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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

 WEGGEEFWINKEL  
Veel meer dan een plek 

voor recycling

2   KLEUR IN NOORDWEST
Huis Pijlsweerd brengt  

licht in Noordse Parkbuurt

 WIJKPLATFORM
Wim Kuijt wil leefbaarheid 

in de buurt verbeteren

 NOORDWEST THUIS BEST
Gerard van blikt terug op 

jaren actief zijn in de buurt 

2 3 4

Turn up  
    the bagel

 Wij trakteren je
         op een 2e tune (bagel) 
     Eiersalade gratis!

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Geldig bij Bagels & Beans 
Amstersdamsestraatweg 302 Utrecht  

I'm so eggcited!

         UITGELICHT
De gemeente wil de Oudenoord en de ‘Votulastroute’ aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers én bewoners. Hiervoor wordt het kruis-

punt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw ingericht. Een droom die eindelijk uitkomt voor de inwoners van Pijlsweerd zou je zeggen. Maar of die ook werkelijk-

heid wordt? Bouwe van den Ende presenteerde een alternatief waarop zijn droom voor optimale benutting van de ruimte staat getekend: de Ovonde van 

Pijlsweerd. “We zijn al gelukkig met deze aanpak, maar er ligt nog steeds geen ontwerp voor de inrichting van de Oudenoord Zuid. Misschien dat dit ontwerp 

aansluit bij het centrum en klaar is voor de toekomst.” Lees meer over het plan van Bouwe op denoordwester.com/deovondevanpijlsweerd. Fo
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Bedenk samen wat de buurt nodig heeft
Als bewoners van Utrecht Noordwest hebben jullie er de afgelopen 
jaren flink wat nieuwe buurtgenoten bij gekregen. Ondiep ging flink op 
de schop, maar ook op andere plekken in de wijk wordt er volop (her)
ontwikkeld. En dat is broodnodig. Want Utrecht groeit als kool en al die 
nieuwe Utrechters hebben een betaalbaar plekje nodig om te wonen. 
Over de nieuwste ontwikkeling in de wijk heeft de gemeenteraad vrij 
recent nog een besluit genomen: Langs de 2e Daalsedijk wordt een 
nieuwe buurt gebouwd met zo’n 1000 woningen.

Bij de behandeling van dit raadsvoor-

stel zagen we als raad ook uitdagin-

gen: Meer bewoners betekent meer 

gebruikers van de bestaande infra-

structuur. En dat terwijl de Amster-

damsestraatweg - of zoals ik hem 

liever noem: de ASW - al druk zat is. 

De hele raad was het er dan ook over 

eens dat er snel werk gemaakt moet 

worden van een nieuwe fietstunnel 

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 Jeffrey Koppelaar, raadslid en fractievoorzitter van 

Student&Starter.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Doe je dat met de auto of liever met 

het openbaar vervoer of de fiets? En 

waar kun in de toekomst sporten of 

gewoon een klein ommetje maken? 

Dit soort vragen zijn leidend in hoe  

we moeten nadenken over hoe de 

stad van de toekomst eruit komt te 

zien. Zowel op grote schaal, maar 

vooral ook op kleine schaal. Want die 

kleine schaal, daarbij gaat het om de 

directe leefomgeving van de inwoners 

van Utrecht.

Net als alle andere partijen in de 

Utrechtse gemeenteraad heeft Stu-

dent & Starter zo haar ideeën over hoe 

we die stad van de toekomst inrichten. 

Maar laten we niet vergeten dat inwo-

ners zelf ook meer dan genoeg goede 

tussen de 2e Daalsedijk en de Boor-

straat. Daarmee spreiden we fietsers 

vanuit het nieuwe wijkje, maar ook 

vanuit de verderop gelegen Carte-

siusdriehoek, waar ook veel nieuwe 

woningen zullen komen.

En zo zijn er wel meer uitdagingen 

die komen kijken bij het verdichten 

van de stad. Hoe kom je van A naar B? 

ideeën hebben. Alleen, die komen 

helaas soms onvoldoende bovendrij-

ven. Ze lopen stuk op de ambtelijke 

bureaucratie of vinden geen gehoor 

bij de politiek. En dat moeten we 

als raadsleden serieus nemen. Maar 

bewoners kunnen zelf óók meer doen 

om ervoor te zorgen dat hun ideeën 

gehoord worden, en liever nog, wer-

kelijkheid worden. Organiseer jezelf! 

Zoek contact met je buren en bedenk 

wat je buurt volgens jou nodig heeft. 

Zo kun je ook zelf een steentje bijdra-

gen aan een Utrecht en een Noord-

west dat klaar is voor de toekomst!

Ik geef graag het stokje door aan 

Maarten van Heuven van de Partij 

voor de Dieren!

Wil je eens van gedachten wisse-

len? Neem dan contact op via:

jeffrey.koppelaar@raad.utrecht.nl 

en wie weet drinken wij dan bin-

nenkort een (digitaal) kopje koffie.



KLEUR IN NOORDWEST 
‘HET HUIS PIJLSWEERD’  
ENGELEN VAN PIJLSWEERDSTRAAT – Het Huis Pijlsweerd is terug in 
Pijlsweerd, al is het als kunstwerk van Oskar de Kiefte. Over het huis 
bestaat veel onzekerheid. Het is bekend dat in de 14e eeuw de naam 
Pijlsweerd in verband wordt gebracht met een ambachtsheerlijkheid 
aan de westzijde van de Vecht. Het uiterlijk is alleen bekend van een 
tekening, waarvan het vermoeden bestaat dat deze is getekend aan de 
hand van een origineel in de 17e eeuw. 

“Er moest heel wat water door de vecht stromen voordat Het huis Pijls-
weerd kon worden geplaatst”, vertelt Oskar. Na de vernieuwing van het 
Noordse Park in 2010 wilde de bewonerscommissie Noordse Park graag 
een mededelingenbord. Oskar werd gevraagd om iets te maken dat past 
bij Pijlsweerd. Dat lukte in de vorm van Het Huis Pijlsweerd. 

Met de gemeente werd een prachtige plek overeengekomen aan 
het vernieuwde plein met aansluiting op de straatverlichting.  
Een paar maanden voordat Het Huis Pijlsweerd op zijn plek zou 
worden gezet, plaatste KPN een nieuwe kabelkast, precies op 
de plek van Het Huis. Volgens Oskar was alles met de  

gemeente goed doorgesproken. 
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MEETNET ZOEKT DEELNEMERS
Hang een meetkastje in de tuin of 

op het balkon, en help de lucht-

kwaliteit in Utrecht te verbeteren. 

Het project Bouwstofwijzer gaat 

op allerlei plekken in Ondiep de 

luchtkwaliteit meten in verband 

met de sloop en nieuwbouw aan de 

Omloop. Zo wordt geprobeerd de 

overlast door stof bij te verminderen 

en mee te helpen aan een gezonde 

omgeving. Deelnemers ontvangen 

een apparaatje om de lucht te me-

ten (zie foto). Maandelijks worden 

de resultaten besproken. Op 22 

maart om 19.30 uur is er een online 

informatieavond. Aanmelden kan 

via mail: utrecht@bouwstofwijzer.nl, 

ovv van naam en emailadres. Meer 

info op: www.bouwstofwijzer.nl.

PLUSGIDS BIEDT HULP
Loop je tegen een vraag of pro-

bleem aan, dan vind je het liefst zelf 

een oplossing. De Plusgids biedt 

Utrechters een overzicht van voor-

zieningen rondom wonen, welzijn, 

zorg en financiën. U Centraal heeft 

de gids geactualiseerd voor 2021 en 

deze is gratis af te halen in buurt-

huis, woonzorgcentrum, bibliotheek, 

huisarts, of online te raadplegen 

op www.ugids.nl/plusgids. Het is 

nu ook mogelijk om de Plusgids per 

post te ontvangen. Dit kan door een 

mailtje te sturen naar ugids@u-cen-

traal.nl. Met vermelding van het 

adres of door te bellen met de Infor-

matie en Advieslijn: 030 236 17 27

ANONIEM JE HART LUCHTEN
Er zijn van die onderwerpen waar je 

als jongere liever niet met je vrien-

den of ouders over praat. Of mis-

schien zijn zij niet altijd beschikbaar 

om te luisteren. In coronatijd kom je 

ook nog eens minder mensen tegen 

met wie je een gesprek aanknoopt. 

Wat het ook is, Utrechtse jongeren 

kunnen hun verhaal of vraag nu 

kwijt in de gloednieuwe chat van 

Jongerenwerk Utrecht (JoU). De chat 

is voor alle jongeren in Utrecht en 

bereikbaar via chat.jou030.nl. Jonge-

renwerkers van JoU zitten 6 dagen 

per week klaar om de chat te beant-

woorden. De chat is beschikbaar via 

chat.jou030.nl op werkdagen van 

15.00 tot 20.00 uur en op zondag 

van 18.00 tot 20.00 uur.

Noordwester
Nieuws ‘Veel meer dan een plek voor recycling’ 

Op woensdag- en zaterdagmiddag gaan de deuren van de weggeefwin-
kel aan de 2e Daalsedijk wagenwijd open: iedereen is welkom. Het pand 
is gemakkelijk te herkennen aan de muurschildering op de gevel. Ook 
is het vlak naast het buurthuis, waar Coby haar befaamde gerechten op 
tafel zet. Hoog tijd om een kijkje te nemen!

ALLES IS GRATIS
Wat voor de één ouwe meuk is, is voor 

de ander precies goed. Dat is het idee 

van de weggeefwinkel. Iedereen kan 

hier na het opruimen van de zolder 

zijn oude, maar nog goed bruikbare 

spullen afgeven. Plaats voor meubels 

en andere grote spullen is er niet, 

maar dat maakt de keuze niet minder 

divers. In de ruimte staan kledingrek-

ken, koffie- en theekopjes, cd’s en 

oude Lp’s uitgestald. Ook is er een kast 

vol leesvoer. Het concept is simpel: zie 

je iets wat je leuk vindt? Dan neem je 

het mee. Zonder te betalen, want  

alles is gratis.

KRAKERSBEWEGING
Regels vinden ze bij de weggeefwin-

kel maar niks. Er is niemand die in je 

portemonnee kijkt. Jong, oud, rijk of 

arm: iedereen mag iets meenemen. 

“We zijn een beetje anarchistisch. Ons 

initiatief is ooit ook begonnen vanuit 

de krakersbeweging,” vertelt Ineke, 

één van de vrijwilligers. Bijna achttien 

jaar geleden trokken krakers hun  

eerste pand op het Vredenburg bin-

nen. Inmiddels is de weggeefwinkel 

– mét vergunning – alweer ruim acht 

jaar op de 2e Daalsedijk te vinden.  

Het is veel meer dan alleen een plek 

voor recycling. 

SOLIDARITEITSKOELKAST
Zo is er een zithoek, waar buurtbewo-

ners onder het genot van een bakkie 

troost lekker kunnen bijkletsen en bui-

ten staat een solidariteitskoelkast. De 

De Weggeefwinkel op de 2e Daalsedijk

één zet daar zijn kliekjes in, de ander 

neemt ze weer mee. Dat stimuleert de 

buurt om voor elkaar te zorgen, maar 

ook om verspilling tegen te gaan. Dit 

laatste is één van de kernwaarden van 

de weggeefwinkel: “We geven spullen 

en voedsel waar mensen vanaf willen 

graag een tweede leven,” aldus Ineke.

BASISPRODUCTEN VOOR VROUWEN
Vooruitkijken doen de vrijwilligers 

ook: “We hebben het idee om een 

kastje in de winkel te plaatsen met 

basisproducten voor vrouwen, bij-

voorbeeld tampons, maandverband 

en condooms. Die kunnen behoorlijk 

duur zijn, maar hier zijn ze gratis.” Dat 

idee staat nog in de kinderschoenen, 

maar wie weet, zien we binnenkort 

dat kastje in de winkel verschijnen. Er 

is dus genoeg te vinden in de weg-

geefwinkel. Heb je veel weg te geven, 

of ben je juist op zoek naar iets? Neem 

dan zeker een kijkje.

Tekst: Leonie Paauwe    

Foto’s: Merel van Kuijen 

“Zelfs de kabelbuizen voor de elektriciteit waren gelegd.” Hoe dit kon, 
was voor hem echt een raadsel. “Waarschijnlijk heeft een ambtenaar 
even niet goed opgelet.” 

Gaat er iets mis dan beginnen de molens van overleg en creativiteit te 
draaien. Is er een andere plek op het pleintje waar die goed tot z’n recht 
komt? Kan de kabelkast worden ingepast of verplaatst? Niets was bruik-
baar. Uiteindelijk bracht Jan Scheepmaker van de gemeente Utrecht 
de oplossing. Het Huis kan een stuk opschuiven, Mitros werkt mee om 
de muur erachter iets op te hogen en de bewonerscommissie en Oskar 
waren tevreden met de plek. Ondertussen is het 2018… 

Waren gemeente, bewonerscommissie en Oskar het in 2013 met elkaar 
eens dat verlichting Het Huis een meerwaarde zou geven. In 2018 kwam 
de gemeente met de mededeling dat het te onveilig was om de verlich-
ting aan te sluiten op de straatverlichting. Toch blijkt niets onmogelijk. 
Dankzij dit artikel raakte Oskar opnieuw in gesprek met de gemeente 
en gaat eind maart het licht waarschijnlijk aan in Het Huis Pijlsweerd.
Tekst: Rob Steinebach 

Foto: Merel van Kuijen



verwijderd. Het was een misverstand, 

maar wel eentje die frustratie ople-

vert. Betere lijnen met de gemeente 

komen iedereen ten goede.”

Wim ziet ruimte voor verbetering, 

maar heeft bovenal zin om samen met 

buurtbewoners aan de slag te gaan. 

De eerste stappen daarvoor zijn al ge-

zet: inmiddels is de ‘werkgroep groen’ 

een feit. “Hierin kijken we naar de 

mogelijkheden voor groene initiatie-

ven. Denk bijvoorbeeld aan bloem-

bakken rond lantarenpalen, groene 

plekken rond bomen in plaats van 

tegels. Hopelijk we daar van de zomer 

allemaal al van genieten.” 

Ook meedenken met het wijkplatform 

Noordwest? Je kunt je aanmelden via: 

utrechtnoordwest@gmail.com 

Tekst: Mirjam Liefbroer |  Foto: Aad van Vliet

 

Ook wij beginnen een nieuw jaar 

met een aantal goede voornemens. 

Eén die ieder jaar weer op ons lijst-

je staat, is dat wij meer in de wijk 

aanwezig willen zijn. Beter zicht-

baar en benaderbaar voor onze 

wijkbewoners. Helaas moeten wij 

aan het einde van ieder jaar, weer 

concluderen dat dit niet is gelukt. 

Jaren geleden kozen wij bewust 

voor het vak van wijkagent. Samen 

met wijkbewoners en samen-

werkingspartners ervoor zorgen 

dat mensen zich veiliger voelen. 

Bewoners helpen met problemen 

waar zij zelf niet meer uit kunnen 

komen. En problemen voor kunnen 

zijn of deze in de kiem kunnen 

smoren. Iets voor een ander  

kunnen betekenen, ook op de  

lange termijn.

Door meerdere oorzaken lukt het 

vaak niet om dagelijks fysiek onze 

wijken te bezoeken. We zoeken 

daarom altijd naar andere manie-

ren om makkelijk bereikbaar te 

zijn. De drempel om contact op te 

nemen met de politie blijkt voor 

veel mensen erg hoog te zijn. Van 

de gedachte dat de politie echt wel 

betere dingen te doen heeft, tot 

de veronderstelling dat anderen 

al lang de politie in kennis hebben 

gesteld en wij er vanaf weten maar 

er niks aan willen doen. Aannames 

waardoor wij vaak achter de feiten 

aan lopen en mensen onnodig lang 

met problemen, frustraties of ver-

moedens blijven zitten.  

 

Herkent u iets in bovenstaande? 

Dan zou het een goed voorne-

men kunnen zijn om toch contact 

met ons op te nemen. Mocht uw 

situatie niet bij de politie thuisho-

ren dan kunnen wij u wellicht in 

contact brengen met de partij die 

er wel iets mee kan. 

Ook als u vindt dat er zaken voor 

verbetering vatbaar zijn of u een 

idee hebt hoe mensen ons makke-

lijker kunnen bereiken, mail ons 

dan gerust: marlein.smit@politie.

nl. U kunt ook een terugbelverzoek 

voor ons achterlaten via 0900-8844. 

Als elke seconde telt, twijfel dan 

niet en bel 112. Ook al hebt u het 

vermoeden dat iemand wil inbre-

ken of iets dergelijks.

Wij zijn er voor u! Misschien niet al-

tijd zichtbaar in de wijk, maar weet 

dat onwil hier in ieder geval geen 

oorzaak van is.

‘Een podium voor Utrechtse ondernemers’
door: Marlein Smit en 

Milko Claessens

Goede 
voornemens

Column

gehangen en we hebben drie of vier 

zondagen en vele avonden huis-aan-

huis aangebeld om te vertellen wat 

we van plan waren en om te vragen of 

mensen wilden investeren.” Investe-

ren? “Ja, want wij hebben het geld 

niet gekregen – het is aan ons uitge-

leend. We gaan het de komende jaren 

gewoon terugbetalen.”

Zetten de coronamaatregelen dan 

geen lelijke streep door de rekening? 

Jessica en Rens denken van niet. Zij 

hadden ‘De Straatweg’ weliswaar 

willen openen in februari, “maar dat 

had tóch niet gekund,” zegt Rens, 

“want de vergunningen zijn er nog 

niet. De behandeling duurt langer 
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AMSTERDAMSESTRAATWEG - Zo’n gemoedelijk café waar je makkelijk 
met je (kleine) kinderen binnenloopt, waar je ‘s morgens vroeg kunt 
ontbijten en waar je na het avondeten nog wat kunt gaan drinken. 
Waar je met zijn allen voetbal gaat kijken of meedoet aan een pubquiz. 
Zo’n café was er nog niet, aan de Straatweg. “Maar komende zomer is 
het er,” zeggen Jessica en Rens Hansen, “want dan gaat ons Drink- en 
Eetlokaal De Straatweg open.”

Het oude wijkbureau, dat nóg eerder 

het ‘administratiegebouw’ van het al-

lang verdwenen Openbaar Slachthuis 

was, stond al een tijdje leeg. Daar zag 

het stel kansen voor leuke en gezellige 

horeca. Wat zij in gedachten hadden, 

bleken meer mensen leuk te vinden. 

Er volgde rekenwerk, véél rekenwerk. 

“Wij hadden berekend dat wij naast 

ons eigen geld nog € 200.000 moesten 

dan verwacht.” Jessica vult aan dat zij 

goede afspraken hebben gemaakt met 

de verhuurder. “Hij vindt het Drink- en 

Eetlokaal goed bij de wijk én bij zijn 

pand passen.” Goede communicatie 

was hier dus de succesfactor. “We zijn 

steeds duidelijk geweest en als we die 

goede afspraken niet hadden kunnen 

maken, hadden wij het hele plan af-

geblazen. Het risico was anders veel te 

groot geweest!”

Enthousiast vertellen de twee over 

hun samenwerking met ondernemers 

in de straat en in de stad. “Serin (van 

&Meer) adviseert bij de inrichting, 

Familie Van Rijk zorgt voor borrelplan-

ken, we serveren Sneeuwballen van 

bakker Boonzaaijer en we krijgen wel 

twaalf Utrechtse bieren op tap!” Zo 

versterk je elkaar, vinden Rens en Jes-

sica, en word je er allemaal beter van. 

Bovendien kun je zó bij elkaar binnen-

lopen. Ondernemers, in het bijzonder 

die aan de Straatweg, willen zó graag 

leuke en nieuwe dingen doen met el-

kaar. Er is veel enthousiasme en ener-

gie, en iedereen is even trots op de 

Straatweg – die alsmaar leuker wordt.

Het wordt nu aftellen tot juni! Jessica 

en Rens verheugen zich erop: “Het 

zou héél goed uitkomen als we begin 

juni open mogen, want op 12 juni is 

de eerste wedstrijd van het Nederlands 

elftal voor het EK Voetbal.”

Tekst Majne van de Merwe 

Foto: Aad van Vliet 

financieren en daarvoor hebben wij 

een crowdfunding-actie opgezet”.

De actie bracht het benodigde bedrag 

ruimschoots op, maar dat ging niet 

vanzelf. “Het is niet een kwestie van je 

plan op internet zetten en dan maar 

afwachten. Mensen moeten weten 

dat er iets gaat gebeuren.” Hoe? “We 

hebben geflyerd, overal posters op-

Milko Claessens en Marlein Smit zijn 
Wijkagenten Pijlsweerd, 2e Daalse-
buurt en de Amsterdamsestraatweg  
(Marnixlaan-Paardenplein)

030-737 02 02
WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

Kan de gemeente zomaar een boom 

voor je deur plaatsen of een weg 

openbreken? Het is mogelijk, maar 

niet wat bewoners het liefste zien. Bij 

voorkeur krijgen zij een seintje als dit 

gebeurt, of beter: praten mee over 

de uitvoering hiervan. “De gemeente 

en bewoners leven soms langs elkaar 

heen. Daar proberen wij met het wijk-

platform verandering in te brengen.”

KINDERSCHOENEN
Wijkplatforms zijn nieuw in Utrecht. 

Ze zagen halverwege vorig jaar het le-

venslicht, nadat de gemeente in 2019 

besloot dat bewonersparticipatie aan 

vernieuwing toe was. “De bestaande 

overlegstructuur via de wijkraad, werd 

te weinig representatief gevonden. 

Het was een organisatie van de ge-

meente, niet van bewoners. Vandaar 

de oprichting van het wijkplatform. 

Wij buigen ons echt samen over de 

vraag: hoe kunnen we de leefbaarheid 

in de wijk verbeteren?”

Sinds de oprichting van wijkplatform 

Noordwest is een kleine groep betrok-

ken bewoners gestart met de invulling 

ervan. Via welke weg komen bewo-

ners het best met elkaar in contact? 

Hoe worden ze écht gehoord? Wim: 

“Mijn ideaalbeeld is dat alle buurten 

in de wijk een buurtagenda opstellen, 

waarin thema’s staan die buurtbewo-

ners belangrijk vinden. Het kan daarin 

gaan over allerlei onderwerpen, zoals 

groenvoorziening, sociale veiligheid 

of de stijgende huizenprijzen. De druk 

op de stad neemt enorm toe en dat 

betekent wat voor de leefbaarheid 

van onze wijken. Mensen die hier al 

hun hele leven wonen, vragen zich af 

of er voor hen nog wel plek is. Dát zijn 

onderwerpen die wij met bewoners en 

de gemeente willen bespreken. Want 

het moet in Noordwest prettig wonen 

zijn voor iedereen.”

OVERLEG
Door overleg wordt de onderlinge 

verbinding groter én kan er eendui-

dig gecommuniceerd worden met de 

gemeente. “Het zou fantastisch zijn 

als iedereen gehoord wordt en de 

gemeente haar plannen met ons deelt 

– al zijn we daar nog lang niet. Laatst 

werden bijvoorbeeld zes bomen, die 

door bewoners waren aangeplant in 

het speelbos Zuilen, door de gemeente 

‘Wijkplatform Noordwest wil leefbaarheid verbeteren’
NOORDWEST – Samen de stad maken. Dát willen gemeente en bur-
gers het liefst, al is dat soms nog knap lastig. Want hoe zorg je ervoor 
dat álle wijkbewoners worden gehoord? Om daar vorm aan te geven, 
zijn acht Utrechtse wijkplatforms opgericht waarin bewoners worden 
vertegenwoordigd. Wij spraken Wim Kuijt, voorzitter van wijkplatform 
Noordwest, over zijn plannen in de wijk.
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Voorzitter Wim Kuijt over zijn plannen in de wijk

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

Ondernemen in Noordwest: Drink en Eetlokaal De Straatweg
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Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

Onderdeel van de Toekomst
030 2412 630 | www.detoekomst.nl

BEMUURDE WEERD - Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wo-
nen of werken mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. In de Noordwester 
nemen we een kijkje bij de mens achter de voordeur. Deze keer deed 
oud-bewoner en oud-voorzitter van Wijkraad Noordwest, Gerard van 
Wakeren (72), zijn deur digitaal voor ons open. 

Het cyberinterview leidt ons naar Fries-

land waar Gerard tijdelijk woont tot 

zijn nieuwe woning in Leidsche Rijn 

centrum is opgeleverd. We zijn Gerard 

dan wel kwijt in Pijlsweerd, hij blijft 

onze mooie stad wel trouw. De stad 

waar hij al rondloopt sinds hij naar de 

HBS ging op het College Blaucapel. In 

die tijd leerde hij zijn vrouw kennen 

die op Zuilen woonde. Een echte 

Noordwester dus. Later fietste de 

student Sociale Geografie regelmatig 

van zijn studentenkamer in oost via de 

Weerdsluis, de Zeedijk en Ondiep naar 

de Van Tuylkade.

Ondanks beroepsmatig op verschillen-

de plaatsen in het land te hebben ge-

woond, verloor Gerard nooit Utrecht 

uit het oog. Hij stond in contact met 

Utrechtse ambtenaren over Amelis-

weerd, woningbouw, verkeer, Leidsche 

Rijn en het opknappen van parken in 

de stad. Eind 2001 kwam de familie 

weer in Utrecht wonen en wel in Pijls-

weerd, aan het water van de Weerd-

sluis. Pal naast Ekko, waar hij als stu-

dent ook  regelmatig kwam. Toen hij 

daar voor het Buurtoverleg Pijlsweerd 

ook nog eens terecht kwam, voelde 

dat als thuiskomen.

Als deelnemer en later gespreksleider 

van datzelfde buurtoverleg, leerde  

Gerard de Wijkraad Noordwest ken-

nen. Uiteindelijk was hij daar tien 

jaar voorzitter van. En in december 

kwam ook zijn inzet voor Pijlsweerd 

tot zijn eind. Gerard herinnert zich 

de bijeenkomsten van de Wijkraad 

rondom raadsverkiezingen, heikele 

buurtthema’s en protestacties. “Het 

meest omvattende project was het 

wijkraadinitiatief ‘Het begint bij de 

buurt’ in 2018/2019. Aan de hand van 

onderzoek onder bewoners werd er 

voor alle buurten in Noordwest rap-

port opgemaakt over de huidige en 

gewenste situatie op tal van onder-

werpen. Ik ben er trots op dat de best 

bezochte bijeenkomsten daarover die 

in Pijlsweerd en Ondiep waren.”

Van meedenken over de ontwikkeling 

van Zijdebalen tot energie steken in 

de opruimploeg Weerdsingel: Gerard 

kijkt tevreden terug op zijn jaren in 

Noordwest. “Wat ik ga missen zijn de 

contacten en activiteiten met buurtbe-

woners, bezoekjes aan de Monicahof 

en mijn kanotochtjes door de stad.” 

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto: Gerard van Wakeren

Noordwest Thuis Best

Er zijn weinig mensen die op hun 

achtentwintigste al weten dat ze de 

Tweede Kamer in willen, of over de 

politieke bagage beschikken om er te 

komen. Buurtbewoner Bart is één van 

de weinigen die wél in deze categorie 

valt. Want met een studie politico-

logie, twee jaar voorzitterschap van 

de Jonge Socialisten – de jeugdpartij 

van de PvdA – en werkervaring bij 

Patiëntenfederatie Nederland heeft hij 

genoeg kennis om op plek 18 van een 

politieke partij te belanden. 

We treffen Bart thuis, aan de Amster-

damsestraatweg, waar hij sinds twee 

Zien we Bart terug in de Tweede Kamer?

jaar samen met zijn vriendin Feline 

woont. En dat bevalt uitstekend, ver-

telt hij terwijl hij een blik uit het raam 

werpt. ,,Binnen een straal van vijftig 

meter hebben we een Surinaamse 

winkel, een bloemenkraam en hippe 

tentjes. Dit is leuk voor iedereen, er is 

zoveel bedrijvigheid. Maar het is ook 

een kantelpunt, want de huizenprijzen 

rijzen de pan uit. Als je niet op past, 

verandert de buurt definitief.”  

Zijn woorden laten een glimp van zijn 

politieke ambities zien. Want Bart wil 

zich vooral inzetten tegen onrecht en 

ongelijkheid. Thema’s die hij vroeger, 

Politiek talent in de buurt

terwijl hij opgroeide in Friesland, al 

belangrijk vond. “Daar heb ik altijd al 

een hekel aan gehad. Al heb ik een 

heel zorgeloze jeugd gehad, hoor. 

Maar ik heb ook gezien dat klasge-

nootjes het minder breed of minder 

mogelijkheden hadden. En dat werd 

nóg duidelijker toen ik voor mijn 

masteropleiding naar Londen vertrok. 

Daar is de kloof tussen arm en rijk zó 

sterk aanwezig. Die kant moeten we 

in Nederland niet opgaan.”

“En het tegengaan van ongelijkheid, 

dat zijn allemaal politieke keuzes. 

Dáárom wil ik de Kamer in, het zijn 

thema’s die we in Den Haag moeten 

aanpakken. Al blijf ik me in Utrecht 

ook wel inzetten, bijvoorbeeld met 

het vrijwilligerswerk voor ‘Kerst in het 

Julianapark’. Dat doen Feline en ik nu 

een paar jaar – fantastisch om met zo-

veel mensen samen bezig te zijn met 

iets moois in de wijk. De verbinding 

spat ervan af.”

Terug naar Den Haag. Hoe schat Bart 

zijn kansen in? “Ik hoop dat Lilianne 

Ploumen een impuls gaat geven. Maar 

als we de achttien zetels niet halen? 

Ach, dan ga ik iets anders doen”, zegt 

hij schouderophalend. “Al zou het na-

tuurlijk mooi zijn.” Een glimlach. “Er is 

genoeg wat anders kan.”

Tekst: Mirjam Liefbroer

Foto: Aad van Vliet

Oude tijden

de oorlogsjaren een NS’er met zijn  

gezin in ging wonen. 

Tekst: Jos van Sambeek

Foto’s: Utrechts Archief en Rick Companje

SCHUTSTRAAT - Midden in onze 
wijk, onderaan het talud van het 
spoor Utrecht Centraal - Over-
vecht, staat een houten huis aan 
de Schutstraat. Voor zover wij 
weten het enige houten huis in 
de omgeving. 

Het is een soort knibbel-knab-

bel-knuisje-huisje, zoals je dat he-

lemaal niet verwacht in een steni-

ge stad. Misschien heeft u zich wel 

eens afgevraagd wat het verhaal is 

achter het huisje. Het antwoord is 

best verrassend. Bij de foto uit het 

Utrechts Archief staat te lezen dat 

het de ‘directiekeet met rijwiel- en 

kolenbergplaats’ was bij de aanleg 

van de spoordijk dwars door Utrecht 

eind jaren ‘30. Eerst stond het aan de 

Vondellaan, vlakbij het tegenwoordige 

station Vaartsche Rijn, en later is het 

aan de Schutstraat neergezet, toen 

daar de spoordijk werd gebouwd. 

Daarna bleef het huis staan omdat er 

vanwege het gebrek aan woningen in 

Wanneer deze editie van de Noordwester op de mat verschijnt, is de 
toekomst voor ons Talent in de buurt al beslist. Bart van Bruggen (28), 
nummer 18 op de lijst van de Partij van de Arbeid, zit dan of wél of niet 
in de Tweede Kamer. Wij gingen vóór 17 maart bij hem langs en vroe-
gen hem naar zijn Haagse ambities.

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke 
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep 
en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting 
Buurtkrant de Noordwester.
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De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com 
en download de pdf.

Adverteren?
adverteren@denoordwester.com,
of kijk op onze website.

Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/
buurtkrantdenoordwester

Wat is er te doen in onze buurt?
Vanwege corona is het niet mogelijk 

om de buurtoverleggen op de gebrui-

kelijke manier te organiseren. Sommi-

ge overleggen vinden digitaal plaats, 

anderen gaan voorlopig niet door. 

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Dinsdag 1 juni om 20.00 uur digitaal of 

in EKKO Bemuurde Weerd Westzijde 3.

Voor meer informatie en het ontvan-

gen van de uitnodiging graag mailen 

naar: rsteinebach@dock.nl.  

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Op het spreekuur van Wijkwethouder 

Klaas Verschuure kun je terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. Meld 

je van tevoren aan, zodat hij zich kan 

voorbereiden op de vragen. De ko-

mende spreekuren zijn op de maanda-

gen 12 april, 10 mei en 5 juli van 19.00 

uur tot 20.00 uur. 

Aanmelden kan via: www.utrecht.nl/

noordwest. of mail het wijkbureau: 

noordwest@utrecht.nl 


