
In Noordwest leeft iedereen zijn eigen snelheid
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Maar nog niet in de wijk Noordwest. 

De buurten Ondiep en Pijlsweerd ken 

ik dan ook vooral als enthousiaste 

bezoeker, bijvoorbeeld van het Karibu 

Café - en van de vele fietsritten naar 

mijn vriend in Maarssen. 

Ik leerde de wijk voor het eerst ken-

nen toen we met GroenLinks in 2017 

een campagnepand betrokken in de 

straat Ondiep-Zuidzijde. Een plek met 

veel vrijwilligers in een diverse wijk die 

continu in ontwikkeling is. Een wijk 

waarin veel verschillende bewoners, 

Met veel dank neem ik het estafettestokje over. Een eer, maar ik schrok 
ook even, want wat weet ik nu van de wijk NoordWest? Zelf woon ik 
vier jaar in de mooie stad Utrecht en ook al op drie verschillende plekken. 

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

organisaties en bedrijven allemaal 

een plek hebben. Bijvoorbeeld het 

belang van de oma die wil genieten 

met haar kleinkinderen, het belang 

van de jonge werkende die snel naar 

het werk wil of de ondernemer die 

nuttige diensten en mooie producten 

wil aanbieden. In de stad leven al die 

mensen op hun eigen snelheid. En in 

Noordwest worden die verschillende 

snelheden van leven goed zichtbaar.

Ik zie de mensen in de stad graag als 

een zwerm spreeuwen. Iedere spreeuw 

in de zwerm let op de meest naaste 

spreeuwen. Zo houden alle spreeuwen 

elkaar in de gaten. Ze bewegen met 

elkaar mee, stemmen op elkaar af, 

nemen ruimte en geven die ook. Zo 

volgt de zwerm spreeuwen samen de 

route naar de plek van bestemming. 

Een mooi idee, dat wij als mensen 

ook in de stad Utrecht, in Ondiep en 

Pijlsweerd en ieder in de eigen straat 

op dit moment, op elkaar afstemmen. 

Zodat we samen de route vormgeven. 

Ik wens iedereen een heel mooi 2020, 

waarin je samen met de mensen om je 

heen kunt genieten van de reis naar 

jouw bestemming.
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         UITGELICHT! 
VLIERBOOMSTRAAT – De straat kwam in 2019 een aantal keren in het nieuws. Minder leuk nieuws, maar wist je dat de 

Vlierboomstraat ook al jaren in november al licht brengt in de duisternis? Het is zo’n straat in Utrecht waar saamhorigheid 

en gezelligheid hand in hand gaan. Vanuit Ondiep een heel gelukkig 2020 gewenst! 

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 

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

Deze keer is het woord aan Janneke van der Heijden, raadslid voor GroenLinks.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Janneke heeft tijdens de feestda-

gen besloten om haar koers wat 

te veranderen en bij haar vriend 

in Maarssen te gaan wonen. “Een 

mooie keuze voor liefde. En tegelij-

kertijd vind ik het heel erg jammer 

dat ik nu al weer afscheid neem 

van de gemeenteraad. Gelukkig is 

Maarssen vlakbij en ik hoop dan 

ook velen van jullie te zien in de 

mooie stad Utrecht.” 

Het estafettestokje geeft ze door 

aan Corine van Dun, raadslid voor 

D66.

Janneke van der Heijden 

 HOI UTRECHT 

Douwe is een cadeautje 

binnen ons gezin

2   TIKKIE TERUG
Voetbal brengt 

ouderen bij elkaar

 ONDERNEMEN
Bij Deugniet staat de

koffie altijd klaar.

 COLUMN  
In het straatje van Kaatje 

de Prunus
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gekozen om met de inzet van PGB’ers 

en professionals te werken. De zorg 

en begeleiding die hij nodig heeft, 

is zo structureel, dat we daarbij niet 

afhankelijk kunnen en willen zijn van 

de goodwill van anderen.”

LOSLATEN IN STAPJES
“Vanaf zijn zesde gaat Douwe naar 

het logeerhuis. Eerst af en toe een 

nachtje. Nu gaat hij eens in de maand 

een weekendje. Het geeft ons ruimte 

INZAMELACTIE VOOR BUURTAED IN ONDIEP
Corine Deloo uit Ondiep is via de 

Hartstichting een inzamelingsactie 

gestart om een buurtAED aan te 

schaffen. “Deze zijn er onvoldoende 

in Ondiep, hiervoor kunnen mensen 

deze maand doneren. 

Wil je meehelpen? Mail Corine voor 

meer info: cdeloo@hotmail.com

ZONNEPANELEN VOOR HUURDERS
De werkgroep wonen Ondiep is op 

zoek naar bewoners die het moge-

lijk willen maken dat er in hun eigen 

buurt op daken van (ook van hun ei-

gen) huurwoning huurzonnepanelen 

worden geplaatst.  Mitros is bereidt 

om mee te werken. Mitros en heeft 

al ervaring opgedaan in Ondiep met 

Wocozon. 

MEER INFORMATIE:

Kijk op: www.wocozon.nl/

veel-gestelde-vragen/ 

Interesse om mee te doen? neem 

contact op met Rob Steinebach: 

06 48 34 63 50 of mail naar:

rsteinebach@dock.nl 

of kom naar Ondiep Overlegt op

 5 februari 19.30 uur.

WIE WIL HET NAPOLEONOVERLEG 
ORGANISEREN?
Een paar keer per jaar kan iedereen 

tijdens het Napoleonoverleg mee-

praten over de eigen buurt. Dit zijn 

bijeenkomsten voor bewoners, on-

dernemers, vrijwilligers en professi-

onals in de buurten die grenzen aan 

de Amsterdamsestraatweg tussen 

het spoorviaduct en de Marnixlaan. 

Onderwerpen die passeren, hebben 

veelal te maken met de Amsterdam-

sestraatweg, de woningbouwont-

wikkelingen op het Wisselspoor, (ver-

keers)veiligheid, en het werk van de 

ondernemersvereniging. Maar het 

kan ook gaan over nieuwe wijk- en 

buurtinitiatieven, parkeren of zorg 

voor elkaar, en er komt regelmatig 

een (nieuwe) ondernemer aan het 

woord. We kunnen altijd rekenen 

op de warme belangstelling van de 

wijkagenten en het opbouwwerk 

van DOCK, en afhankelijk van de 

onderwerpen komen ambtenaren of 

deskundigen informatie geven. 

Omdat de huidige organisatoren 

stoppen, wordt er gezocht naar 

bewoners die de organisatie  willen 

overnemen.  De werkzaamheden 

bestaan uit het organiseren van drie 

bijeenkomsten per jaar. Daarvoor 

moeten sprekers worden uitgeno-

digd, een locatie en notulist worden 

geregeld en de uitnodiging en 

agenda moeten worden opgesteld 

en rondgemaild. Interesse? Neem 

contact op met Susanne van der 

Lugt: 06 24 67 56 43 of: 

napoleonoverleg@gmail.com.
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Noordwester
Nieuws

ONBEGREPEN
“In de eerste jaren krijg je de minste 

ondersteuning. Totdat hij een jaar of 

vijf was, hadden we te maken met 

beleidsregels gebruikelijke zorg. Tot 

die leeftijd is het voor een indica-

tiesteller lastig om de zorg voor een 

kind met een beperking te vergelijken 

met een kind zonder beperking. Want 

alle kinderen onder de vijf jaar hebben 

veel verzorging en toezicht nodig. Het 

is echter wezenlijk anders om een kind 

als Douwe groot te brengen. Er wordt 

al snel gezegd dat het gebruikelijk is, 

dat het erbij hoort. Je voelt je al snel 

onbegrepen.”

REGIE NEMEN
“Ik voelde me lange tijd erg afhanke-

lijk van indicatiestellers en de hulp van 

anderen. Dat maakte me kwetsbaar. 

Op een gegeven moment ben ik zelf 

meer de regie gaan nemen. Als instan-

ties belden, vroeg ik ze om later terug 

te bellen. Zo had ik meer tijd om mij 

voor te bereiden en kon ik met goede 

feiten en argumenten komen. Ik pluis 

alle regels uit, zodat ik verstand van 

zaken heb. We hebben er bewust voor 

BLOEMENBUURT - “Wij waren heel blij met de geboorte van Douwe. Wij 
kennen niet het verdriet dat sommige andere ouders hebben wanneer 
zij een gehandicapt kind krijgen. Ik geloof dat ieder mens iets goeds in 
zich heeft. Ik vind het bijzonder dat Douwe juist ons gezin heeft uitge-
kozen. Het is juist mooi dat wij geen doorsnee gezin zijn. Ik ben daar 
trots op en we hebben het goed.”

als gezin. Met onze meiden gaan we 

dan iets leuks doen, zoals naar de film 

of het zwembad. Wij hebben dan even 

een ontzorgd weekend. In 2016 gin-

gen we voor het eerst zonder Douwe 

op vakantie. Hij is toen een week naar 

het logeerhuis gegaan. Daar is durf en 

moed voor nodig, maar uiteindelijk 

levert het ook veel op. Na een week 

haalden wij hem op. Hij pakte zijn jas 

en ging weer mee naar huis alsof hij er 

maar een dag geweest was. Het leren 

loslaten gaat in stapjes en moet je 

opbouwen. Het blijft moeilijk om hem 

achter te laten, maar het gaat het ook 

elk jaar net wat makkelijker.”

BLIJF GOED VOOR JEZELF ZORGEN
“Een kind met een handicap is niet 

erg, wel het geregel eromheen. Het 

is vaak een strijd om de juiste onder-

steuning te krijgen. Je moet praten als 

brugman. Blijf goed voor jezelf zor-

gen. Ik zie dat vooral vrouwen zichzelf 

vaak wegcijferen. Ik heb een geloof in 

mijzelf, dat ik dingen voor elkaar krijg. 

Dat zit in mijn gedrevenheid en passie. 

Ik vind het belangrijk om dingen te 

blijven doen die mij energie geven. 

Ook als moeder van een gehandicapt 

kind. Ik heb een uitdagende betaalde 

baan en een actief sociaal leven. Blijf 

leuke dingen doen en zorg dat het 

niet voelt als een (te) zwaar leven.”

‘Cadeautje binnen ons gezin’

 

Misschien ken je me al en ben jij 

één van die leuke mensen die ik 

dagelijks zie. 

Niet? Reden genoeg om ‘n boom-

pje op te zetten, om maar in mijn 

eigen jargon te blijven. Ik ben 

Kaatje de Prunus. Sinds Boomfeest-

dag 2018 sta ik op mijn stek in de 

Kaatstraat toen buurtkindjes me 

hebben geplant als cadeautje voor 

de kindjes die er boven wonen, 

de Gemeente Utrecht oproepend 

de in 2013 toegezegde bomen te 

planten. 

Sinds kort staat de familie Am-

berboom nog wat schriel en bleu 

tegenover me. Als oudste hier 

geef ik ze regelmatig een pep-tak, 

met het GGZ-meldpunt achter me, 

voor als het lastig wordt en vier 

sportscholen rond mij als het om 

fysieke versterking gaat. Immers 

ook ik begon ieletjes, terwijl een 

onverlaat mijn takken afrukte en 

het hagelnieuwe wegdek zich met 

graagte liet opbreken, mij bij her-

haling in m’n blote wortels aan de 

afgrond latend. Gelukkig zorgden 

bewoners en wegwerkjongens 

goed voor mij.

Kijk ik om me heen, dan zie ik de 

Molen, het open-dicht spelletje 

van de Stenenbrug, te hard rijdend 

verkeer of juist stilstaand met een 

draaiende motor, terwijl er niets 

te draaien valt. Ook zie ik het 

kruispunt waarover de gemeente 

eindeloos hakketakt alsook een 

raam in de nieuwbouw dat me 

‘challenge, chance, grow & star’ 

belooft. Dat laatste wil nog niet zo 

lukken tenzij men de licht-, geluids- 

en stankoverlast bedoelt, want 

veel Kaatstraatgebruikers doen 

hun stinkende best voor dieprode 

topscores. 

Welnu: het is 2020. Zullen we 

gewoon klein beginnen voor een 

groots resultaat? Gooi bierblikjes, 

hun klotsende vriendjes en vieze 

peuken in je eigen afvalbak. Zet 

je motor af als de brug open is en 

laat die ongeduldig toeterende 

takkeherrie achterwege als de start 

van anderen wat traagjes verloopt. 

En gemeente Utrecht: mijn straatje 

is geen verkapte stageplek voor 

wegwerkers. De straat is toe aan 

haar 2e rij bomen èn een goede lo-

gisch-tiek. Regel het! De Ambertjes 

en ik: we zijn er klaar voor! 

‘Hier staan koffie en thee altijd voor je klaar’
door: : Kaatje de Prunus

In het straatje 
van Kaatje

Column

maar ik ben er altijd voor mijn kin-

deren geweest en samen hebben wij 

het altijd met zijn viertjes gered. Mijn 

dochter zei eens een keer tegen mij: 

mama, je bent er altijd. Dat is voor mij 

het mooiste compliment dat je kunt 

krijgen van je kind.”
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Ondernemen in Noordwest: Deugniet Kinderkleding

AMSTERDAMSESTRAATWEG – Heb je merkkleding op zolder liggen die 
jij of je kinderen niet meer dragen, lever ze dan in bij tweedehands 
kledingwinkel Deugniet van Jorien Broer (49). Deugniet verkoopt het 
kledingstuk voor jou en het blijft jouw eigendom totdat het verkocht is. 
Sinds april dit jaar heeft de winkel haar deuren geopend op ASW 
nummer 286, vlakbij ‘de Plantage’, na jarenlang op nummer 517 te 
hebben gezeten.

Door: Debby Jacobs

Stap je binnen bij Deugniet, dan kun 

je niet anders dan vrolijk worden van 

alle kleuren die je om je heen ziet. De 

persoonlijke smaak van Jorien zie je 

dan ook duidelijk terug in de winkel. 

Zo is rood overduidelijk haar favoriete 

kleur. Ook heeft zij een voorliefde 

voor ‘Mariabeelden’. In de winkel zijn 

dan ook verschillende artikelen zoals 

tassen, beeldjes, schilderijtjes te koop 

met de afbeelding van ‘de heilige 

maagd’. 

In 2006 kreeg Jorien de kans Deugniet 

over te nemen. Tot dan zat de winkel 

in een schuurtje in Maarssen. Met haar 

passie voor tweedehandse kleding en 

spullen en tien jaar werkervaring in de 

kleding, was dit dé kans om een eigen 

zaak te beginnen. “Vanuit een pandje 

op de Amsterdamsestraatweg naast 

het ‘Museum van Zuilen’ heb ik de 

winkel verder opgebouwd, waarbij ik 

naast kinderkleding en schoenen ook 

cadeauartikelen, speelgoed, sieraden 

en bijou ben gaan verkopen. Zo’n vijf 

jaar geleden heb ik dameskleding en 

schoenen aan het assortiment toege-

 

Jorien is blij dat ze haar winkel op de 

Amsterdamsestraatweg heeft kunnen 

houden. “Het is er gezellig en ik 

hou van de diversiteit aan mensen. 

Iedereen is welkom in mijn winkel en 

er staat altijd een kopje koffie of thee 

klaar om gezellig te komen buurten.”

voegd. Deugniet staat voor duur-

zaamheid, kwaliteit, betaalbaarheid 

en gezelligheid en verkoopt daarom 

alleen A-merken, want deze blijven 

langer mooi en draagbaar.” 

De verhuizing naar nummer 286 

was een onverwachtse verandering. 

“Begin dit jaar kreeg ik te horen het 

winkelpand zou worden verkocht, en 

dus moest ik op zoek moest naar een 

ander pand. Uiteindelijk bleek dit een 

geluk bij een ongeluk.” Het pand waar 

Deugniet nu in zit, is een stuk groter. 

“Hierdoor beschik ik nu eindelijk over 

een paskamer, heb ik meer ruimte 

voor dameskleding en is er plek voor 

een grote tafel waar vanaf januari 

op de maandag- en woensdagavond 

naaiworkshops worden gegeven.”

Naast eigenaresse van een tweede-

hands kledingwinkel is Jorien ook 

moeder van drie kinderen: Pepijn (20), 

Mathijs (18) en Rosalie (16). “Ik zeg al-

tijd: ik heb twee bedrijven, eentje hier 

en de andere thuis. In de vijftien jaar 

dat ik Deugniet heb, heb ik ‘goede’ en 

‘slechte tijden’ met de winkel gekend, 

Voor veel ouderen zijn sociale interac-

ties als deze niet meer zo vanzelfspre-

kend. De film is meer dan een verhaal 

over het Utrechtse voetbal.

Er wordt een uniek tijdsbeeld 

geschetst, een tijdsbeeld dat voor 

velen nu niet meer voor te stellen is. 

Ouderen, woonachtig in verzorgings- 

en- verpleegtehuizen, bezoekers 

Tikkie Terug verbindt
Het comité DOSVeloxElinkwijk, Astrorama Filmproducties en FC Utrecht 
Maatschappelijk hebben hun krachten gebundeld in een nieuw project, 
Tikkie Terug. Via Tikkie Terug ontmoeten ouderen elkaar waar ze na 
het gezamenlijk bekijken van de FC Fusiefilm onder het genot van een 
kopje koffie of thee samen met wat oud-spelers herinneringen kunnen 
ophalen uit het rijke verleden van DOS, Velox, Elinkwijk en Fc Utrecht. 
Het FC Utrecht museum  zorgt voor mooie rekwisieten. 

Kamers met aandacht

Het uitgangspunt van deze “Kamers 

met Aandacht” is dat de jongere zelf 

een kamer huurt en dat de betrokken 

jeugdhulpverlener, naast professione-

le begeleiding, ook informele steun 

organiseert. Dit kan zijn in de vorm 

van inwonende huisgenoten, fami-

lie of betrokken buurtbewoners. De 

verhuurder / huisgenoot bepaalt zelf 

hoeveel ‘aandacht’ hij wil bieden en 

overlegt samen met de begeleider en 

de jongere op welke wijze hij dit doet.  

Vanzelfsprekend wordt er van te voren 

met bewoners geïnventariseerd wat 

passend is en wat niet. Het coördina-

tiepunt zorgt voor een zorgvuldige 

matching.

Meer informatie over het project 

kunt u vinden op:

www.kamersmetaandacht.nl
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Klimaatgerust ondernemen
Steeds vaker zien we in de wijk ondernemingen die bezig zijn met 
duurzaamheid, door bijvoorbeeld biologische producten te verkopen, 
ledlampen op te hangen of hun spullen zo min mogelijk in plastic te 
verpakken. Klimaatgerust is in samenwerking met de Gemeente Utrecht 
een project begonnen om Utrechtse ondernemers zoveel mogelijk te 
ondersteunen met inzicht en advies rondom duurzaamheid en energie-
besparing in hun onderneming.

Klimaatgerust gaat langs bij de onder-

nemer – of deze nu een winkel, een 

restaurant of een café heeft - en stelt 

daar de stand van zaken wat betreft 

energieverbruik en klimaatimpact vast. 

Op basis hiervan worden de bespa-

ringsmogelijkheden bekeken, die sa-

mengevat worden in een klimaatplan. 

Dit klimaatplan wordt vervolgens weer 

besproken met de ondernemer. Als 

ondernemer weet je dan precies waar 

je nog zou kunnen besparen op je 

energiekosten en of je al voldoet aan 

de wet. Op een simpele manier wordt 

inzichtelijk gemaakt wat zinvol is en 

wat je ook vooral nog niet moet doen.

De gemeente heeft ervoor gezorgd 

dat Klimaatgerust aan vijftig Utrecht-

se ondernemers dit klimaatplan, met 

advies op maat en veel tips om te 

besparen, gratis aan kan bieden. Er 

zijn al heel wat ondernemers die van 

deze aanbieding gebruikgemaakt 

hebben, van de Nachtegaalstraat tot 

de Amsterdamsestraatweg en de Oude 

Gracht tot de Jan van Scorelstraat. 

Ken jij of ben jij een ondernemer 

die geïnteresseerd is in verduur-

zaming en hulp wil bij de aanpak 

hiervan? Neem dan contact op met 

Eelco van IJken (06-24937350) of 

Mart van Assem (06-46696837) of 

kijk op: www.klimaatgerust.nl. 

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

OVER KARIN & DOUWE
Karin Visser woont samen met haar vriend Roy en hun drie kinderen Bo 

(15), Douwe (12) en Fien (11) in de Bloemenbuurt. Karin werkt bij de ge-

meente Utrecht en is actief als bestuurslid bij Solgu. Douwe heeft het syn-

droom van Down, is slechtziend, heeft ASS-kenmerken (Autisme Spectrum 

Stoornis) en een laag ontwikkelingsniveau (circa 2,5 jaar). Douwe logeert 

regelmatig bij Hondsrug van Reinaerde. 

“Wonen in de bloemenbuurt is heel leuk. 

Bij veel ondernemers zijn we vaste klant: de 

PLUS (Plantage) en de AH, Optiek Miedema, 

de HEMA, Fam. Van Rijk, Bagel & Beans en 

Dikkertje aan de Straatweg. Ze kennen Douwe 

allemaal en gaan leuk met hem om. Hij wordt 

volledig geaccepteerd; dat is heel fijn om te 

merken.” 

hoiUtrecht is een online bundel met verhalen van mensen met een beperking, 

ziekte of stoornis. Ook komen op de website kinderen, mantelzorgers en mensen 

met een taalachterstand aan het woord. Zij delen hun ervaring en tips over om-

gaan met uitdagingen, op een positieve manier. “Met ervaringsverhalen werken 

wij aan bewustwording. De verhalen zijn voor iedereen, opdat er meer begrip en 

ruimte voor participatie ontstaat. Want als je naar talent kijkt, kan iedereen mee-

doen.” Een van de verhalen op www.hoiutrecht .nl is dat van Karin en Douwe uit 

de Bloemenbuurt in Noordwest.

hoiUtrecht laat inspirerende Utrechters aan het woord

van dagopvanglokaties en ouderen 

in buurthuizen 55+ genieten een 

of meerdere unieke ochtenden of 

middagen door het herbeleven van 

unieke sportherinneringen uit de 

Utrechtse voetbalgeschiedenis. Als 

geen andere sport heeft voetbal het 

vermogen om mensen te betrekken, 

bij elkaar te brengen en in beweging 

te krijgen.

GEÏNTERESSEERD? 
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Bel dan voor een intakegesprek.

DOS Velox Elinkwijk comité 

Rini Block: 06 54 31 84 06, Gert van Es: 06 45 02 91 54 of gertvanes@planet.nl

Hans Schut: 06 18 24 06 81, Dirk van de Ham: 06 55 18 74 30, 

Jan Stekelenburg: 06 30 83 30 53. 

FC Utrecht Maatschappelijk

Nynke Bakker: 06 11 60 06 32 of maatschappelijk@fcutrecht.nl 

Astrorama Filmproducties

Robbert Bleys 06 26 23 09 60, Frank Bleys 06 50 65 89 73 

Fo
to

: F
ra

n
k 

Zi
lv

er

De gemeente Utrecht is samen de Utrechtse jeugdhulporganisaties 
dringend op zoek naar kamers bij particulieren voor jongeren tussen de 
18 en 23 jaar, die (tijdelijk) in een instelling wonen. Ze staan klaar om te 
vertrekken maar hebben nog onvoldoende vangnet, geld of praktische 
vaardigheden om helemaal zelfstandig te wonen. 

Kaatje de Prunus 

floreert in de 

Kaatstraat.
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Wat is er te doen in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 3 maart om 20.00 uur in het 

gebouw van EKKO, 

Bemuurdeweerd westzijde 3 .

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 2 maart om 19.30 uur in 

Stella Maris, Jagerskade 4.

NAPOLEON OVERLEG

Wij zoeken organisatoren! Bel voor 

meer informatie: 06 24 67 56 43 of 

napoleonoverleg@gmail.com. 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 5 februari om 19.30 uur in 

buurtcentrum De Speler, 

Thorbeckelaan 18c. 

De directeur van Mitros zal aanwezig 

zijn bij deze Ondiep Overlegt.

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 voorbereiden op je vragen.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. 

De data van de spreekuren zijn nog 

niet bekend, zie hiervoor: https://www.

utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/

wijk-noordwest/uw-initiatief-en-in-

vloed/wijkspreekuur-noordwest/.

HOBBYCLUB OP DE MAANDAG-

MIDDAG IN DE SPELER

Van 13.00 tot 15.30 uur kunt u deel- 

nemen aan de hobbyclub in de huis-

kamer van Buurtcentrum De Speler. 

Voor meer informatie: 

Liesbeth Meijns: 06 24 98 34 53,

of:  Lmeijns@dock.nl

Toen Ramazan Kilic een aantal 
jaar geleden begon met het 
organiseren van activiteiten voor 
Turkse mannen, merkte hij al snel 
dat er behoefte was aan volleybal 
onder de deelnemers. Zodoende 
ontstond er een team dat op vrij-
dagavonden recreatief volleybal 
speelde. 

In begin was er veel interesse maar na 

een paar jaar nam dit af en liep het 

aantal deelnemers terug. Kilic: “Wij 

hadden destijds een Turkse naam aan 

deze club gegeven omdat er alleen 

maar Turkse mannen deelnamen. Om-

dat we het tij willen keren en willen 

benadrukken dat bij ons iedereen 

welkom is, hebben we de club een an-

dere naam gegeven: Kleurrijk Ondiep 

Volleybalclub. We hebben nu zelfs een 

deelnemer uit Rusland.”

En deze club zoekt dus leden. “Het is 

een recreantenvolleybalclub. Als u niet 

meer mee kunt draaien met de jonge-

ren kunt u bij ons terecht. Wij spelen 

een keer per week op vrijdagavond 

tussen 20.00 – 22.00 uur. Om mee te 

doen kunt u zich op de speelavond 

voor aanvang melden, aanbetalen 

en gelijk meedoen. Wij hebben nog 

Kleurrijk Ondiep Volleybalclub zoekt leden

VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN
In Nederland, in Utrecht maar zeker 

ook in Ondiep wordt gesproken over 

het tekort aan betaalbare woningen. 

In de afgelopen tien jaar is Mitros 

begonnen met de verkoop van sociale 

huurwoningen in Ondiep. Langzaam 

maar zeker worden er steeds meer 

sociale huurwoningen verkocht in 

Ondiep. Bewoners konden toen en 

nu leven met de verkoop, maar nu 

begint toch een gevoel van ‘genoeg 

is genoeg’ te overheersen zo valt op 

te maken uit reacties in de buurt. “De 

directeur van Mitros zegt in het AD 

van 5 november dat Mitros welzijn en 

leefbaarheid heel belangrijk vindt. Een 

goede sociale samenhang maar zeker 

ook voldoende betaalbare (sociale)

huurwoningen, naast en tussen de 

koopwoningen, hoort daarbij. Met 

meer verkoop zal Ondiep haar her-

kenbaarheid van “Dorp in de stad” 

verliezen, komt de samenhang in de 

wijk onder druk te staan en worden 

met bewoners gemaakte afspraken 

overboord gegooid”, aldus de Bewo-

nerswerkgroep Stemvork Ondiep. 

SLECHT ONDERHOUD
“De directeur van Mitros vertelde in 

het AD dat de wijk er, in de afgelo-

pen vijftien jaar, enorm op vooruit is 

gegaan. Er zijn echter nog steeds veel 

sociale huurwoningen die veel last 

Directeur Mitros komt in februari naar Ondiep Overlegt

MAATREGELEN
De maatregelen moeten het tevens 

mogelijk maken om de Amster-

damsestraatweg, het Westplein, de 

Votulastroute en de wegen tussen het 

24 Oktoberplein en de Marnixbrug 

(Westelijke Stadsboulevard) prettiger, 

beter oversteekbaar, verkeersveiliger 

en groener te maken. Op basis van 

het onderzoek gaat de gemeente met 

bewoners, ondernemers en andere 

betrokkenen kijken of en op welke 

manier de onderzochte maatregelen 

kunnen worden uitgevoerd.

BEPERKTE VOORDELEN
Er zijn drie logische combinaties van 

maatregelen onderzocht. Uit het 

onderzoek blijkt dat het uitvoeren 

van een enkele maatregel geen of 

slechts beperkte voordelen oplevert, 

omdat dan alleen autoverkeer van 

de ene straat naar de andere wordt 

verplaatst. Combinaties van verkeers-

maatregelen zoals afsluitingen of 

afslagverboden leiden wel tot minder 

autoverkeer in het noordwestelijke 

deel van de stad. 

Verkeersonderzoek toont 
mogelijke maatregelen

Op woensdagavond 5 februari komt Mitros directeur Henk Peter Kip 
naar Ondiep Overlegt om in gesprek te gaan met bewoners van On-
diep. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: verkoop sociale 
huurwoningen, te veel nog niet gerenoveerde woningen en gasver-
bruik na woningisolatie in Ondiep. Daarnaast kunnen bewoners zelf 
onderwerpen aandragen. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn en om mee te praten over de toekomst van de sociale 
huurwoningen in Ondiep.  

hebben van vocht, tocht, achterstallig 

onderhoud en gebrekkige isolatie. Een 

deel van deze woningen heeft van 

Mitros een kooplabel gekregen. Dit 

mag niet de reden zijn om te wach-

ten met het aanpakken van deze 

woningen en te zorgen dat deze ook 

energielabel A of B ontvangen”, aldus 

de bezorgde bewoners. 

GASVERBRUIK
Vele woningen in de Bomenbuurt, 

Fruitbuurt, Thorbeckelaan en elders in 

Ondiep zijn gerenoveerd en energie-

zuinig gemaakt. Bewoners van de 

eerste renovatieprojecten hebben een 

huurverhoging gekregen voor met 

name de isolerende maatregelen. Dit 

was een verbetering, waardoor de 

gasrekening omlaag zou gaan. Maar 

is dat ook zo? Bewonerswerkgroep 

Stemvork Ondiep heeft Mitros ver-

zocht om middels cijfers aan te tonen 

of het gasverbruik in de Bomenbuurt 

is gezakt met een gemiddelde van 350 

kubieke meter gas per jaar. Resultaten 

van het gasverbruik worden tijdens 

Ondiep Overlegt bekend gemaakt.   

plaats voor enkele spelers dus kom 

snel langs of maak een afspraak. 

Wij zien graag spelers uit Ondiep, 

maar spelers uit andere wijken zijn 

ook welkom. 

Meer informatie 
Ramazan Kilic: 06 42 16 08 87 

of via Twitter: GroepTurks 

Utrecht heeft onderzoek gedaan naar mogelijke verkeersmaatregelen in 
het noordwestelijk deel van de stad. Om de stad leefbaar en bereikbaar 
te houden, heeft de gemeente maatregelen onderzocht om autover-
keer zoveel mogelijk te beperken tot verkeer dat in dit deel van de stad 
moet zijn. 

BEREIKBAAR
In alle varianten blijven alle bestem-

mingen met de auto bereikbaar. Het 

kan wel langer duren om bepaalde 

bestemmingen te bereiken. De opties 

uit het onderzoek leveren daarnaast 

diverse vervolgvragen op, zoals de ef-

fecten op omliggende wijken en (snel)

wegen. Een uitgebreidere omschrij-

ving van de onderzochte maatregelen 

is te vinden in de raadsbrief.

HOE NU VERDER?
Begin 2020 doet de gemeente, deels 

samen met Rijkswaterstaat, provincie 

Utrecht en gemeente Stichtse Vecht, 

verder onderzoek naar de effecten van 

de scenario’s. Nadat ook is gesproken 

met betrokkenen, kunnen definitieve 

keuzes gemaakt worden. Dit wordt 

voorgelegd aan bewoners, onderne-

mers en belangenorganisaties. Hierna 

gaat een definitief voorstel naar de 

gemeenteraad.

Meer weten? Lees de uitgebreide 

stukken op: www.denoordwester.

com/verkeersmaatregelen

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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