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UITGELICHT!
Onlangs werd het tweede heringerichte plein aan de Amsterdamsestraatweg feestelijk geopend door wijkwethouder Kees Diepeveen.
Eerder al werd het Ludgerusplein heringericht. Op pagina 2 meer over
de bijzondere gele hekken op de pleinen.

Hoe worden we weer meedenkers?
De bewoner is betrokken bij zijn buurt en denk mee. Tenminste als het
aan de Gemeente Utrecht ligt. Maar dan? Doet de gemeente iets met
zijn ideeën? Heeft de bewoner de indruk van niet, dan ligt het gevaar
van ‘participatiemoeheid’ op de loer.

Door Thijs-Jan Lanning

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Rick van der Zweth, PvdA

en organisaties in Ondiep en Pijls-

samen optrekken, dan kan er echt wat

“Een probleem aankaar-

weerd. Die moeten de gemeente op

veranderen. Zij kunnen rekenen op de

ten bij de gemeenteraad?

maat ondersteunen.Dus niet vanuit

SP, in woord en daad.”

Kijk welke raadsleden dit

de gemeente moeilijke processen

onderwerp in hun dossier

bedenken of regels bepalen voor

“Praten met bewoners

hebben. Mail of bel en vraag ze langs te

In de aanloop naar de gemeenteraads-

wordt te vaak gezien

komen. Dit werkt het best. Ik kijk altijd

verkiezingen debatteren de lokale po-

als een ‘moetje’. Terwijl

of ik op de koffie kan komen.”

litieke partijen hierover. Wij vroegen

weten wat goed is voor hen en dus

partijen hoe zij denken de inwoner

voor Utrecht. Betrek ze daarom bij

van Noordwest weer een enthousiaste

besluitvorming, het is zonde die kennis

meedenker te laten worden.

niet te benutten.”
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moeten bewoners zelf

dezelfde mensen meepraten. Bijvoor-

initiatieven kunnen nemen

beeld via loting. Vooraf moet duidelijk
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zijn wat er precies met hun ideeën
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maakt.”
Tim Homan, Student & Starter

“Echte participatie is

“Waarom verhuist de
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gebeurt, waar mensen invloed op heb-
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meedenken en mee-
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stadsgesprekken. Maar er kan nog meer.

ben en waarop niet.”

dat digitalisering veel

beslissen. Wij willen de

telkens? Waarom is het
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kansen biedt om partiTim Schipper,Specialisten
SP

36%

cipatie makkelijker en

ving beter benutten en aanjagen. Dit
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betekent concreet dat wij het initiatief
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komen de mooiste initia-
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politici.”

pak voor elke buurt.”

(buurt)verenigingen, clubs

36%

Sander van Waveren, CDA

“Opgelegde participatie is

Maar als bewoners zich organiseren en

Specialisten

duidelijker te maken.”

kwartier,54%
Laan van Chartroise 166.

36%

True Colours

INBRAAK PREVENTIE
ruimte voor afscheid

VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE

Hiske Alting & Pauline Res

HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht
54%
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl

Eerlijke prijzen en deskundig advies

alting uitvaarten

DRUK + PRINT

Specialisten

54%

Amsterdamsestraatweg 353 // 3551 CJ Utrecht
Tel: 030 - 24 42 485 // site: www.vanrumpt.com

Specialisten

72%

Dé digitaal en
offsetdrukker
van Utrecht.
90%

030 2412 630
www.truecolours.nl

1

Noordwester
Nieuws
ANNE FABER STIPENDIUM

Het Melkhuisje, Royaards van den Hamkade 14

Ondernemen in Noordwest: Marga’s Stoffenshop

Voor een paar centen snoep kopen Marga neemt graag de tijd voor klanten
geving, en jongeren die stof nodig

Het Huis Utrecht start in 2018 met

door de huidige nieuwbouw. Alleen

hebben om een mooie jurk voor een

een toelage voor nieuwe zakelijk

het Melkhuisje is nog overgebleven.

galafeest te maken.” Volgens Marga

leiders in theater- en danssector ter

zijn er opmerkelijk veel jongeren

nagedachtenis aan Anne Faber, die

Kruidenier

de ambitie had om de functie van

Maar hoe komt het aan zijn naam?

zij dat graag doen én omdat ze dan

zakelijk leider te bekleden in de

Helemaal zeker weten we het niet,

iets exclusiefs hebben. “Vooral dat

kunstwereld.

maar een medewerkster van de Amer-

laatste is belangrijk, want vanwege

poort, van wie de ouders nog altijd

de kosten hoef je het niet te doen; bij

Bij Het Huis Utrecht zette zij stappen

hier in de wijk wonen, wist te vertel-

de textieldiscounters is kleding veel

in deze richting door binnen haar

len dat er heel lang een kruidenier in

goedkoper.”

functie jonge theatermakers zakelijk

het pandje was gevestigd. Je kon daar

te ondersteunen. Alles wees erop dat

niet alleen kruidenierswaren kopen,

Marga’s Stoffenshop heeft een mooi

zij zich op dit vlak verder zou gaan

maar ook zuivelproducten. Waar-

assortiment feestelijke kerststoffen

ontwikkelen. Met het Anne Faber

schijnlijk komt daar de naam van-

op voorraad: voor een mooie kerst-

Stipendium wil Het Huis Utrecht de

daan. Voor veel wijkbewoners die als

naam en ambitie van Anne positief

kind in Ondiep zijn opgegroeid, was

laten voortleven en tevens een bij-

het een vast adres waar ze voor een

drage leveren aan de ontwikkeling

paar centen snoep konden kopen.

van talentvolle zakelijk leiders in de

foto: Aad van Vliet

die zelf hun kleding maken – omdat

‘Eindelijk een stoffenwinkel in de buurt,’ lezen we bij de likes op de
Facebookpagina van Marga’s Stoffenshop. Het blijkt zelfs de enige
stoffenwinkel in de stad te zijn! Handige doe-het-zelvers op het gebied
van mode en interieurdecoratie kunnen bij deze leuke winkel aan de
Amsterdamsestraatweg terecht.

Net als veel andere gebouwen in Ondiep uit die tijd, past het Melkhuisje

euro per jaar, startend met een

in het idee van de ontwerpers van On-

investering door Het Huis Utrecht

diep: de wijk moest een beetje op een

en verschillende Utrechtse part-

dorp lijken met in iedere straat een

ners. Hiermee wordt een parttime

winkel. De woningen kregen puntda-

traineeship gefinancierd, bestaande
uit coaching, een vaste werkplek
en deelname aan het leiderschapsprogramma LinC Utrecht. Jaarlijks

te waarborgen door een bijdrage

Door Toon Vernooij

dus ruim een jaar. “Op 1 april 2018

tenzaak. Daar kreeg ik zoveel vaste

opleidingen met het vak textiele vorm-

jurk zelf hebben gemaakt!”

‘Een buurt heeft een buurthuis nodig’

met zijn slingerende straatjes.

was bedoeld, maar als bedrijfsruimte.

steeds zeldzamer, maar gelukkig ziet

maaltijd, een gesprek of gewoon voor

Het is gebouwd in de jaren twintig en

men steeds meer in dat het belang-

wat gezelligheid.

hoorde bij een veel groter complex

rijk is om iets van die geschiedenis te

aan de Royaards van den Hamkade,

bewaren.

Heringastraat en de Royaards van den

Opvallend uiterlijk

Stipendium.

Hamkade in gebruik als woonvoorzie-

Het gebouwtje heeft een opvallend

poorten gaven toegang tot een bin-

ning. Het Melkhuisje is een plek waar

uiterlijk: aan de straatkant is een

bewoners terecht kunnen voor een

brede erker met een groot raam in

kwestie van durven en uitproberen.

gaf mensen het gevoel dat hun huis

worden deze plekjes jammer genoeg

Utrecht o.v.v. Anne Faber

Marga. Volgens haar is het daarna een

kleinkind willen maken, jonge vrou-

dat zij die leuke bloes of die mooie

het oorspronkelijk niet als woonhuis

een deel van de nieuwbouw aan de

brede groep. “Oma’s die iets voor hun
bestaat de winkel vier jaar,” vertelt

“Mensen zijn zó trots als zij vertellen

Met alle veranderingen in de buurt

BO0394413261 t.n.v. Het Huis

Vrijwilligers en bezoekers

Weet u ook zo’n bijzonder plekje in

Een jaar of tien voor de verkoop, toen

Met zijn medebestuursleden verzette

nenterrein. Al die panden zijn in de

de wijk? Laat het de redactie weten:

de nieuwbouw aan de vecht (‘Utregs

hij in de begintijd veel werk. “Er moes-

jaren tachtig afgebroken en vervangen

redactie@denoordwester.com.

Geluk’) werd gepland, ondertekende

ten statuten komen en de nieuwe

Stipendium is in januari 2018, dan

het college een convenant met de

stichting moest worden ingeschreven

wordt ook meer bekend gemaakt

buurt waarin werd beloofd dat de

bij de Kamer van Koophandel. Ook

over de aanmeldingsprocedure en

Hoogstraatbuurt altijd een buurthuis-

was er veel overleg nodig met de ge-

voorziening zou houden. Stella Maris

meente en met mensen die al ervaring

had zonder dit convenant niet meer

hadden opgedaan met het opzetten

bestaan.

van een buurthuis in zelfbeheer. Maar

de selectiecriteria. In mei 2018 volgt
de bekendmaking van de ontvanger
van de toelage.
Informatie: hethuisutrecht.nl of
info@hethuisutrecht.nl o.v.v.

Roëlstraat en Heringastraat. De twee

Kleur in Noordwest
‘Utrecht’

Nieuwe start

Anne Faber Stipendium.

zet studenten van mbo-2 Dienstver-

Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep worden saaie,
kale plekken weer mooi. In De Noordwester tonen we juweeltjes uit
de buurt. Deze keer togen we naar een van de nieuwe pleinen aan
de Amsterdamsestraatweg: het ‘Bethlehem-Boorplein’, op de hoek bij
Gys, zeg maar. Deze nieuwe pleinen worden opgesierd door gele hekken met daarin plaatsnamen. Wat stelt het voor en waarom juist deze
plaatsnamen?

lening Zorg & Welzijn in bij mensen

Door Thijs-Jan Lanning

WIJKLEERBEDRIJF ONDIEP ZOEKT
KLUSSEN
Wijkleerbedrijf Ondiep, onderdeel
van ROC Midden Nederland, is in november gestart. Het Wijkleerbedrijf

en organisaties in de wijk die geen

dat ging vanaf het begin heel goed.
Zonder steun van andere buurtbewo-

In 2015 maakte het buurthuis een

ners hadden wij zo ver niet kunnen

nieuwe start onder een nieuw bestuur,

komen. Gelukkig kunnen wij nu nog

met Gerard Brons als voorzitter. “Ik zei

een beroep doen op een grote groep

niet meteen ja toen men mij vroeg om

vrijwilligers. Ik ben blij dat ik een

voorzitter te worden, dat deed ik pas

groep mensen om mij heen heb die

uit Zuilen en Wijk-C naar Stella Maris.

luchten, en dan morgen weer verder.

toen ik hoorde dat de gemeente Stella

mij ondersteunen, want je kunt het

Brons is er trots op dat zij de weg naar

Gezellig iets drinken met elkaar, ook al

Maris anders zou sluiten. Ik kom net

niet alleen.”

de Roodebrugbuurt hebben weten

heb je een smalle beurs.”

bij de club vandaan. Ik ga elke dag wel

te vinden. “Het is mooi dat wij nog

even kijken. Net als iedereen loop ik

Roodebrugbuurt

een buurthuis hebben, waar mensen

Stokje doorgeven

er graag binnen, om te biljarten of om

Veel buurthuizen in de omgeving slo-

graag naar toe gaan voor een echte

Toch ziet Brons de ongedwongen

een praatje te maken.”

ten in de jaren 2015-2016. Tegenwoor-

ontmoeting en een goed gesprek, ge-

gezelligheid teruglopen. Het bestuur

dig komen bewoners daarom zelfs

woon, van mens tot mens. Even je hart

kijkt daarom goed om zich heen, en

of niet genoeg ondersteuning heb-

Op vrijdag 27 oktober werden deze pleinen, want feitelijk zijn het er twee, offi-

ben van reguliere organisaties. Dit

cieel geopend. ‘Klein Neude’, zoals de projectnaam luidde, wordt opgesierd door

is een goede manier om stagiaires

opvallende gele hekwerken waarin plaatsnamen staan vermeld. Plaatsnamen die

nodigt regelmatig jongere buurtbewo-

ervaring op te laten doen en krijgen

niet zo maar zijn gekozen, maar die alles te maken hebben met de historie van de

ners uit om eens te komen kijken. “De

de klanten of de organisatie de hulp

Amsterdamsestraatweg en de rol die Napoleon Bonaparte daarin heeft gespeeld.

Roodebrugbuurt is geen volksbuurt
meer. Er wonen tegenwoordig veel

en aandacht die ze nodig hebben en
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Hij was het namelijk die ruim tweehonderd jaar geleden opdracht gaf tot de

worden klussen gezocht (zorg en

bouw van de kaarsrechte vijf kilometer lange weg die onderdeel was van de

welzijn). Ook is het bedrijf op zoek

tweede ‘Route Imperiale’, een weg die liep van Amsterdam naar Parijs. En dat

naar contacten met andere orga-

soort bevelen gaf hij niet alleen in Utrecht. Hij deed dat ook in Milaan, Calais,

nisaties die wel klussen voor onze

Rome, Hamburg, Toulon, Florence, Cherbourg, Straatsburg, Perpignan, Bayonne,

stagiaires kunnen aanbieden.

Brest, Amsterdam en Mainz. Veertien steden die verwijzen naar routes die hij

Meer informatie: 06 40 66 05 69

gebruikte om van stad naar stad te reizen. De gele hekken op onze Straatweg

wijkleerbedrijfondiep@rocmn.nl

verwijzen daarnaar.

delicatessen
foto: Thijs-Jan Lanning

verdienen. Voor de nieuwe locatie

Adverteren?

Echte Griekse feta
(of biologische olijfolie, of wijn,
of heerlijke tijm-honing…)

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

vind je op
Amsterdamsestraatweg 88

Of stuur een mail naar:
adverteren@denoordwester.com

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

jonge gezinnen en studenten; die wortelen meestal niet in de buurt. Toch
hoop ik dat wij het stokje een keer

Visual Design
in any shape or form

door: Thijs-Jan Lanning

Als vader krijg ik het elke dag
benauwder. En misschien ligt
het aan de leeftijd, maar in
mijn ogen, lees: voor mijn
ogen, verplaatst de verkeershufter zich naar het fietspad.
En dan heb ik het niet alleen
over de student, maar ook
brave huisvaders en de liefste
moeders-met-kindje-voorop
ontpoppen zich als spookfietsers. En daar moet zoonlief
dan doorheen, voor het eerst
naar de middelbare school.
Aan door-rood-rijders waren
we al gewend, en fietsers die
in principe geen voorrang
krijgen of geven ook, maar
aan opdoemende tegenliggers
waar je het niet verwacht, en
je ze meestal niet ziet zonder
licht, kan ik niet wennen.
Misschien is het net dat stukje
lijfsbehoud dat opspeelt en me
op zo’n moment transformeert
in een boze verkeersdeelnemer die af en toe de neiging
heeft zijn hand ook uit te
steken als er geen zijstraat te
bekennen is.
Hebben ze daar zelf nou nooit
last van? Dat gevoel veilig
thuis te willen komen, met of
zonder kind? Of zouden ze,
met een alles-voor-de-kortere
route-houding (nog net niet
handen voor de ogen) zich het
gevaar in storten? Ik vrees dat
er niet echt een diep liggende
overweging achter schuil gaat.

Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraatbuurt een buurthuis in zelfbeheer aan de Jagerskade: Stella Maris. Die naam had het ook al in het
vorige onderkomen. Maar het scheelde niet veel of er was helemaal
geen buurthuis meer geweest toen de gemeente het pand aan de Anthoniedijk verkocht.
Door Majne van de Merwe

De lancering van het Anne Faber

ik een cursus van tien lessen,” vertelt

Marga op, “maar ook studenten van

poortdeur. Daaraan kun je zien dat

Negen jaar geleden nam Amerpoort

genoeg aanmeldingen zijn, organiseer

sestraatweg is ontdekt door een

in Zuilen, als onderdeel van een tapij-

kanten op iedere hoek zit een grote

over te maken op IBAN NL78RA-

terecht – voor een naaicursus. “Als er
De stoffenshop aan de Amsterdam-

daar gevestigd sinds november 2016,

len van Ondiep, zoals het Witte Wijk

de toekomst van het stipendium

ne, kan toch bij Marga’s Stoffenshop

sloten huizenrijen van toen en het

ziet dat idee ook terug in andere de-

Faber Stipendium te steunen en

zelfstandige winkel wel aandurfde.”

wen met een kindje op komst,” somt

Anne één talentvol zakelijk leider

Het is mogelijk om het Anne

Wie niet handig is met de naaimachi-

Marga Bergman. “Ik begon indertijd

uit deskundigen en familieleden van
het midden en een deur. Aan weers-

klanten dat ik de overstap naar een

Op nummer 395 om precies te zijn en

en straat echt iets van henzelf was. Je

Oudere bewoners van Ondiep kennen het als Het Melkhuisje, het opvallende vierkante huisje halverwege de Royaards van den Hamkade.
Tegenwoordig dient het als ontmoetingsruimte van de woonlocatie van
Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking.

graag de tijd om klanten persoonlijk

er heel anders uit dan de aaneenge-

selecteert een commissie bestaande

die de toelage ontvangt.

Door Majne Van de Merwe

ken, dakkapellen en erkers. Dat zag

Fietsverkeershufters

geborduurd randje.” Marga neemt

foto: Aad van Vliet

foto: Aad van Vliet

Het stipendium bedraagt 15.000

lopertje voor op tafel, met zo’n leuk,

te adviseren.

Slingerende straatjes

theater- en danswereld.

japon, bijvoorbeeld. “Of voor een

Column

kunnen doorgeven en dat een voor-

Die scholier en die student,
ach ik kan me nog verplaatsen
in zijn gedachtegang. Maar
die moeder met haar kindje
voorop, vers van de crèche.
Nee, daar stopt het voor mij.
Utrecht groeit en zet vol in op
de fietser. Dat is prima, maar
geef ze de ruimte. Maak het
onlogisch om tegen het verkeer in te rijden op dat smalle
fietspad. Laat zien dat het niet
normaal is de snelste route
boven de gezondheid van je
fietscollega’s en hun kinderen
te verkiezen.
En nu kan ik heel hard gaan
roepen om handhaving. Maar,
noem me naïef, misschien doet
een beroep op het gezonde
verstand ook nog iets. Iedereen wil toch veilig naar zijn
werk, studie of school fietsen?
En doe je het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je zoon
of dochter. Of die van mij.

ziening als deze blijft bestaan. Maar
ja, het is lastig om de gemeente aan
te tonen dat een buurt een buurthuis

HELLO@ZOEVERSTEEG.NL
WWW.ZOEVERSTEEG.NL

nodig heeft als de bezoekerscijfers iets
anders vertellen.”

Thijs-Jan is journalist/tekstschrijver en
eigenaar van Lawine Communcatie.
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Noordwest Thuis Best
Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest?
Deze keer namen we een kijkje bij Thea van Oostrom uit de Distelstraat.
Door Susanne van der Lugt

ken. In die tijd ging je als zestienjarige

Thea komt oorspronkelijk uit Rivie-

niet alleen naar Londen, dus ging haar

renwijk, maar woont alweer 43 jaar

moeder mee. Van tevoren had Thea

met plezier in de Distelstraat. Ze is

het management geschreven om te

67. Bij binnenkomst valt meteen de

vragen of ze hem mocht ontmoeten

liefde voor dieren op: kussens met

en dat lukte. Trots laat ze de foto zien.

afbeeldingen van dieren op de bank

“Cliff heeft met pen zijn handteke-

en dierenfoto’s aan de muur. Toch

ning gezet op deze foto. Toen die

woont ze hier alleen en heeft ze geen

vervaagde heeft hij later nog een keer

huisdieren, daarvoor is ze te vaak op

zijn handtekening gezet.”

pad. Onder andere voor haar vrijwil-

Oude tijden

we alles bij de drie AH’s of de Plus op

is het internet voorbij gegaan, ze

de Plantage. Of bij de Tangermarkt op

doen daar niet aan. En dat ze op een

de Plantage en de Turkse of Marok-

gegeven moment uit het straatbeeld

Door Jos van Sambeek

kaanse slagers en groenteboeren aan

verdwijnen staat ook wel vast want zo

Overal waar de Noordwester door de

de Amsterdamsestraatweg.

gaat dat nu eenmaal. Kijk maar naar

ligerswerk bij de Knaagdierenopvang.

Inmiddels is Thea al meer dan een

Ze doet dit alweer negen jaar met

halve eeuw één van de grootste

heel veel plezier.

fans. “Het is een mooie man. Hij is

deze foto, gemaakt tussen 1925 en

brievenbus valt, barstte het vroeger
van de buurtwinkeltjes. Melkboeren

Eén ouderwetse slager hebben we nog.

1935, van een verdwenen kruideniers-

zijn al heel lang verleden tijd, minder

Die zit aan de Laan van Chartroise en

winkel.

lang geleden verdwenen de kruide-

heet Blankenstijn. Radio Bos aan de

niers, groentewinkels, bakkers, slagers,

Amsterdamsestraatweg is ook nog zo’n

Lees op facebook.com/buurtkrantde-

noem maar op. Tegenwoordig halen

ouderwetse winkel. Aan beide zaken

noordwester welke winkel hier nu zit.

Tip van de Noordwester
aat

gooi Geen oud brood op str

Gedicht

Verkeer(d)

Thea met Cliff Richard in Engeland, 1966

Thea en Cliff in Portugal, 2016.

illustratie: Niva van de Geer

door Jelle Pieters

Utrecht raakt met vierhonderdduizend

Nog meer straalt ze wanneer het gaat

ook nu nog goed bij stem en hij is

bewoners langzaam overvol,

over haar grote ‘liefde’. Ze is namelijk

heel fit. Maar het is vooral een heel

dus wat houdt onze metropool

al meer dan vijftig jaar een groot fan

beschaafde man. Hij geeft geld aan

ondanks de files ruim en bruisend?

van Cliff Richard. “Ik was een jaar of

goede doelen, gebruikt geen drugs,

twaalf toen ik fan werd. Hij had toen

hij staat met twee benen op de grond

Meer asfalt, auto’s, mensen, huizen

een grote hit. Dit was de tijd van Elvis.

en maakt nooit trammelant. Het is dus

eist onherroepelijk zijn tol.

Daarna kwamen de Beatles en de

ook zijn hele manier van leven.”

Waar welvaart en succes in school

Stones. Elvis was een voorbeeld voor

lijkt ons de afgrond in te sluizen.

Cliff Richard, maar toch was je in die

Opvallend is dat Cliff Richard nooit

tijd geen fan van allebei, je moest

getrouwd is of dat er iets naar buiten

kiezen.”

komt over relaties die hij heeft. “Dit

Men spreekt van stadse boulevards,

is een groot mysterie, zelfs of hij op

dus is het me al klip-en-klaar
dat alles sturing, visie mist

Op haar veertiende bezocht ze voor

mannen of vrouwen valt. Maar voor

het eerst een concert van Cliff Ri-

mij maakt dat niet uit.” Elk jaar staat

“Brood is voor de vogeltjes”. Dat lijkt een goed idee, maar ook duiven, ratten

als men het gat met asfalt lijmt,

chard, samen met haar moeder. Maar

er wel een trip naar Cliff Richard ge-

en ander ongedierte lusten er wel pap van. Hierdoor ontstaat overlast en blijft

dan bromt in mij zeer ongerijmd

hoogtepunt was het concert dat ze in

pland. De kaartjes zijn al geboekt voor

brood soms dagenlang beschimmeld in de struiken liggen. Dus gooi oud brood in

de infrastructuurpessimist.

1966 in Engeland bezocht. Het geld

zijn optreden volgend jaar in de Royal

hiervoor verdiende ze met schoonma-

Albert Hall in London.

de vuilnisbak en niet op straat.

Colofon

Wat is er te doen in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

wonersgroep Amsterdamsestraatweg

Dansen voor kinderen

Dinsdag 6 maart en dinsdag 5 juni om

Utrecht en aanleveren agendapunten:

Kom op vrijdagmiddag lekker dansen

20.00 uur in EKKO, Bemuurde Weerd

napoleonoverleg@gmail.com.

met elkaar, dat is gezellig en je raakt

Westzijde 3. Meer info op Facebookpagina: Buurtoverleg Pijlsweerd

ook nog lekker je energie kwijt! We
WIJKRAAD NOORDWEST

werken in blokken van 10 weken.

Donderdag 18 januari, donderdag 15

Instromen is altijd mogelijk.

ONDIEP OVERLEGT

februari en donderdag 15 maart om

Rooster: vrijdag 14.00-14.45 uur

Donderdag 8 februari om 19.30 uur in

20.00 uur in buurthuis Geuzenkwar-

Peuterdans 2-4 jaar; 15.00-16.00

De Speler, Thorbeckelaan 18c.

tier, Laan van Chartroise 166.

uur Kidsdance 4-6 jaar; 16.00-17.00

Agenda: www.wijkraadnoordwest.nl

uur Streetdance / Hiphop 6-8 jaar;

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

17.00-18.00 uur Streetdance / Hiphop

De Noordwester is een onafhankelijke
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier
keer per jaar en is een uitgave van Stichting
Buurtkrant de Noordwester.
Redactie
Thijs-Jan Lanning (Pijlsweerd)
Zoë Versteeg (Pijlsweerd)
Rob Steinebach
Bestuur
Cora Bastiaansen (Ondiep), Bert de Kruijf
(Ondiep), Jos van Sambeek (Pijlsweerd)
Medewerkers deze editie
Majne van de Merwe (Ondiep), Toon
Vernooij (Ondiep), Marianne de Winter
(Ondiep), Susanne van der Lugt (Ondiep),
Jos van Sambeek (Pijlsweerd), Niva van de
Geer (Pijlsweerd)

Advies
Rob Steinebach van stichting Me’kaar
Vormgeving
Zoë Versteeg (Pijlsweerd)
Fotografie
Aad van Vliet (Pijlsweerd), Anna van Kooij,
Sebastiaan ter Burg, Thijs-Jan Lanning
Drukwerk
True Colours, Oplage: 10.000
Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
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adverteren@denoordwester.com
Of kijk op onze Facebookpagina.

Maandag 12 maart en maandag 11

ONZE WIJKWETHOUDER

8-10 jaar. De Speler (1e verdieping),

juni om 19.30 uur in Stella Maris,

Wijkwethouder Kees Diepenveen

Thorbeckelaan 18. Kosten: 1 blok van

Jagerskade 4. Meer info op facebook-

houdt maandelijks spreekuur in

10 weken kost 50 euro, geen inschrijf-

pagina: Buurtcomité Hoogstraat

Noordwest. Je kunt hier terecht met

kosten. U-Pashouders dansen een

vragen en ideeën over onze wijk. Meld

heel seizoen gratis (mits voldoende

NAPOLEON OVERLEG

je van te voren aan, zodat hij zich kan

tegoed).

Vuurwerkoverlast?

Buurtoverleg voor bewoners, on-

voorbereiden op je vragen. Het spreek-

Aanmelden en meer informatie:

• Bel 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties

dernemers en professionals van de

uur is op maandagavond 15 januari, 12

info@dans030.nl, 06-43541703.

• Bel 0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk

Amsterdamsestraatweg en omstre-

februari en 12 maart om 18.30-19.30

ken. Woensdag 7 februari, 19.30 uur,

uur in wijkservicecentrum Noordwest,

locatie wordt nog bekend gemaakt.

Amsterdamsestraatweg 283.

Meer info op facebookpagina: Be-

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl

De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com
en download de pdf.

• Bel 0900-8844 of 14030 bij overlast binnen en
buiten afsteektijden
• Bel 14030 bij vernieling of rommel
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/jaarwisseling
4

(advertorial)

hart voor de straatweg
Hart voor de Straatweg wordt #ASW030
Ondernemersvereniging Hart voor de Straatweg heeft een nieuwe
naam! Op 2 december overhandigde Sinterklaas op het Watertorenplein
een bordje met de nieuwe naam #ASW030 aan voorzitter Arvid Dam.
“Een nieuw bestuur. Nieuw elan,

het zo goed mogelijk zijn. Hart voor

nieuwe koers”, aldus Dam. “Vanaf

de Straatweg houdt zich bezig met

volgend jaar wordt het officieel. We

heel veel activiteiten om de straat zo

hebben gekozen voor een naam die

sterk mogelijk te maken. De onderne-

onderscheidend is van de naam die de

mersvereniging is onmisbaar. Wij zijn

gemeente en de bewoners gebruiken,

de officiële gesprekspartner namens

passend in de huidige tijd.”

alle ondernemers met de gemeente
en andere instanties. Hoe meer leden

Verder blijft #ASW030 gewoon de on-

we hebben, hoe serieuzer we worden

dernemersvereniging voor de Amster-

genomen en hoe sterker wij staan in

damsestraatweg tussen Paardenveld

de stad.

en de Marnixlaan. Het gedeelte dat
ligt in de wijken Pijlsweerd en Ondiep.
van ondernemers en werkt samen met
bewoners, gemeente, politie en handhaving om de Amsterdamsestraatweg
gezellig, veilig en succesvol te maken
en te houden.
#ASW030 heeft een gevarieerd

foto: Fem Fotoshop

Word ook lid en krijg 65 euro korting op het huren van een kraam
op de braderie. Uw winkel wordt
prominent en met een foto getoond op de website. En natuurlijk
helpt u hiermee ook úw Amsterdamsestraatweg steeds een beetje
beter te worden!

De vereniging behartigt de belangen

Meer informatie en inschrijven?
Kijk snel op: www.amsterdamsestraatweg.nl/2/Vereniging

bestuur van betrokken ondernemers.
Hun hart ligt in de straat waar zij dagelijks hun winkel openen. Hier moet

De
Straatweg
is
Comma: een winkel vol winkeltjes
van ons allemaal
Welkom op de Straatweg

In oktober mochten we weer zo’n
leuke nieuwe winkel verwelkomen: Comma, een winkel vol winkeltjes. Ondernemers, start-ups
en webshops kunnen een stukje
van de winkel huren om zelf in te
richten. Een rent-a-shelf concept
store noemt eigenaar Sylvia ten
Brink dat. #ASW030 mocht haar
gelijk verwelkomen als lid van de
ondernemersvereniging.

December. Koud, nat, guur. Toch maar weer hopen op die witte Kerst.
December, de donkerste maand van het jaar, vrolijk verlicht door de
verlichting. Een maand van drukte om de feestdagen, gezelligheid en
weer eens omkijken naar je medemens.
Door Arvid Dam

kinderen voor oma, een onverwoest-

Je medemens, wie was dat ook al

baar telefoonhoesje voor je puber,

weer? Normaal haast je je van huis

een exclusieve Elvis-mok, sieraden, een

naar je werk, even snel naar de winkel,

lekker luchtje, lingerie, noem het maar

tussenstop om de kinderen op te

op, het is bij die kleine ondernemer te

De eigenares van COMMA, Sylvia ten

halen, en weer door. In december den-

vinden op de Straatweg.

Brink, is een creatieve ondernemer

ken we ook weer even aan de ander,
extra kopen voor de voedselbank, die

Die kleine ondernemer, niet onder-

als concept designer bij verschillende

bodem. Zo vind je er bijvoorbeeld kin-

Wat voegt Comma toe aan de ASW?

staan te verkleumen bij de ingang van

steund door een groot overkoepelend

grote retail bedrijven. “Met COMMA

derkleding en -cadeaus, tassen woon-

“Je koopt bij Comma unieke, vaak

de supermarkt. De straatkrantverko-

concern, maakt geen grote reclame op

wil ik samen met creatieve onderne-

accessoires, sieraden, en stationary

handgemaakte producten van kleine

per een extraatje geven. We gunnen

TV of internet. Hij of zij heeft wel die

mers onze krachten bundelen in een

producten. Maar COMMA is meer; de

ondernemers. Zelfs een aantal onder-

de ander ook een prettige en fijne

hebbedingetjes die je nergens anders

winkel waar mensen kennis kunnen

winkel dient ook als ontmoetingsplek

nemers uit de buurt! Een cadeautje

tijd in deze donkere dagen. Een mooi

vindt, juist voor deze dagen. In nieuwe

maken met de vele mooie creatieve

en er kunnen workshops worden

voor jezelf òf voor iemand anders. De

gebaar, naast alle stress van inkopen

winkels, maar ook zeker in de oudere,

bedrijven die ons land rijk is. Het

gevolgd.”

ondernemers in mijn winkel wisselen

voor kerst en oud en nieuw.

die er reeds jaren zitten. En het mooie:

die jarenlang werkzaam is geweest

regelmatig, waardoor het aanbod ver-

was mijn droom om dit in mijn eigen
buurt te kunnen doen.”

het voelt goed om ook die kleine

Waarom ben je deze winkel

rassend blijft. Maar COMMA is meer;

Maar in plaats van ons met z’n allen in

ondernemer ook een goede kerst te

begonnen?

de winkel dient ook als ontmoetings-

de drukte van het centrum te ergeren,

geven. Juist door bij deze ondernemers

Wat voor winkel is Concept store

“Na jaren lang bij grote

plek en je kunt er workshops volgen.”

kun je je ingrediënten ook halen op de

je inkopen te doen, blijft er een diver-

Comma?

retailbedrijven te hebben

Amsterdamsestraatweg. Een exclusief

siteit in winkels bestaan, een diversiteit

“COMMA is een unieke verzamel-

gewerkt, wilde ik graag

Waarom ben je lid geworden van de

kerstdiner of gourmetten a la Cara-

die de Straatweg zo uniek maakt.

plaats waar ondernemers, start-ups

gaan werken met kleine

ondernemersvereniging?

ïben, Pools, Aziatisch, Marokkaans,

en webshops een stukje van de

ondernemers en ontwer-

“De Amsterdamsestraatweg zit in een

Grieks of lekker traditioneel, de Albert

Volgend jaar gaan we door, met evene-

winkel kunnen huren om zelf hun

pers. En in plaats van in

enorme stroomversnelling qua ontwik-

Heijn of poelier, de ondernemers aan

menten, groot en klein. Graag zien we

eigen winkeltje te kunnen inrichten.

de file naar Amsterdam,

kelingen. Ik wil daarvan graag op de

de Straatweg bieden het allemaal.

je dan terug op de Straatweg, die van

Bij COMMA koop je producten van

nu lekker werken in

hoogte blijven en kunnen mee praten.

Geen zin in opsmuk? Een kapsalon is

ons allemaal is. Voor nu wens ik je een

ontwerpers en kleine merken, veelal

mijn eigen buurt.”

Samen sta je sterker.”

er ook te krijgen. Ook cadeautjes voor

mooie warme kerst en een prachtig

onder de boom, een foto van de klein-

2018!

handgemaakt en van Nederlandse

