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Oi, als die allesbrander
kon praten.

Lek geprikte autobanden, bekraste auto’s

Geef uw mening

Foto PD

Wat kost parkeren?

Pieter Willemsen

pieter de hooghstraat

Rijnsweerd, het IBB-complex en
het Lodewijk Napoleonplantsoen
zijn de laatste parkeervrijhavens
in Oost. Hierdoor staan deze buurten vrijwel altijd vol geparkeerd.
De controle op fout geparkeerde
auto’s ligt in handen van de politie, niet van de parkeerwachters.
Zij komen alleen in buurten waar
geparkeerd wordt tegen betaling.
Blijkbaar is de buurt het zat. Fout
geparkeerde auto’s worden regelmatig gemolesteerd.
“Iedere werkdag staat de Van
Dalsumlaan helemaal vol met auto’s.
(...) Het lijkt hier ‘s ochtends wel het
Zandpad langs de Vecht: langzaam
rijdende automobilisten die naar een
plekje zoeken. Toen ik een paar jaar
geleden in Rijnsweerd kwam wonen,
hoopte ik op een groene wijk. Het
zicht wordt hier helaas volledig verpest door al het blik.”
Andere bewoners uit Rijnsweerd zien
helemaal geen probleem. “Tussen 7
en 9 uur ‘s morgens verdwijnt pakweg
driekwart van de auto’s uit de wijk.
Die komen ’s middags tussen 17 en
19 uur weer terug. Hun plek wordt
ingenomen door ‘kantoormensen’ die

hun vouwfietsje uit de kofferbak halen.
Prima wat mij betreft, de ruimte is er
toch.”
Open zenuw
Het grote aantal reacties dat wij kregen
op de vraag wat u van het parkeerbeleid in Oost vindt, geeft aan dat er

“Vrij parkeren is
bij ons een ramp”
een open zenuw geraakt is. Vooral
in Rijnsweerd en de buurt rond het
Lodewijk Napoleonplantsoen zijn
veel bewoners de parkeeroverlast
zat. Een bewoner van de Koningsweg
mailde: “Bij ons is het nog vrij parkeren, en dat ervaar ik als een ramp.
Overal staan auto’s op de stoep, fietsen geketend aan lantaarnpalen.
Ons woonplezier is erg afgenomen
doordat wij 24/7 geluidsoverlast hebben van naar een parkeerplek zoekende automobilisten. De meeste
mensen in deze buurt zijn tegen
invoering van betaald parkeren.
Daarmee wordt ook de verpaupering
ingezet.”
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Andere opties
Uit een draagvlakonderzoek in 2009
blijkt dat bewoners toen tegen betaald parkeren waren. Volgens bewoner Jacques Pot was er toen ook nog
geen probleem. Nu is dit er volgens
hem wel. Hij heeft zelf handtekeningen ingezameld en de gemeente drie
opties voorgelegd:
1. Richt de straat anders in. Veiliger
en met meer parkeerplaatsen.
2. Maak van de buurt een blauwe
zone (beperkte tijd parkeren met
parkeerschijf).
3. Invoering betaald parkeren.
De gemeente heeft Pot laten weten
dat de laatste optie in april aan de bewoners wordt voorgelegd. Voorstanders van betaald parkeren voorzien
dat veel mensen met een kleine beurs
tegen de komst van betaald parkeren
stemmen. Zodat er geen einde komt
aan de overlast en onveilige situaties.

omdat een relatie
kostbaar is!
an voor
Meldt u a tietherapie
rela

Problemen in Rijnsweerd
Fout geparkeerde auto’s aan de Louis
Bouwmeesterlaan worden geregeld
mishandeld. Ruitenwissers worden
krom getrokken, banden lek gestoken
en auto’s worden bekrast. Dat is misschien een manier om auto’s uit de
buurt te houden. Meer geciviliseerde
bewoners hebben een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren aangevraagd. Dit stuitte op veel weerstand.
Voor- en tegenstanders bestreden
elkaar met huis-aan-huis verspreide
pamfletten. De emoties liepen hoog op.
Een delegatie waarin alle partijen
vertegenwoordigd waren, ging begin
februari in gesprek met parkeerwethouder Lintmeijer. Jan Morren,
één van de initiatiefnemers van het
draagvlakonderzoek, was hierbij aanwezig. Volgens hem is in een goed
gesprek met de wethouder besproken hoe betaald parkeren ingevoerd
moet worden. Lintmeijer heeft toegezegd met een maatwerk oplossing te
komen, waarin parkeren in Rijnsweerd voorbehouden blijft aan
mensen uit de wijk. Mogelijk wordt
elektronische controle ingezet. De
mensen met garages hoeven niet te
vrezen, want zij kunnen twee vergunningen krijgen. Het bezoek moet
voortaan wel betalen. Het plan van
de wethouder wordt eind maart verwacht. Via een draagvlakonderzoek
wordt gepeild of de meerderheid van
de wijk het hiermee eens is.

Gratis parkeren,
maar niet goedkoop

Met alle plezier zou ik in mijn eigen rayon,
Oudwijk, mijn auto parkeren. Maar een
tweede vergunning zit er niet in. Hebben
we dan twee auto’s nodig? Tja, als je
allebei een baan hebt waarbij je overdag
op diverse plekken in het land afspraken
hebt, dan is het gewoon geen doen om
dat met het openbaar vervoer te bereizen.
Parkeerkosten komen per maand neer
op bijna € 200, terwijl een vergunning
per kwartaal nog geen € 20 kost.
“Sommige inwoners van Rijnsweerd hebben
een zeer uitgesproken mening over het
feit dat mensen hun auto in hun buurt
parkeren. Mijn auto was “versierd” met de
tekst NO WAY, en de volledige zijkant werd
bekrast. Kosten: meer dan 2500 euro.”

Tram naar De Uithof:
noodzaak of geldverspilling?
In totaal worden bijna 700 bomen
omgehakt om vrij baan te maken voor
de nieuwe tramlijn. Vanaf 2018 rijdt de
tram tussen het station en De Uithof.
De ooit lommerrijke Laan van Maarschalkerweerd heeft zonder bomen een triest
uiterlijk gekregen. Juicht u de komst van
de tram en haar tracé toe? Of was een
metrolijn beter geweest? Mail ons uw
ideeën: redactie@oostkrant.com
De precieze route die de tram gaat rijden
ziet u in het filmpje op facecook.com/
Oostkrant

Foto PW

Ik wantrouwde
Duitsers en NSB’ers

>

sport in Oost
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ONDERDUIKEN IN OOST

Toekomstig tramstation op kruising Weg tot de
Wetenschap en Laan van Maarschalkerweerd.

Oost mag het weten
De Oostkrant is de stem van de mensen
uit Utrecht-Oost. In deze krant hebben
we die opnieuw proberen weer te geven.
U heeft massaal gereageerd op de oproep
in de vorige Oostkrant: Parkeerbeleid is
geldklopperij. In het hoofdartikel leest u
enkele reacties. Verder gaan we terug in
de tijd. Een Joods zesjarig meisje dook
onder aan de Stolberglaan. Hoe beleefde
ze dat? En hoe ervaren omwonenden de
nieuwbouw van station Vaartsche Rijn?
Lees, reageer of geef uw ongezouten
mening. We horen het graag van de
mensen uit Oost!

Draagvlak
De gemeente voert betaald parkeren
pas in als er voldoende draagvlak is
bij buurtbewoners. Dit wordt gemeten
wanneer twintig bewoners hierom
vragen. Wanneer meer dan 50% van
de reacties positief is en meer dan
30% reageert dan wordt betaald
parkeren ingevoerd.
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Gezond op reis!
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Een goede voorbereiding
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Burg. Reigerstraat 77 Utrecht
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is belangrijk wanneer u
op reis gaat. Ook voor
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Het woord is aan
Claudia de Breij

Dichten in Oost

Foto Peter van Veldhoven

Onderduiken op de Stolberglaan

Afscheid van
De Vooghel

Claudia de Breij is cabaretiÈre en woont
sinds 1995 in Utrecht-Oost. Met een uitstapje
naar Lombok tussen 2000 en 2005.

Bij het Rosarium ligt de Stolberglaan, een rustige laan met statige jaren
dertig woningen. Tijdens de oorlog werden de bewoners van de laan
tot twee keer toe geëvacueerd. Rudo den Hartog, bewoner van de
Stolberglaan en schrijver van het boekje De Schaal van de Lerma,
het oorlogsverleden van de Stolberglaan leidt ons rond. En we spreken
Yvonne van der Lijn-Romijn. Zij zat er ondergedoken als zesjarige
dochter van een joodse moeder en een vader die actief was in het verzet.
Yivat Mozes
Brugsteeg

“Ik herinner me dat ik van de Stolberglaan naar mijn school aan de Biltstraat liep. Dit was een klasje van de
Utrechtse Schoolvereniging, dat door
de omstandigheden bij een particulier
thuis was. Ik stond daar overigens niet
ingeschreven, omdat wij toen illegaal
in Utrecht woonden.” Omdat Romijn
de blonde haren van haar vader geërfd
had en niet de ‘Joodse look’ van haar
moeder, kon ze relatief veilig over
straat en naar school. “Ik wantrouwde
Duitsers en NSB’ers en was bang om
meegenomen te worden net als mijn
buurmeisje in Amsterdam.”
Nadat de Duitsers De Grebbelinie
hadden ingenomen, werd de verdediging opgeschoven tot net voor
Utrecht. De bewoners van de Stolberglaan werden daarom op 14 mei
1940 uit voorzorg gedwongen hun
huizen te verlaten. Bewoners die niet
bij vrienden of familie terechtkonden,
kregen onderdak aan de Kromme
Nieuwegracht in de drukkerij van
meneer Herold, tevens bewoner van
de laan. Nadat Nederland capituleerde,
keerden de bewoners terug.
Verschillende bewoners van de
Stolberglaan zaten in het verzet en
boden onderdak aan onderduikers,
voornamelijk mannen die niet mee
wilden werken aan de Arbeitseinsatz. Den Hartog vertelt dat de kruip-

ruimtes waarmee alle huizen van de
Stolberglaan met elkaar verbonden
waren, werden gebruikt als sluiproute wanneer er razzia’s in de straat

Foto YM

Foto AR

Verzetsstrijders en NSB’ers
woonden naast elkaar

evacuees zich in de nieuwe wijk Oog
in Al hadden gevestigd. Nummer
31 werd betrokken door het gezin
Romijn. Na vele omzwervingen door
Nederland, kwamen ze vanaf een
onderduikadres in Zeist op de Stolberglaan terecht. Het gezin dook niet
alleen onder omdat moeder joods
was, maar ook omdat vader als journalist schreef voor illegale kranten.
„Door mijn vaders activiteiten moesten wij ons vaak verplaatsen”, vertelt
Romijn. Honger heeft ze gelukkig

“Ik wantrouwde Duitsers en NSB’ers en
was bang om meegenomen te worden
net als mijn buurmeisje in Amsterdam.”
plaatsvonden. Er woonden echter ook
NSB’ers in de straat op nummer 43 en
47. Zij waren waarschijnlijk wel op de
hoogte van het verzet van hun straatgenoten, maar gedoogden het.
De tweede evacuatie volgde in 1942.
De bewoners moesten definitief hun
huizen verlaten om plaats te maken
voor Duitse officieren. De laan werd
hermetisch afgesloten met wegversperringen en schildwachten. Den
Hartog: „De huizen waren in trek bij
de Duitsers. Ze waren modern en
lagen vlakbij de Duitse hoofdkwartieren op de Maliebaan van onder andere
de Luftwaffe en de SS. In sommige
huizen zitten door de officierslaarzen
de putten nog in het parket.”

De bevrijding kan Romijn zich nog
aardig voor de geest halen. „Het was
feest in de straat en er werden spelletjes als zaklopen en touwtrekken
gespeeld.” Haar moeder won zelfs een
oranje bevrijdingsvaasje dat nog altijd
een ereplaats heeft in de huiskamer.

zo rechtlijnig is het verdeeld
zij hier | daar wij bewaren
van identiteit is de bedoeling
zodat te allen tijde niet mis
te verstaan is wie bij wie hoort
zo rechtlijnig is het idee dat
grenzen houdbaar zijn, dat
een hek van regelmatig
rasterwerk zou volstaan
zo rechtlijnig gesmede plannen
kijken weg van aard en echt
en bevriezen aan de grond wat
groeien wil, om grip te houden

Maliebaan, het ‘Unter den Linden’ van
utrecht

huisnummer - vestiging
12 - Grüne Polizei
15 - Beauftragte voor de provincie Utrecht
31 - NSB (afdeling Propaganda)
33 - NSB (afdeling Volkscultuur en Sibbekunde)
35 - Het hoofdkwartier van de NSB
66 - Nederlandse SS (Germaanse SS)
74 - Duitse Sicherheitsdienst
76 - WA (de geüniformeerde tak van de NSB)
84 - Utrechtse commandant Wehrmacht
92 - Abwehr (de Duitse spionagedienst)
108 - Luftwaffe Nachrichtenabteilung
71

- Garage Grund (stencilcentrale illegale
bladen,zoals De Vonk en De Waarheid)
72bis - L eider verzet Utrecht (verzetsnaam dr Max,
werkelijke naam Marie-Anne Tellegen)
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ORDE HEERST

Marion Steur is dichter te Oudwijk.

nooit gehad, want het verzet hielp hen
altijd aan eten.
In februari 1945 krijgt Romijn er een
broertje bij. Tussen dat moment en
de bevrijding is er gevochten op de
begraafplaats en werden er schoten
afgevuurd vanaf de begraafplaats
richting de laan. “We verscholen ons
toen met de baby een tijdje in de kelder.” Op de gevels van sommige huizen zijn de kogelgaten nog zichtbaar.

Toen de Duitsers eind 1944 doorkregen dat ze zouden verliezen, trokken
de officieren weg uit de Stolberglaan.
Sommige huizen bleven leeg, omdat
Op de hoek van de Prinses Marijkelaan
herinnert een monument aan een
droevig voorval dat twee dagen na de
Duitse capitulatie plaatsvond. Twaalf
jonge verzetsstrijders wilden een aantal Duitse soldaten ontwapenen. Een
slechte keuze. Het komt tot een vuurgevecht waarbij tien leden van de Binnenlandse Strijdkrachten het leven lieten.

Foto PD

Er zijn van die dingen die altijd hetzelfde
moeten blijven. Vaste waarden waar men
zich in deze verwarrende tijden aan vast
kan klampen. De verzamelde middenstand van de Burgemeester Reigerstraat
vormt al jaren zo’n troostrijk baken voor
mij. Als ik mijn boodschappen doe, wil
ik zwaaien naar de groenteboer, met de
kinderen ‘kleine treinen kijken’ in de etalage van Langerak en zelf met een schuin
oog checken of De Vooghel al open is.
Maar ja.
De groenteboer is verhuisd naar Zeist; de
huur in de Reigerstraat schijnt hoger te
zijn dan je met frambozen en bloemkolen
bij elkaar kunt verdienen, de prachtige
winterse Märklin-spoorbaan bij Langerak
maakt alweer plaats voor een decoratief
geplaceerde klopboormachine (niets dat
zo mooi zegt ‘De lente komt eraan’ als
een klopboormachine) en De Vooghel is
weg. What the fuck?
De Vooghel is weg, zo plompverloren als
ik het hier opschrijf is het ook. Het ene
moment heb je nog een kroeg die er al
een eeuwigheid zit, waar je gelachen
hebt en gehuild, waar je te veel hebt
gedronken en te weinig hebt nagedacht,
waar je verkeringen hebt uitgemaakt
en liefdes hebt laten ontluiken en het
andere moment heb je een smerige
ruit waarachter je oud cafémeubilair en
nieuwe zakken cement ontwaart.
De Vooghel. Ik kwam er te weinig.
En u ook, anders zat hij er nog wel. De
Vooghel zat nooit gezellig vol met mooie,
gelukkige mensen, zoals je bij Buurten
wel ziet. En dat was nou juist zo goed aan
De Vooghel. Ik heb er midden jaren ’90
eens een oudejaarsavond doorgebracht.
Mijn beste vriendin en ik hebben de hele
avond pret gehad door van achter in de
kroeg te roepen ‘Everybody happy?’ en
telkens weer merken dat geen van de
zwijgende drinkers aan de bar reageerde.
Buurten is het beste café van de wereld,
je kunt er met je kinderen heen, met
vrienden, met je ouders. Maar als op de
plek waar eens De Vooghel zat nu weer
een licht en vrolijk eetcafé komt holt de
wijk achteruit. Er moet toch (minstens)
één plek zijn waar je geen verse jus
kunt krijgen, waar je niet me je kinderen
naartoe gaat, waar af en toe stiekem
een asbak op tafel verschijnt?
Een plek waarvan je vrienden zeggen
‘Oi oi, als die allesbrander kon praten…’
Een plek waar bier is en voetbal en muziek
voor witte mannen, een plek waar je de
barman kent en hij jou, een plek waar je
altijd wel iemand aan de toog kunt vinden
die er nog moedelozer uitziet dan jij?
De Vooghel. Ik mis hem nu al.

 e Stolberglaan
D
Het Rosarium
De gedenksteen
Vroegere huis van Mussert
Biltstraat
Maliebaan
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Brengt het centrum naar de buurt

Hulp in Oost

Station Vaartsche Rijn

Burenhulp Kromme Rijnwijk
‘We benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om
mekaar te hellepe niewaar.’

Yivat Mozes

Visual ProRail

Brugsteeg

In 2010 zijn de werkzaamheden voor Station Vaartsche Rijn gestart.
Opnieuw een rigoreuze ingreep in de Watervogelbuurt. In de jaren ‘50
ging de Oosterkade tegen de vlakte en in de jaren ‘80 werd het spoor
verbreed. Hoe ervaren omwonenden anno 2012 de nieuwbouw van dit
station?

In 2007 spreken omwonenden mee
over het ontwerp. Online reacties
variëren van ‘afgrijselijk’ tot ‘geheel
positief’. Vijf jaar later is men - met
enige terughoudendheid - tevreden
over het design: “Het ontwerp op zich
is mooi, de match met de buurt is voor
mij nog onduidelijk”, aldus een bewoner
van de Brugsteeg.

Foto LF

Overlast
De bouwwerkzaamheden geven weinig geluidsoverlast. Wel ondervinden
omwonenden hinder van de wegafzettingen en het bouwverkeer. Daarnaast
zorgen trillingen voor scheuren in omliggende huizen. Ter voorkoming van
claims komen de aannemer, ProRail en
de gemeente alle gebreken fotograferen, zo geven verschillende omwonenden aan.
Tijdens een weekend met hevige (hei)
werkzaamheden, overnachten de
inwoners van de Pelikaanstraat in

hotel Mitland. Andere omwonenden
krijgen ter compensatie een dinerbon.
Woonwinkel Nijade, op de Oosterkade, kampt met teruglopende klandizie: “De bouw gecombineerd met de
crisis is erg ongunstig voor ons.”
Informatievoorziening
De informatievoorziening verloopt
goed: “ProRail houdt ons bizar goed
op de hoogte en ook de gemeente
informeert ons regelmatig per post”,
aldus een bewoner van het Tolsteegplantsoen. Deze informatie bereikt
niet altijd woonwinkel Nijade: “Updates vernemen we via kranten.” Naast
de formele berichtgeving zijn de
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voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten

“Het gesprek wordt
regelmatig onderbroken
door voorbij denderende
treinen”

030 - 238 00 38

“Dit werk is gewoon heel erg leuk om te doen. Elke zondag ben ik hier van een uur
of half tien tot aan het begin van de avond in de weer.” Rob Mouton is al tien jaar als
vrijwilliger actief bij de thuis- en uitwedstrijden van FC Utrecht.
wisseling op zijn doordeweekse baan
als bezorgcoördinator bij de Makro.
“We beginnen zo’n anderhalf uur
voor de wedstrijd met een briefing
aan de stewards en spreken door wat
er die dag aan de hand is. Vandaag
komen er ongeveer 20.000 bezoekers. Bij deze wedstrijd verwachten
we geen problemen.”
Wat doet een steward?
“Het werk begint bij de poorten, waar
we supporters fouilleren. Brandweer,
politie, ME, iedereen is aanwezig en
bereikbaar via de commandopost.
Met onze portofoons communiceren
we met elkaar. Als het publiek binnen is, gaan we naar de bordessen bij
de tribunes om de boel in de gaten
te houden. Na afloop assisteren we
bij de bussen en daarna controleren
we de tribunestoelen op eventuele
schade. Het contact met de supporters is een van de leukste aspecten
aan dit werk. Er is wederzijds respect. Echt vervelende incidenten
komen nauwelijks voor. Ook ga ik
met de supporters mee met de bus
naar uitwedstrijden.”

stolberglaan

Het station moet in 2015 in gebruik zijn,
in 2020 passeren er naar verwachting
dagelijks 24 treinen per uur.

Dagelijks vers,
heerlijk

CMY

Nel van Ratingen Annemieke Zwanenburg Hiske Alting Petra Branderhorst

Tijdens de wedstrijd van FC Utrecht
sta ik met mijn rug naar het veld

Anne Begheyn

CY
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Steward bij FC Utrecht

Meerwaarde
Door de geplande geluidswal verwachten bewoners aan de Pelikaanstraat - waar het gesprek met de bewoner regelmatig stokt door voor
denderende treinen - in de toekomst
minder geluidsoverlast.
Onduidelijkheden bestaan over het
nut: “Waarom komt er een station zo
vlakbij het Centraal Station?” vraagt
een bewoner op de Albatrosstraat zich
af. Desondanks verwacht zij dat het
station de buurt een positieve impuls
geeft: “De buurt heeft straks gewoon
meer te bieden. De wijk wordt onderdeel van het centrum, zoals het acht
jaar geleden al bedoeld is.”

eten

MY

zonder glijpartijen de weg op konden. De Burenhulp verenigde zich en
degene met de juiste connecties werd ingezet. Het gevolg: binnen een
paar dagen stond er een bak strooizout in de straat. De Burenhulp staat
nog in de kinderschoenen, maar er is positief op gereageerd door
bewoners. Verschillende enthousiastelingen hebben zich al opgegeven
als ‘helper’ en naar verwachting zullen er nog velen volgen.

communiceren van ProRail, staat een
uiterst kritische houding richting de
gemeente: een bewoner van de Pelikaanstraat voelt zich nauwelijks gehoord maar heeft toch “de illusie dat er
door onze acties en bezwaren nu een
tram komt in plaats van een busbaan.”

biologisch

Y
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“Wanneer je je als buurt
verenigt, bereik je meer”

Foto PvdL

kerkdwarsstraat

ontwikkelingen sinds januari 2012 te
volgen via Twitter (www.twitter.com/
StationVrij).
Tegenover de ‘nette, prettige’ wijze van

Visual ProRail

Lydia Flikkert

Deze bekende versregel uit ‘ ‘t Schaep met de vijf pooten’ door Eli Asser
en Harry Bannink, verwoordt precies het nieuwe initiatief ‘Burenhulp’ in
Kromme Rijnwijk. Een bewoner in nood kan in de wijk altijd terugvallen
op zijn buren. Tijdens de jaarlijkse Breitnerborrel van Kromme Rijnwijk
is besloten de Burenhulp in het leven te roepen. Buurtbewoners kunnen
met allerlei problemen terecht bij de hulp: van het indraaien van een
nieuwe lamp tot het doen van boodschappen voor een zieke.
Wim de Reuver, initiatiefnemer van Burenhulp, geeft een voorbeeld

waarin het burgerinitiatief nuttig bleek. In februari dit jaar was het koud
en de straten van Kromme Rijnwijk waren bedekt met een laag sneeuw
en ijs. De bewoners van de Marislaan wilden graag strooizout, zodat ze

Nachtegaalstraat 51a,
3851 AD Utrecht
Tel. 030-2317885

“Tijdens de wedstrijd houden wij
de tribunes in de gaten. Het is soms
wel moeilijk dat je niet naar de wedstrijd kunt kijken, maar dat is een
keuze. Als het werk het toelaat, kijk ik
soms even snel naar de herhaling van

een doelpunt op het grote scherm.
‘s Avonds thuis ga ik er dan even goed
voor zitten en kijk ik de hele wedstrijd
bij Studio Sport!”
Een welkome afwisseling
Hij begon als steward, daarna werd
hij hoofdsteward en inmiddels is hij
coördinator. Het is een welkome af-

Restaurant Vroom wordt verkocht. Na 10 jaar
vinden wij, eigenaren Erik Derksen en Bob Gijsberts,
het tijd voor iets anders.
Via deze weg willen we al onze gasten van harte
bedanken. We willen het concept van ons restaurant
Buurten graag verder uitbouwen met een ‘zusje’ in
Oog in Al. Voor een smakelijke maaltijd, een lekker
kop koffie of een gezellige borrel bent u van harte
welkom bij Buurten in Oost en binnenkort in Oog in Al!

Opleiding
Twee avonden krijgen aspirant
stewards een cursus over veiligheid, de indeling van het stadion en
de regels van de KNVB. Een weerbaarheidstraining wordt niet gegeven. Rob: “In al die jaren dat ik dit
werk doe is het eigenlijk nooit voorgekomen dat ik me bedreigd heb
gevoeld of bang ben geweest. Wel is
het soms spannend. Mocht het echt
nodig zijn, dan kunnen we meteen de
hulpdiensten inschakelen. Die keer
tegen Twente vonden de rellen plaats
buiten het stadion en dan treedt de
politie op. Wij hadden het hier al
intern opgelost.”

LUNCH • BORREL • DINER
www.vroomutrecht.nl
vroom bedankt alle gasten
voor de afgelopen 10 jaar
en wenst kees, esther
& team veel succes!
CAFE-RESTAURANT VROOM
JAN VAN SCORELSTRAAT 33
030 - 2510910 • info@vroomutrecht.nl
TUSSEN WILHELMINAPARK EN RIETVELDHUIS
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Agenda Lekker weg in eigen wijk

De bus stopt voor de deur bij…
het nieuwe gezondheidscentrum

Annemarie Reinders
Marislaan

In het oude gebouw van het
Christelijk Volksonderwijs hebben
zorgverleners zich samen gevestigd.
Dokter
Van
Rijnsoever
van
huisartsenpraktijk Reigerstraat leidt
me rond door het gebouw. “Dit
centrum is een primeur in UtrechtOost. Het biedt een breed zorgaan-

bod. Om het voor elkaar te krijgen,
is veel overleg geweest tussen alle
partijen en de gemeente. Eén van
de belangrijkste punten was dat het
centrum voor de patiënt op loopen fietsafstand te bereiken is. Het
merendeel van de patiënten woont
immers in de directe omgeving.”
Directe aanleiding voor het centrum
was dat meerdere zorgverleners
nauw samen wilden werken om de
zorg voor de patiënt te bundelen en
op de behoefte af te stemmen. Het
pand is gigantisch verbouwd, maar
de voorgevel is blijven staan. Op
de 1600m2 achter deze oude gevel
zijn zo’n 50 werkplekken. Ook is
er een grote fitnessruimte waar
buurtbewoners kunnen sporten.

> Vind ons op Facebook
		
		
Facebook.com/Oostkrant

Op 31 maart is er Open Huis voor alle
patiënten/cliënten en buurtbewoners
van 14.30-17.00 uur.

In het gezondheidscentrum kunt u terecht bij
>	Huisartsenpraktijk De Reiger
(voorheen de Reigerstraat)
> Aletta Huisartsenpraktijk
> Fysiotherapie Utrecht Oost
>	Verloskundigenpraktijk
Utrecht Oost
> Logopediepraktijk Oost

>	PsyMens, praktijk voor psychologie
en psychotherapie
>	Helemaal Mens, praktijk voor
haptotherapie
> Johan van Rooijen, acupunctuur
>	Cumulus Welzijn, maatschappelijk
werk

Vlakbij het ‘nieuwe’ Provinciehuis staat dit fabelachtige keramische kunstwerk Monstre Sacré van
beeldhouwer Nicolaas van Os. Het intrigeert vooral door de typische mensenbenen, die klaar staan om
in beweging te komen. Foto: Pauline Brenninkmeijer, Mauritsstraat

Kinderopvang in Oost

> M
 aarten van Rossem’s column

Optimisme, kwaliteit en creativiteit tegen de crisis
Ondanks de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, zijn er recent twee
nieuwe kinderdagverblijven geopend in Utrecht-Oost. Anneroos Kinderopvang aan de Jan van Scorelstraat en Heppienest op de Maliebaan.
Waarschijnlijk komt er in de Van Ruijsdaelstraat ook een nieuw kinderdagverblijf. Dat wordt het 34e in Oost.
Pieter Willemsen

pieter de hooghstraat

Waar ouders twee jaar geleden nog
moesten hopen op een plekje voor
hun kind op de crèche, beginnen de
kinderdagverblijven het nu zwaar
te krijgen. Doordat de regering bezuinigt op de kinderopvangtoeslag,
200 miljoen in 2012, daalt de vraag.
Door hogere kosten kiezen ouders
hun kind(eren) een dag minder naar
de opvang te brengen dan ze een jaar

Marian Kruydenhof-Schilder voor
Anneroos Kinderopvang

geleden deden. De wachtlijsten zijn
zo goed als verdwenen. Sommige
crèches hebben op bepaalde dagen
al groepen gesloten en tijdelijke contracten worden niet verlengd.
Minder marge meer creativiteit
Als Marian Kruydenhof-Schilder
begin 2011 het huurcontract voor
het pand van Anneroos tekent is de
markt nog booming. Wanneer alle
vergunningen en verbouwingen rond
zijn is de markt veranderd. Kruydenhof neemt nu genoegen met lagere
marges en is creatief met de diensten
die ze aanbiedt. “Dat is het risico van
ondernemen.”
Heleen Dasberg-Hylkema en Judith
Geenen vonden begin 2011 eindelijk
het pand waarin zij hun opvang Heppienest wilden starten. De eerste bezuiniging op kinderopvangtoeslag was
toen net ingevoerd. Voor Dasberg en

Vier het voorjaar bij
Parkcafé Buiten!
Hèt café met ontbijt,
lunch en diner.
Prins Hendriklaan no. twee
www.parkcafebuiten.nl
T 030 2543543
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Geenen was dit geen reden om hun
plannen te wijzigen. Ze denken dat zij
met hun nieuwe pand aantrekkelijk zijn
voor ouders die de keuze hebben waar
ze hun kind naar toe brengen. Ze merkten wel dat het, door de crisis, heel lastig was om een lening te krijgen. Dankzij vrienden en familie vergaarden ze

“De branche
is ingeslapen”
een startkapitaal en het Waarborgfonds
Kinderopvang zorgde dat er een bank
was die een lening wilde verstrekken.

Heleen Dasberg en Judith Geenen in de tuin
van Heppienest.

Kruydenhof gelooft er heilig in
dat Anneroos zal slagen. Ook het
nieuws dat er bij haar om de hoek
een nieuw kinderdagverblijf komt,
maakt haar niet ongerust. “De branche is ingeslapen. Veel instellingen
zijn niet gewend goed naar de markt
te luisteren. Het is juist de taak van
een ondernemer om de markt te
(ver)kennen en ouders te bieden wat
ze willen.” Kruydenhof biedt daarom
losse oppas-uurtjes aan voor ouders
die even met hun kind ‘omhoog
zitten’ op hun papa/mamadag. De
kinderen eten hier tussen de middag
warm, zodat ouders ‘s avonds een
zorg minder hebben.

in de vorige Oostkant riep zeer
uiteenlopende reacties op.
L.W.Wiegersma meldt dat Hendrik Copijn,
ontwerper van het Wilhelmina Park, het
bezige volkje vanuit de hemel vast met
vreugde aanschouwt.
Pauline Brenninkmeijer breidt Van Rossem’s
lijst met ergernissen uit met luidruchtige
bladblazers en Peer Bataille benadrukt
dat een park een “openbare (ontmoetings)
ruimte is waar iedereen op zijn eigen
manier gebruik van kan maken.” Hij gunt
Van Rossem een park voor zichzelf,
waar hij zich enkel aan zichzelf kan
ergeren. Ans Diderik is het roerend
eens met Van Rossem en schrijft dat
het in Lepelenburg niet veel anders is.

De managers van Heppienest denken dat het met de komst van een
34e crèche in de wijk “spannend”
gaat worden. Ze hopen dat nog meer
concurrentie de kwaliteit van de
kinderopvang in de stad verhoogt.
Van hun eigen kwaliteit zijn ze
overtuigd. “We hebben een prachtig
gerenoveerd pand met veel (buiten)ruimte. Dat kan in ons voordeel
werken als ouders tussen meerdere
instellingen moeten kiezen”.

Foto PB

Foto CW

Eén van de bussen die dwars door onze wijk rijdt, is lijn 3. Op de hoek
met de Bloemstraat en de Oudwijkerdwarsstraat is recent Gezondheidscentrum Utrecht Oost geopend. Een primeur voor onze wijk.

Iedere laatste zondag	Ontmoet kunstenaars en buurtbewoners in de kunstlounge. www.cultuurinoost.nl
van de maand
31 maart en 26 april Iets te repareren wat eigenlijk niet weg hoeft? Kom dan op de laatste zaterdag van de maand ’s middags
naar het Repair Café voor deskundige hulp en het juiste gereedschap. Locatie: Buurthuis Oudwijk.
www.repaircafe.nl/utrecht
21 maart – 24 juni	Met graffiti van spray art kunstenaar Hugo Kaagman hebben treinwagons een complete metamorfose
ondergaan. Wil je weten hoe de voertuigen er nu uitzien? Kom dan naar de tentoonstelling Stencil Station
in het Spoorwegmuseum. www.spoorwegmuseum.nl
8 april en 13 mei
Open Zondag bij park Bloeyendael. www.bloeyendael.nl
14 april 	Op 14 april biedt ondernemersvereniging Adrijaen de bewoners rondom de winkelstraten een gezellige
middag aan. Er is een kassabonnenactie en onder leiding van kunstenares Brigida Almeida maken kinderen
een groot schilderij. Locatie: Café De Winter. www.adrijaen.nl
4 mei	Dodenherdenking. www.4meiutrecht.nl
Vanaf 11 mei	Start Skate Parade op de vrijdagavonden. http://u-skateparade.nl
13 mei
Classico Giro Utrecht. Start vanaf sportcentrum Olympus op De Uithof. www.classicogiroutrecht.nl
21 – 24 mei	Avondvierdaagse. Start vanaf sportpark Koningsweg.

Van gehaktbal
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