
Binnenstads
k

ra
n
t

recreatie

Periodiek voor de Binnenstad van Utrecht

Achtste jaargang, nummer 3, juni 2003

Water



Sprookje

Er was eens een tijd, dat de mensen het idee

hadden dat de economie alleen maar kon

groeien en dat ze ook persoonlijk steeds rijker

zouden worden.Vanuit die rooskleurige toe-

komstverwachting gingen mensen met

geleend geld aandelen en huizen kopen. Het

paste vaak maar nauwelijks bij hun financiële

positie van dat moment. Maar geen nood, de

bloeiende economie bood een zonnig perspec-

tief: men zou er dik aan verdienen want de

waardestijging zou de opgebouwde schuld en

de te betalen rente ruimschoots overtreffen.

Eindelijk zou men rijk worden.

Niet alleen particulieren maar ook onderne-

mingen werden door deze combinatie van

optimisme en begeerte naar rijkdom aange-

stoken.

Eén van die aangestokenen is FC Utrecht.

Op het hoogtepunt van economisch optimis-

me begon men aan de verbouwing, feitelijk

nieuwbouw, van hun stadion. Helaas vallen de

kosten van dat nog onvoltooide project hoger

uit dan gedacht. Bovendien zijn er inmiddels

andere tijden aangebroken want ook de eco-

nomische groei stokt. Een rampzalige

combinatie, die het stadionproject bedreigt en

zelfs tot het faillissement van FC Utrecht zou

kunnen leiden.

FC Utrecht bevindt zich nu dus in dezelfde situ-

atie als de particulieren en de ondernemingen

die door hun al te rooskleurige kijk op de eco-

nomische toekomst boven hun stand hebben

geïnvesteerd. FC Utrecht heeft in een poging

om zich uit de nesten te werken geld gevraagd

van de gemeente. "Te gek om los te lopen" zou

de algemene opinie zijn als een particulier of

een onderneming hetzelfde zou doen,"laat ze

hun eigen boontjes maar doppen".

Geldt dat niet ook voor de profvoetbalvereni-

ging FC Utrecht? Profvoetbal heeft zich toch

inmiddels tot een commerciële aangelegen-

heid ontwikkeld en FC Utrecht tot een

commerciële onderneming? Op niet mis te

verstane wijze is de pui van het deels voltooi-

de nieuwe stadion daarvan de getuige.

Overigens hoop en verwacht ik niet dat het

stadion onvoltooid zal blijven. Na voltooiing

zal het door zijn bestaan prominent de herin-

nering levend houden aan het sprookje dat

inderdaad een sprookje bleek te zijn.

Kees du Gardijn
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De Binnenstadskrant is 

mogelijk gemaakt met 

bijdragen van:

• Wijkraad 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
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bewoners die de Binnenstadskrant
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giro 245122
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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 en

Stichting Behoud Lepelenburg
Hiëronymusplantsoen 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
(Bewonersoverleg city project)
Postbus 5043
3502 JA  Utrecht, tel. 2522322

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

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

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

Welzijnsorganisatie Cumulus
bezoekadres Pahud de Montagne-
dreef 65-67, 3562 AB Utrecht
tel. 2758490; fax 2758499
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
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water ineens en kan het rioolstelsel dit
niet allemaal verwerken. Om te voor-
komen dat het bijvoorbeeld bij de
mensen thuis in de wc en wastafel
omhoog komt, zijn er nooduitlaten
gemaakt, de zogenaamde riooloverstor-
ten. In Utrecht zijn er ongeveer 180.
Dit zijn belangrijke bronnen van vervui-
ling omdat wanneer ze werken er
ongezuiverd rioolwater in het opper-
vlaktewater terechtkomt. Dat is vies en
kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid
van mens en dier.
Het is dan ook belangrijk andere
oplossingen te realiseren. Dat is een
taak voor de gemeente, want die heeft
de zorg voor de riolering, maar het
waterschap helpt wel mee.

Zonder water zou het leven in de stad
behoorlijk ingewikkeld en onaange-
naam zijn.
Het oppervlaktewater komt via de
Kromme Rijn en de Vaartse Rijn de
stad binnen.Via de spuisluis in Oog in
Al en ook de Weerdsluis gaat het
teveel er weer uit. Drinkwater gaat via
de riolering naar de zuiveringsinstallatie
en wordt dan gezuiverd weer op de
Vecht geloosd. Het meeste regenwater
komt via de riolering eveneens bij de
zuivering.
Slechts weinig regenwater krijgt in ste-
delijk gebied de kans in de grond te
worden opgenomen.

Bij hevige regenbuien komt er veel
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Wie in Utrecht in de gracht valt en een paar slokken water binnen

krijgt hoeft niet direct bang te zijn voor z’n gezondheid.Weliswaar

ontbreekt op het ogenblik precieze informatie over de kwaliteit van

het water – een groot onderzoek zit in de afrondingsfase – maar

zoveel is zeker dat je er niet automatisch ziek van wordt.

‘Gezond is anders’, zegt het waterschap De Stichtse Rijnlanden,

‘maar echt smerig is het zeker niet’. En de kwaliteit is duidelijk 

stukken beter dan zeg maar vijftig jaar geleden, toen een deel 

van de riolering van de Binnenstad nog rechtstreeks op de grachten

uitkwam.

Theo de Jong, dagelijks bestuurder van het waterschap, doet op deze

pagina uit de doeken hoe het met het water zit. Een buitje blijkt

prima, maar lange tijd keiharde regen is slecht voor de kwaliteit.

Baggeren is goed voor het water Baggeren is goed voor het water 

Het waterschap kijkt niet alleen naar
het water zelf, maar ook naar de
omgeving en naar de functie van een
bepaald water of gebied, bijvoorbeeld
de transportfunctie, of de natuurfunc-
tie. Het herstel van de singel is ook
voor water een goede zaak. Het bete-
kent meer berging. Daarbij is het ook
van cultuurhistorisch belang. De sin-
gels, het Zocherplantsoen en het water
verdienen bescherming.

Achterstand
Een groot probleem vormt de achter-
stand bij het baggeren. Er is een
natuurlijke aangroei en er is al lange
tijd niet meer gebaggerd vooral omdat
er te weinig mogelijkheid was voor
berging en verwerking. Op sommige
plaatsen is de bagger ook knap ver-
vuild. Oorzaken zijn lozingen in het
verleden en verder de riooloverstor-
ten, het wegverkeer, de uitspoeling van
landbouwgronden en de recreatievaart
(denk aan de teer en de anti-aangroei-
middelen zoals die voor schepen wordt
gebruikt). Om nog maar niet te spre-
ken over allerlei rommel die in het
water wordt gedumpt. Gigantische
afmetingen had de berg fietsen die het
waterschap begin dit jaar bij het
Smakkelaarsveld uit het water viste.

Er is intussen begonnen met het inha-

len van de achterstand bij het bagge-
ren. In 2008 moet dat klaar zijn in
Utrecht. Dan hoeft er nog slechts te
worden gebaggerd voor het gewone
onderhoud.Voorkomen moet worden
dat de nieuwe bagger die wordt
gevormd ook weer vervuild raakt.

Verkiezingen
Eind mei, begin juni zijn er weer verkie-
zingen voor een nieuw bestuur van het
waterschap. Die worden elke vier jaar
gehouden.
Anders bij deze verkiezingen is dat er
geen politieke partijen met kandidaten-
lijsten meedoen, maar iedere kandidaat
voor zichzelf campagne voert.
Er kan worden gestemd in vier catego-
rieën, ongebouwd (eigenaren van land)
gebouwd (eigenaren van gebouwde
zaken) bedrijfsgebouwd (bedrijfsbelan-
gen) en ingezetenen (iedereen ouder
dan 18 jaar die in het gebied woont).
De zetelverdeling tussen de catego-
rieën staat vast en ook de
kiesdistricten waarin gestemd kan wor-
den. Zie voor meer informatie de
website www.waterschapsverkiezin-
gen.nl 
of de website van het waterschap
www.hdsr.nl.

Theo de Jong



had kunnen worden ‘Dit komt in de
beste families voor’.
De eigenaren van de boten hebben nu
in zoverre hun zin gekregen dat er in
het najaar wel een inspraakprocedure
zal worden gestart en dat er tot die
tijd geen maatregelen worden geno-
men. Bij die inspraak zullen ook andere
belanghebbenden worden betrokken.
Immers zoals in de Waterkrant Utrecht
staat: er bestaan tegenwoordig meer
belangen dan een goede doorvaart. Op
het water wordt niet alleen gevaren,
maar ook gewoond! Er wordt geroeid
en gevist en er wordt langs gespeeld.
Singels, grachten en kanalen zijn ook
mooi om naar te kijken, langs te 

wandelen en te fietsen. En het water is
van belang om wat er groeit en bloeit.
Grachtenkaden en singels hebben een
grote cultuurhistorische betekenis. Elk
van die belangen stelt zijn eigen eisen
aan het water.
Mede daarom moeten er ook spelre-
gels worden opgesteld voor de
bezitters van boten. Die boten moeten
ook onderhouden worden en niet een
hele winter half gezonken in het water
liggen, maar ook niet op de kant
getrokken worden waardoor planten
worden vernield! 
De commotie rond de havenatlas heeft
ertoe geleid dat de eigenaren van
recreatieschepen en -scheepjes hun
krachten hebben gebundeld. Sinds kort
bestaat de Belangenvereniging van
Recreatievaart Utrecht (BRU)

Ben Nijssen en Jannet Vegter
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Van Zanen liet de storm van kritiek
rustig over zich heengaan, inclusief ter-
men als leugenaars en bedriegers, en

Cultuur per boot

Voor het vijfde seizoen zijn

opmerkelijke Utrechters uitgeno-

digd op zondagmiddag gids te zijn

tijdens een ‘culturele boottocht’.

De boot vertrekt om twee uur

vanaf de Stadsschouwburg en

keert daar binnen anderhalf tot

twee uur weer terug.

25 mei 
C.A. Baart de la Faille, van 1963 tot
1980 architect van de stad Utrecht bij
de dienst Openbare Werken voor de
Monumentenzorg.
Utrecht als monumentenstad
Berthe Kortenhoff-Neppérus, van 1974
tot 1999 lid Provinciale Staten en o.a.
sinds de jaren 80 voorzitter Stichting
Stadsontspanning Utrecht.
Herinneringen over Utrecht.Van een 
enigszins saaie tot een levendige stad.

1 juni 
Theaterfirma Growing Up in Public
met Daphne de Bruin, Don Duyns en
Paul Feld.
Blind date met Growing up in Public:
een geënsceneerde lezing van drie
gloednieuwe theatermonologen over
de erotiek van de betaalde liefde.
Geïnspireerd op het heetste stukje
Utrecht, de prostitutieboten op het
Zandpad langs de Vecht.

8 juni 
Yvonne Groeneveld, cabaretière,
25 jaar artistiek en zakelijk directeur
Werftheater Utrecht.
Cabaret en kleinkunst in Utrecht 
in vogelvlucht.
Montmartre op de Oudegracht‚. Ook
brengen we een kort bezoek aan het
Werftheater.

15 juni 
Saskia Kersenboom, antropoloog en
danseres.
De textuur van de tijd.

22 juni 
Carel Blotkamp, hoogleraar moderne
kunst Vrije Universiteit Amsterdam en
beeldend kunstenaar.
Blikseminslag. Bijzondere ervaringen.

29 juni 
Jos de Meyere, kunsthistoricus en
directeur van het Nederlands
Waterleidingmuseum spreekt over 
Normen en waarden van Utrechtse 
schilders in vorige eeuwen.

Vaargeld
10 euro / 65+ en CJP en U-pas 9 euro.

Kaartverkoop
Aan de kassa van de Stadsschouwburg,
maandag t/m zaterdag 
van 11 tot 19.00 uur.
En één uur voor afvaart.
Telefonisch reserveren 
van 11 tot 17 uur 030-2302023.

Woedende booteigenaren
Zelden zat de raadszaal dit voorjaar zo vol. Zelden werd er in die

zaal in zulke harde taal gesproken. Bezitters van recreatieboten waren

massaal ten strijde getrokken tegen wethouder Van Zanen en de

onder hem vallende Reiniging- en Havendienst. Hun woede gold de

zogenaamde havenatlas. Zonder enig overleg met de betrokkenen was

daarin bepaald dat alle recreatieboten langer dan zeven meter uit de

Utrechtse wateren dienen te vertrekken. Ze moeten maar ergens in

een jachthaven een ligplaats zien te vinden.

Sinds jaar en dag is het verboden zonder gemeentelijke ontheffing een

ligplaats in te nemen. De gemeente heeft het echter jarenlang laten

versloffen.

zei naderhand dat in de hitte van de
strijd over en weer wel eens iets
gezegd wordt dat beter niet gezegd
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Als we de kano terugbrengen,

zijn we doornat. Het is duidelijk

dat we de juiste slag nog niet te

pakken hebben. Liters gracht- en

singelwater scheppen we uit de

boot. Of het water schoon is,

betwijfelen we, maar er zit geen

luchtje aan. Of ruiken de onder-

weg geplukte seringen te sterk?

We vertrekken bij De Vergulde Craen,
aan het begin van de Oudegracht, en
peddelen richting Ledig Erf. Op straat
heerst de drukte van de zaterdagmid-

dag, maar op het water is het rustig.
Een enkele rondvaartboot, een motor-
bootje en wat eendenfamilies is alles
wat we tegenkomen.
Richting Twijnstraat worden de bomen
hoger en de werfkades groener.
Zachtjes valt de regen door het licht-
groene blad boven ons hoofd.
Vanuit de gracht varen we de
Tolsteegsingel op. Gelukkig zijn er geen
tegenliggers. De kant is hier bezaaid
met bootjes.Voor we de route door de
Binnenstad vervolgen, willen we even
de Minstroom verkennen, die tussen
het Hiëronymushuis en Altrecht, rich-
ting Wilhelminapark loopt.Te voet kun

je vanuit de Abstederdijk op het oever-
pad komen, maar het eerste stuk is
alleen per kano of roeibootje te berei-
ken. Hier vinden we puur natuur.
Eigenlijk is het meer een wildernis.Vlak
boven het water hangende bruggetjes,
braambossen en overhangende sering-
struiken langs de kant, boomstammen
en fietsen in het water versperren de
weg. Het wordt zo smal dat we niet
meer kunnen peddelen, en omdraaien
is ook niet mogelijk. Maar wat een
romantische huisjes staan hier links en
rechts! Bij de Rembrandtkade ligt een
tijdelijke dam in het water: verderop
wordt de beschoeiing vernieuwd. Het
is hier net breed genoeg om de kano
te keren.

Na de bochtige Minstroom en de
brede singel is de Nieuwe Gracht een
tam watertje. De werfkades zijn smal,
de deurtjes van de kelders laag.We
ontdekken een ondergronds haventje,
waar een roeibootje ligt te wachten op
de bewoner die hier over het water
wil wegvluchten. In de lange tunnel bij
Pausdam zitten een paar duiven te
kleumen in een nis. De Kromme
Nieuwegracht is weer een feest.Aan
onze linkerkant reiken de huizen tot in
het water, soms met een trapje of gan-
getje naar boven.Venetië is er niets bij.
Als de gracht zich opnieuw kromt,
richting Janskerkhof, kijken we nieuws-
gierig naar de ondergrondse
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Het water op

Naast mij in de rondvaartboot
van Schuttevaer twee Utrechtse
heren. De één woont al veertig jaar
in de stad en maakt voor het eerst
een rondvaart. De tweede doet het
van april tot en met oktober eens
per maand om de groei van de plan-
ten in het Zocherplantsoen te
kunnen volgen.
Ons tochtje zit er bijna op.
Als we onder de Viebrug doorvaren
- de 25ste brug die we passeren -
spreekt de gids de hoop uit dat we
hebben genoten.
Dat hebben we zeker.
Mijn ene buurman is verbaasd, wist
niet dat Utrecht zo mooi was vanaf
het water.
Mijn andere buur wist dat allang 
en is benieuwd hoe het plantsoen 
er de volgende maand uit zal zien.
En ik? Ik praat nog even verder 
met de schipper.
Hij vertelt me dat de rondvaart 
qua aantal bezoekers wedijvert 
met de Domtoren.
Hij zegt ook dat bezoekers zich vaak
verbazen over het vuil in de gracht
en dat één in het water gekieperde
vuilniszak een vuilvlek van wel tien
vierkante meter veroorzaakt.
Een grote wens van de 
fa. Schuttevaer is een faciliteit voor
gehandicapten om makkelijk per 
rolstoel op werfniveau te kunnen
komen.
Die moet er maar gauw komen
want Utrecht vanaf het water is 
wat mij betreft een aanbeveling 
voor iedere inwoner van de stad.
Voor toeristen trouwens ook! 

Toos Wits

Doornat, maar tevreden

woonkamer van het stalen huisje op de
hoek van de Drift. Een brandende
schemerlamp is alles wat we zien.

Via Drift en Plompetorengracht belan-
den we in de Weerdsingel.We slaan
linksaf, komen langs het Nijntjepleintje,
gaan onder de Weerdbrug en de
Zandbrug door en zijn, na twee uur,
weer op het beginpunt. Nat, moe en nu
al met spierpijn. Het was leuk, maar we
hebben duidelijk nog wat oefening
nodig, zeggen we tegen de kano-eige-
naar. Dat kan, is zijn antwoord, de kano
ligt bijna altijd klaar.

Marjan Heisterkamp
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Bezoekersaantallen naar

attractie, 2002 

Holland Casino 531.636

Maliebaanfestival 135.000

Vrijmarkt 275.000

HCC Computerdagen 106.000

Bluesfestival 215.000

Megafestatie 105.000

Domkerk 185.734

Centraal Museum/

Rietveldhuis 105.000

Vakantiebeurs 169.769

Motorbeurs 100.000

Spoorwegmuseum 150.700

Nederlands Filmfestival 90.000

Bron: Utrechts Bureau 

voor Toerisme, 2003

Toerisme is big business, zo ook in Utrecht. Niet

alleen profiteert de sector zelf, ook de aan toerisme

gelieerde sectoren zoals de detailhandel en het openbaar

vervoer plukken de vruchten.Volgens het Utrechts

Bureau voor Toerisme bezochten in 2002 zo’n 2,7 miljoen

mensen de stad. Hiermee staat Utrecht inmiddels op de

derde plaats - na Amsterdam en Rotterdam - van meest

bezochte Nederlandse steden.Toch zou het de stad nog

altijd aan een duidelijk toeristisch imago ontbreken.

Achter de bezoekersaantallen gaat een actieve promotie schuil.
Vooral sinds de laatste twintig jaar heeft het toeristisch beleid
van de gemeente duidelijker vorm gekregen. In deze aandacht
voor toerisme valt op dat de stad altijd op drie paarden heeft
gewed: het watertoerisme (de grachten en werven), het cul-
tuurhistorisch toerisme (de oude Binnenstad) en het zakelijk
toerisme (beurzen en congressen). Deze zogenaamde unique
selling points nemen ook in het gemeentelijk
Meerjarenprogramma Toerisme 2000-2004 een prominente plek
in. Bovendien wil het gemeentebestuur een verdere ontwikkeling
van het verblijfstoerisme. In het meerjarenprogramma wordt
afstand gedaan van het aantrekken van grote stromen toeristen
naar de stad en ingezet op het zogenoemde kwaliteitstoerisme.
Dagjesmensen zijn uiteraard nog altijd welkom, maar liever ziet
de gemeente bezoekers die een langere tijd voor de cultuurhis-
torische waarde van de stad willen uittrekken.

Museumkwartier
In deze accentverschuiving naar verblijfstoerisme heeft de
gemeente het Museumkwartier als dé trekker aangewezen.
Verder hoopt de gemeente met diverse zakelijke en culturele
evenementen de bezoeker langer dan een dag vast te kunnen
houden. In het bijzonder worden internationaal aansprekende
evenementen als het Nederlands Filmfestival en het Festival aan
de Werf als paradepaardjes naar voren geschoven. Karel V hotel
biedt bij dit alles een exclusief onderkomen voor de welgestel-
de toerist.

Bluesfestival
Tot zover het gemeentelijk beleid.Als we bezien waar de toe-
risten in werkelijkheid op af komen, wordt duidelijk waar de
stad haar aantrekkelijkheid aan te danken heeft (zie de tabel).
Bezoekers komen naar Utrecht vanwege de beurzen en massale
evenementen.Voor een groot gedeelte komt de toerist niet
eens in de oude Binnenstad, maar beperkt hij zijn gang tot de
passages van Hoog Catharijne en de Jaarbeurs. Bijna de helft
van alle grote publiekstrekkers zijn gesitueerd aan de westkant
van het stationsgebied. En degenen die wel de weg naar het his-
torische gedeelte van de stad weten te vinden, doen dit voor
een belangrijk gedeelte in het donker. Het bluesfestival en de
(nachtelijke) vrijmarkt hebben een enorm aanzuigende werking
op bezoekers van buiten.

Beeldvorming
Er zit dus enige spanning tussen de praktijk van het massatoe-

risme en de wens om vooral kwalitatief hoogwaardig verblijfs-
toerisme binnen te halen. Deze spanning komt ook naar voren
in de studie naar het imago van de stad Utrecht, verricht door
het adviesbureau Leisure and Arts Consulting. In antwoord op
de vraag welke activiteiten toeristen en dagjesmensen vooral
passend vinden voor een bezoek aan Utrecht, blijkt dat vooral
winkelen, uitgaan en een bezoek aan een beurs hoog scoren.
Slechts een kleine minderheid van de ondervraagden denkt bij
Utrecht ook aan een museum of een stadswandeling. Ook wen-
sen veruit de meeste  potentiële toeristen hooguit een dag uit
te trekken voor een bezoek aan Utrecht. Minder dan tien pro-
cent acht Utrecht geschikt voor een lang weekendbezoek.
Naast de bewondering voor de Domtoren en de sierlijke grach-
ten worden ook een tweetal schaduwzijden over de stad
uitgesproken. Op het gebied van veiligheid en vervuiling scoort
Utrecht in de ogen van de toerist onder de maat.

Openbare toiletten 
RonDom, het informatiecentrum gericht op het
Museumkwartier, herkent zich overigens maar gedeeltelijk in
het negatieve beeld over vervuiling en onveiligheid. Een mede-
werker benadrukt dat veel toeristen Utrecht juist als een
intieme en knusse stad beschouwen, zeker in vergelijking met
de grootste steden van ons land.Volgens RonDom zijn het
vooral dagjesmensen die vanuit de hoofdstad even een kijkje in
de provincie komen nemen.Wel wordt aangegeven dat toeris-
ten regelmatig klagen over het gebrek aan openbare toiletten in
de stad. Dat ook de gebrekkige hotelcapaciteit in het onderste
en middensegment een rol speelt in het uitblijven van groot-
schalig verblijfstoerisme, ligt voor de hand.Toch wijst het VVV
op een nog altijd toenemend aantal jaarlijkse hotelbezoeken in
de stad. Dit ondanks de sterke terugval van het toerisme uit de
Verenigde Staten. De belangrijkste groeimarkt van dit moment
vormt het aanbod uit Centraal-Oost Europa. Daarnaast kan de
stad sinds jaar en dag rekenen op een grote publieke belangstel-
ling uit Zuid-Europa, in het bijzonder Italië en Spanje.

Promotie
Aan het eind van haar studie geeft het adviesbureau de
gemeente ook nog een paar adviezen mee. In het bijzonder zal
de bekendheid met de historische waarden van de stad ver-
groot dienen te worden. Hiervan hebben potentiële bezoekers
nog onvoldoende weet.Anders gesteld, wil de gemeente de
stroom van toeristen - die zich nu nog naar het minst aantrek-
kelijke gedeelte van de stad verplaatst - daadwerkelijk
ombuigen, dan zal de historische binnenstad beter ‘verkocht’
dienen te worden. Ook bij de gemeente overheerst het gevoel
dat niet alle kansen optimaal worden benut.“De stad Utrecht
ontbeert een duidelijk en eenduidig imago”, zo kunnen we in
het meerjarenprogramma lezen.Toch is promotie alléén niet
voldoende. Het wegnemen van onveiligheid en vervuiling vraagt
namelijk om een concrete investering. Eén van de belangrijkste
toegangspoorten van de stad, het stationsgebied, geeft de cul-
tuurminnende vreemdeling nou niet direct het gevoel enige
dagen in deze stad te willen verblijven. Behalve misschien om
een reis op de vakantiebeurs te boeken.

Arend Odé
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Parking Utrecht
Een ding is zeker: over het parkeerbeleid zijn we het in Utrecht níet met elkaar

eens. Zelfs niet binnen één partij.Vorig jaar werd wethouder verkeer,Yet van den
Bergh, door haar eigen partij direct na het uitkomen van de parkeernota teruggeflo-
ten. Na lang dubben is er nu een nieuwe versie. Je zou verwachten dat een wethouder
bij zichzelf denkt ‘dat gebeurt me geen tweede keer’ en vervolgens komt met een
kristalheldere kijk op de toekomst. Helaas. Ze begint gewoon weer op te sommen:
meer parkeergarages en transferia, minder straatparkeren, parkeervoorzieningen
onder nieuwbouw, fietsenstallingen, taxistandplaatsen, touringcarvoorzieningen, rand-
stadspoor, enz. Ze laat vervolgens  in het midden hoe je al die zaken met elkaar in
verband brengt en hoe het zit met de financiering. Dat het veel geld gaat kosten zal
trouwens wel voor iedereen duidelijk zijn.
Yet heeft intussen een collega-wethouder, Jan van Zanen, die zijn politieke lot aan de
parkeergarage Lucasbolwerk heeft verbonden.Als in 2006 de eerste paal voor deze
peperdure voorziening niet is geslagen gaat hij uit de politiek, zo liet hij weten. Dat
wordt spannend, want de twijfel of die garage er wel moet komen groeit.Van de huidi-
ge garages staan er maar een paar meestal vol.Veel bezoekers van de Binnenstad
hebben langzamerhand eieren voor hun geld gekozen. Ze weten dat het een fortuin
kost om er te parkeren, en vonden andere oplossingen.
Naast het maken van keuzes en de financiering is de tijdsfactor van belang.Wanneer
doe je wat? Verbeter je eerst openbaar vervoer en maak je transferia aan de rand van
de stad of begin je met parkeergarages in het centrum? Als je vindt dat automobiliteit
een probleem is begin je dus met het eerste, maar in Utrecht begin je met garages in
het centrum. Maar de mensen die daar graag willen parkeren zijn pas tevreden als het
niets hoeft te kosten en ze zo weinig mogelijk hoeven te lopen.

Ben Nijssen

In de elf openbare parkeergarages in en rond de

Binnenstad is vrijwel altijd voldoende plaats.Alleen op

koopavond en op zaterdagmiddag ligt het moeilijker.

Bijna alle garages raken dan voor zeker tachtig procent

vol. De garage Jaarbeursplein daarentegen haalt op

geen enkel tijdstip een percentage van meer dan 52.

Deze gegevens staan in de Utrecht Monitor 2003. Het

is voor het eerst dat de Monitor informatie over de

bezettingsgraden naar buiten brengt.

Bij tellingen bleek dat in september 2002 tijdens  de dagelijkse
piekperiode van twee tot drie uur in de elf garages in totaal
1300 plaatsen vrij waren, waarvan zeshonderd in de
Jaarbeurspleingarage.
De garages La Vie en Stationsstraat halen een gemiddelde piek-
bezetting van 90 tot 95 procent. Een dergelijk gemiddelde
betekent dat de garage af en toe volledig wordt benut.
Het is duidelijk dat veel bezoekers van de Binnenstad geen
gebruik maken van hun auto, of hun auto elders neerzetten.Van
het transferium Westraven (600 parkeerplaatsen) willen ze –
anders dan de gemeente hoopte – weinig weten. . Op een
doorsnee werkdag staan er zo’n 25 auto’s.

Autokraken
Bijna alle parkeergarages komen voor op de lijst van twintig
locaties met de meeste autokraken, zo blijkt uit een notitie van
de gemeentelijke afdeling Bestuursinformatie. In de meeste
garages is het aantal kraken in 2002 afgenomen, in de
Springweggarage bijvoorbeeld van 307 tot 189 en in de garage
Jaarbeursplein van 610 tot 401. Maar er zijn ook garages met
een forse toename: Paardenveld van 199 naar 261, La Vie van 86
naar 122, Stationsstraat van 105 naar 205 en Kruisstraat van 68
naar 135. In de laatste gevallen gaat het dus om een toename
van bijna honderd procent. Het totale aantal autokraken in de
Binnenstad, dus op straat en in garages, was in 2002 ruim 3700,
vijfhonderd minder dan in 2001.Voor de hele stad was er spra-
ke van een daling van 19.837 tot 17.765.
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Meeste tijd volop plek in parkeergarages

Jaarbeursplein 40 49 52

Kruisstraat 76 97 93

La Vie 95 98 99

Moreelsepark 86 90 96

Paardenveld 48 80 95

Radboud 56 68 94

Rijnkade 72 98 100

Springweg 85 100 98

Stationsstraat 90 88 96

Vredenburg 77 100 100

werkdagen

14-15 uur 

koopavond

19-20 uur 

zaterdag

12-15 uur

bezettingsgraad

september 2002

Parkeergarage Springweg, vrijdag 9 mei ’s middags om half drie.
De vier bovenste parkeerlagen geheel leeg.
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keerssituatie bij de Monicabrug-
Nieuwekade op te lossen.Te denken
valt aan het verplaatsen van de ver-
keersdrempel. En voor de Jacobsstraat
vragen de omwonenden twee redelijk
volgroeide bomen aan om de uitstra-
ling te verbeteren. De bewoners maken
zelf een voorstel voor de verbetering
van het groen en overig stadsmeubilair.

Vervolg
We kunnen echter niet alles tegelijk
aanpakken. In het samenspel tussen
buurt en gemeente worden de boven-
staande zaken eerst aangepakt en in
het najaar worden de resultaten ervan
bekeken.Vervolgens kijken de gespreks-
partners naar nog resterende zaken,
zoals 'ongewenste' leegstand van
(huur)woningen. Daarbij hoort ook de
informatiebehoefte bij bewoners over
de gevolgen voor de buurt van het
gedeeltelijk afsluiten van Hoog
Catharijne. De buurtgesprekken in
Wijk C worden dus vervolgd.

Het heet allemaal 'gebiedsgerichte aan-
pak', ofwel buurtaanpak. Maar de
uitvoering verschilt per buurt. Esther
Jongeneel, de projectleider Integrale
veiligheid van wijkbureau Binnenstad,
bekijkt samen met buurtbewoners,
wijkagent, ondernemers, wijkwelzijns-
organisatie Cumulus en andere
betrokken partijen hoe het er in de
buurt voorstaat. In de ene buurt speelt
van alles, van verkeersoverlast tot
hangjongeren. Daar is intensieve aan-
dacht nodig, bijvoorbeeld in de vorm
van een kwaliteitskring die eens in de
twee maanden bijeenkomt. In een
andere buurt is het een stuk rustiger
en volstaat een buurtgesprek, zo´n
twee keer per jaar. Esther haalt de
betrokkenen bij elkaar, zodat we geza-
menlijk verbetermogelijkheden kunnen
bespreken en afspraken maken over
wie wat doet en op welke termijn.
Esther houdt de vinger aan de pols en
herinnert zo nodig mensen aan hun
toezeggingen. In de buurtaanpakken
heeft wijkbureau Binnenstad de regie-
rol. Bij de uitvoering draagt

wijkwelzijnsorganisatie Cumulus een
belangrijk steentje bij. Ook werkt
Esther veel samen met Hasan Genç, de
jongerenveldwerker die zich bezig-
houdt met jongeren op straat. Het
toverwoord is samenwerken: korte 
lijnen, onder het motto 'kennen en
gekend worden'. Een veilige, leefbare
buurt is het doel.

We kennen de volgende gebieden waar
de buurtaanpakken een of andere vorm
heeft gekregen:Wijk C,
Binnenterreinen Zuidelijke Oude Stad,
Twijnstraat/Zeven Steegjes,
Breedstraatbuurt en omgeving,
Vaartsebuurt,Winkel-wandelgebied
Vredenburg/Stadhuisbrug en omgeving,
Lange Nieuwstraat/Catharijnesteeg,
Mariaplaats en omgeving,
Janskerk/Nobelstraat,Wolvenbuurt. De
komende tijd beschrijven we per buurt
de aanpak. In dit nummer beginnen we
met Wijk C. De directe belanghebben-
den ontvangen regelmatig een
nieuwsflits met informatie over de aan-
pak in hun buurt.

van dak- en thuislozen en verslaafden,
het verkeer en de punten schoonma-
ken en -houden van de wijk.

Afspraken
Als resultaat van de gesprekken zijn er
verschillende acties uitgezet. Zo komt
er voor alle bewoners van de Binnen-
stad een bewaarkaartje met de
telefoonnummers voor verschillende
meldingen, zoals jongerenoverlast,
schoon, veiligheid en leefbaarheid. Ook
het verschijnen van dit artikel in deze
krant is een van de afspraken. Er wor-
den extra prullenbakken voor de buurt
aangevraagd.Voordat het actiepunt
'schoon' kon worden aangepakt, start-
ten de reinigingsagenten met hun
activiteiten. Zie elders in deze krant.
De buurtgroep zal bewoners aanspre-
ken op hun aanbiedgedrag van huisvuil.
Dit heeft namelijk ook invloed op het
aangezicht van de buurt en de zoge-
noemde veiligheidsbeleving. De buurt
vraagt de gemeente de onveilige ver-
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ijkbureau W
Buurtaanpak:
het werkt goed (samen)!
Veiligheid en onveiligheid hebben verschillende gezichten. De een
voelt zich veiliger als de buurt er netjes uit ziet, een ander voelt zich
onveilig als jongeren in de straat rondhangen. En waar de cijfers
(politiecijfers en meldingen bij het wijkbureau) aangeven dat in een
buurt veel verkeersoverlast is, geven bewoners er soms toch de 
voorkeur aan iets te doen aan zwerfvuil. Dat vraagt om een aanpak
op maat. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt per buurt gekeken 
wat de bewoners en ondernemers het belangrijkst vinden.

Buurtgesprekken in Wijk C
Aan de hand van twee buurtgesprekken peilde Esther Jongeneel, de 
projectleider Integrale veiligheid van wijkbureau Binnenstad, samen met
buurtbewoners, wijkagent, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus en andere
betrokken partijen de situatie in Wijk C. Dit past bij de gebiedsgerichte
aanpak, waarbij de gemeente onderzoekt wat de zogenoemde 
sleutelfiguren in de buurt belangrijke zaken vinden.

Praktische aanpak Wijk C 
Oost en West
Naast bewoners van de verschillende
buurten en de genoemde partijen
namen ook vertegenwoordigers van de
Kamer van Koophandel, Centrum

Maliebaan en de Zusters Augustinessen
deel aan de gesprekken.Tijdens de
beide gesprekken stond bij alle partijen
een praktische aanpak voorop.
Daardoor was er veel aandacht voor
concrete problemen, zoals de overlast

van de gemeente, die ook het budget
op tafel heeft gekregen om het
opknappen te betalen.
Wethouder Van Zanen: "Ik vind het
heel belangrijk om dit soort initiatieven
van mensen die wonen of werken in
onze stad, als het maar even kan te
ondersteunen. En het kan gelukkig snel,
dat vind ik helemaal mooi aan deze
aanpak. Het is goed voor de straat,
voor de levendigheid, ook goed voor
de klandizie van de ondernemers.
Daarmee is het dus goed voor de
stad."
Vanzelfsprekend blijven de Pyke Koch
straatlantaarns staan. Ze worden, waar
nodig, wel opgeknapt en gerepareerd.
Als alles volgens plan verloopt, zijn de
straten voor de zomervakantie klaar.

Nog voor de zomer start de gemeente
met de aanpak van de Korte Jansstraat
en de Domstraat. Nieuwe stoepen,
afvalbakken, fietsenrekken en een paar
bomen gaan deze straten weer de allu-
re geven die ze behoren te hebben.
Wethouder Economische Zaken, Jan
van Zanen, heeft dit aan de
Binnenstadskrant laten weten.
De ondernemers in deze straten maak-
ten zich al enige tijd grote zorgen over
de staat van de twee straten. Er is al-
lang niets meer aan gebeurd en dat valt
des te meer op, nu aan de ene kant het
Domplein en aan de andere kant het
Janskerkhof recentelijk zijn opgeknapt.
Na een brandbrief van de onderne-
mers aan de gemeente in december
vorig jaar heeft wethouder Jan van
Zanen onmiddellijk laten uitzoeken of
het mogelijk is om op korte termijn
iets te doen. Dat blijkt te kunnen zon-
der veel tijd te verliezen aan allerlei
plannenmakerij en inspraakrondes. De
gedreven inzet van de ondernemers is
daarbij van grote waarde. Ze zijn nauw
betrokken geweest bij de voorbereidin-
gen voor de aanpak in samenwerking
met de afdeling Economische Zaken

Wethouder van Zanen roemt initiatief van ondernemers:

Niet kletsen maar aanpakken

Wethouder Van Zanen



Als medewerker van Albert Heijn moet
je meer weten dan waar de koekjes
staan en hoe je de kassa bedient. Je
moet ook weten hoe je een winkeldief
aanhoudt en hoe ver je daarbij mag
gaan.Vorig jaar laaide de discussie op
rond een AH-medewerker die een win-
keldief niet alleen aanhield maar ook
nog een paar rake klappen verkocht,
nadat hij tegen de grond was gewerkt.
De wet is hier duidelijk over: alleen de
politie mag geweld gebruiken en alleen
de rechter mag een straf opleggen. Je
kunt wel begrip hebben voor de moei-
lijke situatie waarin zo’n medewerker
zich bevindt. Je hoeft geen loopje met
je te laten nemen, maar je moet wel
uiterst beheerst te werk gaan. Daarom
waardering voor de medewerkers van
de AH-vestiging in Hoog Catharijne, die
op 1 februari dit jaar een lastige win-
keldief aanhielden volgens het boekje.

De 31-jarige G.C. stopte die dag een
pak koekjes in zijn tas en een blikje
chocolademelk in zijn jaszak en liep
zonder te betalen langs de kassa’s naar
de uitgang. De servicemedewerker die
dit zag, vroeg hem mee te gaan naar
het kantoor. Eerst weigerde de man
mee te gaan, vervolgens weigerde hij
het kantoor in te gaan. Met veel over-
redingskracht lukte het toch de man
het kantoor in te krijgen. Daar gaf hij
de spullen af.Volgende stap was het
intikken van de aangifte.Terwijl de
medewerker hiermee bezig was, dacht
de man te kunnen ontsnappen. Hij
sloeg de AH-medewerker op zijn hoofd
en liep met volle vaart de deur van het
kantoor uit de scharnieren. Collega’s
die ter plekke waren, pakten de man
vast en er ontstond een worsteling. De
medewerkers slaagden erin de man in

de houdgreep te houden.Toen ze de
man in bedwang hadden, beet de man
zowel de ene als de andere medewer-
ker in de arm en sloeg hij een van hen
in het gezicht. De AH-medewerkers
bleven daarop binnen hun boekje: ze
bleven de man in bedwang houden en
gebruikten zelf geen onnodig geweld.

De man zag dat anders. Hij had hele-
maal niets gestolen, beweerde hij voor
de rechter. En toen hij de spullen had
afgegeven, kon hij toch wel weggaan. En
toen hij wilde weggaan, sprongen de
medewerkers van Albert Heijn boven
op hem.“Ze wilden me doden, ik stikte
zowat. Ik was een beetje in coma”,
hield hij de rechter voor. En over dat
bijten merkte hij op:“Ze duwden hun
arm tegen mijn mond maar ik heb niet
gebeten”. De bloeduitstortingen vertel-
len een ander verhaal.

De officier van justitie eiste vier maan-
den geheel onvoorwaardelijk.“Dat u
een diefstal wilde plegen is al erg
genoeg, dat u zich op deze wijze verzet
tegen uw aanhouding maakt het alleen
maar erger. Bovendien heeft u docu-
mentatie. U heeft eerder boetes
gekregen voor winkeldiefstal, u heeft
gezeten voor diefstal met geweld en in
Roermond staat er nog een zaak tegen
u open. Ik vind dat u nog even vast
moet blijven.” Zoals gebruikelijk was
het laatste woord aan de verdachte.
“Het zijn allemaal leugens”, hield hij vol.
De rechter was het daar niet mee eens,
achtte de diefstal met geweld bewezen
en legde drie maanden gevangenisstraf
op onder aftrek van het voorarrest.
Daarmee was de politierechterzitting
van zomaar een maandagochtend in
maart gesloten en kan dit akkefietje
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Gemeente, politie en justitie 
werken nauw samen aan de 
veiligheid in de stad en de regio.
Preventie helpt, maar kan niet 
alle criminaliteit voorkomen.
In deze rubriek belicht het
Openbaar Ministerie zijn werk:
de afdoening van strafbare feiten.

Aanhouden vraagt om 
kordaat en beheerst optreden

voor de medewerkers van Albert Heijn
hopelijk ook worden afgesloten.

Op deze zelfde ochtend staan verschil-
lende junks en winkeldieven op de rol:
veel verdachten staan terecht, omdat
ze zich niets aantrekken van het ver-
bod om zich in en rond Hoog
Catharijne en het stationsgebied of in
de parkeergarages op te houden. En de
feiten spreken voor zich: diefstal van
een pannenset uit V&D, truitjes uit
V&D, sieraden uit de Bijenkorf, een

broek uit de Bijenkorf, een autokraak
in de Boothstraat, fietsendiefstal in de
Damstraat, vernieling van de betaal-
automaat bij de parkeergarage op de
Springweg, diefstal van een zakje cho-
coladerepen uit dezelfde Albert
Heijn… veertien zaken met een veel-
voud aan gedupeerden. Het lijkt
misschien dweilen met de kraan open,
maar dat weerhoudt politie en justitie
niet te doen wat ze moeten doen:
opsporen, dagvaarden, berechten en
straffen.

Leefbaarheidsbudget
toegekende aanvragen

In de periode maart en april 2003 zijn
de volgende aanvragen voor het leef-
baarheidsbudget goedgekeurd:
• Bijdrage aan het jaarlijkse buurtfeest

van Buurtvereniging Margriet
• Bijdrage aan de 'gemeenschappelijke

huiskamer' van buurthuis de Sjuut
• Schilderen van de palen in de Pastoor

van Nuenenstraat/hof
• Bijdrage bij de afsluiting van de achter-

paden bij de parkeergarage Jan
Meijenstraat

• Muziek open dag op 10 mei in de
Pandhof Sinte Marie

• Onderhoud van de tuin van de
Pandhof Sinte Marie

• Aanpassingen van een strook ten
behoeve van touringcars op de
Catharijnesingel

• Onderhoud van het groen van de 
NV-Huistuin

• Aanpassing van de autoblokkering en
het straatwerk bij de Zandbrug-
Nijntjeplein

Voor het aanvragen van een bijdrage uit
het leefbaarheidsbudget kunt u terecht
bij het wijkbureau.

Tot 1 juli is er voor elke wijk, dus ook
voor de Binnenstad, financiële ruimte
gereserveerd om twee Rechten van
Initiatief te honoreren. Na die datum
kunt u nog steeds een aanvraag indie-
nen, maar dan geldt: wie het eerst
komt, die het eerst maalt en het bud-
get is niet onbeperkt!
Via het Recht van Initiatief kunnen
bewoners een aanvraag indienen bij het
wijkbureau, voor het realiseren van een
plan dat de woonomgeving verbetert.
In dat plan beschrijft u hoe u zelf aan
de uitvoering en het beheer meewerkt.
Meer informatie leest u in de gemeen-
telijke folder Recht van Initiatief, die bij
het wijkbureau te krijgen is.

Om u een idee te geven van de moge-
lijkheden, volgen hier drie voorbeelden,
waarvan de afhandeling en uitvoering
nu nog lopen:
• Op initiatief van een aantal bewoners

van de Springweg en omgeving wordt
binnenkort in de semi-openbare tuin
van hotel Karel V een jeu de boules-
baan officieel in gebruik genomen.

• Onlangs heeft het college van burge-
meester en wethouders positief
beslist op een aanvraag van speel-
voorzieningen voor Wijk C: een extra
speeltoestel in de Oranjehof en een
tafeltennistafel in de Waterstraat. In
verband met het aanvragen van een
bouwvergunning start de uitvoering
over ongeveer drie maanden. Het
plaatsen van een voetbalkooi bleek
helaas niet mogelijk, vooral door
ruimtegebrek.

• In de Van Asch van Wijcksstraat is in
2002 een langlopend initiatief toege-
kend. Het gaat om een vrij

ingrijpende herinrichting met als
hoofddoel een pleinachtige uitstraling.
Hiervoor loopt nu een procedure om
het bestemmingsplan te wijzigen.
Hopelijk start de uitvoering nog dit
jaar.

Voor het indienen van een aanvraag
voor het Recht van Initiatief kunt u
contact opnemen met het wijkbureau.

Recht van Initiatief: Mogelijkheden om uw
woonomgeving te verbeteren



wijkagenten, de speciale jeugdagent en
het wijkbureau intensief samen.
Het rapport met de beschrijving van
de jongerenoverlast en de werkzaam-
heden van de jongerenwerkers ligt er
nu. Maar de JOS-aanpak in de Binnen-
stad is en blijft sterk in ontwikkeling.
Zoekend naar oplossingen praten en
denken allerlei mensen mee, zoals por-
tiers en eigenaren van de coffeeshops
en jongerenwerkers uit de andere wij-
ken. Het belangrijkste is dat de huidige
werkzaamheden van de verschillende
betrokkenen elkaar versterken, door-
dat ze worden gebundeld. Zo is er ook
een link gelegd met de buurtaanpakken
in de Binnenstad (zie artikel over

buurtaanpakken). Het rapport geeft
diverse aanbevelingen die inmiddels al
voor een deel zijn uitgevoerd. De prak-
tijk toont aan dat het goed werkt,
waardoor we de JOS-aanpak nu verder
kunnen uitbouwen met het verminde-
ren van jongerenoverlast als
gemeenschappelijk doel.
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In de Binnenstad was dat tot nu toe
anders. Omdat hier weinig jongeren
wonen, was er geen JOS-aanpak. Maar
al wónen er weinig jongeren, ze verblij-
ven er wel! Het zijn jongeren die naar
de Binnenstad komen voor de coffees-
hops, de levendigheid en om eenvoudig
wat rond te hangen, omdat ze zich in
hun eigen wijk vervelen. En daarbij zijn
ze door hun gedrag regelmatig een
doorn in het oog van bewoners en
ondernemers. Sinds kort heeft ook de
Binnenstad een JOS-aanpak die al tij-
dens de ontwikkeling ervan resultaten
heeft geboekt.

Een tijdje terug is hij al met een foto in
de Binnenstadskrant voorgesteld:
Hasan Genç, de ambulant jongerenwer-
ker en -coördinator van Cumulus. In
opdracht van de gemeente richt hij
zich speciaal op rondhangende jonge-
ren in de Binnenstad. In drie maanden
tijd hebben Hasan en zijn collega's
groepjes van in totaal zo´n vierhonderd
jongeren op hun favoriete hangplekken
in kaart gebracht en aangesproken. Het
gaat om jongeren tussen 13 en 22 jaar
die zich veelal in hun eigen wijk verve-
len. Inmiddels heeft Hasan enkele
activiteiten voor hen opgezet, zoals
voetbaltoernooien, fitness workouts,
het opnemen van een CD en een wijk-
team waarin jongeren andere jongeren
in de wijk opzoeken, aanspreken op
hun gedrag en verwijzen naar activitei-
ten. De jongeren komen vaak naar de
Binnenstad voor een joint in een van
uit de coffeeshops. Zijn ze te jong om
in een coffeeshop een joint te gebrui-
ken (onder 18 jaar), dan doen ze dat
op straat. Daarbij laten ze troep achter
en maken lawaai. Een groot deel van
deze jongeren is bekend bij de jonge-
renwerkers. Zij spreken de jongeren
aan op hun gedrag en bekijken welke
activiteiten de overlast door deze
(jonge) groep verminderd kan worden.
Daarbij werken de jongerenwerkers,
het opbouwwerk van Cumulus, de

Spreekuur 
wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad,Yet van
den Bergh, houdt elke maand spreek-
uur in het wijkbureau. Met de
wethouder bespreekt u zaken die
alleen het gemeentebestuur of de poli-
tiek kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als
u ideeën hebt voor de toekomst van
uw buurt of straat en die aan de wet-
houder wilt laten weten.
Wilt u de wijkwethouder spreken? Het
eerstvolgende spreekuur is op 28 mei,
van 9.00 tot 10.00 uur. Maak dan zo
snel mogelijk een afspraak bij uw wijk-
bureau.Voor het spreekuur op 25 juni
kunt u tot 19 juni een afspraak maken.

Dus:
Het spreekuur van de wijkwethouder
is wel voor:
• uitwisselen van ideeën over uw buurt

of straat
• meedenken over plannen voor de

wijk
• praten over de gevolgen van beslissin-

gen voor uw buurt of straat

Het spreekuur van de wijkwethouder
is niet voor:
• melden van vuil op straat
• klagen over overlast van jongeren 

op straat
• vragen over het opknappen van een

pleintje, een deel van een straat en
dergelijke

• melden van losliggende stoeptegels
en overhangende struiken

Dit soort zaken meldt u bij het wijkbu-
reau. Het wijkbureau zorgt dat dit
wordt aangepakt.
Hebt u een probleem of klacht meer-
dere keren bij het wijkbureau gemeld
en is het nog niet opgelost? Of heeft
de gemeente het volgens u niet juist
opgelost? Dan is het ook mogelijk dit
met de wijkwethouder te bespreken.

Reinigingsagenten 
officieel in functie

Wijkbureau Binnenstad

U hebt vragen over de gemeente of

over zaken die spelen in de wijk. U hebt

een idee om dingen in uw straat of

buurt te verbeteren. U hebt een klacht

over het onderhoud van een speelplek,

of over straten en groen. U hebt een

plan om uw buurt te verbeteren en

hiervoor is geld nodig.

Kom, bel, fax of e-mail naar uw wijkbu-

reau. U kunt hier ook terecht om een

afspraak te maken voor het maandelijk-

se spreekuur van de wijkwethouder.

Wijkbureau Binnenstad

Drift 10, 3512 BS Utrecht

telefoon 286 39 60, fax 286 39 66

e-mail binnenstad@utrecht.nl

open: ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur

De reinigingspolitie in Utrecht is een
feit. Op 21 maart 2003 werden zes rei-
nigingsagenten officieel beëdigd als
BOA (Bijzonder Opsporings
Ambtenaar).Vanaf die datum zijn zij op
straat te vinden om (onder andere) op
te treden tegen het te vroeg, te laat en
verkeerd aanbieden van afval. In eerste
instantie gaan ze informerend en waar-
schuwend te werk. Na half juni kan een
overtreding bekeurd worden met een
boete van (minimaal) € 46.00.
Uiteraard wordt er niet zomaar
bekeurd.Alle Utrechters kregen begin
mei een informatiefolder in de bus,
waarin alle afvalregels nog eens op een
rijtje staan. Hebt u de folder gemist?
Hij is nog te krijgen, onder andere bij
het wijkbureau.Vanaf juni veranderen
de mondelinge waarschuwingen in gele
kaarten. U hoeft dan nog steeds niet te
betalen. Halverwege de maand juni
krijgt u bij een overtreding geen waar-
schuwing meer, maar een boete en dan
kost het u dus minimaal € 46.00.
De reinigingspolitie is al veel langer een
wens van de Utrechtse gemeenteraad.

Steeds meer Utrechters storen zich in
toenemende mate aan de overlast van
verkeerd aangeboden afval. De
gemeenteraad heeft de reinigingspolitie
daarom als een van de speerpunten
opgenomen in het collegeprogramma.
Voorlopig gaan de agenten zes man
sterk de straat op. Deze formatie
wordt op korte termijn uitgebreid tot
tien agenten.

JOS-aanpak boekt al snel resultaat:

Minder overlast in Binnenstad 
van jongeren op straat

De andere wijken hadden hem al: een JOS-aanpak. JOS staat voor

Jongeren op Straat, die rondhangen in de buurt waar ze wonen en daar

regelmatig voor overlast zorgen. De veldwerkers van wijkwelzijnsorgani-

saties en de wijkagenten in de andere wijken kennen die jongeren goed

en werken aan het verminderen van de overlast.
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Kunstenaressen 
uitgelicht
Vrouwelijke kunstenaars, waar doen ze
het en waar doen ze het mee? is de
titel van een expositie die van 1 juni
tot en met 6 juli in de Utrechtse
Nobelstraat 12a bij Genootschap
Kunstliefde gehouden zal worden.
Negen vrouwen zijn met de camera
gevolgd terwijl ze in hun atelier aan het
werk waren.Tijdens de tentoonstelling
is naast het eigenlijke werk van elke
kunstenaar ook een filmpje te zien
over dat werk. Er is te zien hoe er met
kleurpotlood, emaille, rubber, brons,
keramiek, hout, textiel, fotografie en
staal gewerkt wordt.
Elke discipline heeft zijn eigen omge-
ving: staal vraagt om een werkplaats,
kleurpotlood heeft niet meer dan een
huiskamer nodig, het maken van hout-
sneden vraagt om een drukpers.
Waarom heeft de ene kunstenaar nu
een fascinatie voor kleurpotlood en de
ander voor rubber? Waarom de keuze
voor dat materiaal? De korte filmpjes
geven hierop een antwoord.
Deelnemende kunstenaars zijn:
Henriëtte Boerendans, Mirjam Bührer,
Karen Ebert,Yvette Goené, Ineke

Goos, Louise Hessel, Margriet Luijten,
Lenie Venne en Marion Wagenvoort.

Schiller theater nu
schildertheater
Het Schiller theater is tot eind juni
weer open, nu als ‘schildertheater’.Wie
binnenloopt, kan de Utrechtse kunste-
naar Leon Keer bezig zien met het
maken van schilderingen op een for-
maat van bijna acht vierkante meter.
‘Het publiek zal kunnen ervaren hoe
het creatieve denkproces van de kun-
stenaar wordt omgezet in het
scheppen van nieuw werk’, zo meldt
een persbericht.

Volksbuurtmuseum
zou te duur zijn
Voor de tweede maal probeert wet-
houder Gispen het Volksbuurtmuseum
weg te bezuinigen. Hiermee negeert hij
niet alleen de raadsfracties, die bij ver-
schillende gelegenheden hun steun
uitspraken, maar ook de Wijkraad
Binnenstad. Natuurlijk laten we het er
niet bij zitten en hebben inmiddels

ingesproken bij de commissievergade-
ring van 15 april.We zeiden toen onder
meer: ‘Het culturele erfgoed van de
‘gewone’ man uit de 19de en 20ste
eeuw kan men alléén in het
Volksbuurtmuseum bewonderen.
Utrecht doet namelijk als enige grote
stad niets aan het optekenen en pre-
senteren daarvan.
De wethouder vindt dat het museum
te duur wordt want er zou voor ton-
nen moeten worden geïnvesteerd in
depotruimtes. Hij baseert zich hier op
het korte onderzoek dat afgelopen jaar
heeft plaatsgevonden en waarvan hij
zelf zei dat de uitkomst hem niet
beviel. In het genoemde rapport wor-
den deze cijfers trouwens ook
helemaal niet genoemd.
Wij kunnen het niet anders interprete-
ren dan dat de wethouder een stok
zoekt om de hond mee te slaan. Ook
het door hem beloofde vervolgonder-
zoek is er nooit gekomen. Erger nog;
hij heeft het niet nagelaten voortdu-
rend te zeggen dat we ons geen zorgen
hoefden te maken en dat we op de
begroting blijven staan totdat er een
definitieve oplossing is’.

Albert van Wersch

‘Russische jaarmarkt’ 

Op 30 mei staat Muziekcentrum
Vredenburg onder de noemer Fair Play
in het teken van een Russische
Jaarmarkt.Vertrekpunt van Fair Play is
het verhaal van Petroesjka van Igor
Stravinsky. Petroesjka speelt zich af op
een Russische jaarmarkt, hét jaarlijkse
evenement waar van alles en nog wat
te beleven valt.

Fox naar Speelklok
Frans Fox (1964) is de nieuwe direc-
teur van Museum van Speelklok tot
Pierement. Hij volgt Huub Blankenberg
op, die directeur is geworden van de
Vereniging Rembrandt. Fox was direc-
teur van het Vestingmuseum in
Naarden.

Te Winkel naar
Vredenburg 
Dick te Winkel (43), tot voor kort
directeur van het Utrechtse
poppodium Tivoli, wordt per 1 juli
2003 adjunct-directeur
van Muziekcentrum Vredenburg 

Museum Catharijneconvent pre-

senteert van 23 mei tot en met

14 september 2003 een tentoon-

stelling waarin hedendaagse kunst

met een religieus tintje centraal

staat.

De roeping van F. Franciscus laat ver-
rassend werk zien van een kunstenaar
die op een eigentijdse en eigenwijze
manier bijbelse verhalen verbeeldt.
Composities van oude meesters zoals
Hendrick ter Brugghen, Caravaggio en
Rogier van der Weyden vormen hierbij
een inspiratiebron. Frans Franciscus
laat in zijn werk Jezus mobiel bellen
met God, geeft met zijn Zwarte
Madonna een knipoog naar de multi-
culturele samenleving en verbeeldt
Adam & Eva als een gepassioneerd stel.
De kunstenaar heeft het talent om tra-
ditionele thema´s op een
humoristische en aansprekende wijze
in een hedendaagse setting te plaatsen.

de vormgeving als de inhoud van de
presentatie zullen  tussen 2003 en
2006 worden herzien. In deze periode
blijft het museum wel open en zorgt
het voor een continu aanbod van ver-
rassende, tijdelijke tentoonstellingen,
zoals de  De Roeping van F. Franciscus.

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
tel. 030 -231 72 96 
www.catharijneconvent.nl
e-mail:
secretariaat@catharijneconvent.nl

openingstijden
dinsdag t/m vrijdag
10-17 uur 
zaterdag, zon- en feestdagen 11-17 uur

Toegangsprijzen p.p
Volwassenen € 6.00
65+, U-Pas, groepen v.a. 20 pers.€ 5.00
CJP, 6 t/m 17 jaar € 3,00
MJK via NS of Europas Rabo € 3.00
MJK / Vrienden MCC gratis 
ICOM/Vereniging Rembrandt gratis 
kinderen t/m 5 jaar gratis 

Cultuur
De roeping van F. Franciscus

Frans Franciscus (27 april 1959,
Utrecht) studeerde aan de Academie
Beeldende Kunsten in Utrecht. Hij
woont en werkt in Amsterdam. Naast
schilderijen maakt hij ook sculpturen
en films. De roeping van F. Franciscus

Black Madonna, 2001, F. Franciscus

olieverf op linnen, 50 cm x 40 cm

Father, 2000, F. Franciscus

olieverf op doek, 50 x 40 cm

©
 M

useum
 C

atharijneconvent,U
trecht

komt tot stand in samenwerking met
Flatland Gallery Utrecht.

Het museum is onlangs gestart met de
voorbereidingen voor een nieuwe
inrichting van de vaste collectie. Zowel

Deze schilderijen zijn te zien op de tentoonstelling De roeping van Frans Franciscus 

van 22 mei september tot en met 14 september 2003 in Museum Catharijneconvent, Utrecht



Tentoonstellingen

Aboriginal Art Museum
Oudegracht 176, tel. 2380100; www.aamu.nl
di t/m vr 10-17u; za/zo 11-17u

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

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

Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2, tel. 2311360; 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

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

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

De KunstSalon Uitleen
Oudegracht 315, tel. 2312600
do 18-21u, vr/za 13-17u, en op afspraak

Galeria Domplein
Domplein 25, tel. 2231304
do t/m za 13.30-17.30u en op afspraak

Galerie Utrecht
Oudegracht 338/340, tel. 2317752
www.galerie-utrecht.com

Genootschap Kunstliefde
N b l t t 12 t l 2314218

it Agenda binnenstadU
Wo 11 SJU-Huis
22.15 Live Jazz Café Session

Sun Ra 2003 deel III olv Tjitze Vogel
& Alan Laurillard; gratis

Do 12 SJU-Huis
21.00 Nieuwe Donderdag

TryTone; gratis

Vr 13 SJU-Huis
24.00 Bluesweekend

Check Out The Zydeco; gratis

Vr 13 Pieterskerk
20.15 Multiple Voice olv Paul de Kok:

Sacred and Profane; Elgar, Go, Song
of mine en Lux aeterna; Poulenc,
Kyrie uit Mis in G en Chansons
Francaises; Olsson, Latinska Hymner;
Nystedt, O crux ave; Britten, Sacred
and Profane; Mahler/Gottwald, Ich
bin der Welt abhanden gekommen;
€ 7.50/6 reserveren 035 6838903;
vvk Broekmans & Van Poppel;
Ear & Eye klassiek

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: David Jansen

(orgel); collecte

Za 14 SJU-Huis
24.00 Bluesweekend

Rhythm Bombs; gratis

Zo 15 SJU-Huis
14.00 Workshopmarkt; gratis

Zo 15 Akademiegebouw
20.15 VU-Kamerkoor olv Boudewijn Jansen

mmv Rian de Waal (piano), Brian
Fieldhouse (harmonium), Monique
Krues (sopraan), Marion van den
Aker (mezzo-sopraan), Ioan Micu
(tenor) en Henk Neeven (bas);
Rossini, Petite Messe Solennelle;
Bernstein, Missa Brevis; reserveren
020 7716839

Wo 18 SJU-Huis
22.15 Live Jazz Café Session

Magic, Passion, Groove and Thrills
deel III olv Herman Koster; gratis

Do 19 SJU-Huis
21.00 Music:World Sessie; gratis

Vr 20 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble VENUS 

olv Peter Dijkstra: Over de liefde;

Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Di 24 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Bas Pollard mmv o.a. Henk Smit (bas-
bariton), Marcel Boone (bariton) en
Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Wo 25 RASA
20.00 Studenten Close-Harmony ensemble

Dekoor olv Johan Rooze; informatie
www.dekoor.studver.uu.nl

Wo 25 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Chris Pouw mmv o.a. Harry Peeters
(bas-bariton), Marcel Boone (bariton)
en Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Do 26 RASA
20.00 Studenten Close-Harmony ensemble

Dekoor olv Johan Rooze; informatie
www.dekoor.studver.uu.nl

Do 26 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Chris Pouw mmv o.a. Henk Smit
(bas-bariton), Marcel Boone (bariton)
en Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Vr 27 RASA
20.00 Studenten Close-Harmony ensemble

Dekoor olv Johan Rooze; informatie
www.dekoor.studver.uu.nl

Vr 27 Akademiegebouw
20.15 Utrechtse Studenten Cantorij olv

Dirkjan Horringa: Nederlandse
muziek; werken van Sweelinck,
Strategier, Diepenbrock, Manneke en
De Leeuw; informatie
http://come.to/cantorij

Za 28 Kloostergang
11.00 (Domtoren) Beiaardconcert 'Verdi

alle Campane' door Sjoerd
Tamminga; gratis

Zo 13 Nicolaïkerk
15.30 Roman Summereder (orgel); Heiller,

In Memoriam; € 8/4

Ma 14 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Geert D‚hollander en Liesbeth
Janssens; gratis

Za 19 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Willem Jan

Cevaal; collecte

Ma 21 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Twan Bearda:V.d. Gheyn en tijdgeno-
ten; gratis

Za 26 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door 

Ko Zwanenburg; collecte

Ma 28 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Paul Hosté; gratis

Augustus

Za 2 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Jan Jansen;

collecte

Zo 3 Nicolaïkerk
15.30 Stephen Taylor (orgel) en Maria

Rosenmöller: Presentatie CD 
"50 jaar Sweelinck-orgel"; € 8/4

Ma 4 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Dirk S. Donker: 20e-eeuwse beiaard-
muziek; gratis

Za 9 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Jacques

van den Dool; collecte

Ma 11 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Bernard Winsemius; gratis

Za 16 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door 

Cor de Jong; collecte

Ma 18 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Frans Haagen; gratis

Za 23 Domkerk

Informatie over het Holland Festival Oude Muziek
Utrecht, dat plaatsvindt van vrijdag 29 augustus
t/m zondag 7 september 2003 vindt u op
www.oudemuziek.nl

Mei

Vr 23 Pieterskerk
20.15 Musica Vocale Wageningen olv Rob

Vermeulen: Geestelijke koormuziek
uit Duitsland en Italië; werken van
Schütz, Schein, Monteverdi en Bach;
€ 7,50/6 reserveren
secretaris@musicavocale.nl

Za 24 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Hans

Rijkmans (viool), Piet Dhont (hobo),
Raymond Honing (traverso), Elske
Tinbergen (cello) en Jan Jansen 
(continuo);Werken van Telemann en
Janitsch; collecte

Zo 25 Leeuwenberghkerk
16.00 Studenten Vrouwenkoor Medusa olv

Tanya Worron; werken van Poulenc,
Caplet, Fauré en Saint-Saëns;
€ 7,50/6

Zo 25 Aloysiuskerk
16.00 Utrechtse Muziek Academie olv

Marco Bons mmv Esmé de Vries
(cello); Elgar, Celloconcert;Vauhgan
Williams, 5e Symfonie; Berkely,
Divertimento; € 8/6.50

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel): Choral
Evensong; collecte

Wo 28 SJU-Huis
Sessie: Sun Ra 2003 deel I olv Tjitze
Vogel en Alan Laurillard 

Do 29 SJU-Huis
21.00 Nieuwe Donderdag: Percussie

Orkest; gratis

Vr 30 SJU-Huis
22.00 Club Djazzive: Jam Karet / DJ Tommy

Za 31 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Domorganist

Jan Jansen;Werken van Dandrieu,
Franck, Bach, Messiaen, Duruflé;
collecte

Gastheerschap & Cultuur Museumkwartier



Nobelstraat 12a, tel. 2314218
do/vr 12.30-17.30u; za/zo 13.30-17.00u
Institutio Cervantes
Domplein 3, tel. 2334261

Moira
Wolvenstraat 10, tel. 2368583; do t/m zo 13-18u

RASA
Pauwstraat 13a, tel. 2316040; tijdens voorstellingen

Britten, Five Flower Songs; Escher,
Songs of Love and Eternity; Kleppe,
In Despair; Daniel-Lesur, Le Cantique
des Cantiques; Britten,The Ballad 
of little Musgrave and Lady Barnard;
€ 9/7,50 

Vr 20 SJU-Huis
22.00 Club Djazzive met Tutti Saxi 

en DJ Bazz; gratis

Za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Heiko ter

Schegget (blokfluit), Ernest Rombout
(hobo), Mieneke van der Velden
(gamba) en Jan Jansen (clavecimbel);
Triosonates van Telemann en Bach;
collecte

Za 21 Janskerk
20.00 USKO olv Johan Rooze; Fauré,

Requiem; Szymanowski, Stabat Mater;
Debussy, Prelude a l'apres-midi d'un
Faun; € 10/9

Za 21 Lutherse Kerk
20.15 Trajecti Voces olv Dirkjan Horringa:

Het Antwerps Liedboek; € 9/7 reser-
veren www.trajectivoces.net 

Za 21 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Bas Pollard mmv o.a. Harry Peeters
(bas-bariton), Marcel Boone (bariton)
en Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Za 21 SJU-Huis
20.45 De Avond van de Kortste Nacht

Een avond vol muziek, film en beel-
dende kunst.Voor iedereen die
houdt van veel zien, veel horen en
van dansen (of een beetje van alles).
€ 8/6

Za 21 Nicolaïkerk
24.00 Museumnacht: Ensemble Gending

o.l.v. Jurrien Sligter; Presentatie
Gamelan voor Utrecht; € 8/4

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv Lisette Bernt

mmv Gert Oost (orgel): Choral
Evensong; collecte

Zo 22 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Bas Pollard mmv o.a. Henk Smit (bas-
bariton), Marcel Boone (bariton) en
Selma Harkink (sopraan):Verdi,

Tamminga; gratis

Za 28 Buurkerkhof
14.45 Beiaardconcert `75 jaar Utrechtse

Klokkenspel Vereniging' door Arie
Abbenes; gratis

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Koor van de

Domcantorij olv Remco de Graas;
Mendelssohn, motetten; Brahms,
Missa Canonica; collecte

Za 28 Domplein
16.30 Beiaardconcert door Rosemarie

Seuntiëns op de Reizende Beiaard
mmv  mannenkoor, saxofoon en
trombones;Werken van J.S. Bach,
Duke Ellington, Saint-Saëns en Elgar;
gratis

Za 28 RASA
20.00 Divina Close Harmony olv Jetse

Bremer; € 12

Za 28 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Chris Pouw mmv o.a. Harry Peeters
(bas-bariton), Marcel Boone (bariton)
en Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 
reserveren 06 50604938 of
www.stichtingfalstaff.nl

Zo 29 RASA
20.00 Divina Close Harmony olv Jetse

Bremer; € 12

Zo 29 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtsch Studenten Concert olv

Bas Pollard mmv o.a. Henk Smit (bas-
bariton), Marcel Boone (bariton) en
Selma Harkink (sopraan):Verdi,
Falstaff; € 30/15 reserveren 06
50604938 of www.stichtingfalstaff.nl

Juli

Za 5 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Jan en

David Jansen; collecte

Ma 7 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Arie Abbenes:Variaties op een kort
motief; gratis

Za 12 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Vera

Hermanova; collecte

15.30 Zomerorgelconcert door 
Klaas Vellinga; collecte

Ma 25 Kloostergang
20.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Arie Abbenes: Spaanse en Zuid-
Amerikaanse muziek; gratis

Vr 29 Kloostergang
18.30 (Domtoren) Openingsconcert van

het Festival Oude Muziek door Arie
Abbenes, stadsbeiaardier: De blok-
fluit in de 16e en 17e eeuw; gratis

Za 30 Kloostergang
11.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Arie Abbenes ihkv Festival Oude
Muziek;Werken van Glinka, Galuppi,
Bortnianski, Field; gratis

Za 30 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Jan Jansen;

J.S. Bach, Goldbergvariaties; collecte

Zo 31 Nicolaïkerk
15.30 Música Temprana: Renaissance-

muziek uit Latijns Amerika; € 8/4

September

Vr 5 Kloostergang
18.45 (Domtoren) Beiaardconcert door

Geert D'hollander ihkv Festival
Oude Muziek;Werken van Benda,
Haydn, Ch.Ph.E. Bach; gratis

Za 6 Kloostergang
11.00 (Domtoren) Beiaardconcert door

Arie Abbenes ihkv Festival Oude
Muziek;Werken van Tschaikowsky;
gratis

Za 6 Domkerk
15.30 Zomerorgelconcert door Jan Jansen;

Selectie uit J.S. Bach, Die Kunst der
Fuge; collecte

Zo 7 Nicolaïkerk
11.45 Cappella di San Pietro olv Daniel

Reuss; J.S. Bach, Cantate; € 8/4

Za 13 Nicolaïkerk
20.15 Utrechtse Studenten Cantorij olv

Dirkjan Horringa: Nederlandse
muziek; werken van Sweelinck,
Strategier, Diepenbrock, Manneke en
De Leeuw; informatie
http://come.to/cantorij

collecte

Za 31 Lutherse Kerk
20.15 Vocaal Ensemble Coqu olv Adrián

Rodríguez Van der Spoel 
mmv Música Temprana: Musica en 
la colonia; Latijns-Amerikaanse 
barokmuziek; € 8/7 
reserveren 030 6939829

Za 31 SJU-Huis
21.00 Bennink Borstlap Glerum; €8/6

Juni

Zo 1 Buurkerk (Museum 
Van Speelklok tot Pierement)

12.00 Stijldansen op muziek van de 
dansorgels; € 6/5/gratis

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze:

nr. 135 Ach Herr, mich armen
Sünder; collecte

Wo 4 SJU-Huis
22.15 Live Jazz Café Session

Sun Ra 2003 deel II olv Tjitze Vogel 
& Alan Laurillard; gratis

Wo 4 SJU-Huis
21.00 Nieuwe Donderdag

Horror Lounge; gratis

Wo 4 SJU-Huis
21.00 Club Djazzive

- Presentatie Workshop 
'Vrije Improvisatie' olv Dick Verbeeck
- Iman Spaargaren Jazzgroups
- DJ's Mama's Funky Flow; gratis

Za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: Koor van de

Domcantorij olv Remco de Graas;
M. Franck, Hooglied; collecte

Za 7 Geertekerk
20.15 VU-orkest olv Daan Admiraal;

Moessorgski, Een nacht op de kale
berg, Liederen en dansen van de
dood; Sjostakovitsj,Vierde Ballet
Suite; Prokofiev, 3e Symfonie; € 11/8
reserveren www.vu-orkest.nl

Za 7 SJU-Huis
21.00 Music:World Series - 

Mola Sylla's Roots Rally; € 8/6

Zo 8 Nicolaïkerk
15.30 The Gents o.l.v. Peter Dijkstra:Twee

generaties componisten, oud en
nieuw verenigd; € 8/4

Adressen

Augustinuskerk
Oudegracht 69
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
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkho
Pieterskerk
Pieterskerkhof
RASA
Pauwstraat 13A; tel 2316040; www.rasa.nl
SJU Jazzpodium
Varkenmarkt 2, tel. 2331978; www.sjujazz.nl
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Lekker los
Wie deed een jaar of 25 geen moord voor een goede kofferschrijfmachine. Nu zijn er op 29

april, ’s avonds om zes uur, op de vrijmarkt tientallen te koop.Voor een schijntje. Een klein etmaal
later zie je ze nog, achtergelaten door hun eigenaars, wachtend op de RHD. Net als hele generaties
computers, net als dozen vol boeken.We willen geen oude spullen meer. De meeste bezoekers van de
vrijmarkt hoeven niks, behalve hapjes en drankjes. Kijken, kijken, niet kopen.
Onder een parasol zit Frits de Graaf, één van de oprichters van de vrijmarkt, en drinkt genietend een
tequila sunrise. ‘Ik vind het nog steeds wel leuk hoor, maar de ziel is er een beetje uit. De mensen heb-
ben alles al. Ik denk dat het tijd wordt voor iets nieuws’, zegt hij, terwijl het plotseling begint te gieten.
Zoveel paraplu’s worden opgestoken dat een kikker makkelijk het hele Predikherenkerkhof zou kun-
nen oversteken, springend van de ene op de andere.
Ongelofelijk kabaal van een bandje in de Vinkenburgstraat. Er is op Koninginnedag ergens 109 decibel
gemeten, en dat zou het maximum zijn geweest, maar kennelijk waren ze hier dan niet. Hoe harder
hoe beter, dat is duidelijk. Iedereen swingt mee. Lekker los. Morgen maar even op internet nieuwe
oren bestellen.
Kermis op de Neude, met prachtig ogende attracties.Vorig jaar was het hier een rotzooitje. Nu niks
aan de hand.

D.F.

Red



‘Gestolde’  poëzie

Poëzie ligt op straat, vindt ZIMIHC,
huis voor de amateurkunst provincie
Utrecht . De drie winnende gedichten
van een poëziewedstrijd die ZIMIHC
dit voorjaar organiseerde, hebben
even zoveel beeldend kunstenaars
geïnspireerd  tot kunstwerken van
maximaal zeven vierkante meter, die tij-
dens de culturele zondag op 15 juni 
’s middags van twee tot zes rondom de
Dom te bekijken zijn. Een van de voor-
waarden voor de artiesten  is een
goede zichtbaarheid van hun scheppin-
gen vanaf de Dom.

Kastanjes oprapen

Een jongen die een glimmende, net-
gevallen kastanje laat liggen deugt niet,
vindt Midas Dekkers. De bioloog-publi-
cist opende in april ‘Het verdwenen
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Dit jaar heeft directeur Jeffrey
Meulman gekozen voor een ongemak-
kelijke programmering. Hij wil geen
festival dat louter over makers gaat,
maar één dat gaat over het publiek. In
een tijd waarin het allemaal om het
ego draait, wil Festival a/d Werf daar
eens dieper op ingaan en vraagtekens
bij plaatsen. Daarom zijn de gepresen-
teerde producties soms confronterend
en dicht op de huid. In enkele gevallen
is er zelfs sprake van één op één con-
tact tussen acteur en publiek, zoals in
Quelques gens de plus ou de moins
van het Franse gezelschap Art Point M
of Fobrica, de voorstelling die Natasja
Hollander eerder als Testcase bij Huis
a/d Werf maakte. Ook in #456 Lovelab
wordt het publiek actief betrokken. In
dit experiment uit het theatraal labora-
torium van Powerboat wordt
onderzocht of het mogelijk is om iede-

re toeschouwer lief te hebben.
Festival a/d Werf presenteert dit jaar
ook een aantal producties van Huis a/d
Werf.Worlds of Milosh van Daniel
Landau en MarieMereen van
Annemarie en Irene Slotboom gaan tij-
dens het festival in première. Sanne
Vogel speelt haar solo Ogen vol
Waanzin nogmaals en Drie Naakte
Mannen hernemen hun voorstelling
Vers. Leon Giesen, die afgelopen editie
van het festival voor een klapper zorg-
de met Mondo Leone, gaat dit jaar op
dezelfde weg verder met Stedman. Hij
voorziet zijn film over de half
Nederlandse, half Schotse huurling John
Gabriel Stedman live van tekst en
muziek.

Het volledige programma is te vinden
in het festivalmagazine of op de websi-
te www.festivalaandewerf.nl

Het Universiteitsmuseum wil het 
kassencomplex uit 1907 restaureren.
Monumentenzorg dekt een deel van de
kosten. Om de rest van het geld bij
elkaar te krijgen, zijn er het hele jaar
activiteiten: speciale rondleidingen door
de kassen, symbolische verkoop van
glasplaten, lezingen, een tekenwedstrijd
voor kinderen en een fotowedstrijd.

Het actiejaar wordt op 6 juni 2004
afgesloten.
De kassen zijn een onderdeel van de
voormalige hortus botanicus , die in
1723 werd aangelegd. Het doel is dat in
2007 - 100 jaar na ingebruikname – de
restauratie is voltooid.
Wie wil meebouwen aan de kassen kan
voor minimaal 25 euro donateur worden.

Festival a/d Werf voyeuristisch

Tot en met zaterdag 31 mei organiseert Huis a/d Werf voor de acht-

tiende keer Festival a/d Werf met  kleinschalig, nieuw en oorspronkelijk

werk van diverse kunstenaars uit verschillende disciplines. In de Binnen-

stad, in Huis a/d Werf en in Leidsche Rijn is tien dagen theater, muziek

en film  te zien. Bovendien wordt onder de noemer Performance Area

een gebied ingericht met beeldende kunst.

Het festivalcentrum is weer gevestigd op de Neude, waar elke avond

gegeten, gedronken en naar muziek geluisterd kan worden. Een groot

aantal activiteiten speelt zich af in Huis a/d Werf, dat na een 1,8 miljoen

euro kostende verbouwing weer geopend is.

museum’, een tentoontelling van
natuurhistorische verzamelingen uit de
periode 1750 –1850 in het
Universiteitsmuseum.
Een gezond jongetje verzamelt, zegt
Midas. Dat zit in zijn natuur.
De geëxposeerde collecties zijn gro-
tendeels verzamelingen van grote
jongens, zoals de beroemde hooglera-
ren Van Lidth de Jeude en Bleuland. Er
valt veel te griezelen, van skeletten en
anatomische preparaten. Een aparte
belevenis.

Meebouwen aan kassen hortus

Vredenburg 25 jaar
Op 26 januari 2004 is het 25 jaar gele-
den dat Muziekcentrum Vredenburg
zijn deuren opende.Vredenburg gaat
dat vieren met vele genres van de le-
vende muziek. Het wordt een
inventarisatie van de stand van zaken in
het muziekleven van vandaag. Op het
programma staan onder andere een
optreden van de Portugese fadovetera-
ne Argentina Santos, een jazzfeest, een
eerbetoon aan Hector Berlioz en het
marathonevenement van 27 uur,

getiteld De Slapeloze Nacht.
In de komende weken voeren de part-
ners Vredenburg,Tivoli en SJU de
afrondende gesprekken over de eisen
waaraan de nieuwe accommodatie
moet voldoen. Dat is een belangrijke
stap op weg naar de realisatie van het
nieuwe Muziekpaleis, dat deel uitmaakt
van de herinrichting van het stations-
gebied.Volgens de huidige planning
start de uitvoering in 2005 en is de
opening voorzien voor 2007.

Midas Dekkers



De wijkraad heeft in de afgelopen

periode advies uitgebracht over

de parkeernota. De wijkraad heeft

geadviseerd over drie punten:

1.Tarieven en venstertijden
De gemeente stelt in de nota voor de
tarieven te verhogen en de zgn. ven-
stertijden uit te breiden. Dit laatste
houdt in dat het betaald parkeren
wordt uitgebreid van zeven uur ’s mor-
gens tot drie uur ’s nachts en op
zondag tussen twaalf en vijf. De wijk-
raad heeft op zichzelf geen moeite met
beide maatregelen.Wel worden door
de maatregelen bezoekers van de
horeca ‘dubbel gepakt’ : het tarief stijgt
en er moet langer betaald worden. De
wijkraad verzoekt na te gaan of er een
verzachting mogelijk is door bijvoor-

beeld de maatregelen geleidelijk in te
voeren.
Er wordt in de parkeernota een koppe-
ling gemaakt tussen de bouw van de
parkeergarages en de verhoging van de
tarieven, maar het is niet precies duide-
lijk wat die koppeling is. De wijkraad
zou graag van tevoren willen horen
hoeveel de tarieven verhoogd zullen
worden bij het gereedkomen van elke
openbare parkeergarage.
De wijkraad wijst verder in zijn advies
op de ongelijke behandeling van ver-
gunninghouders in de Binnenstad ten
opzichte van bewoners in de rest van
de stad. In de Binnenstad betaalt men
205 euro voor een vergunning, in de
rest van de stad maar 60 euro.Als 60
euro in de rest van de stad kostendek-
kend is, zou dit tarief ook in de
Binnenstad moeten gelden. Het argu-
ment dat parkeerruimte in de

Binnenstad schaars is, gaat ook niet op,
er zijn immers geen wachtlijsten meer.

2. Opheffen van parkeerplaatsen
op straat
De parkeernota uit 1994 bevatte harde
doelstellingen inzake het opheffen van
parkeerplaatsen op straat. Er werd in
die nota een koppeling gelegd tussen
de bouw van parkeergarages en het
vrijmaken van parkeerplaatsen van
grachten en pleinen. In de nieuwe par-
keernota is die koppeling vaag. Pas na
de bouw van de eerste openbare par-
keergarage wordt besloten over het
opheffen van parkeerplaatsen op straat.
De wijkraad constateert dat dit ook zo
gaat rond de bouw van de Grifthoek-
garage. De wijkraad Binnenstad
adviseert bij elke nieuw te bouwen
parkeergarage vooraf aan te geven

hoeveel en welke parkeerplaatsen 
verdwijnen.

3. Nut en noodzaak nieuwe 
parkeergarages
De wijkraad is voorstander van de
bouw van kleine parkeergarages ten
behoeve van belanghebbenden (bijv.
terrein voormalig Wilhelminakinder-
ziekenhuis en Wolvenplein).
De wijkraad mist een getalsmatige 
staving bij de noodzaak van nieuwe
openbare parkeergarages. Uit de
‘Utrecht Monitor 2003’ blijkt dat er in
het algemeen voldoende parkeerruimte
is in de Binnenstad, behalve op de piek-
tijden (do-avond en za). Bovendien is
de bezettingsgraad van de transferia
gering en wordt binnenkort gestart
met de bouw van de Grifthoekgarage.
De wijkraad vraagt zich daarom af of
de garage Lucasbolwerk wel nodig is.

Verwacht wordt dat de bunker waar-
schijnlijk later dit jaar kan worden
gesloopt.Als het zover is, zal project-
ontwikkelaar Edwin Oostmeijer een
voorlichtingsavond organiseren over de
manier waarop dat gebeurt. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd
aan de uitwerking van het nieuwbouw-
plan en de verkoopdocumentatie.
Opvallend element in het gebouw wor-
den de nagenoeg kaderloze ramen en
verdiepingshoge glazen kamers die
dwars door het gebouw lopen, zodat
vanuit het Zocherpark de Domtoren
zichtbaar blijft. De appartementen heb-
ben oppervlaktes tussen circa 128 en
157 vierkante meter en worden ver-
kocht via Lauteslager Makelaars.
Verkoopprijzen liggen ongeveer tussen
500.000 en 650.000 euro.
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Hij stelt voor na het gereedkomen van
de Grifthoekgarage eerst na te gaan of
er nog meer parkeerruimte nodig is.
Hiermee kan voorkomen worden dat
25 miljoen euro, die nodig zijn voor de
Lucasbolwerk-garage, onnodig worden
gebruikt en een aantal monumentale
bomen verdwijnt.

Wijkraadpleging 
De wijkraad Binnenstad is pas in de
loop van 2002 van start gegaan. Om
die reden heeft voor 2002 de wijkraad-
pleging bestaan uit gesprekken tussen
actieve Binnenstadbewoners en wijk-
raadsleden. De hiermee verzamelde
informatie zal gebruikt worden voor
het actieplan van de wijkraad dat bin-

nenkort zal worden vastgesteld.
Voor 2003 wordt ervoor gekozen alle
bewoners en ondernemers van de
gehele Binnenstad te betrekken bij de
wijkraadpleging. Het leidend thema zal
zijn “wonen en de openbare ruimte”,
waarschijnlijk zal uw mening gevraagd
worden over een aantal stellingen. Om
invloed te kunnen uitoefenen op de
begroting van de gemeente wil de wijk-
raad de raadpleging nog voor de zomer
laten plaatsvinden. De voorbereiding
van de wijkraadpleging is in volle gang,
dus nog voor de zomer wordt om uw
mening gevraagd. Reageer, want met
uw mening kan de wijkraad beter zijn
werk doen!

Website Wijkraad Binnenstad in de lucht

Vanaf heden is het mogelijk informatie over de wijkraad Binnenstad te
verkrijgen via internet. Op de site is nu al informatie te vinden over
onder meer de taken van de wijkraad, speerpunten en uitgebrachte
adviezen.Verder op de site de samenstelling van de wijkraad en links
naar andere sites, ook van andere wijkraden in de stad. De site is nog in
opbouw en zal langzamerhand steeds meer informatie bevatten.
De website is een van de middelen om communicatie met de achterban
te onderhouden. De wijkraad hoopt dan ook dat de website in een
behoefte voorziet. Het adres van de website is: www.wijkraadutrecht.nl 

Op het Servaasbolwerk mogen
negen bomen worden geveld. Er is wèl
een verplichting tot herplanting. Bomen
vellen is nodig om een terrein waar nu
nog de grote Duitse bunker staat,
bouwrijp te maken. Er liggen plannen
voor een woongebouw met 16 appar-
tementen.
De afgelopen twee jaar zijn vergeefs de
nodige procedures gevoerd om de
bunker aan te wijzen als beschermd
monument. De gemeente handelt op
dit moment een bezwaarschrift af dat
het project weer een stap dichterbij zal
brengen.Tegenstanders zeggen dat het
nieuwbouwplan van bOb van Reeth
Architecten niet in de omgeving past.
Volgens de commissie Welstand en
Monumenten en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg is het tegendeel
waar.

Noodzaak garage Lucasbolwerk  betwijfeld

Kapvergunning voor Servaasbolwerk

montagefoto van het nieuwe appartementengebouw op het Servaasbolwerk

Red



17

De nieuwe parkeernota vervangt

een oudere uit 1994, maar is geen

verbetering. Nog steeds is groot-

schalige bouw van parkeergarages

uitgangspunt, zonder dat de nood-

zaak is aangetoond.

Ook wordt nog altijd vastgehouden
aan de '13-punten brief' van de Kamer
van Koophandel uit 1997, waarin
gesteld wordt dat er geen enkele plaats
op straat mag worden opgeheven
voordat er daarvoor compensatie in
een garage is. Maar de oude nota
bevatte in ieder geval nog harde doel-
stellingen over aantal en locatie van op
te heffen straatplaatsen, en die doel-
stellingen zijn in de nieuwe nota alleen
in vage termen geformuleerd. Kort
samengevat: we zijn teleurgesteld over
het gebrek aan visie over hoe we op

de langere termijn met het parkeerpro-
bleem moeten omgaan.

De afweging die de bewoners destijds
konden maken tussen enerzijds aantas-
ting van monumenten en openbaar
groen door de bouw van parkeergara-
ges, maar anderzijds een 'lokkend
perspectief' in de vorm van parkeer-
vrije grachten, is er nu feitelijk niet
meer. Er wordt nu gesteld dat na het
opengaan van nieuwe garages bezien
zal worden welke plaatsen op straat
kunnen worden opgeheven. Het feit dat
de herinrichting van de grachten uitging
van het op korte termijn parkeervrij
maken schijnt nu geen rol meer te spe-
len. Onder andere door het - achteraf
gezien gelukkig - niet doorgaan van de
bouw van de parkeergarage
Lepelenburg zijn de grachten nog
steeds niet zonder geparkeerde auto’s ,

wat in combinatie met de daarop wèl
aangepaste herinrichting een uiterst
onbevredigende situatie oplevert. Lang
voortbestaan van de huidige toestand
kan tot blijvende schade aan de kelders
leiden.

Geen gebrek
Daar komt bij dat er - in ieder geval in
het westelijk deel van de Binnenstad -
helemaal geen gebrek aan parkeerplaat-
sen is.Tot welke ongewenste situaties
het strak vasthouden aan de bestaande
parkeercapaciteit leidt, bleek onlangs
nog bij het ontwerp voor de herinrich-
ting van de Mariaplaats, waarbij - om
een deel van het plein te verlossen van
het blik – verderop het aantal 'dwars'
geparkeerde auto's moest worden uit-
gebreid, hetgeen tot een gevaarlijke
situatie voor fietsers leidt. Ook zitten
we in de zuidelijke Binnenstad nog

steeds opgescheept met de garage
Strosteeg, een erfenis uit de jaren '70;
naar de huidige maatstaven zou een
parkeergarage midden in een woonwijk
onacceptabel zijn. In onze ogen zou
deze garage op termijn moeten ver-
dwijnen, en voordat het zover is,
bestemd moeten worden voor belang-
hebbenden.

Een positief punt in de nieuwe nota is
dat er meer kleinschalige garages voor
belanghebbenden (zoals bewoners)
worden gepland. Naast de nu al
bestaande zal geprobeerd worden om
nieuwe te realiseren onder het Willem
Arntszhuis (Lange Nieuwstraat), onder
het nieuwe Centrum voor verslaafden-
zorg (ABC straat), op het 'Dela' terrein
(Tolsteegsingel), en op het Wolvenplein.
Bewoners kunnen op basis van vrijwil-
ligheid hun vergunning op straat
omruilen voor een (duurdere, maar
wel veiliger) plaats in een garage.

‘Het is geen wonder dat

de Breedstraatbuurt de ene

keer heel positief in het

nieuws komt en de volgende

keer negatief. Want in een

heleboel opzichten gaat het

goed, maar op andere terrei-

nen minder’, zegt Ari Doeser,

lid van de Kwaliteitskring.

Dankzij maatregelen zoals meer politie-
aandacht, een grote inzet van de RHD,
de afsluiting voor auto’s van de Loeff
Berchmakerstraat, huisregels in café’s
en de oprichting van een horecavereni-
ging is het de laatste tijd in de buurt al
een stuk rustiger en beter. Maar wat
ontbreekt is een lange-termijnvisie. Of
beter: die visie is er wel, maar het
advies van gemeente-ambtenaren aan
het college is om haar voorlopig in de
la te laten liggen, Doeser: ‘Dat is onac-
ceptabel. In een speciale groep hebben
bewoners, ondernemers, politie en
allerlei diensten van de gemeente
uitermate serieus aan die visie gewerkt.

Er is veel tijd en energie in gestoken.
Dat stuk kan en mag nu niet in een la
verdwijnen’.

Gezonde structuur
Kern van de visie is dat de
Breedstraatbuurt weer een gezonde
structuur moet krijgen. Dat kan door
het gebied voetgangersvriendelijker te
maken en te stimuleren dat er andere
ondernemersactiviteiten komen, in de
sfeer van kleinschalige winkels en
ambachten.
Een deel van de huidige ondernemers-
activiteiten – raamprostitutie,
coffeeshops, ‘foute café’s – veroorzaakt
veel overlast, en geeft de buurt een
slechte naam. Doeser; ‘Ik word regel-
matig gebeld door zakenmensen die
iets te huur zien staan. Dan vragen ze:
‘Hoe is het daar bij jou eigenlijk?’ En
als ik ze dat dan vertel dan gaan ze
twijfelen’.
Doeser heeft wel een idee waarom nu
wordt geadviseerd het visie-rapport
nog even te laten liggen. ‘De exploitant
van de raamprostitutie in de
Hardebollenstraat heeft bij de gemeen-
te een plan ingediend om te
vertrekken.Wij kennen dat plan niet,

maar hij heeft tegen ons gezegd:“Het
gaat me niet om geld, maar om vergun-
ningen”. Hij wil naar het Zandpad. Het
zou een enorme stap in de goede rich-
ting zijn als de prostitutie verdwijnt.
Verder wordt op het stadhuis gewerkt
aan een advies over het coffeeshopbe-
leid.We weten niet of onze buurt, met
zijn concentratie aan coffeeshops, er
specifiek in voorkomt, maar het zou
heel goed kunnen.

Kortom, de gedachte is misschien: laten
we even afwachten wat er uitkomt, en
dan pas de lange-termijnvisie in de
gemeenteraad brengen.
‘Ik heb nog veel energie en lust om te
helpen deze buurt nog leuker te
maken, en ik ben ervan overtuigd dat
we het op den duur voor elkaar krij-
gen.We moeten bij de les blijven, want
anders verloedert het hier, en met
name in de Predikherenstraat.

Ari Doeser:

Breedstraat moet bij de les blijven

Oude parkeernota beter dan nieuwe

Arie Doeser

Red



In de maand mei houdt Centrum Utrecht haar jaarlijk-

se ledenvergadering. Die vergaderingen worden over

het algemeen matig bezocht en dat is enerzijds teleur-

stellend, maar anderzijds heel goed te begrijpen.

Ondernemers hebben het druk en zitten niet op for-

mele vergaderingen en discussies na of tijdens werktijd

te wachten. Daar komt bij dat Centrum Utrecht met

zijn Nieuwsbrief zijn leden goed op de hoogte houdt

van veel zaken die in de oude Binnenstad spelen en die

voor ondernemers van belang zijn.

Wat moet je dan nog op zo’n vergadering? Wat kan het je sche-
len om nogmaals te horen dat Centrum Utrecht alles in het
werk stelt om de belangen van ondernemers binnen de
gemeente te behartigen? Verkoopt men meer als men hoort dat
Centrum Utrecht actief deelneemt aan het overleg binnen het
Platform Binnenstad Utrecht, dat het tijd investeert in gesprek-
ken met het gemeentebestuur, ambtelijke diensten,
reinigingsdienst, politie, politieke partijen en dat het zich druk
maakt over de aansluiting van de Binnenstad op het nieuwe sta-
tionsgebied, over zwervers en daklozen, het rolluikenbeleid en

het laden en lossen van bevoorradend verkeer? Vast niet, in
ieder geval is dat niet meetbaar. Misschien is het wel een com-
pliment voor het bestuur als leden het tijdens de
ledenvergadering massaal laten afweten. Dan is er immers ook
geen reden tot klagen. Misschien doen de bestuurders van
Centrum Utrecht het wel goed en hoeven ze niet te worden
aangesproken over beleid en resultaten.
Of dat laatste waar is, valt te betwijfelen. Het bestuur zelf is er
in ieder geval niet aan toe om zich eens goed op de borst te
slaan. Er zijn nog teveel zaken die niet goed lopen en wij zien
ontwikkelingen die ons grote zorgen baren.
Of je het nu positief of negatief uitlegt, het blijft een feit dat het
bezoeken van een ledenvergadering van Centrum Utrecht niet
tot de top tien van ondernemers-entertainment en onderne-
mersprioriteiten behoort.
Dat is jammer. Het gaat immers niet alleen om formaliteiten,
maar ook om de onderlinge contacten en het uitwisselen van
informatie.
Centrum Utrecht probeert in ieder geval zijn vergaderingen
door een goed programma te verlevendigen. Dit jaar op 19 mei
(als het goed is heeft de vergadering op het moment van ver-
schijnen van deze Binnenstadskrant al plaatsgevonden) heeft het
bestuur aansluitend op zijn korte formele agenda een interes-

Dick Termijn,
maker van deze
foto, is één van de
vier Utrechtse foto-
grafen die in
opdracht van de
Projectorganisatie
Stationsgebied 24
uur in Hoog
Catharijne door-
brachten. ‘Kijk!
Stationsgebied’ heet
de expositie van het
resultaat van dit
bijzondere etmaal.
Elke middag en op
koopavond te zien
in het Infocentrum,
Vredenburg 90 (het
vroegere VVV-kan-
toor). De drie
andere fotografen
zijn Marnix
Schmidt, Berry
Geerligs en Judith
van IJken. 

Criminelen moeten 
zich niet thuis voelen
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Als bewoner van de Binnenstad
las ik altijd met plezier de
Binnenstadskrant.Totdat in het
laatste nummer het stukje
"Kronen op holle kiezen" onder
mijn ogen kwam, van Marjan
Heisterkamp.Wat een ongenuan-
ceerd standpunt wordt daar
verkondigd! Het gaat mij om het
argument dat kraakpanden over
een kam geschoren worden met
leegstaande verwaarloosde pan-
den.

Ik heb zelf 9 jaar gewoond in een van
Utrechts mooiste ex-kraakpanden, de
Truttige Tuyl, voormalige burgemees-
terswoning op de Kromme Nieuwe-
gracht.Als dit prachtige 17de eeuwse

pand niet gekraakt was begin jaren ’80,
had het waarschijnlijk nog jaren leeg
gestaan. Of als zogenaamde opslag
gefungeerd. Huiseigenaren laten vaak
hun panden verloederen. De krakers
knappen het op, bewonen het. De
Truttige Tuyl is daar een uitstekend
voorbeeld van. De bewoners hebben
na de renovatie (in nauw overleg met
Monumentenzorg) een huurovereen-
komst met de gemeente gesloten. Zo
is een woonvorm ontstaan die moeilij-
ker was geweest vanuit de bestaande
huurvormen. Er wonen nu vijf gezinnen
en de kinderen uit verschillende gezin-
nen zijn met elkaar opgegroeid.

Ik erger me ook aan al die verloederde
leegstaande panden in de Binnenstad.

Het lijkt me goed als daar wat aan
gedaan wordt. Maar laat de kraakpan-
den erbuiten. Die bieden nog onderdak
aan mensen die staan voor andere leef-
wijzen. En zijn geen holle kiezen te
noemen. Er moet toch altijd ruimte
blijven voor andere leefwijzen? Of is
alles wat anders is een rotte kies?

Of gaan we hierna de huurders 
aanpakken? De studenten? 
De eenpersoonshuishoudens?

Met vriendelijke groeten,
Puck 't Hart
030 - 232 85 38
www.puckpuckpuck.com

Niet tegen krakers

Het is verkeerd om als redactie het
laatste woord te willen hebben, maar in
dit geval wil ik toch iets zeggen. Een
jaar of 25 geleden kraakte de vriend
van mijn dochter het kasteelachtige,
heerlijke huis op de Kromme
Nieuwegracht waarin burgemeester
Van Tuyl had gewoond. Hij deed dat
nadat hij in het UN een paar artikelen
van mij had gelezen, waarin ik de leeg-
stand van het huis signaleerde.

Anjo, zoals mijn dochters vriend-van-
destijds heette, woonde niet lang in het
‘huis van Van Tuyl’.Want zoals de een-
voudige huurder in de Binnenstad
moet wijken voor de kapitaalkrachtige
koper, zo maakten de amateur-krakers

sant programma samengesteld dat
gebaseerd is op het jaarthema van de
Kamer van Koophandel met als titel
criminaliteit in detailhandel en horeca.
Vanaf 19.00 uur zullen de heren Ruben
Hurenkamp en Ronald de Korte
namens de Kamer van Koophandel een
korte presentatie geven en tevens een
film “criminaliteit in de detailhandel in
de regio Utrecht” vertonen.
Daarna zullen Esther Jongeneel (wijk-
bureau) en Jan Laven (Economische
Zaken) in een presentatie van 20 minu-
ten de rol en verantwoordelijkheid van
de gemeente en het project Samen
Veilig Ondernemen toelichten. Hierbij
komt o.a. het burenbelsysteem - een
alarmsysteem dat bij de buren afgaat
als zich ergens in een naastgelegen win-

kel calamiteiten voordoen - aan de
orde. Natuurlijk zal de politie niet ont-
breken. De chef politie Binnenstad,
Ronald Moes, zal binnen 15 minuten
duidelijk maken wat de politie in petto
heeft en wat ondernemers wel en niet
mogen verwachten.Ten slotte volgt
door een particulier preventiebedrijf
een presentatie van 25 minuten; hierin
laat men zien wat de ondernemer zelf
kan doen om winkeldiefstal/criminali-
teit te voorkomen en/of actief te
benaderen.Tevens worden dia’s ver-
toond met praktijkvoorbeelden. De
avond wordt afgesloten met gezellig
napraten onder het genot van een con-
sumptie.
Bewust hebben wij voor het thema cri-
minaliteit gekozen. Dit is immers één

van de grootste en duurste problemen
van de Utrechtse Binnenstadsonder-
nemers.Wij mogen niets nalaten om
onze Binnenstad veilig te laten zijn.
Niet alleen voor ondernemers, maar
ook voor bewoners en bezoekers.
Criminelen moeten zich in Utrecht niet
prettig voelen en daar blijft onze
Ondernemersvereniging op hameren.
In dit verband is het aardig om te
besluiten met een gedichtje dat is ver-
schenen in een mapje ansichtkaarten
met leuke tekeningen en uitgegeven
door de Gemeente Utrecht. Het
gedichtje is geschreven door Frank van
der Lecq, die ook toespraken voor
Burgemeester en Wethouders schrijft
en het luidt als volgt:

Kringloop
Vanmiddag is mijn fiets gejat
en dat ondanks het tweetal sloten
waarmee ik hem vanochtend vroeg
had vastgezet. Dat is mooi klote.
De junk die mij dit heeft geflikt
staat nu zijn vindersloon te claimen.
O, als ik hem te pakken krijg,
wat zal ik hem te grazen nemen!
Dat mensen zijn geneigd tot ’t kwade
besef ik diep terwijl ik loop
naar het obscure zaakje waar ik
altijd mijn tweedehandsjes koop.

Over “ondernemen” gesproken!

Lodewijk Osieck
Voorzitter Centrum Utrecht

Reactie op Kronen op Holle Kiezen

Voor andere 
lezersreacties:

www.binnenstads-
krant.nl

van het eerste uur plaats voor profes-
sionals.
Via de buren hadden Anjo en ik des-
tijds de achterkant van het huis
bekeken om te bepalen hoe hij het
beste binnen kon komen. Dezelfde
buren kregen nu te maken met keihar-
de muziek en andere overlast, want
deze tweede groep krakers hield voor-
al rekening met zichzelf. Ook werd er
binnen geklust, zonder veel te letten op
de monumentale waarde van het pand.
Pijnlijk. Ik had iets in gang gezet zonder
me te realiseren wat de gevolgen kon-
den zijn.
Uiteindelijk heeft de gemeente ‘de
Truttige Tuyl’ gekocht en is alles toch
nog goed gekomen.
Deze anecdote dient om duidelijk te
maken dat de redactie van de
Binnenstadskrant niet ‘tegen krakers’ is.
Wij hebben in het artikel over de
Holle kiezen slechts willen zeggen dat
enkele kraakpanden er van buiten
gewoon niet uitzien.Van ons mogen de
krakers hun hele verdere leven op de
Vismarkt en de Ganzenmarkt wonen.
Als er maar wèl wat aan die panden
gedaan wordt.

Dick Franssen, eindredacteur

voormalig kraakpand de Truttige Tuyl



ge Bert Maes tijdens het kort geding.
Er was geen sprake van dat de wortels
de muur ontwrichtten, zei hij.
De raadsman van de bewoners, Kees
van Oosten, vindt het hoog tijd om het
kapvergunningenbeleid van de gemeen-
te eens goed te onderzoeken. ‘Er
gebeuren rare dingen’.

Afvalinzameling

Het is nog niet tot iedereen doorge-
drongen dat de afvalinzameling bij
feestdagen niet meer een dag
opschuift, maar vervalt.
(dit geldt NIET voor Hooch Boulandt).
Hemelvaart
donderdag 29 mei: inzameling vervalt
eerstvolgende inzameling restafval:
maandag 2 juni
eerstvolgende inzameling GFT-afval:
donderdag 5 juni
Pinksteren
maandag 9 juni inzameling vervalt
eerstvolgende inzameling:
donderdag 12 juni

Cameratoezicht 

Het cameratoezicht in de Binnenstad is
sinds eind april uitgebreid met drie
camera's. Ze staan opgesteld op de
route Drieharingstraat/Vredenburg.

In de Servetstraat nr. 4, vlak bij de
Domtoren, was het altijd druk. Met
vaste klanten, maar ook met toeristen
die graag een kijkje namen in de met
kaas en delicatessen volgestapelde
Fromagerie Nicolas. Niet alleen
Hollandse kaas en zuivel, maar ook
Franse en Italiaanse kaas, wijn, vleeswa-
ren en specialiteiten als pijnboompitten
en gedroogde tomaatjes waren er te
koop. De eigenaars, Karla en Joop van
de Kant, haalden veel zelf uit het bui-
tenland. Met pijn in het hart stopten ze
er half mei mee, maar eigenlijk is het
ook wel mooi geweest, vinden ze. Karla
werkte sinds 1985 in de zaak in de
Servetstraat, en Joop al sinds 1964.
Twee jaar daarvoor, in 1962, hadden
zijn ouders de melk- en kaashandel van
de familie Hooft overgenomen. Het
pand was toen nog eigendom van de
melkfabriek “De Verenigde
Melkbedrijven”.

Even zag het er naar uit dat een collega
de zaak zou voortzetten, maar dat ging
helaas niet door. Erg jammer, vinden de
klanten die ik een paar dagen voor de
sluiting in de winkel aantref.Anco de

Vaartsebuurtcomité
weer actief

Het buurtcomité ”De VaartseBuurt”
(VB) is weer actief. Nieuwe leden zijn
Riet Prins en Martin Boumans, beiden
al woonachtig in de buurt lang voor de
grote verbouwing van begin jaren tach-
tig, Herman Brügemann en Rob Snel,
voorzitter en de enige bewoner van na
de grote verbouwing. De verandering
van mono- naar multicultureel en de
enorme toename van het verkeer in de
buurt – meer dan tweeduizend bussen

Iep gered

Boomchirurgen hebben de 165-jarige
monumentale, door iepenzwam aange-
taste iep in het Zocherplantsoen, geënt
en gestekt, om zo het voortbestaan
van deze bijzondere boom veilig te
stellen.
De iep is groot, oud en zeldzaam. Er
zijn er in Nederland nog maar een paar
te vinden. Deze iep stond in 2002 op
de rooilijst omdat de boom aangetast
is door iepenzwam. Na overleg met
veel betrokken bewoners is gekozen
voor het volgende alternatief: de kroon
flink snoeien en de enten opkweken.

Bomen die blijven

Bewoners van de Mariaplaats hebben
via een kort geding voorkomen dat een
stel forse bomen bij restaurant De
Heeren zijn geveld. Met succes vochten
zij de kapvergunning aan die de
gemeente had afgegeven. De bomen
moesten weg omdat hun wortels een
tweehonderd jaar oude muur zouden
ondergraven. Maar inmiddels was die
muur al gesloopt en waren metselaars
reeds bezig een nieuwe te maken. Ook
als de oude muur was gehandhaafd zou
kappen trouwens onnodig zijn geweest,
vertelde de Utrechtse bomendeskundi-
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Jong bijvoorbeeld, is al acht jaar klant.
Alle beleg haalt hij er.Wat hem aan-
trekt, zegt hij, is naast de kwaliteit van
de producten, ook de ouderwetsigheid
en de gewoonheid van de eigenaars, in
de goede zin van het woord. Hij zal
voortaan moeten uitwijken naar de
Nachtegaalstraat (Peek en Van
Beurden) of de Burgemeester
Reigerstraat (Hooft). Jan, die melk
komt halen voor het om de hoek gele-
gen café “De Witte Ballon”, baalt ook.
“Alles gaat weg in de buurt”, bromt hij.
Hij zal voortaan voor de melk naar
Hoog Catharijne gaan, denkt hij.

Gelukkig zijn er de laatste jaren in de
Binnenstad ook enkele nieuwe speciaal-
zaakjes verschenen.Voor buitenlandse
kaas kunnen we in hartje stad daarom
nog terecht bij Keizer Culinair op de
Oudegracht en bij Bigoli in de
Schoutenstraat.Wat Servetstraat 4 in
de toekomst gaat bieden, moeten we
even afwachten. De nieuwe eigenaar
gaat het waarschijnlijk wel verhuren,
maar aan wie is nog onbekend.

Marjan Heisterkamp

Tabee kaashuisje 
Joop en Karla van de Kant

per dag inmiddels – vragen een andere
benadering dan twintig jaar geleden. De
gemeentelijke subsidie is toegezegd en
besprekingen met de gemeente o.a.
over een buurtschouw, een fancyfair
voor kinderen en een einde zomer te
houden feestveegactie – de hele buurt
krijgt een grote schoonmaak, waarna
voor de deelnemers een goed aange-
klede borrel wacht – zijn in een
gevorderd stadium.
Om te peilen wat er in de buurt leeft
is er onlangs een leefbaarheidsenquête
gehouden. De resultaten zullen binnen-
kort bekendgemaakt worden.
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de bomen bij De Heeren in bloei

foto: Elles Paijens
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Echt rouwig waren ze er niet om, de
leden van de Binnenstadsfractie van de
Kinderraad. Hun plan voor een kinder-
filmcafé in buurthuis Oudegracht kreeg
bij de stemming in Theater Kikker 51
punten en was goed voor de vierde
plaats in de jaarlijkse strijd om het
20.000 euro-idee. Beter dan vorig jaar,
want toen werden we laatste, zei frac-
tielid Beer Poelsma. Helemaal correct
was die uitspraak niet. De Binnenstad
bungelde vorig jaar ergens achteraan,
maar was geen hekkensluiter.
Winnaar werd, evenals vorig jaar,
Noordoost, dit keer met een plan voor
trampolines in het Griftpark. De Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling zal er
voor zorgen dat het idee wordt uitge-
voerd.

voorjaar beginnen om eerst eens te
peilen wat de werkelijke belangstelling
voor dit initiatief is.
Dit betekent dat we in juni vier keer
op dinsdagmiddag van 16.00 t/m 17.30
een buitenspel-activiteit organiseren
voor kinderen uit de buurt, op dit van
Boekhoventerrein.
Wachten is op het fiat van Mitros 
dat de bewoners van het omliggende
complex toestemmen.
We hopen natuurlijk dat dit gebeurt en
willen dan zo snel mogelijk beginnen.
Het idee is om te starten op dinsdag 
3 juni en zo alle dinsdagen van juni bui-
ten te gaan spelen. Graag horen we van
u of uw kind mee komt doen.
Voor meer informatie kunt u bellen
met buurthuis De Lauwer tel. 2314236,
vraag naar Jacky of Alinda.

De Kinderboot

Kent u hem nog? Die ene met die
baard en z’n fijne manieren? Jawel,
Captain Han, wie kent ‘m niet? De man
die elk kind een rondje geeft, de man
die een ieder meeneemt voor een
tochtje, en hij is ook niet zo aardig om
een vader of vooral moeder mee te
nemen ook.Altijd vrolijk, altijd opge-
wekt, houdt altijd de goede kant van de
gracht, kortom de ideale stuurman
voor de leukste boot uit Utrecht. En u
had het al begrepen, hij vaart weer!
Vanaf nu kunt u weer elke woensdag-
middag mee op de kinderboot. En in de
schoolvakanties varen we ook op
maandagmiddagen. De boot vaart van-
uit buurthuis De Lauwer of vanuit
speeltuin De Kleine Dom, dus als u
mee wilt kunt u gewoon even contact
opnemen met een van deze twee plaat-
sen. Het zonnetje moet wel schijnen,
want hoe stoer onze schipper ook is,
met regen varen doet -ie niet, da’s voor
niemand leuk.

Het Verblijfsruimte programma Utrecht
binnenstad maakt duidelijk dat er voor
jonge kinderen te weinig spelgelegen-
heid is in de Noordelijke Binnenstad.
Een jaar geleden is hier een enquête
over gehouden in de buurt.Wanneer u
een kind onder de tien had, heeft u
hier waarschijnlijk aan meegedaan, heb-
ben wij u niet bereikt dan horen we
graag van u.
Uit de enquête is gebleken dat er wel
behoefte is aan meer spelgelegenheid.
Op dit moment is het kinderwerk
Binnenstad-noord in gesprek met
Mitros over het mogelijk gebruik van
het Van Boekhoventerrein (een binnen-
tuin achter de Breedstraat). Het idee is
om daar één keer in de week een acti-
viteit voor kinderen tussen de 5 en de
10 jaar te organiseren.We willen in het

Maar al werd de Binnenstad dan
slechts vierde, dat wil nog niet zeggen
dat het kinderfilmcafé er niet komt.
Zoals in de vorige Binnenstadskrant al
aangekondigd gaat kinderwerkster
Alinda Lunshof alles op alles zetten om
het idee toch uit te voeren.
Raadslid Wolf zegt: ‘We gaan het plan
gewoon proberen uit te voeren want er
is niets voor kinderen van die leeftijd’.
Hoe komen jullie aan films?
‘Met het entree en drankgeld huren we
weer nieuwe films’.
Wanneer denk je dat het 
kinderfilmcafé begint?
‘Hopelijk na de zomervakantie’.
Op de foto: de fractie poseert voor de
deur van De Kikker met helemaal
vooraan Alinda Lunshof.

Buitenspelen in de Noordelijke
Binnenstad... kan dat ?

Vierde plaats voor ‘Kinderfilmcafé’

Kom allemaal naar de Nationale
Straatspeeldag op woensdag 4 juni!!
Heb je ook zin om eens een taartje
met de koningin te eten of je idool na
te doen?? Dan kun je dit jaar goed
terecht op de Nationale Straatspeeldag
die het thema ‘Beroemd’ heeft.
De dag zal gehouden worden op de

Springweg tussen de Zwaansteeg en 
de Smeestraat. Het begint om 13.30u
en het is afgelopen om 16.00u.
Ben je tussen de 0 en 12 jaar? 
Dan mag je gezellig meedoen!!
Bel voor meer informatie naar buurt-
huis De Lauwer, telefoonnummer:
2314236.Tot dan!!

Programma peuterclub
(0 tot 4, ma, wo, vr van 10.30-12.00)

2-6 schipper mag ik overvaren

4-7 bellenblazen

6-6 bootjes maken

9-6 speeltuin gesloten

11-6 varen met Han

13-6 bellenblazen

16-6 bootjes maken

18-6 raamhangers maken

20-6 raamhangers maken

23-6 gymmen

25-6 varen met Han

27-6 knotshockeyfestijn

30-6 potlood met een snoetje

2-7 potlood met een snoetje

4-7 potlood met een snoetje 

Programma kinderactiviteiten
(4 tot 12, wo 14.00, za 13.00)

4-6 nationale straatspeeldag

7-6 zomerkoekjes bakken

11-6 stickers maken

14-6 slangen en ladders

18-6 krimpy dinky

21-6 schommelwedstrijd

25-6 waterkwallen

28-6 zandkastelenwedstrijd

2-7 figuurzagen

5-7 buttons maken

Nationale Straatspeeldag



Wethouder integratie

De CDA-fractie vindt het tijd  om
maatregelen te nemen ter vergroting
van de integratie van allochtonen bin-
nen . Op vele gebieden hebben ze te
maken met achterstanden en laat de
interactie met autochtonen te wensen
over. Het beleid faalt, is versnipperd of
ontbreekt. Over de integratieproble-
men in het onderwijs, de
volkshuisvesting, met jongeren, als het
gaat over wijkveiligheid en arbeidsparti-
cipatie wordt veel gesproken. Het komt
echter te weinig tot daden. Daarom
pleit het CDA in een initiatiefvoorstel
voor een wethouder Integratiebeleid
met budget, die - gesteund door een
kernteam van deskundigen - concrete
voorstellen aan de gemeenteraad kan
doen.
De ontwikkelingen van de afgelopen
periode, met name rond de Tweede-
Kamerverkiezingen hebben aangetoond
dat integratie meer aandacht dient te
krijgen. Dus dient het beleid  herzien
en verbeterd te worden. Het CDA
stelt vooraf voorstander te zijn van de
multiculturele samenleving waarin nor-
men en waarden gerespecteerd en
gehandhaafd worden.
De fractie maakt zich grote zorgen
over de ontwikkelingen in Utrecht. In
2002 vestigden zich bijna 3700 migran-
ten van buiten Nederland in de stad
Utrecht, hetgeen procentueel veel
hoger is dan in andere grote gemeen-
ten. Bijna de helft van de jongeren in
Utrecht is allochtoon en het percenta-
ge blijft stijgen naarmate de leeftijd
lager wordt.
Er groeit, met name in de wijk
Kanaleneiland, een generatie allochtonen
op, die niet of nauwelijks in aanraking
komt met autochtone Nederlanders en
de Nederlandse cultuur.
Het beleid - als het er al is - is te ver-
snipperd. Al er nu niet stevig ingrepen
wordt, stapelen de problemen zich ver-
der op en wordt oplossen daarvan
steeds moeilijker.

Eén gedoogplek 

Na de sluiting van de ‘junkentunnel’
pleit D66 al geruime tijd voor een ged-
oogplek in de onmiddellijke omgeving
van Hoog Catharijne. 'Eindelijk hebben

we nu ook de wetenschappelijke
onderbouwing van wat wij als D66 al
meerdere malen in de gemeenteraad
bepleit hebben', aldus Alice van Rooij,
fractievoorzitter van D66.Van Rooij
reageert hiermee op het rapport "Na
de tunnelsluiting" van het Instituut
voor Onderzoek naar Leefwijzen en
Verslaving (IVO).Wethouder H.
Spekman wil jammergenoeg het advies
van de onderzoekers niet opvolgen.
D66 staat achter de grote lijnen van de
benadering van wethouder Spekman,
namelijk verslaafden gebruiksruimtes,
hostels en andere hulpverlening aan te
bieden.
'Helaas leert de harde praktijk ons dat
de harde kern van de doelgroep der-
mate problematisch gedrag vertoont,
dat zij geen gebruik kunnen, of soms
willen maken, van deze voorzieningen,'
zegt Alice van Rooij. Juist deze harde
kern drugsverslaafden blijft overlast
veroorzaken voor winkeliers, het win-
kelend publiek en buurtbewoners. Het
opjaagbeleid van de gemeente leidt tot
het zogenaamde waterbedeffect,
– verplaatsing van de overlast naar
andere gebieden in de stad –, in plaats
van de overlast weg te nemen.
D66 vindt het enig juiste beleid naar
alle betrokkenen, winkeliers,
Utrechters, verslaafden en hulpverle-
ners, het aanwijzen van een
gedoogplek. Een goede opvang van ver-
slaafden, ook ’s nachts is voor D66 een
absolute  randvoorwaarde bij de ont-
wikkeling van het stationsgebied. D66
zal het beleid van de wethouder om de
opvang en hulpverlening te verbeteren,
blijven steunen, maar zet ook alle poli-
tieke middelen in om een gedoogplek
aan te wijzen in het stationsgebied.
'De politiek is er voor om problemen
op te lossen, niet om ze te verplaatsen'
vindt.

Van Rooij

Minder geld naar
stationsgebied

GroenLinks heeft voorgesteld de
gemeentelijke reservering van 91 mil-
joen euro voor de
stationsgebiedplannen op voorhand te
verminderen. Zo kan worden voorko-
men dat ingrijpende bezuinigingen de
komende jaren nodig zijn.
GroenLinks wil de 91 miljoen tot 2008
gebruiken om de geraamde tekorten
op te vangen.Tegelijk wil GroenLinks
door een combinatie van bezuinigingen

en verhoging van de inkomsten meer
structurele inkomsten voor de
gemeente creëren. In onze plannen
kunnen alle stadsboerderijen open blij-
ven en hoeft er bijvoorbeeld niet
bezuinigd te worden op jongerenwerk
en inburgering.
Het College heeft in de Voorjaarsnota
91 miljoen euro van de opbrengsten
van de verkoop van de REMU gereser-
veerd voor het stationsgebied.
GroenLinks stelt voor dat de gemeente
minder bijdraagt aan realisatie van de
stationsgebiedplannen. Er zal in het sta-
tionsgebied meer verdiend moeten
worden of zuiniger gewerkt moeten
worden. Mogelijk kunnen ook via fase-
ring (gemeentelijke) onderdelen van de
plannen later uitgevoerd worden dan
gepland. De gemeente kan dan, indien
dit nodig is, langer sparen voor het
benodigde geld.
GroenLinks wil tot en met 2008 79
miljoen van de REMU-opbrengsten
benutten. GroenLinks wil niet bezuini-
gen op zaken die de afgelopen jaren
zijn opgebouwd en de komende jaren
nog hard nodig zijn. Niet van alles in de
wijken wegbezuinigen omdat er zoveel
geld voor het stationsgebied gereser-
veerd moet blijven.Tegelijkertijd wil
ook GroenLinks, in mindere mate,
bezuinigen. Het verdienend vermogen
van de stad kan volgens GroenLinks
worden verbeterd alsook de efficiency
waarmee de gemeente werkt. Met
deze opbrengsten wordt het verlies
aan rente-inkomsten, dat optreedt
door benutting van de 91 miljoen,
gecompenseerd. Ook levert het extra
geld op voor investeringen. De combi-
natie van bezuinigingen en verhoging
van de inkomsten levert in de plannen
van GroenLinks vanaf 2004 ruim 8 mil-
joen euro jaarlijks op.

B&W-besluit 
goed teken 

De fractie van Leefbaar Utrecht is ver-
heugd te vernemen dat het Utrechtse
College van B&W heeft besloten het
initiatiefvoorstel "Gratis Openbaar
Vervoer; voorstel voor haalbaarheids-
studie" van Leefbaar Utrecht over te
nemen en aldus over te gaan tot het
onderzoeken van de mogelijkheden
voor het invoeren van gratis openbaar
vervoer in de gemeente Utrecht.
Leefbaar Utrecht stuurde dit initiatief-
voorstel medio september 2002 naar
de gemeenteraad.
LU-raadslid Jan Peetoom is in een eer-

ste reactie "erg blij" dat het College
eindelijk tot dit onderzoek besloten
heeft: "Wij verwachten dat het onder-
zoek tot positieve uitkomsten zal
leiden en dat er snel een proefproject
opgestart kan worden. Ook de samen-
werking met het BRU (Bestuursregio
Utrecht) en de gemeente Eindhoven
zien wij als een pluspunt."

Burgers spreken 
mee in raad  
Inwoners vanaf 14 jaar kunnen recht-
streeks – dus zonder tussenkomst van
het wijkbureau en het College van
B&W – door henzelf geformuleerde
voorstellen op de agenda van de
gemeenteraad zetten. De enige voor-
waarde is dat die voorstellen een
buurt-, wijk- of stedelijk karakter heb-
ben waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is.Voor een buurt-
voorstel zijn 250 handtekeningen, voor
een wijkvoorstel 1000 handtekeningen
en voor een stedelijk voorstel 2500
handtekeningen nodig, Opvallend nieuw
element is dat de indieners van een
voorstel een actieve rol bij de bespre-
king in de raad kunnen spelen.
De VVD heeft deze mogelijkheid voor
de inwoners van Utrecht – onder de
naam Burgerinitiatief - onlangs gepre-
senteerd.Alle politieke groeperingen in
de gemeenteraad zijn positief. Naar
verwachting zal het Burgerinitiatief na
de zomer in werking treden.
Camera’s, preventief en repressief
optreden van de politie, mogelijkheden
om preventief te fouilleren. Het wordt
mede daardoor langzaam maar zeker
veiliger in Utrecht. Maar er is nog veel
te doen.Voor de VVD is uitbreiding van
de camerabewaking in het openbare
uitgaansgebied van de Binnenstad een
goede zaak. Daardoor kunnen relletjes
in de kiem worden gesmoord en kan
indien nodig represssief worden opge-
treden.
Want het gaat er om dat er veilig in
onze Binnenstad kan worden uitgegaan.
Dat een gerichte aanpak leidt tot een
in het oog springende verbetering is
waarneembaar op en nabij het
Smakkelaarsveld.Waar vorig jaar soms
wel 100 drugsverslaafden en handela-
ren permanent overlast en
onveiligheidsgevoelens te weeg brach-
ten, is het nu weer een parkje waar je
rustig tussen de middag kunt verblijven.
Voor de VVD een bewijs dat een
gerichte aanpak goed werkt.
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ik moet bestellen. Gelukkig hebben we een regionale afdeling
die dit altijd regelt bij grootschalige optredens, daar dus veel
verstand van heeft en de juiste contacten weet aan te boren.
Elke twee weken komen we vervolgens bij elkaar om af te
stemmen wat geregeld is en wat er nog moet gebeuren.
Eventuele problemen lossen we direct op of zoeken we voor
de volgende keer uit.”

Duidelijke afspraken
Naast de interne regelzaken, moeten natuurlijk de spelregels
van de vrijmarkt voor elke dienst duidelijk zijn. Daarvoor vindt
regelmatig overleg plaats tussen bewoners, gemeente, brand-
weer, rode kruis en politie.William:“Vooraf proberen we met
elkaar zoveel mogelijk duidelijke afspraken te maken. Dit jaar
was het vergunningenstelsel voor commerciële handelaren
natuurlijk nieuw. De Dienst Stadsbeheer verstrekte en contro-
leerde de vergunningen.Als de vrijmarkt dan daadwerkelijk
voor de deur staat, begint voor ons het echte executieve werk.
Met de nieuwe vergunningen betekende het voor ons vooral
dat we op de 29ste mensen die hiervan niet op de hoogte
waren, maar toch op straat een plaatsje bezet wilden houden,
uitleg gaven over de nieuwe regels.” 

Flexibel oplossen
Hoewel elk jaar de zaken zoveel mogelijk onderling met de
diverse instanties en belanghebbenden wordt afgestemd, kom je
op straat vaak voor zaken te staan die net niet helemaal gaan
zoals het hoort.William:“Dit jaar was er bijvoorbeeld op de
29ste een discussie over wanneer de mobiele biertaps in het
gebied geplaatst mochten worden. Er mag pas vanaf 18.00 uur
getapt worden, maar een ondernemer moet ook genoeg tijd
hebben om zijn tap in te richten en het bier te koelen.
Bovendien kan de leverancier van de biertaps niet alles op het
laatste moment aanleveren omdat hij meerdere steden moet
voorzien. Op zo’n moment moet je proberen te handelen naar
de gemaakte afspraken maar ook flexibel optreden en zoeken
naar praktische oplossingen. In dit geval is afgesproken dat de
taps ingericht mochten worden, maar dat de verkoop uiteraard
pas om 18.00 uur zou starten.Wat dat betreft blijven er altijd
zaken opkomen die niet voorzien waren. Die nemen we dan
mee in de evaluatie zodat er volgend jaar nog duidelijkere
afspraken liggen.”

Terugblik
William blikt terug op een geslaagde vrijmarkt.“Er hebben zich
geen ernstige ordeverstoringen voorgedaan. Door vroegtijdig in
te grijpen bij onrust, hebben we veel kunnen voorkomen. Op de
vrijmarkt zelf heeft zich dit jaar, voor zover wij weten, slechts
één grote vechtpartij voorgedaan.Als je je dan realiseert dat de
vrijmarkt zich concentreert in een relatief klein gebied, waar
heel veel mensen dicht op elkaar zitten en er veel alcohol
gedronken wordt, is dat in deze tijd toch bemoedigend.” 

Na 40 aanhoudingen, een gezellig feest, 1700 belegde broodjes,
honderden liters melk, frisdrank, soep en vooral véél koffie zit
de vrijmarkt er voor de politie ook weer op. Elk jaar opnieuw
is de politie, net als andere instanties en bewoners in de stad,
druk bezig met de vrijmarkt. De voorbereidingen voor dit grote
volksfeest beginnen al in januari.William Maassen, wijkagent
maar ook coördinator voor dit evenement:“Er moet veel
gebeuren om dit feest goed en gezellig te laten verlopen. En dat
is precies onze taak: zorgen voor orde en rust in een gebied
waar tienduizenden mensen op elkaars lip zitten.”

Goed op poten
De politie zette afgelopen vrijmarkt ruim 320 mensen in om
het feest te begeleiden.William:“Zo’n groot aantal mensen heb
je niet zomaar achter de hand; dat moet je ver van te voren
inplannen. Daarnaast begin ik in januari samen met collega’s van
diverse afdelingen (parkeren, logistiek, recherche, verkeer, bij-
zondere wetten, meldkamer enz.) een inventarisatie te maken
van wat we moeten regelen. Natuurlijk ligt er al veel materiaal
van voorgaande jaren, maar het is ieder jaar toch weer de kunst

om de organisatie ook daadwerkelijk goed op poten te zetten.
We spreken dan met elkaar af wat op welk moment geregeld
moet zijn en vooral wie dat regelt. Het bestellen van materiaal
is zo’n onderdeel dat vroegtijdig opgepakt moet worden. In het
hele land wordt immers koninginnedag gevierd en als je niet op
tijd je extra portofoons, koelwagens, mobiele steunpunten of
lampen bestelt, grijp je mis en moet je op zoek naar alternatie-
ven die vaak veel duurder uitvallen.”

Expertise
Door vele collega’s van diverse diensten in te zetten wordt de
werkdruk over meerdere schouders verdeeld.William:
“Bovendien houden de juiste mensen zich bezig met de zaken
waar ze goed in zijn en verstand van hebben.Als ik bijvoorbeeld
ervoor zou moeten zorgen dat er voldoende eten is op die
twee dagen, dan weet ik niet waar ik moet beginnen of hoeveel
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Vrijmarkt druk en gezellig

Lot van Haeringen, operationeel commandant



De Binnenstadskrant verschijnt
maar vijf keer per jaar en is daar-
door niet de geschiktste bron voor
het allerlaatste nieuws. En omdat
haar omvang niet meer is dan  24
pagina’s, en het signaleren van de
ontwikkelingen en gebeurtenissen
veel plaats inneemt, blijft er maar
weinig ruimte over voor die belang-
rijke functie die de krant volgens ons
ook moet hebben, namelijk functio-
neren als platform voor discussie.
Dat is jammer. Maar gelukkig heeft
de Binnenstadskrant een website en
die is bij uitstek het medium voor
dialoog en discussie.

www.binnenstadskrant.nl was tot nu toe
een ‘kopie’ van de papieren krant. De site
was een service voor mensen buiten het
verspreidingsgebied, die willen volgen wat
er in de Binnenstad gebeurt. Die vorm
van dienstverlening blijft. Maar voor ons is
de site pas een succes als ze echt een
platform wordt, een podium, een forum
waarop lezers standpunten formuleren en
uitwisselen.Voorzover zij aanknopingspun-
ten nodig hebben in de papieren krant...

Gebruiksruimten 
hebben gunstig effect

De gebruiksruimten hebben positieve
effecten op de gezondheid en op het wel-
zijn van de harddrugverslaafden die eerst
gebruikten in de 'tunnel' onder Hoog
Catharijne. De sluiting van de 'tunnel'
heeft er ook toe geleid dat er op andere
plaatsen concentraties van verslaafden
ontstaan. De nieuwe gebruiksruimten heb-
ben niet de gevreesde aanzuigende
werking gehad. De gezondheid en het
welzijn van de bewoners van het eerste
'hostel' (24-uurs woonvoorziening) voor
verslaafde daklozen is verbeterd en hun
drugsgebruik neemt af. De komst van het
hostel heeft geen negatieve invloed gehad
op de veiligheid en leefbaarheid van de
omgeving. Het begrip voor de verslaafden
bij omwonenden is toegenomen. Dit zijn
de belangrijkste resultaten van drie
onderzoeken.

Londen heft tol op auto 

Londen is  medio februari gestart met een
tolheffing - 'congestion charge' -  als mid-
del om de automobiliteit in de stad te
beperken. De verwachting was dat hier-
door 15 procent minder autoverkeer de
binnenstad in zou gaan. Na twee maanden
was er al sprake van een afname van twin-
tig procent. GroenLinks heeft de
gemeenteraad voorgesteld een bezoek
aan Londen te brengen om zich te laten
informeren over het toegepaste systeem.

Ledig Erf houdt
alle busverkeer
Een motie van de VVD om de verkeers-
overlast op de Catharijnesingel en het
Ledig Erf te verminderen heeft het net
niet gehaald. GroenLinks,VVD, SP, D66,
ChristenUnie en Burger en Gemeenschap
stemden voor (19 stemmen). Leefbaar
Utrecht, PvdA en CDA (20 stemmen)
waren tegen.

dit nummer gaat onder meer over het
toerisme. Gemeente, ondernemers, musea
willen zoveel mogelijk bezoekers. Maar
moet er een grens zijn? Is het leuk als we
de Amsterdamse kant op gaan, als alle
kaaswinkeltjes in souvenirshops verande-
ren, als er steeds meer restaurants
moeten komen om die stroom van toeris-
ten te voeden? Uit een enquête bleek
laatst dat de meerderheid van de
Utrechters positief staat tegenover verde-
re groei van het toerisme. Geldt dat ook
voor bewoners van de Binnenstad? Het
kan een onderwerp zijn.Wilt u er iets
over kwijt – of over een ander onder-
werp -  mail het dan naar
forum@binnenstadskrant.nl.
De interessantse, leukste en scherpste bij-
dragen worden in de volgende krant
geplaatst. Dus aarzel niet, grijp de muis en
laat weten wat ú vindt.
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vanuit mijn raam

kijk ik

op een boom

een kastanjeboom

vanuit mijn raam

kijk ik

op de lente

de knoppen zitten alle op hun plaats

ze lijken op de regisseur te wachten

die het sein zal geven

tot ontknoping

van hun intrigerend binnenleven

vanuit mijn raam

kijk ik

met verwondering

naar deze nu niet meer gewone boom

de kastanjeboom

en stil vraag ik mij af

is iets wel ooit gewoon –

Oeke Kruythof

De gemeente moet meer 
moeite doen om bezoekers

naar Utrecht te trekken
Mail uw mening naar

forum@binnenstadskrant.nl

forum@binnenstadskrant.nl

www. binnenstadskrant.nl
wordt platform bewoners

Sneak preview
Masterplan 

De Projectorganisatie stationsgebied heeft
voor 24 juni ’s avonds de kleine zaal van
het Muziekcentrum gereserveerd voor de
eerste presentatie van het masterplan.
‘Een soort sneak preview’, noemt voor-
lichter Kaat Smulders het.Van half
augustus tot eind september gaat het plan
de inspraak in. Het raadsbesluit moet
komen voor het eind van het jaar.

HC ’s nachts nog
niet dicht

Nachtelijke afsluiting van de hoofdader
van Hoog Catharijne is voorlopig nog niet
aan de orde.Vorig jaar is besloten dat de
Radboudtraverse ‘s nachts zal worden
gesloten zodra er een andere slaapplek is
gevonden voor de vele daklozen die er
overnachten. Even leek het er op dat
GroenLinks de oplossing had gevonden.
De per 1 maart leeggekomen sporthal in

HC zou – zo dacht de partij - geschikt
kunnen worden gemaakt voor nachtelijke
opvang. Noch Corio, als eigenaar van de
hal, noch de G.G. en G.D., noch de politie
ziet echter iets in het idee.
‘Voordat de traverse ’s nachts dicht kan,
zijn er nog heel wat hobbels te nemen,
zegt gebiedsmanager Eelko van den
Boogaard. De vraag is ook nog om welke
uren het precies moet gaan.Voor de
bewoners van de Binnenstad is het
belangrijk dat HC open blijft tot na ver-
trek en aankomst van de laatste trein.

foto:Ben N
ijssen

vanaf de Nieuwegracht wenst de redactie van de Binnenstadskrant de lezers een prachtige zomer




