
Groene daken maken Ondiep nog cooler 
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Thijs-Jan Lanning

Begin november werd in Het Kleine 

Park aan de Kastanjestraat het glas 

geheven en een heerlijke ‘sedumtaart’ 

gegeten op dit succesvolle duurzame 

initiatief. De eerste serie groendaken 

waren aangelegd en dus was het tijd 

voor een feestje. “Bijna veertig buurt-

bewoners hebben een sedumdak laten 

aanleggen op hun schuur of uitbouw, 

of beide”, vertelt Marieke Schop-

meijer. Samen met Daniël van Heusden 

en Karoline Bozelie is zij initiatiefne-

mer van dit project.

DUURZAMER ONDIEP
De bewoners leveren op die manier 

volgens hen een bijdrage aan een 

duurzamer Ondiep. “Als buurtbewo-

ners willen we een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van de beleving 

van de buurt én aan het bufferen van 

regenwater in het steenachtige On-

diep. Dat doen we door het aanleggen 

van groendaken op vlakke daken. In 

2017 is al een eerste inventarisatie ge-

daan onder bewoners. Daaruit bleek 

dat tientallen buren interesse hadden 

om een groendak aan te leggen. Ver-

volgens heeft een werkgroep het plan 

verder uitgewerkt: er zijn aanbiedin-

gen opgevraagd bij leveranciers en 

daarmee is een definitieve inventarisa-

tie van deelnemers gedaan.” 

HET KLEINE WIJK - In Ondiep is Noordwest weer een beetje groener 
gemaakt. Sinds deze herfst zijn verschillende daken in Het Kleine Wijk 
namelijk groen. Op initiatief van de gelijknamige bewonersvereniging 
hebben bewoners hun krachten gebundeld en gezamenlijk groene 
daken laten aanleggen. Inmiddels is zo’n 260 vierkante meter dak voor-
zien van sedumplantjes.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

alting uitvaarten
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INITIATIEF
Het initiatief was oorspronkelijk 

bedoeld voor bewoners van Het Kleine 

Wijk. Voor die woningen (en schuren) 

was namelijk bekend hoe ze gebouwd 

zijn. En het is natuurlijk belangrijk 

om zeker te weten dat het extra 

gewicht van het groendak gedragen 

kan worden door de dakconstructie. 

Hiervoor zijn berekeningen uitgevoerd 

door een constructeur. Vanwege een 

flink aantal geïnteresseerden in het 

blok Ondiep-Druifstraat is ook voor 

die schuren een berekening gemaakt. 

“Het groendak dat we hebben uitge-

kozen, past qua belasting bij wat de 

constructie aan gewicht kan dragen.”

De gemeente droeg aan het project 

bij met een subsidie; de rest van de 

kosten werden door de bewoners zelf 

betaald. Bewonersvereniging Het Klei-

ne Wijk heeft de organisatie van de 

gezamenlijk aanleg op zich genomen.

HET KLEINE WIJK
Het Kleine Wijk is een buurt in de wijk 

Ondiep in Utrecht. Het buurtje is in 

de periode 2007-2009 gesloopt en er 

zijn ruim honderd nieuwe woningen 

gebouwd. Vanaf de oplevering van de 

eerste nieuwe woningen vormen de 

bewoners een hechte sociale groep: 

een ‘dorp’ in de stad. De actieve bewo-

nersvereniging met zeer betrokken le-

den heeft hier zeker aan bijgedragen. 

De vereniging organiseert sociale eve-

nementen zoals burendag en onder-

neemt daarnaast veel initiatieven om 

Het Wijk te vergroenen. “Zo hebben 

we de gezamenlijke (speel)tuin zelf 

ontworpen en onderhouden we deze 

en diverse perken in de buurt.” 

TWEEDE RONDE
Ondertussen is in januari een tweede 

ronde ‘groendaken’ van start gegaan. 

“We krijgen veel positieve reacties van 

buurtgenoten op de groene daken. 

Mensen zien nu met eigen ogen hoe 

aantrekkelijk ze eruit zien. Op dit 

moment vragen we aanbiedingen op 

bij leveranciers. Zodra wij de beste 

aanbieding hebben geselecteerd, 

wordt een (prijs)voorstel gedaan aan 

de buren die interesse hebben. Dan 

gaan we weer subsidie aanvragen bij 

de gemeente. Als we die toegekend 

krijgen, wordt gestart met de aanleg 

van de tweede serie groendaken. 

Hiermee zijn we dan als het goed is 

aankomend najaar weer een aantal 

groendaken rijker en is Ondiep weer 

een stukje groener.”

Meer weten over groene daken in 

Ondiep? Overweeg je er zelf één 

aan te leggen? Kijk eens op: 

www.hetkleinewijk.nl/groendak/
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         UITGELICHT! 
In januari liet de winter zich van zijn mooiste kant zien in Ondiep. 

Zie hier hoe groen de Laan van Engelswier, Leliestraat en Schutstraat 

nog mooier uitlicht.



BAKEN
Opvallend is volgens Marten hoe 

gemotiveerd de leerlingen zijn en hoe 

leuk zij school vinden. “Onze school 

is hun eerste baken van veiligheid en 

structuur in een nieuw land. Je ziet 

de mooiste vriendschappen ontstaan. 

Kinderen spelen samen, ondanks ver-

schillen of zelfs conflicten in het land 

van herkomst.” 

THORBECKEPARK WORDT WESLEY 
SNEIJDER SPORTPARK
Sportpark Thorbeckepark in Ondiep 

krijgt een nieuwe naam: Sportpark 

Wesley Sneijder. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft 

dit begin januari laten weten aan de 

Wijkraad Noordwest, die het initia-

tief nam voor deze vernoeming naar 

de uit Utrecht afkomstige topvoet-

baller. Het sportpark is de thuisbasis 

van voetbalclub DHSC, de fusieclub 

die ontstond onder meer uit Dos, de 

club waar Wesley Sneijder zijn loop-

baan begon. Sneijder groeide op in 

Ondiep, had hier zijn eerste succes-

sen, heeft er nog steeds warme ban-

den mee én is voorbeeld voor veel 

kinderen en voetbalsterren in de 

dop. Meer op: www.denoordwester.

com/sportpark-vernoemd-naar-we-

sley-sneijder/

MIRA MEDIA EN AMERPOORT STARTEN 
MEDIATEAMS IN NOORDWEST
De stichting Mira Media is in samen-

werking met Amerpoort twee medi-

ateams gestart in Noordwest, op de 

Prinses Margrietstraat in Zuilen en 

de Royaards vd Hamkade in Ondiep. 

Iedere week komen de teams bijeen 

om krantjes, vlogs, en interviews 

te maken. De resultaten hiervan 

verschijnen op een facebookpagina 

of website en de krantjes worden 

uitgeprint en uitgedeeld in de buurt. 

Zo maken buurtbewoners en cliën-

ten kennis met elkaar en de cliënten 

zelf worden wijzer in hun omgang 

met media. Het project wordt gefi-

nancierd vanuit HandicapNL en het 

VSB-fonds. 

‘BLIJF VAN MIJN DIER’ ZOEKT 
GASTGEZINNEN IN UTRECHT
Dit project, opgericht in 2014 onder 

het IFAW, richt zich op vrouwen en 

hun huisdieren die slachtoffer zijn 

van huiselijk geweld. Deze vrouwen 

blijven vaak veel langer bij hun 

gewelddadige partner, door zorgen 

om het huisdier. Blijf van mijn Dier 

zoekt een passend gastgezin waar 

het huisdier terecht kan, zodat de 

vrouw naar een Blijf van mijn Lijf 

groep kan en daar de passende hulp 

krijgt. Op het moment dat de vrouw 

een eigen plek heeft en haar leven 

op orde heeft, kan het huisdier weer 

terug naar haar. Ook begeleidt Blijf 

van mijn Dier opvangplekken waar 

vrouwen hun huisdieren mee naar 

de groepen mogen nemen. Op dit 

moment heeft de Blijf van mijn Dier 

nog weinig gastgezinnen in Utrecht. 

Gastgezin worden? Neem voor meer 

informatie contact op met: 

blijfvanmijndier@ifaw.org
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Noordwester
Nieuws

Door Shannah Spoelstra

Het oude schoolgebouw heeft een 

rijke schoolgeschiedenis. In de jaren 

’50 en ’60 zat hier kleuterschool het 

Merelnest, later een huishoudschool 

voor meisjes en kort geleden nog een 

Hindoestaanse basisschool. De locatie 

dient nu als hoofdgebouw van de Taal-

school, waar onder meer de leerlingen 

van groepen 3/4 les krijgen. 

NEDERLANDSE TAAL
Het leren van de Nederlandse taal 

staat op deze basisschool voorop. Door 

het hele gebouw hangen woordjes bij 

willekeurige voorwerpen, om kinderen 

te helpen met hun woordenschat. De 

klassen zijn klein, maximaal achttien 

leerlingen, en worden begeleid door 

speciaal opgeleide docenten. Na een 

intensief programma waarin veel tijd 

wordt besteed aan taal en kennisma-

king met de Nederlandse cultuur, stro-

men de leerlingen door naar regulier 

onderwijs. 

BESTAANSRECHT
De afgelopen jaren is het aantal 

leerlingen op de Taalschool flink toe-

genomen. Leerlingen komen uit alle 

landen; een deel is vluchteling maar 

er zijn ook kinderen uit EU-landen, 

Australië, VS en adoptiekinderen. “De 

school heeft mede bestaansrecht door 

de onrust in de wereld”, vertelt mees-

ter Marten, tevens locatiemanager van 

de hoofdlocatie. “Vanwege uiteen-

lopende achtergronden en onzekere 

thuissituaties is er extra aandacht voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Niet alleen voor kinderen die als vluch-

teling naar Nederland zijn gekomen 

maar voor alle kinderen. Voor ieder 

kind is de verhuizing naar een nieuw 

land een ingrijpende gebeurtenis.”

ONDIEP - In Utrecht worden alle kinderen die het Nederlands niet of 
onvoldoende beheersen, doorverwezen naar Taalschool Utrecht. Op 
deze school zitten kinderen van 4-12 jaar, afkomstig van over de hele 
wereld. Ruim 340 leerlingen uit zo’n veertig verschillende landen. De 
groepen zijn verdeeld over drie locaties, waarvan één, de middenbouw, 
op Ondiep 63. 

INVESTEREN
Waar kom ik vandaan? Waar woon ik 

nu? Wat is mijn talent? Deze vragen 

staan centraal op de school. Aan de 

hand van beeldende vorming, zang, 

dans en toneel wordt de leerlingen 

zelfvertrouwen en respect voor elkaars 

verschillen bijgebracht. Daarnaast is 

er aandacht voor rekenen, creatieve 

vakken en sport, geschiedenis en 

aardrijkskunde. “Ook investeren we 

in het contact met ouders, om zicht 

te krijgen op de thuissituatie van de 

leerlingen. Vaak worden hierbij tolken 

gebruikt. Contact met het wijkteam of 

andere hulpverlening begint vaak op 

school. Maar het draait altijd eerst om 

het kind.” 

VERBINDING
De school zoekt altijd een positieve 

en oprechte verbinding met de buurt 

en elke andere geïnteresseerde in dit 

inspirerende Utrechtse initiatief. In de 

toekomst hoopt Marten dat alle loca-

ties onder één dak samen komen. “Dat 

geeft de school een sterkere identiteit 

als geheel. En het zou een uitkomst 

zijn voor de logistieke uitdaging waar 

ouders met kinderen op verschillende 

locaties tegenaan lopen. Vaak hebben 

zij geen auto, laat staan dat zij kunnen 

fietsen in een drukke stad als Utrecht.”

‘Het draait altijd eerst om het kind’

KLEUR IN NOORDWEST
KERMIS OP DE ST JOSEPHLAAN 
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SINT JOSEPHLAAN - Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep 
worden saaie, kale plekken weer mooi. In De Noordwester tonen we ju-
weeltjes uit de buurt. Deze keer ging Thijs-Jan Lanning met kunstenaar 
Jos Peeters terug naar de kermis van weleer op de Sint-Josephlaan.

Fietsend door Utrecht is zijn werk op talloze muren te zien. Veelal zijn het his-

torische muurschilderingen die Jos maakt, vaak in opdracht van de werkgroep 

Directe Voorzieningen van de Gemeente Utrecht. Zo ook de twee muurschilde-

ringen op de grens van Ondiep en Zuilen. “In dit geval hebben ze het initiatief 

opgepakt van buurtbewoner Kees Ebbenhorst, die het een leuk idee vond om 

aan de vroegere kermis te herinneren die in de Sint-Josephlaan jaarlijks werd 

gehouden.”

Tot 1964 liep de laan nog dood op een hek voor de spoorwegovergang. Er kwam 

alleen bestemmingsverkeer. En er was de jaarlijkse kermis. Alleen de muurschil-

deringen van de zweefmolen en draaiorgel herinneren ons nog aan de kermissen 

van toen. “De twee kleinere schilderingen op de hoek van de ASW/Josephlaan 

zoomen in op de zweefmolen die je verderop ziet. Kan me voorstellen dat die 

link niet onmiddellijk gelegd wordt, de afstand tussen de details op de hoek ASW 

en de zweefmolen verderop is misschien net iets te groot, maar het geeft wél op 

een speelse manier het gebied aan. Het draaiorgel moet ook een klassieker op de 

kermis zijn geweest.”

Taalschool is een baken van veiligheid in een nieuw land

 

Het was grijs en nat op zondag 23 

december in Ondiep. FC Utrecht 

verloor van Ajax. De dagen voor 

kerst waren donker, zeker die dag. 

Maar ergens in de buurt brandde 

licht. In de kantine van DHSC wer-

den namelijk de bezoekers van de 

Voedselbank Ondiep verwelkomd. 

Op Sportpark Thorbeckepark, 

deelde namelijk Wesley Sneijder 

kerstpakketten uit. Net als vorig 

jaar. En misschien ook wel net als 

volgend jaar, maar dan natuurlijk 

op het Sportpark Wesley Sneijder!

Terug naar de kantine. De gezellige 

middag werd georganiseerd door 

de Stichting Sport Ondiep, de stich-

ting van Wesley, samen met Jan 

Zwart van de Voedselbank. Dankzij 

dit initiatief konden we dit jaar 

125 mensen blij maken met een 

kerstpakket en natuurlijk met een 

aardig woordje. Wesley werd bij de 

uitreiking geholpen door een deel 

van de damesselectie van DHSC, die 

hem en zijn stichting altijd trouw 

terzijde staat. Uiteraard is bijna 

iedereen weer met Wesley op de 

foto geweest en daar neemt hij 

altijd goed de tijd voor. De donkere 

zondagmiddag voor kerst werd 

nog gezelliger door een dansje on-

der het genot van een drankje en 

een hapje. Kortom: weer een mooi 

initiatief van de Stichting Sport 

Ondiep onder leiding van Wesley 

Sneijder.

Naast het helpen waar mogelijk in 

zijn oude buurt, via zijn stichting 

ondersteunt Wesley, zoals waar-

schijnlijk wel bekend, zijn oude 

club DHSC ook waar hij kan. Zo 

bevonden we ons begin januari op 

een trainingskamp in Qatar op zijn 

uitnodiging. Waar de selectie van 

de eersteklasser zich had voorbe-

reid op een uitje naar Zuid-Lim-

burg, ging het nu wel naar het 

zuiden, maar duurde de vlucht iets 

langer. Van de reis is een dagboek 

bijgehouden door keeperstrainer 

Ronald Evers en dit dagboek kunt 

u lezen op de website van De 

Noordwester.

Wesley Sneijder is een kind van 

Ondiep en daar is hij trots op. Wij 

zijn apetrots dat we hem mogen 

eren met de vernoeming van ‘zijn’ 

sportpark naar hem.

‘Ik ben niet vergeten hoe het is om scholier te zijn’ 
door: Hans Berrens

Wesley Sneijder, 
kind van Ondiep

Column

het begin af aan welkom laten voelen. 

Iedereen staat altijd voor me klaar.”

Naast haar bachelor in taalweten-

schap en psychologie en een master 

vertalen (Spaans en Engels), is ze altijd 

doorgegaan met bijles geven. “Tot ik 

besefte ik dat ik er het liefst mijn be-

roep van wilde maken. Het werk met 

Speelplaats De Kameleon wordt 
Stichting Speeltuin Pijlsweerd

Hans Berrens is bestuurslid van de 
Stichting Sport Ondiep samen met zijn 
broer Ron en Barry Sneijder, de vader 
van Wesley.
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Ondernemen in Noordwest: FloW Huiswerkbegeleiding 

VAN DER STEENSTRAAT - 25 jaar is ze pas en toch heeft ze al meer dan 
tien jaar ervaring op het gebied van huiswerkbegeleiding, want op de 
middelbare school had ze al een ‘bijlesimperium’. Florianne Sollie is 
nu eigenaar van FloW Huiswerkbegeleiding, of zoals ze het zelf liever 
noemt: pubercoaching. Of zoals sommige ouders haar noemen: 
puberfluisteraar.

Door Thijs-Jan Lanning

Ze geeft het op haar website al aan: 

“FloW is een kleinschalig huiswerkin-

stituut. Op deze manier kunnen we 

een huiselijke sfeer behouden en 

garanderen dat iedere leerling veel 

persoonlijke aandacht krijgt.” En 

dat is precies de sfeer die het kleine 

huisje op de Van der Steenstraat in 

de Hoogstraatbuurt ademt: die van 

een huiskamer. Weliswaar met meer 

werktafels dan thuis, maar he: er moet 

ook gewerkt worden. 

Een bevlogen eigenaresse en huis-

werkbegeleider is Florianne. Ze wil 

vooral aandacht  hebben voor de kin-

deren, pubers, die na school bij haar 

huiswerk komen maken. Er is plek 

voor slechts zes leerlingen tegelijk, 

wat niets zegt over het aantal kinde-

ren dat bij haar terecht kan. Dat zijn 

er inmiddels veertien. “Ik wil volledig 

de aandacht kunnen geven aan mijn 

leerlingen.” 

De stijl van FloW is dan ook meer coa-

chend dan onderwijzend. “Wij geven 

leerlingen vaardigheden mee waar ze 

voor de rest van hun leven profijt van 

hebben. Hierdoor kunnen ze zo snel 

mogelijk zelf verder. Natuurlijk moet 

er gewoon gewerkt worden en willen 

we dat de cijfers verbeteren, maar wij 

werken ook aan persoonlijke ontwik-

keling. Alles om ervoor te zorgen dat 

ze de ‘FloW’ ervaren bij het leren.”

Na jaren middelbare scholieren te heb-

ben begeleid, besloot Florianne haar 

eigen bedrijfje op te richten. Ze liep 

daarbij al snel aan tegen het typische 

huisje in de Hoogstraatbuurt, pal aan 

de spoorlijn en het water. Maar oh zo 

gezellig. “De buurt heeft me vanaf 

Griekse delicatessen vind je op de 
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00
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jongeren is iets wat me ontzettend 

veel voldoening geeft. Ze zijn kritisch, 

creatief en hebben veel humor. Ik vind 

ze inspirerend en luister graag naar 

ze. Ik ben niet vergeten hoe het is om 

middelbare scholier te zijn. Leerlingen 

ondersteunen in hun ontwikkeling is 

voor mij al tien jaar het mooiste werk 

dat er bestaat.”

Door Debby Jacobs

VERNIEUWEN
Al enige tijd lopen de vrijwilligers 

van De Kameleon op de Balkstraat 

in Pijlsweerd rond met verschillende 

ideeën voor het herindelen en ver-

nieuwen van de speelplaats. Ze willen 

de speelplaats herindelen en een 

aantal niet meer zo veilige speeltoe-

stellen vervangen, zodat deze weer 

veilig en ook beter toegankelijk zijn 

voor de allerkleinsten. Op dit moment 

zijn de speeltoestellen, bedoeld voor 

buurtkinderen van vier jaar en ouder. 

Daarbij zijn ze niet erg praktisch 

neergezet en lopen vrijwilligers vaak 

tegen belemmeringen aan wanneer zij 

buitenactiviteiten willen organiseren. 

RATTENPLAAG
Voor speelplaatsvrijwilligers Ans, 

Miranda, Yvonne en Marcia was vorig 

jaar het dieptepunt bereikt toen in de 

periode van Halloween en Sinterklaas 

bleek dat de ondraaglijke stank in hun 

buurthuisje bleek te worden veroor-

zaakt door dode ratten onder de vloer. 

De gezellige speel- en knutselactivi-

teiten voor de buurtkinderen konden 

daardoor niet eens meer worden 

georganiseerd. Omdat de Gemeente 

Utrecht geen gehoor gaf, hebben de 

dames met gevaar voor eigen gezond-

heid zelf de houten vloer uit het huisje 

gesloopt en de dode ratten verwij-

derd. Pas na een nieuwsuitzending van 

RTV-Utrecht werd er door de gemeen-

te ingegrepen en werd het ongedierte 

verdelgd en de vloer hersteld. 

WELZIJNSACCOMMODATIE
Door al deze gebeurtenissen raakten 

vrijwilligers en andere buurtbewoners 

met elkaar in gesprek, sloegen ze de 

handen in een en kwamen ze tot een 

oplossing om de muur van ‘de ge-

meentelijke regeltjes’ te doorbreken. 

Hierdoor ontstond het idee om Stich-

ting Speeltuin Pijlsweerd op te richten. 

Nu heeft de speeltuin bestaansrecht 

gekregen en werd het een officiële 

welzijnsaccommodatie. Hierdoor is het 

recht ontstaan om vanuit de vrijwilli-

gers en het bestuur opdracht te geven 

voor nieuwe speeltoestellen en de 

mogelijkheid de rest van hun plannen 

te realiseren. 

ERKENNING
Met deze erkenning, is het mogelijk 

bij de Gemeente Utrecht een subsidie-

aanvraag te doen, speciaal bedoeld 

voor bewonersgroepen die een wel-

zijnsaccommodatie bezitten of huren 

en deze in zelfbeheer willen hebben. 

Hierdoor worden buurtbewoners ge-

stimuleerd actief betrokken te zijn bij 

verschillende activiteiten in hun wijk 

en ontstaan financiële mogelijkheden 

deze te organiseren en te bekostigen. 

OPENINGSFEEST
Stichting Speeltuin Pijlsweerd heeft nu 

de kans gekregen plannen en ideeën 

uit te voeren is daar ook volop mee 

bezig. Ergens in het voorjaar is er een 

openingsfeest, waarbij ook de nieuwe 

naam en een muurschildering ter ere 

van de wijk wordt onthuld. 

BALKSTRAAT – Speelplaats De Kameleon mag zich sinds 1 januari ‘Stich-
ting Speeltuin Pijlsweerd’ noemen. Het bestuur van de speelplaats, 
bestaande uit buurtbewoners, heeft samen met vrijwilligers, de regie in 
eigen handen genomen en een stichting opgericht.

Gedicht
de achtervolging
door: Jelle Pieters

vlak voor me een meisje

haar haar in een vlecht

haar tred is zo soepel

ze loopt langs de Vecht

dan slaat ze linksaf naar

het Wijnbesplantsoen

ik volg haar en poog

niks opvallends te doen

nu steekt ze schuin over

de Ananasstraat

plots kijkt ze kort om

en zie ik haar gelaat

een blos op haar wangen

een lach om haar mond

haar oogopslag duidt op

een zwijgzaam verbond

ik blijf haar dus volgen

ze laat me geen keuze

een zweem van parfum in

de Laan van Chartroise

ineens loopt ze sneller

verdwijnt om een hoek

sindsdien ben ik dagelijks

naar haar op zoek
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BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 5 maart om 20.00 uur in het 

gebouw van LOU, Oudenoord 330 

(voormalig Concordia-gebouw). 

Meer info op Facebookpagina: 

Buurtoverleg Pijlsweerd 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 20 februari om 19.30 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c. 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 11 maart om 19.30 uur in 

Stella Maris, Jagerskade 4. 

Meer info op facebookpagina: 

Buurtcomité Hoogstraat

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners en 

ondernemers van de Amesterdamse-

straatweg en omstreken. Woensdag 20 

maart om 19.30 uur. De locatie wordt 

nog bekend gemaakt. 

Agendapunten kunt u mailen naar: 

napoleonoverleg@gmail.com.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 31 januari, 14 maart en 25 

april om 20.00 uur in buurthuis Geu-

zenkwartier, Laan van Chartroise 166. 

Agenda: www.wijkraadnoordwest.nl 

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure 

houdt maandelijks spreekuur in 

Noordwest. Je kunt hier terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. De 

eerstvolgende spreekuren zijn op 

4 maart en 25 maart om 18:30-19:30 

uur in wijkservicecentrum Noordwest, 

Amsterdamsestraatweg 283. 

Aanmelden via: noordwest@utrecht.nl. 

Wat is er te doen in onze buurt?

Oude tijden

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke 
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep 
en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting 
Buurtkrant de Noordwester.

Redactie
Thijs-Jan Lanning, Zoë Versteeg, 
Rob Steinebach

Bestuur
Cora Bastiaansen, Bert de Kruijf, 
Jos van Sambeek

Medewerkers deze editie
Majne van de Merwe, Jos van Sambeek, 
Shannah Spoelstra, Jelle Pieters
Cora Bastiaansen, Debby Jacobs

Advies
Rob Steinebach van stichting Dock

Vormgeving 
Zoë Versteeg

Fotografie
Aad van Vliet, Thijs-Jan Lanning, Debby 
Jacobs, Susanne van der Lugt, Noor Röring

Drukwerk
True Colours
Oplage: 10.500

Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
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Adverteren?
adverteren@denoordwester.com,
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De Noordwester digitaal?
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en download de pdf.

Noordwest Thuis Best

Door Susanne van der Lugt

Op Amsterdamsestraatweg 295 is 

buurtwerkkamer TOP te vinden. TOP 

staat voor Tweede Daalse buurt, 

Ondiep en Pijlsweerd. Het is een plek 

voor en door buurtbewoners. We spre-

ken met Souhaila over de formulieren-

hulp. Eerder begonnen als stagiaire 

voor haar opleiding Social Work, is ze 

nu teamcoördinator in opleiding. “For-

mulieren moet je breed zien”, vertelt 

Souhaila. “Het gaat ook om brieven en 

folders. Zo kwam er laatst iemand die 

geadresseerde post van Beter Horen 

ontving en toch even wilde checken of 

hij hier niet iets mee moest.” Lachend: 

“Ik vroeg of hij problemen met horen 

had. Nee, zei hij, helemaal niet. Nou 

dan mag je dit bij het oud papier 

doen.” 

Iedereen kan binnenlopen met vragen 

over wat er schriftelijk binnenkomt. 

Veel mensen willen extra uitleg. Soms 

omdat ze de Nederlandse taal niet 

goed beheersen, soms omdat men-

sen niet goed kunnen lezen. Het kan 

ook gaan om ingewikkelde juridische 

teksten. Ze helpen mensen met het 

lezen van brieven, het aanvragen van 

bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering 

of het opstellen van een bezwaar-

schrift. En dat niet alleen: de formulie-

renhulp kan ook bellen met instanties, 

bijvoorbeeld om iets uit te zoeken of 

op te vragen. 

Over een algemene tip hoeft Souhaila 

niet lang na te denken. “Bijna alles 

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. Deze keer maken we kennis met 
Souhaila van Buurtwerkkamer TOP.

gaat tegenwoordig online. Dan heb 

je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je 

deze in huis hebt. Anders moet je het 

regelen als je hem nodig hebt en daar 

gaat zo weer een aantal werkdagen 

overheen.” En als je niet goed weet 

hoe je zo’n DigiD moet aanvragen: 

buurtwerkkamer TOP kan hiermee 

helpen. Ook ziet Souhaila dat mensen 

niet alle voorzieningen gebruiken 

waar ze recht op hebben omdat ze het 

ingewikkeld vinden. “Wees niet bang 

om dit toch te proberen. Meestal kun 

je checken of je in aanmerking komt 

zonder ergens aan vast te zitten. Of 

de instantie zelf toetst of je ergens 

recht op hebt. Wees dus niet bang om 

de eerste stap te zetten. En laat een 

tweede paar ogen meekijken!”

voor de bediening van seinen en 

wissels. Inderdaad heel stoer allemaal. 

Een stukkie minder stoer voelden zich 

echter al die mensen uit het hele land, 

die niet goed hadden opgelet bij het 

verlaten van hun trein. Met een be-

zoek aan een gebouw van de NS aan 

de Concordiastraat en later aan de 2e 

Daalsedijk (foto) konden ze met een 

beetje geluk hun fout goedmaken. 

Weten welke NS-afdeling in deze 

gebouwen was gevestigd? 

Lees het op www.facebook.com/

denoordwester

Wisselspoor, stoer stukkie stad. 
Dat is de slogan, waarmee de 
nieuwe woon/werkbuurt langs de 
2e Daalsedijk op de markt wordt 
gebracht. De gebouwen die nu 
nog op het terrein staan worden 
vrijwel allemaal verbouwd tot 
woningen en werkruimtes en er 
komt veel nieuwbouw. 

Door Jos van Sambeek

Stoer stukkie stad herinnert aan de 

spoorwegbedrijven, die zich zo’n 

anderhalve eeuw geleden vestigden 

in het gebied, nog voor er woningen 

werden gebouwd in de Bloemenbuurt 

en in de straten tussen de 2e Daalse-

dijk en de Amsterdamsestraatweg. 

De bedrijven hielden zich onder meer 

bezig met het bouwen van spoorrails 

en wissels, er werden treinstellen 

onderhouden en apparatuur gemaakt 
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Door Majne van de Merwe

Voor Sinisa was Ondiep niet nieuw, 

want tot een jaar of tien geleden 

was hij er surveillant. “Ik vind dat de 

wijk sindsdien erg is veranderd. Neem 

bijvoorbeeld de flatgebouwen op de 

Laan van Chartroise die in de plaats 

van de eengezinswoningen gekomen 

zijn.” Volgens de wijkagent is het daar 

echt mooi geworden en de oude en 

nieuwe bewoners vormen met elkaar 

een mooie mix van allerlei verschil-

lende culturen – oud en jong door 

elkaar. Dat dit voor de oorspronkelijke 

Ondiepers niet altijd even gemakkelijk 

is, ziet Sinisa ook wel. “Met de komst 

van nieuwe bewoners verandert het 

buurtleven zoals zij dat altijd gewend 

waren. En dat botst wel eens, maar de 

mensen komen er onder elkaar geluk-

kig meestal wel uit.”

Waar komt onze wijkagent zelf van-

daan? “Ik ben in Het Gooi geboren, 

maar mijn ouders behoorden tot 

de eerste generatie migranten uit 

voormalig Joegoslavië; daarom ben 

ik tweetalig opgegroeid. Dat ik twee 

talen vloeiend spreek, komt mij in mijn 

werk nog wel eens van pas.”

Tot zijn plezier heeft Sinisa in zijn vrije 

weekend af en toe tijd om achter het 

fornuis te kruipen. “Ik ben een echte 

Bourgondiër en die houden van lekker 

eten!” Nog liever schuift hij bij zijn 

moeder aan tafel, vooral als de pot 

‘Slavisch eten’ schaft: “gevulde papri-

ka’s… mmm!” Een beetje spijtig laat 

hij daarop volgen dat er echt meer 

moet worden gesport nu de feestda-

gen achter de rug zijn. “Bij de politie 

moet je nu eenmaal fit zijn.”

Het is Sinisa opgevallen dat het aantal 

inbraken en autokraken in Ondiep is 

teruggelopen, vergeleken met vorig 

jaar. Om die daling te behouden, is 

samenwerking belangrijk. Zijn advies 

aan alle bewoners is om bij verdachte 

situaties direct 112 te bellen. “Dus als 

je een misdrijf ziet gebeuren of denkt 

dat er iets gaat gebeuren, bijvoor-

beeld wanneer mensen op de uitkijk 

staan of bijzondere interesse in een rij 

geparkeerde auto’s hebben. Niet als 

het vuilnis op de verkeerde dag wordt 

buitengezet, want daar is de app Slim 

Melden van de gemeente voor. Voor 

jongerenoverlast kunnen bewoners 

een melding doen bij 0900-8844.” 

Ondiep heeft een nieuwe wijkagent – nou ja, nieuw… sinds september 
2018 dan. “Daarnaast ben ik ook wijkagent van Geuzenwijk,” vertelt hij. 
Aan de beide buurten heeft Sinisa – want zo heet hij – zijn handen vol.

‘Bij de politie moet je 
nu eenmaal fit zijn’

Voor de volgende spreekuren kijk op: 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-le-

ven/wijken/wijk-noordwest/uw-initia-

tief-en-invloed/wijkspreekuur-noord-

west/

DIALOOG IN BUURTWERKKAMER TOP

Buurtwerkkamer TOP organiseert 

samen met Utrecht in Dialoog: 

29 maart 2019 Kinderdialoog ‘Zelf 

kiezen’ van 15.30 tot 17.00 uur bij 

buurtwerkkamer TOP. 

27 juni 2019 Dialoog ‘Zijn wie je bent’ 

van 19.00 tot 21.00 uur bij buurtwerk-

kamer TOP.

www.utrechtindialoog.nl

Een aantal bewoners van Ondiep 

en Pijlsweerd vindt dat er te weinig 

kunst in de wijken zichtbaar is. 

Daarom zoeken we amateur-

kunstenaars om te brainstormen 

over hoe we zichtbaarder worden 

Oproep
en onze buurten nog kleurrijker 

kunnen maken. Dus schilder, aqua-

relleer of beeldhouw je? Maak je 

keramiek, collages of werk je met 

textiel? Mail dan Cora Bastiaansen: 

corabas@gmail.com. 

KUNSTENAARS GEZOCHT!
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Plannen om een verloren stukje grond 

om te toveren tot een waar hof van 

Eden? De provincie Utrecht stelt nu 

vouchers tot 1000 euro beschikbaar 

voor vrijwilligersgroepen die groen in 

de wijk willen realiseren. En ‘groen’ 

kan een bloemenweide betekenen, 

maar ook bijvoorbeeld gereedschap 

voor een ’groene’ vrijwilligersgroep. 

Dus lok die vlinders en bijtjes naar je 

wijk met geurend en kleurend groen!

Aanvragen kunnen ingediend worden 

tot 29 april. Meer informatie en de 

voorwaarden zijn hier te vinden: 

www.groenaandebuurt.nl/

vouchers-beleef-en-bewonder/

Vouchers tot 1000 euro
voor groen-initiatieven

Groen in de buurt
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