting Louis Hartlooper,
Tumult, SLAU). In de toren zal zich een
audiovisueel bedrijfje vestigen.
Jos Stelling toonde zich optimistisch
over het verdere verloop van het pro-
ject: eind dit jaar zou het Louis
Hartlooper-complex al klaar kunnen
zijn. Het moet een soort tempel van de
filmkunst in ruime zin worden, met de
nadruk op filmgeschiedenis en de
‘kwetsbaardere’ films. Er zou een
ouderwetse sfeer moeten hangen, die
van bioscopen van voor de oorlog of
nog eerder. De naam van het complex
sluit daarbij aan: Louis Hartlooper is
een door Stelling herontdekte filmex-
plicateur die in Utrecht werkzaam was
in de tijd van de stomme film, hij stierf
in 1922.
Tot slot leidde Stelling zijn gasten door
het verlaten gebouw om uit te leggen
wat er op welke plaats zou gaan gebeu-
ren.Voor veel aanwezigen was het de
eerste keer dat ze het oude politiebu-
reau van binnen zagen.

Ido de Jonge

De collectie van het
Volksbuurtmuseum (VBM)  is
inmiddels zo uitgebreid en zo bij-
zonder dat het de moeite waard
is het bezit  op een andere
manier dan alleen via exposities
‘aan den volke’ te tonen.

Het  VBM heeft een goede naam opge-
bouwd als het gaat om het gebruik van
de computer bij de registratie van
foto’s en voorwerpen en de afgelopen
jaren ook met het maken van digitale
presentaties. De cd-rom ‘Nieuw voor
Oud - een reconstructie van een volks-
buurt’, is daarvan een goed voorbeeld.
Het afgelopen jaar is het VBM herhaal-
delijk benaderd door medewerkers van
andere musea met de vraag om tekst
en uitleg te geven bij deze productie.

Er is nog veel en veel meer mogelijk
op het gebied van de digitalisering. In
1999 is de vereniging Digitaal Erfgoed
Nederland (DEN) opgericht met als
doel het culturele erfgoed (‘dat wat
bewaard wordt voor het nageslacht’)
van Nederland via internet toegankelijk
te maken voor een breed publiek.
Aangesloten zijn: bibliotheken, archie-
ven, musea, instellingen voor
monumentenzorg en archeologie en
sinds najaar 2002 ook het VBM.Als lid
van DEN kan het Volksbuurtmuseum
gratis gebruik maken van de aanwezige
deskundigheid en van een ‘stukje inter-
net’ (het zgn. Doosje van DEN).

Begin december 2002 was het reeds
lang door politie-agenten, stadswachten
en anti-kraakwachten verlaten gebouw
even open voor buurtbewoners. Jos
Stelling en zijn mensen ontvingen hun
gasten hartelijk met koffie en thee.
Tijdens de bijeenkomst hielden zowel
Stelling en zijn mensen als een verte-
genwoordiger van architectenbureau

Vertex uit Rotterdam presentaties over
de toekomst van het gebouw. Na een
jaar hard werken hadden ze net de
bouwplannen bij de gemeente inge-
diend voor een bouwvergunning. De
aanwezigen hoorden de presentaties
welwillend aan en kregen gelegenheid
om vragen te stellen.
Het politiebureau uit de jaren twintig-

Louis Hartlooper: theater 
met garderobe en salon

Volksbuurtmuseum op internet

Stelt u zich voor: 2004, het voormalige politieburau bij de
Tolsteegbrug bij avond. Het gebouw is verlicht zodat het op zijn mooist
uitkomt.Vanaf de Tolsteelsingel is nog net de kap van de nieuwe filmza-
len te zien. Op het plein voor het gebouw is het een komen en gaan van
mensen: ze bezoeken een café, ze gaan naar een bijzondere film, een
discussie-avond of nog iets anders. Het Louis Hartlooper-complex, een
initiatief van filmmaker en eigenaar van Springhaver Jos Stelling, zal het
plein bij de Tolsteegbrug hebben opgestoten in de vaart der volkeren.

Louis Hartlooper

Red

Wijkspreekuur
bevalt 

De wijkwethouders en de
meeste bezoekers zijn tevreden
over het wijkspreekuur. Beiden
vinden het een goed instru-
ment en willen graag dat het
blijft. Zij zijn minder tevreden
over de afhandeling van
gemaakte afspraken. Dat blijkt
uit het onderzoeksrapport
'Spreekt het wijkspreekuur
aan?' Het college heeft daarom
besloten de afhandeling van de
afspraken uit het wijkspreekuur
te verbeteren. Zo komt er een
eenvoudig bewakingssysteem.
Ook wil het college via publici-
teit meer bekendheid geven aan
het wijkspreekuur.

Het spreekuur is een van de
instrumenten om het wijkge-
richt werken te verbeteren. Bij
de invoering van het wijk-
spreekuur zijn enkele
basisafspraken gemaakt maar
verder zijn de wijkwethouders
en wijkbureaus vrij om er hun
eigen invulling aan te geven.
Aangezien er voor de invulling
dus veel speelruimte was, heeft
de gemeente in de beginfase
onderzocht hoe het wijk-
spreekuur werkt. Dit
onderzoek is onderdeel van het
onderzoeksprogramma
Wijkaanpak in Uitvoering. De
resultaten van het onderzoek
staan in het rapport "Spreekt
het wijkspreekuur aan?" In
totaal hebben 225 bewoners
het spreekuur bezocht. 55
Bezoekers zijn naar hun mening
gevraagd over het functioneren
van het spreekuur.

Red



Hoogwaardige cultuur zo laagdrempelig mogelijk

aanbieden, dat is het idee van de Culturele Zondag.

Mariëlle Pals, sinds kort projectleider van de CZ:‘Wij

willen mensen bereiken die in eerste instantie niet zo

snel geneigd zijn iets cultureels te doen omdat ze het

niet begrijpen, te duur vinden of gewoonweg niet weten

hoe, wat en waar. Het is ons streven hen een handvat te

bieden de wereld op een andere manier te bekijken.

Afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van 90

locaties in de stad, soms hele unieke, gekke of niet voor

de hand liggende, zoals wasserette Kolman op de

Oudegracht of de kelder van de Dom’.

Denktanks en hippe affiches
Muziekcentrum Vredenburg en de Stadsschouwburg trokken
Mariëlle Pals vorig jaar aan om de Culturele Zondag  te coördi-
neren en nieuw leven in te blazen. De twee culturele
instellingen kregen in 2002 ieder 270.000 euro om aan de CZ
invulling te geven. Hiervan werden 17 zondagen georganiseerd
die door ruim 50.000 mensen werd bezocht.

Met haar culturele achtergrond - ze werkte o.a. bij het jeugd-
theatergezelschap Artemis uit Den Bosch - en haar flamboyante
gedrevenheid kreeg Pals in korte tijd al veel voor elkaar. Ze
raakte met het merendeel van de ‘culturele-Utrecht-scene’ op
prima speaking terms wat leidt tot spontane denktanks en
samenwerkingsverbanden, iets waar zij met gepaste trots over
vertelt.
‘In veel gevallen wordt een CZ bedacht en ingevuld door één
culturele instelling, iedere zondag dus een andere. Maar het is
mijn streven om meerdere instellingen met elkaar aan een zon-
dag te laten samenwerken. Dit gebeurt gelukkig steeds vaker.
“Orpheus aan de Oudegracht” (16 maart) belooft een heel
divers spektakel te worden. Ook ‘Karma-Cola’, de botsing tus-
sen de westerse en Indiase cultuur (5 oktober), is een goed
voorbeeld van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ik moet wel
een lange adem hebben; programmeringen zitten al vaak ver van
tevoren vol, sommige culturele instellingen zijn nog steeds wat

afhoudend en persoonlijk wil ik het onderste uit de kan qua
invulling en locatie. Niet altijd gemakkelijk.’

Wat vervolgens opvalt, zijn de vernieuwde, hippe en zeer tot de
verbeelding sprekende affiches en advertenties die de CZ aan-
kondigen. Bedacht en ontworpen door de vaste vormgever van
Vredenburg, Gert-Jan Wessels, en op werkelijk alle plaatsen in
Utrecht geafficheerd.Aankomend jaar zullen meer dan 15 nieu-
we affiches uitkomen.

Marketingtruc
Een aantal culturele programma’s bestond al voordat de CZ zijn
intrede deed. Pals verzekert echter dat het merendeel echt
nieuw is.Toch kan er een vraagteken worden gezet bij de meer-
waarde van de CZ. Hans Goedkoop van de afdeling Culturele
Zaken van de gemeente geeft toe dat het samenbrengen van
culturele activiteiten onder één paraplu een truc was, maar wel
een goede marketingtruc, om mensen extra te enthousiasmeren
en te betrekken bij culturele manifestaties in Utrecht.Volgens
hem versterkt het bepaalde ideeën en worden deze verder uit-
gediept. Goedkoop merkt voorts op dat naast de bestaande
evenementen altijd aanvullende activiteiten worden ontwikkeld
die daardoor het accent verleggen of juist extra nadruk leggen
op een specifiek thema.Volgens hem biedt de CZ absoluut een
toevoeging aan culturele instellingen en/of programma’s.Vergeet
niet dat er flink wat geld beschikbaar is, geld dat een culturele
instelling bijvoorbeeld kan aanwenden om zichzelf (beter) te
profileren.

Evaluatie
In 2001 hield Bestuursinformatie een tussenevaluatie onder 800
inwoners.Toen had één op de vijf inwoners een CZ bezocht en
werd deze breed en goed gewaardeerd. Echter vond men dat
de frequentie, van twee keer per maand naar één keer moest
worden teruggeschroefd. Ook werd er aangegeven dat de doel-
stelling - Utrecht culturele hoofdstad of het bereiken van
doelgroepen – niet duidelijk is. Dit jaar zal er weer een enquête
plaatsvinden en zal blijken of de wisseling van de wacht, het
enthousiasme en de gedrevenheid van Pals zijn vruchten hebben
afgeworpen. In ieder geval zijn de laatste twee Culturele
Zondagen bijzonder succesvol verlopen. ‘Hij/Zij ieder zijn ver-
haal’ trok 3.500 bezoekers en ’30 stappen vooruit’ meer dan
6.000.

Elles Paijens

Culturele Zondag
kalender

2 februari

De Verleiding op Straat

De CZ van 2 februari haakt in

op de tentoonstelling 'Woman'

(Centraal Museum) door een

programma op straat te presen-

teren tijdens de koopzondag

van 2 februari. De straat als cat-

walk, een etalageproject en nog

veel meer.

16 februari

Turks Fruit

De CZ Turks Fruit biedt een

programma van Turkse muziek,

theater, dans, cabaret, poëzie en

exposities op diverse locaties.

16 maart

Orpheus aan de

Oudegracht

Het thema van de landelijke

boekenweek dit jaar is ‘STYX,

leven & dood in de letteren’.

Er zijn 10 locaties op de

Oudegracht. Op de website van

de CZ staat een prachtige ani-

matie (in drie delen) en veel

meer informatie over deze bij-

zondere dag.Aanrader!

Meer informatie 

op de leuke en overzichtelijke

website:

www.culturelezondagen.nl

De programmafolder is 

o.a. af te halen bij de VVV,

bibliotheken en culturele instel-

lingen in Utrecht 

(o.a. Stadsschouwburg Utrecht

en Muziekcentrum Vredenburg).
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Culturele Zondag explodeert

Polyfonie uit Guinee

Wie houdt van vocale en instrumentale polyfonie uit Guinee
moet op 15 maart in Rasa zijn. Er is daar dan een optreden van
het uit vijftien leden bestaande ensemble Daa-Zaa-To , verte-
genwoordigers van een bevolkingsgroep die geïsoleerd leeft in
de oerwouden in het oosten van het land. Hun muziek speelt
een belangrijke rol in de voorouderverering. Met bezwerende
meerstemmige zang en ritmische percussie wordt gestreefd
naar 'san' (vergelijkbaar met 'rasa' en 'duende'), de emotie die
de kunstenaar bij zichzelf en het publiek teweeg brengt.

voordragen in wasserij Kolman

foto:Elles Paaijens

Red



De  horeca blijft in de

Zuidelijke Oude Stad

een onderwerp van dis-

cussie. Meldden we de

vorige keer over de

voorgestelde wijzigin-

gen van het

gemeentelijke horeca-

beleid en de

voorgenomen legalise-

ring van de 'Heeren' op

de Mariaplaats, nu wer-

den we opgeschrikt

door een plan van ons

vijfsterrenhotel 'Karel

V' om een massief blok

hotelkamers bij te bou-

wen aan de zuidzijde

van zijn terrein tussen

de Springweg en het

Willemsplantsoen.

Argument hierbij is dat een vijfsterrenhotel in de huidige
omvang niet rendabel is te exploiteren. Dat verbaast ons omdat
dit natuurlijk bij voorbaat bekend had moeten zijn. En het plan
voor de bebouwing in zijn huidige vorm is destijds door ons (en
anderen) juist toegejuicht omdat hierbij de oorspronkelijke
open ruimte behouden zou blijven. Bij uitvoering van het nu
voorliggende plan worden de directe buren opgezadeld met een
blinde muur voor hun  ramen, en verdwijnt de huidige, semi-
openbare tuin grotendeels. Overigens is er voor Karel V nog
een lange weg te gaan voordat het kan gaan  bouwen (onder
andere bestemmingswijziging met alle bijbehorende mogelijkhe-
den tot beroep).
Inmiddels zijn we (informeel) in discussie met de sociëteit 'de
Vereniging' (eigenaar van Mariaplaats 14, het pand van de
'Heeren') over de toekomstige ontwikkeling hier. Behoud van
het historische pand maakt een restauratie dringend noodzake-
lijk, en die moet natuurlijk ook ergens uit betaald worden. Dit
maakt de situatie gecompliceerd.
Het (voorgestelde) nieuwe horecabeleid van de gemeente
houdt onder andere een betere omschrijving van het begrip
'additionele' horeca in. Hieronder wordt horeca verstaan die
niet tot de hoofdfunctie van een instelling behoort (bijvoor-
beeld een museumrestaurant). Op zich vinden we dit een goede
ontwikkeling, maar we vragen ons wel af of alle additionele
horeca bij de gemeente bekend is. Daarom zijn we zelf een

inventarisatie van alle (additionele en niet-additionele) horeca in
ons deel van de stad begonnen, en we willen ook iedereen die
zo’n gelegenheid in zijn buurt kent, vragen dat bij ons te melden
(bijvoorbeeld een zaal die af en toe voor feesten en partijen
wordt gebruikt). Dit geeft ons betere argumenten in discussies
omtrent horeca die zeker regelmatig zullen blijven terugkomen.

Tot slot enkele woorden over de Wijkraad. Die is nu zo'n vier
maanden (vanaf september) actief. In die tijd zijn er zes advie-
zen aan het college van b&w uitgebracht. Eén daarvan was over
het horecabeleid, en het feit dat de Wijkraad - waarin bewoners
èn ondernemers, met soms tegengestelde belangen, zijn verte-
genwoordigd - hierover een eenstemmig advies kon uitbrengen,
stemt hoopvol voor de toekomst. Minder hoopvol is  dat er
door het college tot nu toe op geen enkele van de uitgebrachte
adviezen is gereageerd.Voor een aantal adviezen is hiermee de
afgesproken termijn van vier weken overschreden. En boven-
dien ligt er nog een advies van de oude overleggroep van
ongeveer een half jaar geleden (over het terrassenbeleid) waar
nog überhaupt niet op is gereageerd. De Wijkraad zal het colle-
ge aan haar afspraken moeten herinneren...

Han van Dobben
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Voor Karel V nog lange weg te gaan

tuin van Karel V



De Wijkraad Binnnenstad kan het college gevraagd en

ongevraagd adviseren. De laatste maanden gebeurde

dat vijf keer. Het gaat daarbij om de volgende onder-

werpen: de vrijmarkt, herinrichting Mariaplaats,

herbestemming Wilhelminakinderziekenhuis-terrein,

woningbouw in Utrecht en de onkruidbestrijding.

Vrijmarkt
De Wijkraad is verheugd dat er naar de vele klachten over de
vrijmarkt wordt geluisterd. Eén van de voorgestelde maatrege-
len houdt in een vergunningenstelsel voor commerciële
standhouders. De Wijkraad stemt daarmee in mits die plaatsen
voor handelaren duidelijk zichtbaar worden gemaakt en niet
voor woningen wordt toegestaan.Verder gaat de Wijkraad er
vanuit dat andere knelpunten, zoals de verkoop van alcohol,
wildplassen, reiniging en bescherming groen in goed overleg met
de bewoners worden aangepakt. De Wijkraad vraagt daarbij
vooral ook aandacht voor het tijdig en goed informeren van
bewoners over de te nemen maatregelen.
De Wijkraad adviseert de kermis op de Neude, die tegelijkertijd
met de vrijmarkt wordt gehouden, te stoppen. Naar de mening
van de Wijkraad voegt de  kermis niets toe aan de vrijmarkt.
De kermis trekt ander publiek aan en zorgt voor veel overlast
voor omwonenden en horeca-ondernemers op de Neude.
Daarmee slokt de kermis veel politie-inzet op die elders in de
stad beter gebruikt kan worden.
Al met al hoopt de Wijkraad dat de Vrijmarkt 2003 weer een
feest wordt voor iedereen.

Herinrichting Mariaplaats
De Wijkraad is redelijk tevreden met de voorstellen voor her-
inrichting van de Mariaplaats.. De Mariaplaats wordt door veel
verschillende mensen gebruikt met ieder hun eigen wensen, dat
maakt het niet makkelijk met voorstellen te komen die ieder-
een tevreden stellen. De plannen voor de herinrichting komen
grofweg neer op het volgende:
- het pleintje bij de pomp wordt vrijwel autovrij gemaakt;
- het fietspad het centrum uit verdwijnt;
- de rijbaan wordt flink versmald;
- aan de zijde van de Mariahoek komen overdwars parkeer 

plaatsen.
De Wijkraad is verheugd met het voorstel het pleintje bij de
pomp vrijwel autovrij te maken. Dat komt de sfeer van de oude
Binnenstad ten goede. Doordat op het pleintje parkeerplaatsen
verdwijnen moeten volgens de regel die het college hanteert er
elders in de Binnenstad parkeerplaatsen bijkomen. Dit kan
alleen daar in de buurt en daarom is in de plannen het over-
dwars parkeren opgenomen. Met de fietsersbond (ENFB) is de
Wijkraad van mening dat het in- en uitdraaien van auto’s leidt
tot een gevaarlijke situatie voor fietsers. Naar de mening van de
Wijkraad is het ook onnodig en daarom pleit zij voor ‘langs de
stoep’ parkeren. Het college zou om dringende redenen kunnen
afwijken van de regel dat geen parkeerplaatsen mogen verdwij-
nen of met de SHV (kantoor op de hoek
Mariaplaats/Catharijnesingel) onderhandelen over het gebruik

van de particuliere parkeerruimte.
De Wijkraad dringt bij het college aan op het snel realiseren
van de -gewijzigde- herinrichting. En adviseert dat op korte ter-
mijn er niet gestreefd wordt naar compensatie voor alle
parkeerplaatsen.

Herbestemming terrein Wilhelminakinderziekenhuis
Het blijkt dat op de toekomstige locatie van het Centrum
Maliebaan op het voormalige terrein van het
Wilhelminakinderziekenhuis de bestemming “ziekenhuis” is blij-
ven rusten. Dit heeft consequenties voor de bouwplannen die
men daar nu heeft. Er komt nu in een oud historisch deel van
het centrum wederom een bouwmassa die niet past in het bin-
nenstedelijk karakter. De Wijkraad heeft aangegeven hierover
zeer ongelukkig te zijn.

Woningbouw in Utrecht, dé Utrechtse opgave
De gemeente en woningbouwcorporaties hebben een overeen-
komst gesloten voor de komende jaren. Het voornaamste
accent zal daarbij liggen op herstructurering van de naoorlogse
wijken. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling
van goedkope en dure woningen in de wijken. Over de
Binnenstad staat in de overeenkomst weinig vermeld. De
Wijkraad wijst het college erop dat in het collegeprogramma
staat dat er aandacht moet komen voor woningbouw aan de
oostkant van de stad. Hiertoe rekent de Wijkraad ook de
Binnenstad. Door allerlei ontwikkelingen daalt nu juist het aan-
tal goedkopere woningen in de Binnenstad. Dit onder meer
door verkoop van huurpanden door particulieren, maar juist
ook door woningbouwcorporatie Mitros. De Wijkraad pleit er
bij het college voor dat op wijkniveau afspraken worden
gemaakt over het behoud van goedkope huurwoningen in de
Binnenstad.

Onkruidbestrijding
De Wijkraad had over de Waipuna-bestrijdingsmethode al eer-
der een positief advies uitgebracht. De Wijkraad kreeg feitelijk
alleen als antwoord dat deze onkruidbestrijdingsmethode, waar-
bij warm water wordt gebruikt, te duur is. Naar de mening van
de Wijkraad is deze motivering veel te beperkt. De huidige
methode, met borstels, veroorzaakt veel schade aan straatklin-
kers en stoepranden. Bovendien worden daarbij particuliere
eigendommen soms beschadigd en is het effect op sommige
plaatsen gering. Bij de Waipuna-methode is die schade aan de
straat er niet. Dit voordeel is in de motivatie niet meegenomen.
De Wijkraad vraagt alsnog te overwegen de Waipuna-onkruid-
bestrijding te gebruiken.

Arijan Doeser

HC ’s nachts
dicht

Hoog Catharijne gaat
’s nachts dicht. Zodra er
voldoende alternatieven
zijn gevonden voor de
groep die er nu slaapt en
alle juridische procedures
zijn afgerond, wordt het
winkelcentrum in de kleine
uurtjes op slot gedaan. In
de huidige overeenkomst
is vastgelegd dat de sta-
tionstraverse dag en nacht
geopend semi-openbaar
gebied is.
De gemeente en N.S. gaan
er van uit dat de zaak deze
zomer geregeld is.
Reizigers kunnen vanaf dat
moment ’s nachts alleen
nog ‘buitenom’ naar het
station. De toegang tot het
station wordt beperkt tot
mensen met een trein-
kaartje.
GroenLinks vindt de nach-
telijke afsluiting volkomen
in strijd met het Utrechtse
streven om het stationsge-
bied levendiger te maken.
Op het ogenblik dient HC
nog als slaapplaats voor
vele tientallen al dan niet
verslaafde daklozen.

Jeu de 
boulesbaan 

Buurtbewoners  wil-
len een jeu de boulesbaan
tussen de Zwaansteeg en
de Brandstraat, omgeving
Springweg. De kosten voor
de uitvoering zijn begroot
op 26.800 euro. De wijk-
wethouder neemt binnen
8 weken een besluit.
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Wijkraad adviseert gemeentebestuur:

Stop kermis op Neude tijdens vrijmarkt 
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Ondanks toenemende zorgen
over criminaliteit en parkeren zijn
bewoners van de Binnenstad in het
algemeen zeer tevreden over hun
buurt. Dit blijkt uit de Wijkenmonitor
2002, die eind december verscheen.
Meer dan de helft van de bewoners
ziet criminaliteit/drugsoverlast als het
belangrijkste probleem. 47 procent
voelt zich wel eens onveilig Dat was
twee jaar geleden nog ruim veertig
procent.Verkeersproblemen stonden in
2000 nog bovenaan het lijstje van
ongemakken. Zorgen daarover maken
zich nu 44 procent van de in totaal
14.800 bewoners, van wie tweederde
zelf geen auto heeft.
Drugsoverlast is niet toegenomen,
maar mishandeling, woninginbraken en
autokraken wèl.

De Binnenstad is een wijk van eenper-
soons-huishoudens (zeventig procent).
Gezinnen met kinderen maken er
slechts negen procent van uit.
Vijftigplussers zijn in opmars – van 
11 naar 13 procent in vier jaar -, maar
vormen nog altijd een relatief kleinere
groep dan in andere wijken.
Zwaartepunt ligt bij de groep van
18 tot 44 jaar.

Opmerkelijk is dat er sinds ’98 in de
Binnenstad 475 woningen zijn bijgeko-
men – na Leidsche Rijn en Noordwest
de grootste toename -, terwijl tegelij-
kertijd het aantal bewoners met
honderd daalde. Hoewel er dus al
zoveel alleenstaanden zijn, gaat de
‘gezinsverdunning’ kennelijk nog steeds
door.
In de Binnenstad wonen veel studen-
ten, en daarnaast een groeiende groep
hoog opgeleide, welvarende mensen.
Nergens in Utrecht zijn zo weinig laag
opgeleiden.

Sinds ’96 is er in de Binnenstad een
banengroei van 7.000 tot in totaal
42.800 arbeidsplaatsen. Ongeveer 
honderdduizend mensen komen er
dagelijks om te werken, te winkelen,
onderwijs te volgen of uit te gaan. Het
winkelbezoek bleef de laatste jaren sta-
biel.
Van de bewoners van het centrumge-
bied van de Binnenstad denkt 31
procent dat de buurt achteruit zal
gaan. In het woongebied nam de tevre-
denheid over het onderhoud van
straten en groen sterk toe. Daar staat
tegenover dat tweederde ontevreden is
over de parkeergelegenheid.

‘Kennis en talent vormen de sleutels
voor succes in de economie van mor-
gen. Utrecht heeft hiervoor een goede
uitgangspositie, met haar breed palet
aan scholen en kenniscentra.’

Willibrordus 
in de prijzen 

De St.-Willibrorduskerk in de
Minrebroedersstraat krijgt 1,7 miljoen
euro voor de restauratie van het rijks-
monument. Kasteel de Haar kreeg een
half miljoen.
Wethouder Monumenten Jan van
Zanen is buitengewoon in zijn nopjes
met het toegekende bedrag. "Dit is een
geweldig cadeau voor Utrecht’.
De subsidie is verleend in het kader
van de rijksregeling voor kanjerrestau-
raties. Dit zijn omvangrijke en kostbare
restauraties van grote rijksmonumen-
ten die dringend nodig zijn. De
gemeente Utrecht is niet bij machte
om de restauratiekosten van deze
rijksmonumenten volledig uit eigen
middelen te betalen.
Het is de tweede keer dat Utrecht in
de prijzen valt. Ook vorig jaar kregen
Kasteel de Haar en de 
St.-Willibrorduskerk al een bedrag toe-
gekend, maar dat was onvoldoende om
de restauratiekosten volledig te beta-
len. De restauratie van de
St.-Willibrorduskerk is al tien jaar aan
de gang. Stukje bij beetje wordt de
kerk opgeknapt en in oude staat her-
steld. Naar verwachting kan met deze
nieuwe kanjersubsidie het grootste
deel van de benodigde werkzaamheden
worden afgerond.

College trotseert
raadscommissie

Tegen het advies van de raads-
commissie in heeft het college besloten
een vergunning te verlenen voor de
bouw van zes woningen en een winkel/
bedrijfsruimte met opslag op de Kleine
Singel 35-37. De raadscommissie vond
het volume van het bouwplan te groot.
Het college is van mening dat afwijzing
van het poortgebouw tot een onge-
wenste vertraging/blokkering zou
leiden van aanpalende bouwprojecten.
Andere argumenten om toch mede-
werking te verlenen aan het bouwplan
zijn het woningtekort in de stad, de
vergroting van de vitaliteit van het
gebied  en de potentiële opbrengsten
voor de gemeente bij realisering van de

bouwplannen. Het bouwplan was al
eerder goedgekeurd door de commis-
sie Welstand en Monumenten.

Utrecht moet dé
woonstad worden

Met de bouw van comfortabele
appartementen en luxe woningen rond
het centrum en in het groen wil
Utrecht zich in de periode 2010-2030
profileren als dé kwaliteitswoonplaats
binnen de Deltametropool. De woning-
groei is bedoeld om midden- en
hogere inkomens beter aan de stad te
binden. Dit is dé hoofdkoers van de
Visie Wonen 2030 van het college van
b. en w. De komende 10 jaar staan in
het teken van de ontwikkeling van
Leidsche Rijn, de vernieuwing van de
naoorlogse wijken en van het
Stationsgebied.
Door  een tekort aan passende wonin-
gen vertrekken nu al vooral ouderen,
midden-en hogere inkomens en ook
jongeren uit de stad. Juist deze bevol-
kingsgroepen nemen in de toekomst in
omvang toe. ‘Daarom moet Utrecht
zich gaan richten op zowel woonmi-
lieus met een stedelijk karakter
(kwalitatief aantrekkelijke apparte-
mentsgebouwen met voorzieningen om
de hoek) als op woningen in een groe-
ne omgeving’.

Niet-verslaafden
tekortgedaan

De gemeente investeert verhou-
dingsgewijs te veel in voorzieningen
voor verslaafde daklozen. De niet-ver-
slaafden komen daardoor tekort. Dat
vindt het comité Utrecht onder Dak,
belangenorganisatie van de niet-ver-
slaafden.
Volgens wethouder Spekman is het bui-
tengewoon moeilijk nieuwe locaties
voor de opvang van daklozen te vin-
den. Er blijft daardoor een groot tekort
aan plaatsen.

Burgemeester 
leest poëzie

W.H. Gispen (rector magnificus
Universiteit Utrecht), kardinaal Simonis,
P.A.C. Beelaerts (oud-commissaris) en
burgemeester Brouwer dragen op don-
derdag 30 januari, half zes, in de kleine
trouwzaal het stadhuis hun favoriete
gedichten voor.Toegang gratis.
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Misdaad neemt toe,
tevredenheid ook

Ontmoetingsplaats
voor talent

Ondanks de economische tegen-
wind is het toekomstperspectief voor
Utrecht gunstig. Utrecht heeft onder-
scheidende kwaliteiten die grote
kansen bieden op de langere termijn.
Dat zegt het college in de nieuwe nota

"Economisch Profiel Utrecht 2010".
Diverse voorzieningen maken van
Utrecht een gastvrije ontmoetings-
plaats: winkels, horeca, congres- en
beursfaciliteiten, onderwijsinstellingen,
musea, theaters en andere culturele
voorzieningen. Deze combinatie van
branches is één van de peilers van de
Utrechtse economie.

Red

Red

Red

Red

Red

Red

Red



Als ik de pers moet geloven heeft de detailhan-

del in december recordomzetten geboekt. In

hoeverre dat voor al onze leden geldt kan ik niet

beoordelen, maar uit een aantal reacties kan ik

opmaken dat de consument de hand niet op de

knip heeft gehouden. 

Een welverdiende beloning, want het waren slo-

pende weken voor de Binnenstadswinkeliers en

hun medewerkers. Lange dagen door extra

koopavonden en in de maanden november en

december zelfs negen koopzondagen die overi-

gens niet allemaal even succesvol waren. 

Dat veel winkels in de Binnenstad en Hoog Catharijne de laat-
ste twee maanden van het jaar alle zondagen open zijn blijkt bij
velen nog onbekend. Hier ligt dus nog een mooie uitdaging voor
onze ondernemersvereniging, hoewel wij daar niet te veel ener-
gie in mogen steken, want ook Centrum Utrecht heeft nog
tientallen leden die om sociale en/of bedrijfseconomische rede-
nen tijdens de koopzondagen hun winkels gesloten willen
houden.

Bomenproject
Het was druk, maar wel heel gezellig. Goed verzorgde etalages,
vrolijke en sfeervolle aankleding van winkels en niet te vergeten
de fraaie feestverlichting. De politie heeft extra mensen ingezet
om de veiligheid te verhogen en ook de RHD verdient een
compliment voor het schoonmaken van ons winkelgebied en de
organisatie rond het ophalen van karton, papier en restafval.
De schitterende feestverlichting in het wandelgebied en de aan-
loopstraten wordt over het algemeen verzorgd door
ondernemers die in die straten zijn gevestigd.Alleen de verlich-
ting van de bomen langs de Oudegracht is een activiteit
waarvoor Centrum Utrecht zowel organisatorisch als financieel
verantwoordelijk is. Een kostbaar project dat wij slechts kunnen
voortzetten als wij er in slagen om meerdere sponsors te vin-
den. Dat hoeven overigens niet alleen ondernemers te zijn. Ook
bewoners of andere belanghebbenden nodigen wij van harte uit
om een verlichte boom, of een gedeelte daarvan, voor één of
meerdere jaren te adopteren.Voor informatie over dit bomen-
project kunt u contact opnemen met het secretariaat van
Centrum Utrecht.

Trieste Neude
Hoe gezellig en vrolijk de Binnenstad was, hoe triest bleek de
Neude. In navolging van de succesvolle Duitse kerstmarkten
heeft weer iemand een poging ondernomen om ook in Utrecht
een kerstmarkt te organiseren. Net als enkele jaren geleden
was deze kerstmarkt een grote mislukking. Kraamhouders die al
na korte tijd besloten om de handdoek in de ring te werpen,
een paar armoedige kermisattracties en een bezoekersaantal
dat op één hand te tellen was.
Met kromme tenen en hoofdschuddend heeft het bestuur van

Centrum Utrecht dit alles aangezien en zich afgevraagd hoe het
toch mogelijk is dat noch de betreffende initiatiefnemer, noch
de vergunning verlenende ambtenaar van de gemeente onze
ondernemersvereniging in de besluitvorming heeft betrokken of
om advies heeft gevraagd.Wij zijn er niet echt blij mee en het
doet ook het imago van een bruisende aantrekkelijke
Binnenstad geen goed.

‘Cursus rat’
Ik vraag mij wel eens af hoe dergelijke beslissingen tot stand
komen. Zijn hier werkelijk rationele afwegingen van voor- en
tegenargumenten gemaakt of is hier ondergronds politiek
machtsspel, gekonkel en onderlinge samenzwering aan vooraf
gegaan? Zonder iets te suggereren of iemand te beschuldigen
zou dat laatste mij niets verbazen. Het zal niet de eerste keer
zijn dat wij zoiets meemaken en daarom heeft Centrum
Utrecht, ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan, voor leden
en genodigden een snelcursus met een knipoog  georganiseerd.
De auteur Joep Schrijvers presenteerde tijdens een goed
bezochte en sfeervolle avond de cursus “Hoe word ik een rat”,
de kunst van het konkelen en samenzweren. Het was een gezel-
lige en leerzame bijeenkomst, waar bleek dat niet alleen onze
gesprekspartners binnen de gemeente, maar ook menig onder-
nemer wel iets “rattigs” in zich heeft. Omdat hij niet persoonlijk
aanwezig kon zijn werd de avond met behulp van een videopre-
sentatie ingeleid door onze wethouder van economische zaken
en financiën mr. J. van Zanen. Hij bleek zich goed te hebben
voorbereid. Niet alleen door het lezen van het boek van
Schrijvers, maar ook door Centrum Utrecht te verrassen met
een mooi cadeau, waardoor wij in staat zijn om de lampjes in
de bomen op de Oudegracht ook in december 2003 te laten
branden. Een geweldig geschenk waarvoor de hele Binnenstad
dankbaar mag zijn.

Lodewijk Osieck
Voorzitter Centrum Utrecht

Koopzondagen bij velen nog onbekend

Verval in de Zadelstraat

Dit was het kleinste cafeetje van Utrecht.

De laatste caféhouder was Kees van der

Wielen, bijgenaamd ‘de Chinees’.

Sinds mensenheugenis is het dichtgeplankt.

Jaar na jaar gaat het achteruit.

Centrum
Utrecht

De ondernemersvereniging

Centrum Utrecht zet zich in

voor een goed ondernemers-

klimaat in de Utrechtse

Binnenstad. Centrum Utrecht

behartigt de belangen van

ondernemers bij de gemeen-

te, neemt initiatieven voor

een aantrekkelijke Binnenstad

en geeft informatie aan haar

leden over actuele ontwikke-

lingen. Centrum Utrecht

heeft een afgevaardigde in het

bestuur van de Kamer van

Koophandel Utrecht en is lid

van het Platform Binnenstad

Utrecht (PBU).

Centrum Utrecht

(Visschersplein 160 H8)

Postbus 506

3500 AM  UTRECHT

tel. 2317438/2400717; fax

2304713
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Het werden meer dan vijftig volwassen
bewoners en een tiental kinderen. Een
drankje, een praatje en een mogelijk-
heid om een kreet op de muurkrant te
zetten.
Voorzitter Albert Luiks bedankte de
drukker voor het beschikbaar stellen
van zijn werkruimte. Daarna ging het
vanzelf: bewoners mengden zich,
gesprekken liepen makkelijk. Muziekje
op de achtergrond, drankje in de hand.
Een genoeglijke sfeer.

Na afloop stond er een groot aantal
suggesties op de muurkrant. Een aantal
daarvan is overgenomen voor dit arti-
kel:

Over de buurtborrel
‘Goed hoor, zo’n borrel’ 
‘Heel leuk initiatief. ’t Is leuk voor 
ons om iedereen een beetje te leren
kennen!’ 
‘Hartstikke goed idee, zo’n borrel, voor
herhaling vatbaar. Zoiets zouden we
misschien 1 keer per jaar moeten heb-
ben. Zou meer interactie en
‘involvement’ kunnen stimuleren’.

Over de woonomgeving
‘Met elkaar kunnen we zorgen dat de
vaak smoezelige Wittevrouwenstraat
wat schoner wordt (blijft). Introduceer
een Veeg- en sopoverleg'.
‘Ik kan me verschrikkelijk storen aan
alle dronken (spuiters) bij de
Wittevrouwenkade, ze zitten er vaak al
vanaf 9 uur. Smerige rotzooi en ook
niet veilig voor de kinderen gezien hun
onstabiele geestelijke toestand’
‘Opzomerbeurt in de buurt in
maart/april?’

Over het groen
‘Wat is er gebeurd met de door de
gemeente beloofde bomen aan de
oostkant Plompetorengracht?' 
‘Meer Groen! Al is het alleen maar in
bloembakken voor de ramen.’

Nieuwe ideeën
‘Wat dachten jullie van een buurtboot,
zoals de kinderboot? Nu en dan varen
over de grachten?’ ‘Goed idee’ ‘Enig!!’
‘Great!’ 'Graag wil ik meewerken aan 
’t oprichten v/e buurtcommissie 
(à la Breedstraat e.o.) om de

Conditietrainingen
voor volwassenen

Atletiekvereniging Phoenix en
Wijkwelzijnsorganisatie Cumulus orga-
niseren conditietrainingen voor
beginnende en lichtgevorderde hardlo-
pers en – loopsters.
Voor iedereen vanaf 20 jaar die geen
wedstrijdinspiraties heeft, maar wel wil
bewegen is dit de kans.
Een gezond lichaam is de wens van
iedereen.Wanneer je goed in je vel zit
voel je je over het geheel genomen
ook beter. Door te bewegen lever je
een positieve bijdrage aan je gezond-
heid en raakt je lichaam in een betere
conditie. Een conditie opbouwen is
één, maar een conditie behouden is
juist zo belangrijk.
Onder begeleiding van een zeer kundi-
ge trainer, wordt aan het
uithoudingsvermogen gewerkt, waarbij
het ook van groot belang is dat er ple-
zier in het bewegen is en blijft.
De conditietrainingen zijn 10 zaterda-
gen van 10.30 - 11.30 uur in en
rondom het Griftpark.
Informatie:Piet Callaars,
telefoon 294 30 33 en Linda Vermeer,
telefoon 275 95 41.

Senioren in beweging!

Je bent tussen de 55 en 65 jaar. Je
wandelt en fietst regelmatig. Je
zou nog wel wat meer aan je con-
ditie willen doen, het liefst in
groepsverband met leeftijdgeno-
ten. Een sport beoefenen lijkt je
wel wat, maar je weet niet goed
welke. En dan valt er een brief in
de bus: of we willen meedoen aan
het Galm Senioren Actief project.

Dit sportstimuleringsproject is een ini-
tiatief van de Werkgroep
Bewegingswetenschappen van de

Rijksuniversiteit Groningen, (financieel)
ondersteund door de provincie en
gemeente Utrecht. Het programma,
speciaal ontwikkeld voor senioren die
niet (meer) aan sport doen, bestaat uit
een introductiecursus van 12 weken,
waarin kennisgemaakt wordt met ver-
schillende takken van sport, en een
vervolgcursus van 30 weken. Op het
programma staan onder meer volley-
bal, basketbal, handbal, hockey, tennis en
badminton, maar ook conditie-oefenin-
gen en bewegen op muziek. De lessen
worden op verschillende locaties,
dagen en tijdstippen aangeboden, en als
je geen zin hebt om alleen te gaan mag
je iemand meenemen (die niet per se
tot dezelfde leeftijdscategorie hoeft te
behoren).

Inmiddels hebben m’n man en ik er al
een aantal lessen op zitten en we zijn
nog steeds enthousiast! Onze sportle-
rares, Linda, heeft elke les goed
voorbereid. Zo beginnen we altijd met
een warming-up, bestaande uit bewe-
gen op muziek. Daarna volgt het
oefenen van “de sport van de week”,
gevolgd door een wedstrijdje.Wij heb-
ben inmiddels al gebadmintond,
gehandbald en gehockeyd. Elke week is
het weer een verrassing wat er op het
“menu” staat! Er wordt flink gewerkt
in de les, maar er wordt uiteraard
rekening mee gehouden dat de één
wat meer kan dan de ander. Overbodig
te zeggen, dat er ook heel wat gela-
chen wordt! De deelnemers zijn
mensen uit onze eigen wijk
(Binnenstad), en de locatie, in ons geval
de gymzaal van het Stedelijk
Gymnasium, is voor iedereen snel te
bereiken.
Na afloop van de les wordt er nog
even nagepraat bij een kopje koffie of
thee.

Mijn man en ik weten nog niet of we
na afloop van de introductiecursus
doorgaan met de vervolgcursus of dat
we zullen kiezen voor een bepaalde
sport en die in clubverband gaan beoe-
fenen. De tijd zal het leren! Voorlopig
hebben we nog een aantal lessen in het
vooruitzicht en we zijn van plan om
daar met volle teugen van te genieten!

Annelies Smit

Voor meer informatie: Linda Vermeer,

sportcoördinator,

030 – 275 9541

e-mail: l.vermeer@wwocumulus.nl 

Workshops in de Leeuw

Na een succesvolle presentatie in Ekko 12 januari, starten we vanaf 3 febru-
ari weer met een nieuwe reeks workshops in Jongerenstudio de Leeuw.
Ook kun je er terecht om met je bandje te oefenen of misschien wel men-
sen tegen te komen om een bandje mee te vormen. Op de vrijdagmiddag is
er een bandcoach aanwezig.

maandag percussie 17.00-19.00 1€ per keer
maandag hiphop/rap 19.00-21.00 1€ per keer
dinsdag zang 17.00-19.00 1€ per keer
vrijdag bandcoaching 14.00-20.00 1€ per blok van 2 uur p.p.

We werken toe naar een presentatie op het festival in het Griftpark op zon-
dag 13 april. Jongerenstudio de Leeuw is een samenwerkingsproject van het
UCK en Cumulus. En is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar uit
de wijken Binnenstad, Noordoost en Overvecht. De studio bevindt zich in de
kelder van buurtcentrum de Leeuw in de Samuel van Houtenstraat 1.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ciske van Oosterhout 030-2759555
of mail naar x-pose@wwocumulus.nl.

belangen/issues van de buurt breder
dan alleen veiligheid te vertegenwoor-
digen.' 
‘Zoveel mensen die aan verschillende
kunstuitingen doen. Zouden we daar
iets mee kunnen gaan doen?'

Conclusie: een zeer geslaagde buurt-
borrel.

Marjon van Rooij
Cumulus opbouwwerk

Buurtborrel smaakt naar meer

Zo'n stille, grijze zondag. Zo'n zondag dat je je afvraagt of er über-
haupt nog een mens op straat gaat lopen. Het is fris, buiten.
Hoe verrassend is het contrast zodra je over de drempel van studio
Pascal in de Ridderschapstraat stapt.Al vroeg in de middag is er een
aantal actieve bewoners van preventiegroep Wolvenbuurt e.o. druk in
de weer met de voorbereiding van de buurtborrel. Er wordt gelachen,
er wordt gespeculeerd over het aantal bezoekers dat straks zal komen.



dat een aantal oudere klanten de win-
kel mijdt rond de pauzes van de
scholieren. Dat vindt Soepenberg
logisch. Hij heeft hen geadviseerd om
op een andere tijd te komen.
Ook de bedrijfsleider van de Plusmarkt
heeft geen klachten. Hij heeft sinds
kort, voor de algemene veiligheid in de
winkel, een veiligheidsman aangenomen
die vijf à tien leerlingen per keer bin-
nenlaat. Dat werkt prima; lekker
overzichtelijk. Op de vraag of zijn
omzet met de komst van het College
ook flink omhoog is gegaan, schudt hij
zijn hoofd. Het zijn kleine bedragen die
de leerlingen uitgeven. Het zorgt voor
een lichte omzetstijging, niet voor
torenhoge winsten.
Een oude rot in het vak is natuurlijk
De Goeij-Koot in de Nobelstraat, die
al zijn leven lang de leerlingen van het
Gregorius College uit de Nobeldwars-
straat over de vloer krijgt. Het
personeel staat een beetje raar te kij-
ken van de vraag naar hun ervaringen.
Iedereen is ogenschijnlijk zo op ‘de
bestorming’ ingespeeld (sinds 1936) dat
ze het zelf niet meer in de gaten heb-
ben.Tijdens de pauzes staat Kees, een
begrip bij de scholieren, bij de deur. Hij
hanteert de adequate tactiek, zes erin,
zes eruit! Ook bij De Goeij-Koot geen
klachten, echter wel een aantal opmer-
kelijke constateringen. Zo werd er in
2002 minder snoep verkocht dan het
jaar ervoor,VWO’ers besteden meer
geld dan Havisten en na de schoolva-
kanties wordt er in het algemeen door
de leerlingen meer geld gespendeerd.
Begint de campagne ‘snoep verstandig
eet een appel’ na jaren dan toch einde-
lijk zijn vruchten af te werpen?

Elles Paaijens

In zijn kantoor achter de winkel – het
eerste wat er opvalt is het verkorte
rooster van het Gregorius - vertelt
eigenaar Soepenberg van de Troefmarkt
stralend dat hij zeer tevreden is over
zijn nieuwe buren.Van meet af aan is hij
zeer duidelijk geweest; iemand die op
diefstal wordt betrapt verknalt het
voor de rest. De winkel gaat dan zon-
der pardon een hele week virtueel
dicht voor het hele Gregorius College.
En dat werkt volgens Soepenberg, want
hij heeft nog nooit iemand betrapt op
diefstal. De leiding van de school heeft
de winkelier goed voorbereid. Daar is
de supermarketeer in het bijzonder
over te speken. Zo krijgt hij iedere
week het rooster, surveilleert er een
leerkracht in de buurt van zijn winkel

en wordt er af en toe vanuit de school
geïnformeerd naar het reilen en zeilen.
Ook heeft Soepenberg ‘a license’ om
de schoolpas van een leerling in te
trekken wanneer hij deze van ontoe-
laatbare praktijken verdenkt.
De kleingrutter doet er op zijn beurt
werkelijk alles aan om het de scholie-
ren zo makkelijk mogelijk te maken.
Tijdens de pauze wordt een tweede
kassa voor de scholieren bijgedraaid en
het assortiment lekkernijen is aange-
past (dampende saucijzenbroodjes en
pittige stokbroodjes zijn het populairst
vandaag de dag). Zelf heeft hij zijn eigen
pauzes aangepast, want een oogje in
het zeil wordt er altijd gehouden, deze
alertheid zal nooit verdwijnen. Het
enige nadeel van zijn nieuwe klanten is

Nieuwe cursussen
Circus Jopie

Circus Jopie is in januari begonnen met
nieuwe cursussen, zowel voor volwas-
senen als voor kinderen en jongeren
vanaf 10 jaar.Voor volwassenen zijn er
opnieuw de  cursussen  Acrobatiek,
Ballon modelleren en
Circustechnieken. Nieuw zijn de cur-
sussen Grimeren van kinderen en
Circus voor ouder en peuter.
Voor kinderen en jongeren van 10-14
jaar is er een cursus Theater, waarin de
verschillende aspecten van theaterma-
ken en spelen de revue zullen
passeren.

Informatie 
030-234 08 10  
e-mail: info@circusjopie.nl 
bezoekadres: Begijnekade 1a

Schooljeugd snackt
naar saucijzen 

Sinds ruim vijfhonderd leerlingen van de tweede fase HAVO en VWO

van het Sint-Gregorius College les hebben in het voormalige Thorbecke

Lyceum op de Van Asch van Wijckskade worden de Troefmarkt in de

Noorderstraat en de Plusmarkt in de Voorstraat bestormd door hordes

jongeren. Om elf en één uur veranderen de supermarkten voor een dik

kwartier in snackende jongerenontmoetingsplaatsen.

Jonge onderzoekers in Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum organiseert in de voorjaarsvakantie activiteiten voor onderzoe-

kers en knutselaars.Voor alle workshops is aanmelden noodzakelijk, deelname kost 

4 euro per kind incl. toegang museum (030 - 2538028, di t/m zo 11.00-17.00 uur).

Hemelglobe. Sterren lijken speldenprikken in de hemel, terwijl ze in werkelijkheid op ver-

schillende afstanden van de aarde staan. Bekijk de sterrenkamer van het museum en maak

een hemelglobe waarop je alle sterren kunt zien.

Zondag 23 februari 12.30-14.00 uur en 14.00-15.30 uur.

Filmworkshop in samenwerking met 't Hoogt. Maak in het Universiteitsmuseum je eigen

tekenfilm en bekijk daarna de animatiefilm ‘Prop & Berta' in Filmtheater ‘t Hoogt.

De prijs is 10 euro voor kinderen en 6.50 euro voor volwassenen (begeleiding is niet ver-

plicht). Reserveren: alleen bij ‘t Hoogt, dagelijks van 14.00-17.00 uur en vanaf 20.00 uur 

030 - 2328388 of info@hoogt.nl. Dinsdag 25 en donderdag 27 februari 

14.00 uur (aanvang Universiteitsmuseum) - 17.15 uur (einde ’t Hoogt).

Planetarium. Maak een planetarium om te zien hoe de planeten om elkaar heen bewegen.

Woensdag 26 en vrijdag 28 februari 12.30-14.00 uur en 14.30-16.00 uur.

Red

foto:Elles Paaijens



de gemeenteraadsleden. De raad kan
bijvoorbeeld in wijken of buurten waar
grote projecten spelen werkbezoeken
afleggen of hoorzittingen organiseren.
Daarnaast kunnen alle fracties meer
zelf doen aan het onderhouden van
contacten in de wijken.

Wijkraden
Er zijn nu in  alle wijken wijkraden.
Vanaf het begin is het duidelijk dat er
onvoldoende geld en menskracht is om
deze te ondersteunen. Hoewel
GroenLinks een aantal bezwaren heeft
tegen het middel wijkraden, is het te
gek voor woorden als deze vanwege
gebrek aan ondersteuning hun werk
niet kunnen doen. Daarom hebben we
in onze tegenbegroting voorgesteld om
de middelen die vrijkomen door het
opheffen van de raadscommissies te
bestemmen voor de ondersteuning van
de wijkraden. Ook wil GroenLinks met
de vrijkomende middelen de
beheer/overleggroepen behouden.

Verklein de afstand 

Robert Giesberts, fractievoorzitter::
“De per 1 januari opgeheven raads-
commissies voor de wijken maakten de
lijn naar de gemeenteraad eerder lan-
ger dan korter. Zeker toen de
commissies vooral door plaatsvervan-
gende raadsleden bemenst werden. Er
werd meer over bewoners dan met
bewoners gesproken." GroenLinks is
van mening dat er andere, meer effec-
tieve mogelijkheden zijn voor het
contact tussen (actieve) bewoners en

Veto tegen benoemde
burgemeester

Leefbaar Utrecht
heeft met grote
boosheid kennisgeno-
men van het voornemen van de
demissionaire regering om het prille
experiment met een gekozen burge-
meester bij het oud vuil te zetten.

Leefbaar Utrecht vecht al vanaf haar
oprichting voor een gekozen burge-
meester. Na dit principe via de nieuwe
politiek een draagvlak leek te hebben
gekregen in Den Haag, waar het een
plaats had verworven in het Strategisch
Akkoord, moet nu geconstateerd wor-
den dat de gevestigde politiek op dit
punt weer terugkeert naar haar oude,
regenteske en opportunistische wijze
van besturen.

Eindelijk 
bezoekerskaart 

Goed nieuws voor de bewoners van
de Binnenstad bij de aanvang van dit
jaar...
D66 heeft jarenlang gepleit voor het
invoeren van een bezoekerskaart voor
parkeren in de Binnenstad. Deze is nu
eindelijk op 1 januari 2003 een feit.
Bewoners van de Binnenstad, met en
zonder auto, kunnen voor hun bezoek
een strippenkaart krijgen zodat ze niet
de hoge parkeertarieven hoeven te
betalen. D66 vindt al jaren dat, al is de
ruimte schaars, bewoners van de
Binnenstad ook bezoekers met een
auto moeten kunnen ontvangen.
Tegelijkertijd vinden we dat bewoners
zonder auto die wel eens een huur- of
leenauto gebruiken, ook gemakkelijk
moeten kunnen parkeren, - en dus niet
als ze even voor hun huis staan, veel
geld in de meter moeten gooien.Als in
het najaar de parkeernota in de
gemeenteraad van Utrecht wordt
behandeld, zal de D66-fractie hier
extra de nadruk op leggen.

Sonia Drannikova 
Fractiemedewerker 

een wens van de gemeente omdat het
ook voor bezoekers de leefbaarheid 
op straat verhoogt. De gemeente
betoogt dat de tarieven marktconform
moeten zijn.

Ben Nijssen

Leefbaar Utrecht had de hoop dat het
signaal dat op 15 mei door de kiezers
was afgegeven, blijvend zou worden
opgepikt door de oude politiek: neem
de burger serieus. Niets blijkt nu min-
der waar. Blijkbaar is het belangrijker
partijgenoten in het pluche te helpen
dan mensen het recht te geven te 
kiezen waar en bij wie de macht zou
moeten liggen.

Duidelijkheid dient met duidelijkheid
beantwoord te worden. Daarom
spreekt Leefbaar Utrecht zich bij dezen
uit nooit en te nimmer in Utrecht een
nieuwe burgemeester meer te accepte-
ren die niet rechtstreeks door de

bevolking gekozen is. Zolang Leefbaar
Utrecht in de gemeenteraad vertegen-
woordigd zal zijn, zal iedere nieuw
benoemde burgemeester bij aantreden
onmiddellijk geconfronteerd worden
met een motie van wantrouwen.

Leefbaar Utrecht roept hierbij alle
onafhankelijke lokale partijen op haar
voorbeeld te volgen en daagt alle
afhankelijke partijen, die op lokaal
niveau actief zijn, uit om alles in het
werk te stellen om Den Haag op dit
punt de oren te wassen.

Vincent Oldenborg, fractievoorzitter 
Broos Schnetz, partijvoorzitter 

Het parkeertarief in de garages 
J. Meijenstraat, Boekhoven, Korte
Nieuwstraat en Tuinstraat bedroeg in
2002 32.00 euro. Dat wordt dit jaar
verhoogd naar 40.00 euro en zal tot
2008 oplopen naar 72.73 euro.Voor
nieuwe huurders is het tarief voor dit
jaar direct verhoogd naar 59,79 euro
en zal in 2008 in de pas gaan lopen met
de tarieven voor de huidige huurders.
De verhoging wordt voornamelijkver-
dedigd met het argument dat de
garages recentelijk zijn opgeknapt.Voor
de garage J. Meijenstraat heeft deze
opknapbeurt weinig verbeteringen
opgeleverd. Het is er vaak vies en er is
nog steeds zoveel lekkage dat de vloer
blank staat. Opvallend is dat de huur-
overeenkomsten door het
parkeerbedrijf zijn omgezet in stallings-
overeenkomsten. Hiermee vervallen
alle rechten van de ‘stallers’ en de
plichten van de verhuurder. Dit is des
te wranger omdat je als huurder weinig
keus hebt vanwege het ontbreken van
alternatieven.
Er bestaan al langere tijd klachten over
het organisatievermogen van het par-
keerbedrijf. Het lijkt er op dat die deze
wil oplossen door nu de huur 3 maan-
den vooruit te laten betalen.

Parkeren voor bewoners is een open-
bare voorziening. Het moet mogelijk
zijn daar redelijke afspraken over te
maken. Parkeren in garages is tevens

Weerstand tegen hogere parkeertarieven

De tarieven voor het parkeren in garages gaan voor bewoners van

de Binnenstad sterk omhoog; in 5 jaar zullen ze meer dan verdubbeld

zijn. Reden voor bewoners van Wijk C om een kort geding tegen de

gemeente aan te spannen. De actie wordt door de SP ondersteund.

Meer aanhoudingen

De Utrechtse politie heeft in
2002 meer aanhoudingen verricht. Dit
is niet alleen te danken aan een nieuwe
werkwijze, maar ook aan het feit dat
de agenten meer tijd hadden dan in
2001, toen de mkz-crisis en de invoe-
ring van de euro veel inzet vergden.
Er waren in 2002 meer geweldsdelic-
ten, zoals straatroof, bedreigingen en
mishandelingen. De politie lost onge-
veer zeventig procent van de
geweldsdelicten op.

Reclamedoeken

Als de Winkel van Sinkel haar
toezegging gestand doet dan is zij bij
het uitkomen van dit nummer van de
Binnenstadskrant eindelijk begonnen
met het opknappen van het pand.Aan
de gevel hangt  al een tijdje een nieuw
reclamedoek, dit keer van een schoe-
nenmerk.Aan tien bouwsteigers in de
stad mogen dit half jaar dergelijke doe-
ken hangen, zo heeft het college
besloten.

Red

Red

Red



Focus
Maar de nieuwe strategie betekent meer dan
slimmer werken.Ad Heil: “We gaan ons,
samen met partners, focussen op zogenaam-
de “probleemwijken”. Deze wijken zullen
extra aandacht krijgen van een heel keten
van partners zoals gemeente-instellingen,
woningbouwcorporaties, Openbaar
Ministerie, enzovoort. In de overige wijken
van de stad wordt toezicht op een basisni-
veau gegarandeerd. Een basistoezicht dat
overal gelijk moet zijn. Bij deze aanpak is het
van cruciaal belang dat de keten-onderdelen
goed op elkaar aansluiten. Zo heeft het wei-
nig zin om boeven op te pakken als daarvoor
geen celcapaciteit beschikbaar is.Voor dit
soort hobbels moeten oplossingen gevonden
worden.Voor de Binnenstad verwacht ik
eigenlijk weinig verandering in de capaciteit
voor toezicht.We gaan ons wel meer richten
op normstellend optreden. Dat betekent dat
er bijvoorbeeld meer controles komen op
het gebied van verkeersveiligheid of openba-
re orde in de Binnenstad. De werkwijze van
Centrum Zorg Plus (extra politietoezicht 
tijdens de stapavonden), cameratoezicht,
Mountainbiketeam e.d. blijft gewoon
bestaan.”

De nieuwe veiligheidsstrategie van de Politie Regio

Utrecht heeft de afgelopen tijd veel in de belangstelling

gestaan. Hoofdboodschap van deze nieuwe werkwijze is

dat politieagenten ‘meer en beter boeven’ moeten van-

gen. In de Binnenstad zal naar verwachting de

concretisering van dit beleid enige invloed hebben op

de inzet van politietoezicht.“Het gaat om accentver-

schillen.We gaan ons nog meer richten op

repressief/normstellend optreden,”legt Ad Heil, dis-

trictschef Paardenveld, uit.

“De maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren dwin-
gen de politie zich te heroriënteren op haar taken.We vragen
ons hardop af wat nu sec onze kerntaken zijn. Het antwoord
blijkt eenduidig: we zijn enerzijds voor de bestrijding van crimi-
naliteit, anderzijds moeten wij de openbare orde handhaven.
Hier worden wij tenslotte ook op afgerekend.We zijn er als
politie niet voor om maatschappelijke problemen op te lossen.
Feitelijk horen bemiddelingen zoals bij huiselijk geweld, burenru-
zies en vele vormen van overlast niet tot onze taken en pakken
we die niet meer op. Dat hebben we jarenlang wel gedaan, maar
we komen tot de conclusie dat andere partijen als gemeente,
welzijn en woningbouwcorporaties hier hun rol moeten oppak-
ken. Daar waar strafrecht een rol speelt, komen wij om de hoek
kijken.” 

Consequenties
Dat betekent vooral dat we als politie zichtbaar en aanspreek-
baar in onze wijken moeten zijn en de criminelen die in onze
buurten wonen of opereren moeten kennen.Voor de wijkagen-
ten in de Binnenstad is dit overigens geen nieuwe aanpak. Ze
zijn immers, in tegenstelling tot vele andere politiegebieden,
voor 100% in hun wijk inzetbaar.Wel zijn ze vaak veel tijd kwijt
aan administratie. Onze winst zit dan vooral ook in slimmere
werkwijzen zodat wijkagenten, maar ook andere opsporings-
ambtenaren, goed ondersteund worden en daarmee meer tijd
op straat kunnen doorbrengen om normstellend op te treden.”

Slimmer werken
Sinds oktober kent de politie van de stad Utrecht een slimmere
manier van administratieve afhandeling. Daarvoor gebruikt zij
opsporingsassistenten. Deze mensen zijn vrijgemaakt om onder-
steuning te verlenen bij de afhandeling van winkeldiefstallen
voor de gehele stad Utrecht.Ad Heil: “Een politiekoppel haalt
de winkelboef op met een aangifteformulier dat de ondernemer
heeft ingevuld. De politieagenten dragen dit  over aan een
opsporingsassistent die de volledige afhandeling op zich neemt.
Het gevolg is dat de agenten meteen weer de straat op kunnen
om in de Binnenstad te surveilleren en geen tijd verliezen aan
administratieve rompslomp. In de toekomst hopen we meer
delictsoorten aan de opsporingsassistenten te kunnen overla-
ten, zoals de afhandeling van fietsdiefstallen en autokraken.”
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Wijkagenten Binnenstad &

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844

Alarmnummer: 112

Voetgangersgebied
voor voetgangers

De politie controleert sinds

enige tijd op het fietsen in het

voetgangers-/ winkelgebied.

Dit is verboden en staat dui-

delijk met verkeersborden

(wit bord met rode rand) aan-

gegeven. Inmiddels zijn

hiervoor de afgelopen maand

ongeveer 100 bekeuringen

uitgeschreven. Dit gebied is,

zoals de naam het al doet ver-

moeden, immers bestemd

voor voetgangers. Slechts

mensen met een ontheffing en

natuurlijk de hulpdiensten

genieten hier een voorkeurs-

maatregel en mogen zich hier

met paard, fiets, brommer of

auto begeven. De politie con-

troleert hierop overigens

alleen tijdens de openingstij-

den van de winkels tot een

half uur na sluitingstijd.

Politie Binnenstad meer normstellend

Tevredenheid over extra 
toezicht in december

In de maand december hield de politie meer toezicht op de diverse
extra ingelaste koopavonden en koopzondagen. De politiemensen
waren zichtbaar en aanspreekbaar (op de voet of op de bike) in de
Binnenstad aanwezig. Zij maakten veelvuldig contact met het
publiek en traden, waar nodig, repressief op. Bovendien hield zij
diverse controles op verkeer, overlast, autokraken e.d. en waar-
schuwden mensen die hun portemonnee of andere waardevolle
spullen niet goed opgeborgen hielden.

Resultaten
De inzet tijdens deze dagen resulteerde in de volgende resultaten:
• 30 aanhoudingen; voornamelijk van mensen die gesignaleerd ston-
den (en dus nog een straf moesten uitzitten of een boete moesten
betalen), wildplassen, openbare dronkenschap en het voorhanden
hebben van inbrekerswerktuigen.
• 296 bekeuringen; vooral voor verkeersovertredingen, fout parke-
ren, fietsen in het voetgangersgebied, wildplassen en het gebruiken
van drugs.
Zowel bezoekers als winkeliers hebben aangegeven deze extra toe-
zicht tijdens de drukke dagen erg op prijs te stellen.



Het kloostercomplex bestaat uit meerde-
re gebouwen die uit verschillende
tijdsperioden stammen en elk voor zich
bouwhistorisch interessant zijn. Er is een
oude kapel en een grote tuin, één van de
mooiste in de Binnenstad.

De fraters hebben van meet af aan aange-
voeld dat vastgoedontwikkelaars zeer
belangstellend zijn, en hebben daarom
zeer geruime tijd geleden al het gemeen-
telijk apparaat benaderd met de wens dat
de gemeente Utrecht een toekomstvisie
voor het complex zou ontwikkelen.Tot nu
toe is dat niet gebeurd.

Moderniteiten
In november heeft de Stichting Behoud
Lepelenburg en Omgeving een avond voor
donateurs en andere betrokkenen georga-
niseerd.
Duidelijk werd dat er in de buurt zorgen
leven over de toekomst van het gebou-
wencomplex. Menigeen denkt dat veel

cultureel waardevols zonder dat daar ver-
der naar wordt omgekeken verdwijnt in
moderniteiten van vastgoedontwikkelaars,
dat er verkeersaantrekkende functies in
het gebouw komen en dat door aankoop
van het pand van het zonweringsbedrijf in
de Herenstraat nr. 12, een doorgang
geforceerd wordt naar de fraaie tuin van
het kloostercomplex om die in parkeer-
plaatsen te herscheppen.
De fraters willen – alleszins legitiem – bij
verkoop een mooie prijs maken voor hun
gebouwencomplex. Per slot zullen zij
elders flink moeten investeren.Anderzijds
geven ze min of meer aan ook niet het
onderste uit de kan te hoeven hebben
indien het mogelijk is de gebouwen en de
tuin een toekomstige bestemming te
geven die recht doet aan hun bijzondere
karakter en geschiedenis.

Over het  toekomstig gebruik van de pan-
den circuleren in de buurt een aantal
ideeën, zoals  

januari

de grote grijze wolken

zijn traag vanochtend onderweg

ze komen uit het grijs

trekken over

en verdwijnen in het grijs

ik wist niet

dat er zo’n oneindig

aantal tinten grijs bestond

het wordt de kleur van deze dag

uur na uur zal zich vergrijzen

Oeke Kruythof
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Begerige ogen op ‘Herenstraat’
Vanuit kringen van vastgoedontwikkelaars wordt met zekere bege-

righeid vooruit gezien naar het moment waarop het Gregoriushuis met

zijn prachtige tuin op de markt komt. De Fraters van Utrecht gaan

wegens het ontbreken van aanwas van de congregatie verhuizen naar hun

klooster op de grens van Zeist en De Bilt, dat daarvoor vernieuwd en uit-

gebreid wordt. Het gigantische  complex tussen de Herenstraat, de

Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht komt dan vrij. Vermoedelijk

zal in de loop van 2003 een bouwvergunning verkregen worden. Het

moment van vertrek komt daarmee nabij.

• luxe appartementen, waarbij in beleid
en verkoopinformatie wordt aangege-
ven dat er niet al te zeer gerekend
moet worden op autoparkeerplaatsen
in de buurt,

• dependance (publieksruimte) van het
archief dat mogelijk in de voormaligee
rechtbank in de Hamburgerstraat wordt
gevestigd en waarvan nu al bekend is
dat daar een tekort aan ruimte zal ont-
staan,

• begeleid wonen, uitgaande van zorgin-
stellingen van gehandicapten,

• bejaardenappartementen met gemeen-
schapsruimten en een tuin die dienst
doet als ontmoetingsplaats,

• een combinatie van luxe appartementen
of bejaardenappartementen met kleine,
maar stijlvolle kantoren.

Op verzoek van de Stichting Behoud
Lepelenburg en het Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad heeft de raadscom-
missie voor Stedelijke Ontwikkeling op 14
januari over het Gregoriushuis gesproken.

In het bestemmingsplan staat dat de
gebouwen uitsluitend gebruikt mogen
worden voor culturele, religieuze en/of
woondoeleinden, waavan 1250 m2 uitslui-
tend voor woondoeleinden.

De plankaart maakt duidelijk dat de tuin
uitsluitend als tuin bestemd is.

Red

op zondag 12 januari werden leden van Gastheerschap en Cultuur rondgeleid door het kloostercomplex




