
Licht aan het eind van de tunnel?
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Als ik e-mails of telefoontjes krijg van mensen uit Noordwest, gaat 
het vaak over verkeer. Over te veel verkeer, onveilige situaties en over 
stroperige procedures en een twijfelende gemeente. “Wanneer komt er 
nu een oplossing voor de Votulast-route?”, maar ook: “Sluit alsjeblieft 
de Straatweg niet af, anders komen mijn klanten niet meer.” 

Verkeer en Utrecht, het blijft ingewik-

keld: anderhalf jaar geleden trokken 

burgemeester en wethouders hun 

plannen voor de Straatweg in omdat 

die te veel problemen op andere 

plekken gaven. 

PLANNETJE 
Eind mei kreeg de gemeenteraad een 

heel pakket aan studies en – gelukkig 
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WEERDSINGEL WZ – Het is zomer in de stad. De haven op de Weerdsingel weer prettig gevuld met bootjes afkomstig uit 

alle windstreken. Het is fijn om te zien dat met de zomer ook het leven in coronatijd weer een beetje ‘als vanouds’ begint 

te worden. Nog even en de schippers kunnen hun koers ook richting Catharijnesingel inzetten want over een paar weken 

kan Utrecht weer trots zijn op een volledige singel. 

Noordwest is in ontwikkeling. Nieuwe wijken verrijzen, oude complexen herrij-

zen, bewoners gaan, andere komen. Veel positiefs, maar niet alles is rozengeur 

en maneschijn. Zo stelt de toename van de verkeersdrukte de buurt en de poli-

tiek voor grote vraagstukken en ook op het gebied van huisvesting wordt het 

steeds lastiger om evenwichtig te werk te gaan. Wij maken een rondje langs de 

raadsfracties en laten hen hun licht schijnen op prangende kwesties in de buurt. 

Deze keer is het woord aan Jan Wijmenga, raadslid voor de Christenunie.

PRIKKELENDE
KWESTIES

 CORONACRISIS 

Hoe gaat het met onze

ondernemers?

2   VROEGER SMOEZELIG
Nu een brug als 

kunstwerk

 TELEURSTELLING
Lage verkeersambitie 

Noordwest

 NOORDWEST THUIS BEST
Raoul en Eva strijden voor 

hun woning

3 3 4

Jan Wijmenga, Christenunie
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door minder verkeer vanaf de Graadt 

van Roggenweg langs het Lombok-

plein toe te laten zal de verkeerssitua-

tie in Noordwest verbeteren. 

RUST IN DE STRAAT
Als gemeenteraadslid sta ik er soms 

van te kijken hoe lang het duurt voor 

we een stapje verder kunnen. Je zou 

bijna zelf de rapporten willen schrijven 

om er wat schot in te krijgen! Maar 

het gaat ook om veel geld (gemeen-

schapsgeld!) en grote belangen, dus 

zorgvuldigheid is ook wat waard. Ik 

hoop met veel van de lezers dat deze 

maatregelen nu snel genomen gaan 

– ook eindelijk wat maatregelen in het 

vooruitzicht. De meest opvallende is 

de ‘knip’ bij Hoog Catharijne. Verkeer 

kan dan niet meer van de Catharijne-

singel naar de Straatweg rijden. Geen 

nieuw idee overigens, want in 2013 

lag hier ook al een plannetje voor 

klaar. Het lijkt er nu toch eindelijk van 

te komen: minder verkeer door Noord-

west dat daar niet hoeft te zijn. Ook 

wij trakteren
   je graag!

Alsjeblieft,

Een 2e Goedemorgen    

     ontbijt gratis
Vrijplaats voor bagels, koffie & geluk.
Alles vers bereid, klaar terwijl je lacht.

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Amstersdamsestraatweg 302, Utrecht  
 

worden en dat ze een beetje rust in de 

straat brengen, zodat er meer ruimte 

komt voor fietsers en voetgangers. En 

voor meer groen! 

Jan is sinds 2009 (met enkele on-

derbrekingen) gemeenteraadslid 

en plaatsvervangend voorzitter van 

de gemeenteraad. Voor vragen en 

tips kun je hem mailen op j.wij-

menga@raad.utrecht.nl. 

Hij draagt het stokje voor de 

Noordwester over aan  

Tim Schipper (SP).



Nu behaalden we die omzet al in mei. 

Dat komt door een vaste groep loyale 

klanten, maar ook door veel nieuwe 

klanten, die waarschijnlijk veel lokale 

winkels hebben ontdekt tijdens hun 

wandelingen door de buurt.” 

Voor Kees Boonzaaijer was het de 

afgelopen maanden hard werken. 

“Vooral in de eerste twee weken, toen 

mensen gingen hamsteren, maakten 

we overuren. Eigenlijk was het te 

druk.” De grootste hectiek lijkt achter 

de rug, maar nog steeds staan klanten 

buiten in de rij. Om voldoende afstand 

te kunnen houden, mogen slechts vier 

mensen tegelijk naar binnen. Het valt 

Boonzaaijer op dat mensen langzaam-

aan minder bang zijn om besmet te 

raken en vooral behoefte hebben aan 

sociaal contact. Hij ziet veel eenzaam-

heid bij klanten. “Voor sommigen is 

het echt even een uitje om brood te 

kopen en een praatje te maken. Daar 

probeer ik dan wel ruimte voor te 

maken.”

Tekst en foto’s: Shannah Spoelstra 

IN HET VOLGENDE NUMMER 
Liepen we in deze editie binnen bij 

winkels in Ondiep, in de volgende 

editie trekken we verder de wijken 

in en bezoeken we ondernemers 

op de Amsterdamsestraatweg en in 

Pijlsweerd en leggen we ook hen 

de vraag voor: hoe gaat het nu met 

jou en je zaak?

Kapster Anne Baars kreeg er de af-

gelopen tijd veel nieuwe klanten bij. 

Ze moest haar kapsalon Haarbouti-

que Utrecht evenals andere kappers 

acht weken sluiten. “Het verlies van 

acht weken sluiting heb ik in twee 

weken weer ingehaald, zo druk was 

het. De nieuwe klanten komen vrijwel 

allemaal uit de buurt. Om afstand te 

behouden tussen klanten, hebben 

we slechts twee van de drie stoelen 

in gebruik. Als de klant dat prettig 

vindt, wordt er met een mondkapje 

gewerkt.” Maar daar vragen volgens 

de kapster maar weinig klanten om. 

Wel staan deur en ramen open, zodat 

er voldoende ventilatie is.

‘De eerste weken van de quarantaine 

moest ik net als iedereen flink inleve-

ren’, vertelt Martin Sesink, eigenaar 

van VoordeFiets. Zijn winkel bleef de 

hele periode open.  Ondertussen loopt 

de zaak bijna weer als vanouds. “Fiet-

sen is toch dé manier om je te ver-

plaatsen, zonder dat je bang hoeft te 

zijn besmet te raken. Het is nu vooral 

druk met achterstallig onderhoud voor 

mensen die weer naar het werk gaan. 

Ik verkoop daarnaast opvallend meer 

losse onderdelen. Mensen nemen nu 

de tijd om zelf hun fiets te repareren.” 

De winkel is vrij klein. Dat maakt het 

lastig om afstand te bewaren. Voor 

de ingang staat daarom een groot 

informatiebord met een ketting. Daar 

mogen klanten niet langs. Zo kan 

Sesink op veilige afstand een indicatie 

doen voor de reparatie en vervolgens 

de fiets aannemen. 

Sylvia ten Brink, van de Winkel vol 

winkeltjes, mag officieel tien mensen 

tegelijk in haar winkel toelaten. Maar 

ze laat er slechts vijf toe. “Ik heb een 

looproute geprobeerd, maar dat werk-

te niet. Mensen komen hier echt om 

een beetje rond te struinen. Wel heb-

ben we de tafels en rekken in de win-

kel verzet, om voldoende bewegings-

ruimte te bieden.” De omzet van de 

winkel is flink gestegen. Ook komen er 

meer aanvragen binnen van onderne-

mers die graag in de conceptstore wil-

len verkopen. “Normaal gesproken is 

november een van de beste maanden. 

ONDIEP - Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
kwam een groot deel van Nederland half maart stil te liggen. Wat voor 
gevolgen had dit voor lokale ondernemers? En hoe gaan zij om met de 
coronamaatregelen? De Noordwester sprak met hen.

Hoe is het met onze ondernemers?

AMSTERDAMSESTRAATWEG – In de vorige editie hadden we het al  
over het feit dat Jan Heinsbroek niet is weg te slaan van de Amster-
damsestraatweg. Waar elders in de stad meer en meer werken van 
collectief De Strakke Hand zichtbaar worden, lijkt de Straatweg het 
domein te worden van Heinsbroek’s alter ego JanIsDeMan. Deze keer 
vinden we hem en zijn werk terug aan het begin van de straat ter 
hoogte van de Aldi.

Jan ziet er de lol wel van in dat hij nu weer een opvallende blinde muur mag op-

fleuren in Pijlsweerd. Deze keer verschijnt een schildering van de mooiste gevels 

en gebouwen van de Amsterdamsestraatweg. Het wordt een eerbetoon aan deze 

iconische Utrechtse straat, mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds Utrecht.

Voordat hij aan het echte werk kon beginnen moest de muur gereed worden 

gemaakt, en  van die gelegenheid maakte Jan gretig gebruik en dus verschenen 

daar op een dinsdagmiddag in juli twee van zijn, inmiddels ook bekende, han-

delsmerken: Jan’s Googley Eyes. 

De dag erna waren ze verdwenen en had het nieuwe werk al snel zijn plek op 

de muur gevonden: “Een soort wereldbol met gebouwen die je alleen op de 

Amsterdamsestraatweg kunt vinden, zoals de watertoren, de oude bioscoop en 

natuurlijk ook zijn eigen boekenkast.” Hier gaan we vast nog veel van horen, 

maar bij ons kon hij uiteraard niet ontbreken.

Tekst: Thijs-Jan Lanning
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Na de coronamaatregelen

VOOR DE FIETS
MARTIN SESINK 

HAARBOUTIQUE UTRECHT
ANNE BAARS

KLEUR IN NOORDWEST
DE MOOISTE STRAATWEG GEVELS  

Noordwest Begroot

Wat zou jij doen met een flinke zak 

geld voor de Bloemenbuurt en Predi-

kantenbuurt? Heb jij een goed idee 

om het hier nog mooier, socialer of ge-

zonder te maken? De gemeente stelt  

€ 50.000,- beschikbaar voor de plannen 

van bewoners in deze twee buurten. 

Tot en met 30 augustus kan ieder-

een een plan indienen via de website 

noordwestbegroot.utrecht.nl. Buurt-

bewoners kunnen reageren op de 

andere plannen en de plannen ‘liken’. 

Na een haalbaarheidscheck door de 

gemeente verdelen de bewoners van 

de Bloemen- en Predikantenbuurt zelf 

het geld over de plannen. Zo bepalen 

bewoners zelf welke plannen binnen 

een jaar worden uitgevoerd.

Vragen over dit onderwerp? Mail 

dan naar noordwestbegroot@

utrecht.nl of kijk op de website 

noordwestbegroot.utrecht.nl.

De man met de pen
Wisselspoor

naast stroomgeleide treinen

en 2e Daalsedijk 

verrijst uit slijk en steen

een nieuw stuk oude wijk

rond krochten van onwrikbaarheid

staal cement en gruis

wordt soepel groen gevlochten

verstokt ontredderd spoor

leidt plots weer ergens heen

waar nu nog ruiten

voor spaanplaat zijn verruild

en onkruid rond beton groeit

broeit straks een stads gegons

gloeit zacht het ons kent ons

van buren zonen dochters

de industrie

de nijverheid

zocht steels een doorkijk in de tijd

weerschijnt straks in de stegen

ontwerp en lijnenspel

de volksaard en de pleinen

hier waart de geest van

blijven

Een kale boel is het in het noordoos-

telijke puntje van het Daalse Park.

Vanwege de iepengriep werd een aan-

tal bomen gekapt. Een schrale stomp 

is alles wat er over is van de Iep die 

al een paar jaar het kleurrijke huisje 

vol boeken huisvestte. Initiatiefnemer 

Herbert Boland heeft de Noordwes-

ter verzekerd dat hij zijn uiterste best 

gaat doen om de mini bieb een nieu-

we plek te geven in het Daalse park.
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KEES BOONZAAIJER

WINKEL VOL WINKELTJES
SYLVIA TEN BRINK

Ben jij goed met cijfers? Handig met 

begroten en financieel vooruitkijken? 

En kom je met je kinderen wel eens 

spelen in de speeltuin in het Noordse 

park? Het bestuur van de speeltuin 

daar zoekt versterking: we kunnen 

niet zonder een goede penningmees-

ter. Samen met speeltuinmakers en 

bestuur maak je de (meerjarenbegro-

ting) en controleer je de voortgang. 

De financiële administratie hebben we 

al geregeld via een online systeem. We 

vergaderen maandelijks, tussentijds 

kost het ook een paar uur.  

Reageren kan via speeltuinnoord-

separk@gmail.com. (Niet handig 

met cijfers, wel een hart voor de 

speeltuin? Je kan ook algemeen 

bestuurslid worden.) 

Speeltuin zoekt financieel strateeg

Oproep

Waar is de Daalse bieb?



Hoe is het met onze ondernemers?

 

Het is vakantietijd, maar hij wordt 

dit jaar iets anders dan anders. 

Tenminste voor veel mensen. Voor 

mij is ie eigenlijk hetzelfde als alle 

andere jaren. Ik hou namelijk he-

lemaal niet van op vakantie gaan. 

Hooguit een weekje. Daarna begin 

ik thuis toch wel weer te missen. 

Mijn kat Kimi, mijn eigen huis en 

m’n stadje. 

Ik heb me altijd enorm verbaasd 

over die enorme reislust van 

sommige mensen. Waarom zou je 

persé naar een ander land moe-

ten om echt eens even goed uit te 

rusten? Waarom urenlang in een 

vliegtuig stressen (met mondkapje 

tegenwoordig) om vervolgens op 

je vakantiebestemming te kunnen 

doen wat je ook in je eigen stad 

kunt doen. Ik ben in Utrecht gaan 

wonen, omdat ik verliefd ben ge-

worden op de stad. Waarom daar 

dan niet extra van genieten tijdens 

je vakantie?

Kijk maar eens wat er deze zomer 

allemaal in Utrecht is te doen. Ik 

durf te stellen dat geen enkele stad 

zoveel te bieden heeft als Utrecht 

deze zomer. Neem bijvoorbeeld de 

Werkspoorkade, waar iedere week 

een andere Utrechtse uitbater 

het wisselterras mag gebruiken. 

Of Strand Oog in Al waar ieder 

weekend de fijnste disco te horen is 

onder de titel Radio SOIA (probeer 

maar eens stil te blijven zitten in 

je stoel). Plof neer bij Roost aan de 

singel of waan je even in Berlijn 

langs het spoor bij de Ping Pong 

Club in de Tweede Daalsebuurt. Of 

een stukje verder bij de Nijverheid 

waar het lijkt of je weer gewoon 

op een festival bent. Of ga skaters 

kijken bij de Jaarbeurs (tip van een 

liefhebber) en maak een wande-

ling over de spoorbrug richting de 

singel bij de Mariaplaats! 

En… we hebben de stad deze 

zomer bijna, op een paar Duitsers 

na, alleen voor onszelf. Dus hang je 

analoge fototoestel om je nek, doe 

een gek vissershoedje op en speel 

deze zomer toerist in eigen stad! 

Zo vier je vekântie in je 
eigenste stadsie!

Smoezelig stukje stad werd Een Brug Als Kunstwerk

door: Sander Hoogendoorn

Vekântie in  
‘t stadsie 

Column

dengedeelte boven het water, te be-

reiken via de voetgangersbrug. Verder 

nergens.”

De bewoners schilderen de graffiti 

zorgvuldig over in de kleur van de 

brug. Dit begint op te vallen, want 

tijdens bewonersavonden wordt re-

gelmatig opgemerkt ‘dat het onder de 

spoorbrug lang niet meer zo’n troep is 

als voorheen.’
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LAGENOORD - Dat de spoorbrug over de Vecht ‘Gasthuismolenbrug’ 
heet, was niet zo bekend, maar sinds ongeveer een jaar staat de naam 
er trots op. Wat een jaar of zes geleden werd uitgeroepen tot Het Eng-
ste Tunneltje Van Nederland is een fraaie verbinding en veilige onder-
doorgang geworden. 

Jarenlang streden de bewonerscom-

missies Noordsepark, Hogelanden WZ, 

Lauwerecht-N en de Hoogstraatbuurt 

voor een grondige opknapbeurt van 

de spoorbrug. Uiteindelijk gaf de Ge-

meente Utrecht groen licht. Met een 

financiële bijdrage van NUON – ge-

wonnen met de titel ‘Engste tunnel-

tje’ – en met grote inzet van bewo-

ners werd de klus geklaard. Daarmee 

is een van de laatste nog bestaande 

ontwerpen van ‘spoorwegarchitect’ 

Sybold van Ravesteyn (1889-1983) in 

ere hersteld.

ZIN OM MEE TE HELPEN?
De bewonersgroep, bestaande uit 

bewoners van beide Vechtoevers, kan 

wel wat extra handjes gebruiken. Elke 

laatste vrijdag van de maand verzame-

len ze om 17.00 uur in het gebouwtje 

van Speeltuin Noordsepark. Als het 

werk gedaan is, drinken ze samen wat. 

Wie eens mee wil helpen is van harte 

welkom!

Tekst en foto’s: Majne van de Merwe

In samenspraak met de bewonerscom-

missies maakte de Utrechtse kunste-

naar Hans van Lunteren een ontwerp 

dat de architectonische kwaliteit van 

de brug zoveel mogelijk tot z’n recht 

laat komen: het in de loop der jaren 

sleets geworden beton werd geschil-

derd in een frisse kleurstelling. De 

nieuwe verlichting benadrukt dat nog 

eens extra.

HOE BLIJFT HET MOOI?
De mooie witte pilaren vormen een 

echte uitdaging voor passerende graf-

fitikunstenaars, maar onder leiding 

van Hans van Lunteren zorgt een 

groepje buurtbewoners ervoor dat 

de brug mooi en schoon blijft. “Elke 

laatste vrijdag van de maand halen 

we de graffiti weg en ruimen we het 

zwerfvuil in de onderdoorgangen op,” 

vertelt Van Lunteren, “want waar het 

netjes is, gooien mensen minder snel 

rommel op straat.”

GRAFFITI WEG
“Er worden soms best mooie pieces 

gemaakt,” vindt de bewonersgroep, 

“maar die willen wij niet op de pilaren 

of op de middenpijlers. Kunstenaars 

kunnen hun gang gaan op het mid-

Sander Hoogendoorn is dj bij 3FM en 
woont in Pijlsweerd. Hij is iedere werk-
dag van 06:00 tot 09:00 te horen in de 
ochtendshow Sander’s Vriendenteam.

Griekse delicatessen vind je op de 
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00

030-737 02 02
WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

De verkeerswerkgroepen in Ondiep en Pijlsweerd zijn niet gelukkig met 
de verkeersplannen van de gemeente Utrecht. Het ontbreken van am-
bitie en concrete maatregelen om de verkeersoverlast en verkeersvei-
ligheid in Noordwest aan te pakken is beide bewonersorganisaties een 
doorn in het oog. Ze roepen de gemeente op minder te praten, meer 
actie te ondernemen en met een netwerkvisie te komen.  

de Westelijke Stadsboulevard met het 

Fris Alternatief rondom het Thomas 

à Kempisplantsoen, de herinrichting 

van het Westplein en de Noordelijke 

Randweg Utrecht (NRU). In de wijk 

spelen nog de projecten Amsterdamse-

straatweg en Oudenoord Zuid waar al 

jaren plannen voor worden gemaakt 

en waar, volgens de verkeerswerk-

groepen, te weinig voortgang wordt 

geboekt. Dan is er ook nog de nodige 

nieuwbouw, zoals Wisselspoor, Cartesi-

usdriehoek en het Daalsepark. 

In juni heeft de gemeente de uitkom-

sten van een studie gepresenteerd 

waarin onderzocht is of alle plannen 

uitvoerbaar zijn zonder dat dit ten 

koste gaat van de veiligheid en leef-

baarheid in Noordwest (zie ook artikel 

Jan Wijmenga van de ChristenUnie op 

de voorpagina, red.). In een reactie 

aan de gemeenteraad en het colle-

ge, hebben de verkeerswerkgroepen 

aangegeven teleurgesteld te zijn in 

de lage ambitie en het afwezig zijn 

van concrete plannen voor Ondiep en 

Pijlsweerd en omliggende wijken. “Er 

is van alles bekeken en doorgerekend, 

maar de scenario’s die aan bod komen, 

zijn alleen maar aan de randen van 

Noordwest. We missen een integraal 

visieplan”, aldus Bouwe van den Ende 

van de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd. 

Daarnaast steekt het de werkgroe-

pen dat er alleen geredeneerd wordt 

vanuit de automobilist en er te weinig 

aandacht is voor fietsers en voet-

gangers. “Het wordt ook tijd dat de 

gemeente het voornemen om overal 

in de buurt 30 kilometer per uur in te 

voeren, nu eindelijk eens uitvoert”, 

vindt Koen Warmink van de Ver-

keerswerkgroep Ondiep. “Het zou 

de gemeente sieren wanneer wegen 

en kruispunten in het verkeer nu al 

veiliger ingericht zouden worden door 

onder meer de allang beloofde aan-

passingen zoals pleinen en extra maat-

regelen op de Amsterdamsestraatweg 

uit te voeren.” Van den Ende vult aan: 

“Die maatregelen leiden tot ander 

gedrag dan de kop en staart weer aan 

te pakken (kruispunt ASW-Marnixlaan 

& ASW-Paardenveld).”

Samen met andere verkeersgroepen 

uit Noordwest, hebben de verkeers-

werkgroepen begin juli een gezamen-

lijke reactie gestuurd aan het college 

en de gemeenteraad waarin nadruk-

kelijk opgeroepen wordt tot actie. 

“Er wordt al heel lang gepraat over 

allerlei plannen, maar zonder concrete 

maatregelen en zonder netwerkvisie 

en een idee waar te beginnen met het 

uitrollen van het beleid. Wij roepen 

de gemeente dan ook op ambitie te 

tonen met een netwerkstudie in de 

geest van een leefbare gezonde stad!” 

Tekst: Rob Steinebach en Thijs-Jan Lanning 

‘Teleurgesteld in de lage verkeersambitie voor Noordwest’

De afgelopen jaren heeft de gemeente 

enkele grote ambitieuze plannen in 

voorbereiding genomen die allemaal 

van invloed zijn op het verkeer in 

Ondiep en Pijlsweerd. Denk hierbij aan 

Geen enkele stad 
heeft deze zomer  
zoveel te bieden  
als Utrecht.
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Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke 
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep 
en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting 
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Onderdeel van de Toekomst
030 2412 630 | www.detoekomst.nl

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. In de Noordwester nemen we een 
kijkje bij de mens achter de voordeur. Deze keer deden Raoul en Eva 
hun deur aan de Polderstraat in Pijlsweerd voor ons open.

Vier jaar wonen Raoul (36) en Eva (34) 

met hun kinderen en hond Pichu in 

hun gezellige woning op de Polder-

straat. Naar alle tevredenheid. Het is 

een heerlijke hoekwoning met een 

verrassend grote tuin. Geen reden om 

aan verhuizen te denken. Toch is die 

vraag wel eens opgekomen, want hoe 

gezellig het buurtje ook is, de ruimte 

boven in het huis begint toch wat krap 

te worden. “Onze zoon slaapt in een 

grote kast, beter kunnen we zijn ka-

mer niet omschrijven”, vertelt Eva.  

En dus vatte de familie het plan op om 

het huis geschikt te maken voor nog 

jaren woonplezier. Om extra kamers 

te kunnen realiseren moet de nok 

iets omhoog. Als projectontwikkelaar 

heeft Raoul ervaring met bouwprojec-

ten en de bijbehorende regelgeving. 

Dus een uitbouw en een mooie, duur-

zame, opbouw, zouden zo geregeld 

kunnen worden. Alles was immers 

geheel volgens de regels. Mooier kan 

de gemeente het niet wensen. 

“Er volgen hierna vast meer huizen en 

dat betekent een nog mooiere buurt 

en de jonge gezinnen kunnen er blij-

ven wonen.”

Niet dus. De gemeente Utrecht denkt 

daar anders over, ondanks dat de plan-

nen aan alle voorwaarden voldoen en 

er zelfs al vooruitstrevende stappen 

zijn genomen om volledig van het 

gas af te gaan. “Wij zijn al sinds 2018 

bezig om onze bouwplannen te reali-

seren maar de gemeente doet er alles 

aan om de verhogingen niet toe te 

laten. Ondanks dat er al vergelijkbare 

woningen in de buurt zijn die al een 

nokverhoging hebben.”

Raoul en Eva lieten het er niet bij zit-

ten en zijn de strijd met de gemeente 

aangegaan die zelfs al tot een rechts-

zaak heeft geleid. Over de uitkomst 

is Raoul optimistisch en om buurtbe-

woners op de hoogte te houden en 

te laten zien hoe deze zaak verloopt, 

hebben ze een Facebookpagina ge-

maakt. “Ik wil graag mijn kennis delen 

over deze hele zaak zodat meer men-

sen in deze buurt hun huizen kunnen 

aanpassen en hier wonen. Wij willen 

het in ieder geval dolgraag.” 

Tekst en Foto: Thijs-Jan Lanning

DE ZAAK VOLGEN? 
Kijk op Facebook en zoek op:  

Uitbreiden in Pijlsweerd.

Noordwest Thuis Best

“De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder 
achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast 
neemt heftiger vormen aan… Veel buurten staan op het punt te veran-
deren in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen”. 

Iets wat naar mijn mening niet bij-

draagt aan de leefbaarheid van onze 

buurt is de grote hoeveelheid afval op 

straat. Ik denk dat de wijk zonder af-

val een wijk is waar iedereen zich vei-

liger voelt. Daarom loop ik regelmatig 

met mijn prikstok en een vuilniszak 

door de wijk en kom van alles tegen. 

Van blikjes en plastic flesjes tot zwan-

gerschapstesten en luiers vol poep. Er 

ligt zo veel afval dat in een uurtje mijn 

vuilniszak vol is. 

Het lukt mij in mijn eentje niet de 

buurt schoon te houden, dus hierbij 

roep ik mijn buurtgenoten op mij te 

helpen de buurt schoon te houden. 

Oude tijden

Men was er steeds meer van overtuigd 

dat hygiëne erg belangrijk was voor 

de volksgezondheid. Menig oudere 

Ondieper ging er wekelijks douchen 

en herinnert zich nog de beheerder, 

“De nieuwe badinrichting aan de 
Thorbeckelaan toont wel overtui-
gend aan, hoe goed er voor de 
hygiëne wordt gezorgd. Reinheid 
is dan ook ‘n eigenschap, die 
onder alle omstandigheden moet 
worden voorgestaan.” Deze tekst 
was te lezen onder deze foto uit 
1926 in het blad ‘Utrecht in woord 
en beeld’. 

Met de bouw van Ondiep is dik hon-

derd jaar geleden begonnen. Het was 

een supermoderne wijk en de eerste, 

die door de gemeente Utrecht werd 

gebouwd. Aan alles, waar in die tijd 

in de oude vaak armoedige arbeiders-

buurtjes binnen de singel behoefte 

aan was, was gedacht, zoals het bad-

huis met 38 douches en zes badkuipen. 

die na vier minuten drie keer op de 

deur klopte en riep: aankleden! Het 

badhuis is in 1972 gesloten en in 2012 

gesloopt.

Tekst: Jos van Sambeek
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Samen en schoner en veiliger Ondiep

We blijven in Surinaamse sferen. 
Deze keer legt Coby ons uit hoe je 
een bruine bonen met rijst, ofte-
wel BB met R, klaarmaakt.

INKOPEN: 1 zakje rijst, 1 blik bruine 

bonen,1 blikje tomatenpuree. Een 

takje selderij, 2 uien, 2 tomaten, 2 

flinke kippenpoten (hak ze in 3 of 4 

stukken) 1 Madam Jeannette-peper, 1 

bouillonblok, 1tl suiker, nootmuskaat 

en pimentkorrels.

AAN DE SLAG: Bak de stukken kip met 

wat zout en peper en nootmuskaat 

lekker bruin. Voeg gesnipperde uit 

toe en roerbak dit even. Gesneden 

tomaatblokjes erbij en rustig verder 

roerbakken. Kruimel er na een paar 

minuutjes het bouillonblokje in, voeg 

de bruinenbonen en de tomatenpuree 

toe en roer dit goed door elkaar. Vul 

Koken met Coby: BB met R
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Deze conclusie trokken twee onder-

zoeksbureaus onlangs. Buurtbewoner 

Hans (achternaam is op de redactie 

bekend), trekt zich dit aan en doet 

middels dit ingezonden artikel een 

oproep aan medebewoners in Utrecht 

Noordwest om, met hem het goede 

voorbeeld te geven. 

“In Ondiep bevindt zich een hoge 

concentratie sociale huurwoningen. 

Uit het rapport ‘Veerkracht van het 

corporatiebezit’, blijkt dat de leefbaar-

heid in wijken met hoge concentraties 

sociale huurwoningen onder druk 

staat. Daar maak ik mij, als bewoner 

van Ondiep, zorgen over. 

Speelplaats
De Kameleon

Wij zijn weer open !!
Dinsdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur.
Bij mooi weer soms tot iets later,

Kom spelen en geniet van het zwembadje.
Limonade, ijs en koffie is er voor de ouders.

Je vindt ons op de Balkstraat in Pijlsweerd.
Ook organiseren we voor de kinderen leuke
middagen.

Summer in the City

het lege blik met water, voeg dit toe 

en breng het geheel aan de kook. 

Schepje suiker erdoor en zodra dit 

weer kookt, op een heel laag pitje 

laten pruttelen. Leg de Madam Jeanet-

te-peper er in zijn geheel op, piment 

en slederij erbij en laat het een half 

uurtje doorgaren. Kook ondertussen 

een pannetje witte rijst.

Schep wat rijst op je bord met daar-

overheen de bruine bonen met kip en 

de jus. Het mag zo ‘nat’ als je lekker 

vindt. Beetje komkommer op pepera-

zijn erbij en eet smakelijk!

Wat is er te doen in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 15 september om 20:00 uur. 

Locatie: Ekko, Bemuurde Weerd WZ 3 * 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 14 oktober om 19:30 uur. 

Locatie: buurtcentrum De Speler, Thor-

beckelaan 18c.*

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 28 september om 19.30 uur. 

Locatie: Stella Maris, Jagerskade 4.*

NAPOLEON OVERLEG

Woensdag 16 september van 19:30 – 

21:30 uur. Agendapunten mailen naar: 

napoleonoverleg@gmail.com. Locatie 

volgt. Het volgende overleg is op  

25 november.

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure 

houdt geregeld spreekuur in Noord-

west. Je kunt hier terecht met vragen 

en ideeën over onze wijk. Meld je van 

te voren aan, zodat hij zich kan voor-

bereiden op de vragen. De eerstvol-

gende spreekuren zijn van 18:30-19:30 

uur op: 

28 oktober in buurthuis de Beatrix, 

Beatrixlaan 2; 25 november in Het 

Huis, Boorstraat 107 en 16 december. 

in Buurthuis de Beatrix.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. 

*Het kan zijn dat het overleg niet door kan 

gaan of in een beperkte omvang vanwe-

ge RIVM maatregelen. Via de mail wordt 

informatie hierover bekend gemaakt. Voor 

meer informatie en het ontvangen van de 

uitnodiging kunt u een mail sturen naar 

rsteinebach@dock.nl.

GEINSPIREERD GERAAKT? 
Stuur een mail naar:

samenschoon@utrecht.nl. 

Zij kunnen je voorzien van opruim-

materialen als grijpstokken en afval-

zakken. (Dit geldt uiteraard ook voor 

mensen uit Pijlsweerd)


