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Door de redactie

De Gemeente Utrecht heeft onlangs 

het ‘Beleidskader speeltuinen 2018’ 

vastgesteld. Leek het er eerst op dat 

speeltuinen zelfstandig moesten wor-

den waarbij bewoners het bestuur van 

de speeltuinorganisatie moesten gaan 

vormen, is het uiteindelijk een recht 

geworden. De gemeente wil hiermee 

de betrokkenheid van bewoners bij 

de speeltuinen vergroten en verlangt 

meer eigen werkzaamheden van be-

woners. Wie wil mag verzelfstandigen.

Het bestuur van de speeltuin kan dan 

zelf bepalen welke medewerkers zij 

het (pedagogisch)werk laten uitvoe-

ren. Met een basisbudget van € 93.500 

per speeltuin kan men aan de slag met 

alle verantwoordelijkheden die daarbij 

horen. Openbare speelplaats de Kame-

leon aan de Balkstraat behoort daar 

niet toe. 

Pijlsweerd kent de Duizendpoot 

langs het spoor en de speeltuin in 

het Noordsepark. Daarnaast is er de 

Kameleon aan de Balkstraat. Deze 

laatste is een speelplaats, met een 

hek er omheen en als zodanig geen 

‘officiële’ speeltuin. In Ondiep ligt 

speeltuin de Speelboom. Deze ligt aan 

de Hortensiastraat/Egelantierstraat in 

de Bloemenbuurt. 

Bewoners en vrijwilligers moeten meer verantwoordelijkheid nemen 
voor de speeltuinen. De professional wordt behouden, daarbij komt dat 
bewoners het vertrouwen krijgen om een rol op pakken en hun kwali-
teiten en betrokkenheid zichtbaar in te zetten. Wie wil mag de speel-
tuin verzelfstandigen, met een eigen bestuur. 

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 
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Na gesprekken met de speeltuinen in 

Noordwest, een bijeenkomst met vrij-

willigers en een enquête onder sociaal 

makelaars, schreef de Wijkraad Noord-

west een advies voor het college. Hier-

uit bleek onder meer dat vrijwilligers 

graag activiteiten organiseren voor 

kinderen, maar terugschrikken voor 

het dragen van verantwoordelijkheid. 

Ook blijkt er een tekort aan vrijwil-

ligers en voelen weinigen er voor 

kinderen te corrigeren, zeker als het 

gaat om kinderen van bekenden. So-

ciaal makelaars lijken als professionals 

en onafhankelijke partij onmisbaar te 

zijn in het verlenen van pedagogische 

ondersteuning.

Op het Noordsepark na, hebben de 

speeltuinen dus nog een lange weg 

te gaan naar verzelfstandiging. Voor 

Pijlsweerd en Ondiep zijn de sociaal 

makelaars onmisbaar. Niet alleen in de 

speeltuin, ook in de directe omgeving 

is samenlevingsopbouw zeer wenselijk. 

In de buurten waar de speeltuinen nu 

staan kunnen die in de huidige orga-

nisatorische vorm uitgroeien tot een 

belangrijk middelpunt van de buurt, 

met ondersteuning van de sociaal 

makelaars. 

Promoveer de Kameleon tot speeltuin. 

Hierdoor krijgt het de buurtfunc-

tie, die eerder het buurthuis had. 

Vernieuw de accommodatie, betrek 

nieuwe bewoners bij de speelplaats 

en de buurt en zorg voor goede 

pedagogische begeleiding. Verbind de 

bewoners uit oude kern aan de nieu-

welingen van Pijlsweerd. Via een echte 

speeltuin naar een prachtbuurt. 

         UITGELICHT! 
De Kameleon in de Balkstraat is een begrip en ontmoetingsplek voor kinderen en buurtbewoners. Een team van acht vrijwilligers 

draait de speeltuin vier dagen per week. De speelplaats zit in een tussenjaar. Het team is met ondersteuning van de sociaal make-

laar aan het onderzoeken hoe organisatie, speelplaats en plein vorm moet gaan krijgen. Droom: een nieuw gebouw, speelmoge-

lijkheden voor de hele kleine kinderen, meer groen, avontuurlijk spelen. Een ontmoetingsplek voor iedereen door iedereen. Meer 

informatie: in de speeltuin of neem contact op met Jolanda van den Berg, 0655990592,  jolandavandenberg@mekaarutrecht.nl
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WONINGBOUW VOOR HET VECHTHUIS 
Na veertig jaar vergaderen en 

feesten heeft het Vechthuis aan 

de Jagerskade in juni haar deuren 

gesloten. De eigenaren hebben het 

verkocht aan horecaondernemer 

Oscar de Goede. Hij zal de horeca 

niet voortzetten, maar woningen 

bouwen op het terrein. Alleen het 

monumentale voorste pand, dat uit 

de 15de eeuw dateert, blijft staan. 

Het aangebouwde gedeelte uit de 

jaren ‘80 wordt gesloopt en maakt 

plaats woningbouw.

SPORTSCHOOL ANTON GEESINK 
VERDWIJNT
Ook sportschool Anton Geesink ver-

dwijnt. Deze is door de familie Gees-

ink verkocht aan een projectont-

wikkelaar. Hij wil het pand aan de 

Anton Geesinkstraat 13 ombouwen 

naar woningen. Momenteel sporten 

er zo’n vierhonderd Utrechters. 

Daar komt per 31 december 2018 

een einde aan, want dan eindigt de 

huurovereenkomst van de stichting 

die het behoud en de exploitatie 

van de sportschool doet. De nieuwe 

eigenaar is niet van plan deze over-

eenkomst te verlengen. Volgens de 

gemeente is er voldoende ruimte in 

andere gymzalen.

KERST IN HET JULIANAPARK ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
Ook in 2017 is het weer Kerst in 

het Julianapark. Op zaterdag 16 en 

zondag 17 december wordt het Juli-

anapark omgetoverd tot een prach-

tig openlucht theater. Het belooft 

een weekend vol mooie verhalen 

te worden, waarbij uiteraard kindje 

Jezus niet ontbreekt. De voorberei-

dingen zijn inmiddels begonnen en 

de werving van de vrijwilligers is in 

volle gang. Meedoen? Mail dan naar 

info@kerstinhetjulianapark of ga 

voor meer informatie naar:

www.kerstinhetjulianapark.nl.

VRIENDENDIENST HOUDT OP EN GAAT 
DOOR
Klussenproject de Vriendendienst is 

gestopt per 1 september. Onder de 

paraplu van WIJ 3.0 gaat hun goede 

werk door, zij het in iets gewijzigde 

vorm. Het Wijkbedrijf gaat voortaan 

de klussen uitvoeren in Noordwest. 

De samenwerking met Mitros blijft. 

Het pand van de Vriendendienst aan 

Ondiep 73 is gesloten. Huurders kun-

nen voortaan tegen betaling gebruik 

maken van het Wijkbedrijf.

PETITIE VOETGANGERSBRUG
Ondernemersvereniging Hart voor 

Straatweg is een petitie gestart om 

een voetgangersbrug te realise-

ren over het nieuwe deel van de 

Weerdsingel om een verbinding te 

maken tussen kop van de Straatweg 

en Wijk-c/Parkeergarage Paarden-

veld.

Vroeger lag hier een brug over de 

toenmalige Stadsbuitengracht: de 

Molenbrug. De petitie ondertekenen 

kan hier: https://petities.nl/petiti-

ons/terugkeer-van-de-utrechtse-

molenbrug?locale=nl
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

Harrie is al vele jaren lid van de 

woongroep die sinds 1975 de pastorie 

huurt. Hij laat me bij binnenkomst het 

enorme glas-in-loodraam zien dat het 

drie verdiepingen hoge trappenhuis in 

een zacht warm licht zet. Aan de ach-

terkant van het gebouw ligt een flinke 

tuin, waar zelfs een paar fruitbomen 

groeien. Een oase van rust op deze 

drukke plek dichtbij de binnenstad. 

Bert is al van het eerste uur betrokken 

geweest bij de ontwikkelingen in dit 

deel van Pijlsweerd en is een onuit-

puttelijke bron van kennis over het 

verleden van dit stukje Utrecht. 

Mooie herinnering aan roerige jaren

ROERIGE GESCHIEDENIS
De pastorie en de wijk eromheen 

hebben een roerige geschiede-

nis gekend. In de jaren ‘70 had de 

gemeente grootse plannen rond de 

Oudenoord. De oude woonhuizen 

moesten wijken voor kantoren en het 

autoverkeer zou de vrije loop krijgen. 

De monumentale Monicakerk die al 

jaren leeg stond en ernstig in verval 

was geraakt zou worden gesloopt. Het 

actiecomité Pijlsweerd had echter heel 

andere plannen. Men wilde allereerst 

zo veel mogelijk woonruimte behou-

den. Verder was er in de buurt rond 

de Herenweg nauwelijks ruimte voor 

culturele activiteiten en de Herenweg 

zelf was een beruchte sluiproute voor 

autoverkeer. 

KRAKERS
Een groep krakers besloot, gesteund 

door wijkbewoners, het heft in eigen 

hand te nemen. Het parochiehuis 

en de pastorie werden gekraakt, de 

ruimtes nam men in gebruik voor huis-

vesting en wijkactiviteiten. En om een 

eind te maken aan de verkeersoverlast 

op de Herenweg werden de kerkban-

ken naar buiten gesleept om de straat 

te barricaderen.

BETAALBARE WONINGEN
Ondertussen werd er ook onderhan-

deld met de gemeente. Dat leidde 

ertoe dat de krakers in de pastorie 

konden blijven en dat de gemeente 

In de gezellige, rommelige keuken van de voormalige pastorie van de 
Monicakerk zit ik aan de koffie met Harrie van Gemert en Bert van Vel-
zen. We praten over de geschiedenis van dit fraaie oude pand aan het 
begin van de Oudenoord. 

Overal in Utrecht worden saaie, kale muren weer mooi. In De Noord-
wester tonen we juweeltjes uit onze buurt. Deze keer hebben we ons 
verdiept in die grote plattegrond aan het begin van de 1e Daalsedijk.

Door Susanne Woning

In Pijlsweerd treed je regelmatig in de voetsporen van vele Utrechters door de 

eeuwen heen. Wandel bijvoorbeeld maar eens door de Oude Daalstraat, of 

loop na een bezoekje aan Het Huis terug richting de Amsterdamsestraatweg. Je 

bevindt je dan op de Daalsedijkroute, de middeleeuwse weg van Utrecht naar 

Amsterdam.

Men denkt dat op de locatie van de Daalsedijk al vroeg een reisroute ontstond 

langs de rivier de Vecht. Ook werd de dijk gebruikt als ontginningsbasis bij het 

kanaliseren van de Vecht in de tiende eeuw. In 1244 werd in Zuilen het klooster 

Mariëndaal aan de Vecht gesticht. Veel plekken in de omgeving werden naar het 

klooster vernoemd en in die tijd verscheen de naam ‘Daalsedijk’ voor het eerst.

Het begin lag vroeger net buiten de Catharijnepoort. De samenloop van wa-

ter- en landwegen op dit punt zorgde voor veel bedrijvigheid in onze buurt met 

gasthuizen, herbergen en molens. De Daalsedijk bleef de primaire verkeersader 

richting Amsterdam tot Napoleon in 1812 de Amsterdamsestraatweg liet aan-

leggen.In 2009 is de oude Daalsedijkroute weer zichtbaar gemaakt met borden, 

plaquettes en een grote muurschildering aan het begin van de 1e Daalsedijk.

een deel van de kantoorplannen 

doorstreepte. Er zouden ook betaal-

bare woningen worden gebouwd. 

Maar de kerk en het parochiehuis 

heeft men helaas niet kunnen redden. 

In 1977 ging de kerk met zijn mar-

kante spitse toren tegen de vlakte, 

evenals het parochiehuis. In de jaren 

daarna werden de appartementen 

van de Monicahof gebouwd. Op de 

Herenweg werden maatregelen ge-

nomen die het sluipverkeer definitief 

onmogelijk maakten.

MOOIE HERINNERING
De bewoners van de pastorie kregen 

na lang wikken en wegen een collec-

tief huurcontract als woongroep, wat 

in Utrecht nog niet eerder vertoond 

was. Nog steeds is de pastorie een 

mooie herinnering aan roerige jaren.

KLEUR IN NOORDWEST
‘EEN DUIZEND JAAR OUDE WEG’  
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Op de achterzijde van deze 
krant wordt een nieuwe 
inspraaksessie over de Amster-
damsestraatweg aangekon-
digd. Op 15 november kun 
je, onder het genot van een 
hapje, een drankje én muziek, 
wéér meepraten over de 
verschillende plannen voor 
deze straat. 

Op zich bewonderenswaardig 
om de bewoners van je stad 
zo vaak te betrekken bij je 
plannen - want hebben we 
niet al diverse plak- en knip-
sessies en inspraakmomenten 
over de Straatweg gehad? De 
vraag is alleen, wordt er wel 
geluisterd? 

In het AD van 12 oktober was 
te lezen dat betrokkenen op 
z’n zachts gezegd niet blij wa-
ren met de plannen die er tot 
nu toe liggen voor de Straat-
weg. Er zouden onder meer 
gevaarlijke situaties ontstaan. 
Je vraagt je af hoe het kan 
gebeuren dat na diverse stic-
kersessies, borrels, Straatweg-
meters en buurtgesprekken de 
gemeente uiteindelijk met een 
plan komt waar niemand blij 
van wordt. In ieder geval de 
bewoners niet.

Ook tijdens het laatste buurt-
overleg in Pijlsweerd kwam 
naar voren dat bewoners 
zich afvragen waarom er nu 
opnieuw informatie verzameld 
wordt over wat we als buurt 
willen. Liggen er niet al stapels 
suggesties, initiatieven en pijn-
punten (die soms keer op keer 
terugkomen) die de gemeente 
zo op kan pakken?

Het fortuin dat er ongetwij-
feld gestoken wordt in deze 
nieuwe reeks informatie-verza-
melmomenten met een ‘Deep 
Democracy’ aanpak (=hippe 
besluitvormingstrend die er op 
neer komt dat iedereen zijn 
zegje mag doen), georgani-
seerd door een hoogstwaar-
schijnlijk peperduur communi-
catiebureau, kan dan bespaard 
worden.

Mijn suggestie aan de gemeen-
te: houd de stickers en Pritt- 
stiften in de la; wij hebben al 
lang op papier staan wat we 
willen. Aan suggesties, plan-
nen en vooral betrokkenheid 
geen gebrek, er moet alleen 
wel geluisterd worden.

Wie ooit in Griekenland met vakantie was, weet dat de mensen daar 
van lekker eten en van gezelligheid houden. Wat zou je die vakantie-
herinnering graag vasthouden, thuis, gezellig met zijn allen aan een 
grote tafel! “Dat kan makkelijk,” zegt Stella Rigaki, ‘want Grieks eten en 
drinken kun je gewoon bij ons aan de Amsterdamsestraatweg kopen.’

Ondernemen in Noordwest: Rigakis

Authentieke Griekse producten in Utrecht
door:  Zoë Versteeg

Stickers
Column

daar hun ‘Griekse winkeltje’ al in 1972. 

Precies 45 jaar geleden dus.” Rigaki is 

trots op haar ouders, die in de jaren 

’70 kansen zagen voor een winkel 

waar Griekse gastarbeiders die in die 

jaren naar Nederland kwamen, echte 

Griekse producten konden kopen, net 

als thuis. “Daarnaast was het natuurlijk 

een uitdaging om ook Nederlanders 

kennis te laten maken met de bijzon-

dere producten uit hun vaderland.” 

“En dat is goed gelukt, want we zitten 

hier nog steeds en zijn van plan dat 

ook nog lange tijd te blijven doen.” 

Sinds Stella en haar zus Maria onlangs 

het bedrijf van hun ouders over 

namen, staat inmiddels de tweede 

generatie aan het roer en kan Utrecht 

dus blijven genieten van al het goede 

uit Griekenland. “We willen Utrecht 

blijven voorzien van de beste authen-

tieke Griekse producten. Dus inter-

nationaal met goud, zilver en brons 

bekroonde wijnen en levensmiddelen 

zoals de hoge kwaliteit Kretenzische 

olijfolie. Producten allemaal zonder 

conserveringsmiddelen.” 

Als uw verslaggever Stella Rigaki 

aantreft in de winkel, staat zij op het 

punt om op reis te gaan. “We gaan 

naar een beurs om nieuwe producten 

voor de feestdagen uit te zoeken. 

Denk daarbij aan tsoureki, heerlijk 

Grieks kerstbrood, en natuurlijk me-

lomakarona, zachte honinggebakjes 

die iedereen in Griekenland in huis 

heeft met Kerst.” Rigaki geniet al bij 

het vooruitzicht. “Laatst vroeg een 

klant om kaltsounia, van die kleine 

ronde cheesecakejes. Die had hij 

met vakantie op Kreta geproefd. Die 

hebben wij binnenkort dus ook in het 

assortiment! En daarnaast trouwens 

binnenkort ook kroketjes van courget-

tes en kaaskroketjes.”

Door Majne van de Merwe 

‘Bij ons’, dat is bij Rigakis. Sinds jaar 

en dag is de met authentieke Griekse 

specialiteiten gevestigd op nummer 

88. “Mijn vader en moeder openden 

delicatessen
   

Echte Griekse feta
(of biologische olijfolie, of wijn, 

of heerlijke tijm-honing…)
   

vind je op 
Amsterdamsestraatweg 88 

ma-vr 09:00 - 18:00
za 9:00 - 17:00

Nieuw buurtoverleg voor Bloemenbuurt 
en 2e Daalsebuurt: Napoleonoverleg
Het is even stil geweest rond de bewonersgroep Amsterdamsestraat-
weg en omgeving. Niet zonder reden: de bewonersgroep heeft zichzelf 
omgezet in een buurtoverleg met de prachtige naam Napoleonoverleg. 
Wij vroegen trekker van de bewonersgroep, Susanne van der Lugt naar 
de beweegredenen achter deze omzetting.

ANDERE VORM
“Ik heb samen met Rianne Heijmans 

de bewonersgroep een aantal jaren 

getrokken. Rianne heeft zich al 

eerder teruggetrokken en nu wil ik 

me terugtrekken. Met kleine kinde-

ren kon ik makkelijk van alles in de 

avonduren doen, maar nu ze groter 

worden en dus later naar bed gaan, 

werd dat lastiger. Het is jammer dat er 

geen bewoners zijn die het over willen 

nemen, hoewel iedereen het wel heel 

belangrijk vindt. Daarom hebben we 

gezocht naar een andere vorm.” 

NAPOLEON
“De bewonersgroep zorgde ervoor 

dat bewoners elkaar ontmoetten en 

vanuit daar samen konden optrekken, 

bijvoorbeeld om de straat groener te 

maken. Daarnaast bracht de bewo-

nersgroep contact met het wijkbureau 

en de ondernemersvereniging. Dit 

wilden we niet verloren laten gaan. 

We zijn uiteindelijk op een buurto-

verleg uitgekomen voor bewoners, 

vrijwilligers, professionals en onderne-

mers in de buurt. We hebben dit het 

Napoleon-overleg genoemd. Napoleon 

heeft met het aanleggen van de ASW 

onze buurt beïnvloed, vandaar. En na-

tuurlijk hopen we met het overleg de 

buurt ook positief te beïnvloeden.” 

PITCHEN
“Als bewoner kun je bijvoorbeeld een 

idee pitchen en zo in contact komen 

met mensen die hetzelfde willen. 

Denk bijvoorbeeld aan het organise-

ren van een dag waarop iedereen in 

de buurt zijn eigen zolderverkoop kan 

houden of het met een groep mensen 

onderzoeken van het plaatsen van 

zonnepanelen. Iedereen kan punten 

aandragen voor het Napoleon-overleg: 

ondernemers, vrijwilligers, professio-

nals en bewoners.”

Het Napoleon-overleg is bedoeld voor 

bewoners in het gebied tussen het 

Viaduct op de ASW en de Sint Joseph/

Marnixlaan en tussen de Spoorzone 

en de Nijenoord/Ahornstraat/Royaards 

van den Hamkade. Het vindt drie tot 

vier keer per jaar plaats, steeds van 

19.30 tot 21.30 uur met aansluitend 

een borrel. De locatie wisselt. 

Woensdag 13 september vond het 

eerste Napoleonoverleg plaats 

in de Buurtwerkkamer (Amster-

damsestraatweg 295). Het tweede 

overleg is gepland op woensdag 13 

december. Iedereen is welkom en je 

kunt gewoon binnenlopen. Heb je 

iets voor de agenda? Mail je punt 

en korte toelichting aan napoleon-

overleg@gmail.com.

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

Kijk op: www.denoordwester.com
en download de tarieven.

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?

De Oude Pastorie op de Oudenoord 

Zoë Versteeg is freelance grafisch 
ontwerper en schrijft daarnaast 
verhalen en columns met een knip-
oog. Gepubliceerd in o.a. de Metro.

‘Houd de stickers en 
Pritt-stiften in de la’
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BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 12 december, 20.00 uur in 

EKKO, Bemuurde Weerd Westzijde 3.

ONDIEP OVERLEGT

Donderdag 26 oktober, 19.30 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 20 november, 19.30 uur in 

buurthuis Stella Maris, Jagerskade 4. 

Meer info: bc-hoogstraat.nl en face-

book.com/groups/HoogstraatEO.

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners, on-

dernemers en professionals van de 

Amsterdamsestraatweg en omstreken. 

Woensdag 13 december, 19.30 uur in 

de Buurtwerkkamer,  Amsterdamse-

straatweg 295. Meer info en agenda-

punten: napoleonoverleg@gmail.com.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 2 november en 7 decem-

ber, 20.00 uur in buurthuis Geuzen-

kwartier, Laan van Chartroise 166. 

Agenda: www.wijkraadnoordwest.nl 

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Kees Diepeveen houdt 

maandelijks spreekuur in Noordwest. 

Je kunt hier terecht met vragen en 

ideeën over onze wijk. Het spreek-

uur is op maandag 13 november en 

4 december van 18.30-19.30 uur in 

wijkbureau Noordwest, Amsterdam-

sestraatweg 283. Meld je van te voren 

aan, zodat hij zich kan voorbereiden 

op je vragen/ideeën. Dit kan via tel 14 

030 of via noordwest@utrecht.nl

ACTIVITEITEN

KOM BREIEN IN HET BREI- EN 

HAAKCAFÉ 

Voor iedereen die van breien en haken 

houdt en hier meer over wil weten 

of patronen en tips wil uitwisselen is 

er twee woensdagen per maand het 

Brei- en Haakcafé. Neem je brei- of 

haakwerk mee en schuif gezellig aan. 

Koffie en thee staan klaar! Meedoen 

is gratis. Er is ruimte beschikbaar voor 

max. 10 personen. Schrijf je daarom 

van te voren in via de website.

Iedere woensdag van 19.00-21.00 uur. 

Wat is er te doen in onze buurt?

Door Jos van Sambeek

In alle delen van het gebied waarin de 

Noordwester wordt bezorgd waren 

vroeger zogenoemde woonscholen 

te vinden: complex Kerkweg aan het 

toenmalige Houtplein in Pijlsweerd, 

de Hooipoort aan de Nieuwlichtstraat 

Oude tijden

Adres: Concordiastraat 68, studio 22 

(Concordiagebouw). 

Meer info: www.wollyhood.nl

BRUISAVOND SPEELPLAATS 

DE KAMELEON

Heb je een idee voor Pijlsweerd, voor 

de speelplaats, voor een activiteit? 

Kom langs, kom bruisen, kom brou-

wen, kom binden. Samen ideeën delen 

en organiseren. Dinsdag 5 september 

van 19.30-21.00 uur, De Kameleon 

Balkstraat 31. Meer informatie: Jolan-

da van den Berg, tel 06-55990592, 

jolandavandenberg@mekaarutrecht.nl

Noordwest Thuis Best

Door Cora Bastiaansen

In de De Savornin Lohmanstraat, een 

relatief onbekende straat van Ondiep 

(zelfs taxichauffeurs hebben moei-

te het te vinden) wonen Aynur en 

Rahim Karsin, een kinderloos stel dat 

dol is op kinderen. En dus besloten 

ze kinderen te gaan helpen die het 

minder goed hebben dan de meeste in 

Nederland. Rahim raakte via vrienden 

in Turkije betrokken bij de Stichting 

Ipekyolu Asya (Zijderoute Azië). 

Ondanks de lange dagen die hij soms 

maakt voor zijn stukadoorsbedrijf, be-

sloot hij met zijn vrouw Aynur vanuit 

Nederland een steentje bij te dragen. 

Zij gaan niet langs deuren voor geld, 

maar zetten hun netwerk in; vrienden 

en familie, die ze op hun beurt dan 

weer vragen om het netwerk verder 

uit te breiden en mee te helpen. Dat 

kan zijn met een financiële bijdrage, 

maar ook met spullen of zelfs met 

de organisatie. Een buurvrouw die 

op Schiphol werkt heeft bijvoorbeeld 

eens geholpen met het versturen van 

een paar koffers.

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest? 
Deze keer namen we een kijkje bij Aynur en Rahim Karsin, De Savornin 
Lohamanstraat 4.

door Jelle Pieters 

bomen staan zo beeldschoon bijeen

als eeuwenoude zwijgende vrienden

het vergt jaarringen aan verjaringen

en alles langszij laten gaan

om zo volmaakt sereen

naast elkaar te kunnen staan

wat maakt bomen tot een park?

te struinen tussen stammen door

in Ondiep en de woonschool op dit 

plaatje, waarvan het voormalige 

badhuis (links op de foto) nog altijd 

aan de Loevenhoutsedijk staat. Het is 

vorig jaar aangewezen als gemeentelijk 

monument omdat het het laatst over-

gebleven gebouw is van alle Utrechtse 

woonscholen. De woonscholen vielen 

onder de stichting Volkswoningen en 

waren bedoeld om ‘onmaatschappelijke 

gezinnen’ te leren hoe ze op een nette 

manier hun huizen moesten bewonen. 

Uiteindelijk werden de scholen geen 

succes en in de tweede helft van de 

jaren zeventig gingen de laatste dicht. 

Wil je weten hoe de hierboven 

afgebeelde woonschool heet? 

Kijk op www.facebook.com/

buurtkrantdenoordwester.

damherten met een hek ervoor

water dat wat reden geeft

voor musgefladder

eendgebadder

en het lome ruisen van

de stad die rondom leeft

hoe wordt een park volks?

door volk

zoals ginds die vrouw die vanaf een 

bankje

de duiven naar zich toe kijkt

twee oudjes met een waterpijp

jeugd die op ontspanning gekleed op 

kleden ontspant

verbrande vakjes gras als afdruk 

achterlatend

tot de schemer langzaamaan

de dag vervaagt

de nacht in draagt

en de man die parken dicht

zijn ronde maakt door het plantsoen

de tuin van Kol op slot zal doen

*de tuin van Kol is de oude benaming 

voor het Julianapark dat werd ontwor-

pen in opdracht van bankier Jan Kol.

Julianapark
Gedicht

Op 15 november organiseert de 

gemeente Utrecht een groot evene-

ment over de Straatweg, met hapjes, 

drankjes, muziek én diverse onder-

werpen, zoals de herinrichting tot 

30km-gebied, groen op de Straatweg 

en de gevels van de Straatweg. Ook 

kun je deelnemen aan een sessie Deep 

Democracy. Je kunt binnenlopen tus-

sen 16.00 en 21.00 uur.

Kijk op www.utrecht.nl/amsterdamse-

straatweg voor de locatie.

Bij Rahim en Aynur komt hun wens om 

te helpen ook voort uit hun geloof. De 

Islam kent een lange reeks daden die 

een goed moslim zou moeten verrich-

ten. Een daarvan is: “(…) het verrich-

ten van goede daden, ongeacht de 

grootte ervan. (…) Een kleine daad die 

men regelmatig verricht is beter dan 

een grote daad met tussenpozen.” En 

op de website van de stichting Ipekyo-

lu Asya staat: “Het is ons grootste 

doel om meer kinderen te bereiken, 

efficiënter te zijn en de mensheid te 

dienen.”

In landen als Cambodja, Thailand en 

soms ook China bezoeken ze kinder-

tehuizen of buurten met kansarme 

gezinnen en delen ze schoolartikelen 

of speelgoed uit. Als Aynur en Rahim 

vertellen over hoe de kinderen in Ph-

nom Penh gaan glunderen bij het zien 

van wat schoolspullen, lichten ook hun 

ogen op.

Meer weten over de stichting? 

http://ipekyoluasya.org/ (in het Turks).
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Bel de overlasttelefoon: 06 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noord-

west kunnen rechtstreeks de meld-

kamer van Toezicht en Handhaving 

bellen, over illegaal aangeboden (huis)

afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag 

op straat, hinderlijke uitstallingen, 

graffiti, wildplassen, parkeeroverlast 

auto’s en fietsen, hondenoverlast. 

De handhavers pakken uw melding 

snel op. 

De meldkamer is dagelijks bereikbaar 

van 8.30 tot 22.30 uur.

OVERLAST OP STRAAT?BUURTGESPREK XL: 
SAMEN OP DE STRAATWEG



Welke etalage 
is het mooist? 
Binnenkort is het Halloween en 
ook op de Straatweg vieren we 
dat! Ondernemersvereniging Hart 
voor de Straatweg heeft voor alle 
leden een basispakket decoratie 
gekocht, voor in de etalage of 
voor het raam en daagt hen uit 
de etalages zo mooi en creatief 
mogelijk te versieren, voor een 
sportieve onderlinge strijd!

Op zaterdag 28 oktober worden 
de klanten en bezoekers van de 
Amsterdamsestraatweg, uiteraard 
met hun kinderen, uitgenodigd 
om langs de winkels te gaan en te 
stemmen op hun favoriete etala-
ge. Uiteraard zien wij de kinderen 
graag verkleed komen! 

Zo kan er bijvoorbeeld hulp worden 

geboden bij het aanvragen van een 

erkenning, zodat uw bedrijf een 

Erkend Leerbedrijf wordt. Denkt u 

te weinig werk te hebben voor een 

stagiair, dan kan onderzocht worden 

bij welke andere ondernemers bij u in 

de buurt de stagiair werkzaamheden 

kan uitvoeren om toch aan het aantal 

uren te komen die voor de opleiding 

noodzakelijk zijn.

Wist u dat de gemeente Utrecht 

middels het Lokaal Economisch Fonds 

subsidie beschikbaar stel voor het 

creëren van nieuwe leerwerkplaat-

sen of stageplaatsen? De bedragen 

kunnen oplopen van € 500 per nieuwe 

stageplaats voor een student van een 

erkende studie/opleiding tot wel  

€ 2.500 per nieuwe leerwerkplaats 

voor studenten die een Beroeps Bege-

leidende Leerweg (BBL) volgen.

Met het project “De Amsterdamse-

straatweg als stagestraat’ willen de 

initiatiefnemers de ondernemers werk 

uit handen nemen en meer MBO-stu-

denten aan een stageplaats helpen. 

Doet u mee?

Om het voor winkeliers eenvoudiger te maken een stageplaats aan te 
bieden aan een MBO-student, hebben Gadiza Bouazani van de PvdA en 
MBO Utrecht het plan opgevat om van de Amsterdamsestraatweg een 
Stagestraat te maken. Zij komen graag met ondernemers in gesprek om 
het voor hen eenvoudiger te maken om met MBO-stagiaires te werken.

Straatweg als stageweg

De Amsterdamsestraatweg heeft in 

het verleden zijn portie problemen 

gehad. En niemand ontkent dat er nog 

een paar zijn. Echter in tegenstelling 

tot wat de journalist ons wil doen 

geloven is het beeld dat in hij in het 

artikel schetst, niet zo zwartgallig. Er 

is heel veel gedaan om de straat te 

verbeteren. En met succes. Niet alleen 

door de gemeente maar vooral ook 

door de bewoners en ondernemers.

De Amsterdamsestraatweg is een hele 

lange straat met een grote diversiteit 

aan winkels, horecazaken en andere 

ondernemingen. Dat maakt de straat 

leuk. Niet een standaard winkelstraat. 

Maar moet dat dan? Moeten alle win-

kelstraten gelijk zijn en zich richten 

op de jonge, welgestelde burger? 

Utrecht wil een wereldse stad zijn en 

dat betekent dat er voor verschillende 

groepen aanbod moet zijn aan winkels 

en horeca.

En juist dat willen wij realiseren. 

Daarom dat er naast de Albert Heijn 

en Ekoplaza ook ruimte is voor 

Oost-Europese, Russische, Marokkaan-

se  en Aziatische supermarkten. En 

naast de beste pizza uit Utrecht eet 

je de lekkerste biologische gerechten 

van Utrecht bij ons. Of koop je bij de 

Pooja Samaan Factory Indiase wie-

rook, beelden en andere hindoestaan-

se snuisterijen nadat je je boodschap-

pen hebt gedaan bij de Islamitische 

slagerij, de Poolse bakker of bij Hag-

dorn, de beste Utrechtse banketbak-

ker. Of je laat je haar laten knippen bij 

Maher, de hippe kapperszaak van een 

gevluchte sterrenkapper uit Damas-

cus. Daarna haal je een Belgisch frietje 

bij de Turkse snackbar of bestel je een 

Pekingeend bij de Chinees.

Dat maakt de Straatweg zo werelds. 

Ondernemers uit alle windstreken 

maken deze straat zo leuk. Vraag het 

onze bewoners, onze bezoekers... ze 

lopen allemaal weg met de straat en 

niet er voor.

Het is ook jammer dat de journalist 

niet met een van onze ondernemers 

door de straat is gelopen tijdens de 

Expeditie of op een ander moment. 

Bijvoorbeeld ‘s avonds om te ervaren 

of dat ‘unheimische’ gevoel er ook 

echt is? Want is dat echt zo? Veel 

Utrechters gebruiken de straat ’s 

avonds juist als ‘thuisfietsroute’ omdat 

het leven op de straat hen een veilig 

Keihard werken aan een wereldse straat
Op zaterdag 23 september organiseerden wij een feestelijke ‘Expeditie 
de Straatweg’. Op die dag ook kwam Trouw met een artikel over de 
“problemen” op dezelfde straat. Leuk dat er weer aandacht voor ons 
is, jammer van de negatieve insteek. Zeker nu ondernemers keihard 
werken aan het verbeteren van het imago. Een reactie.

HART VOOR DE STRAATWEG

gevoel geeft. Had hij dat gedaan 

dan had hij een andere kant van de 

Amsterdamsestraatweg gezien. Een 

bruisende straat, van internationa-

le ‘straatallure’. Laten we dát eens 

belichten en niet blijven hangen bij de 

spoken uit het verleden.

Arvid Dam, Voorzitter Ondernemers-

vereniging Hart voor de Straatweg

Trick or Treat! 
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Word lid van Hart 
voor de Straatweg!
Wij zijn de ondernemersvereniging voor de Amsterdamsestraatweg 
tussen Paardenveld en de Marnixlaan. Het gedeelte dat ligt in de wijken 
Pijlsweerd en Ondiep. De vereniging behartigt de belangen van onder-
nemers en werkt samen met bewoners, gemeente, politie en hand-
having om de Amsterdamsestraatweg gezellig, veilig en succesvol te 
maken en te houden.

Hart voor de Straatweg heeft een geva-

rieerd bestuur van betrokken onderne-

mers. Hun hart ligt in de straat waar zij 

dagelijks hun winkel openen. Hier moet 

het zo goed mogelijk zijn. Hart voor de 

Straatweg houdt zich bezig met heel 

veel activiteiten om de straat zo sterk 

mogelijk te maken. 

De ondernemersvereniging is onmis-

baar. Wij zijn de officiële gesprekspart-

ner namens alle ondernemers met de 

gemeente en andere instanties. Hoe 

meer leden we hebben, hoe serieuzer 

we worden genomen en hoe sterker 

wij staan in de stad.

Word dus lid en krijg 65 euro korting 

op het huren van een kraam op de 

braderie. Uw winkel wordt prominent 

en met een foto getoond op de web-

site. En natuurlijk helpt u hiermee ook 

úw Amsterdamsestraatweg steeds een 

beetje beter te worden!

Meer informatie en inschrijven? 

www.amsterdamsestraatweg.nl/2/

Vereniging

Meer informatie:  

Maria di Donna, 

(BPV-coördinator 

MBO Utrecht) 

ddm@mboutrecht.nl

(advertorial)






