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Nieuw jaar,
nieuwe kansen!

FEBRUARI 2022

GRATIS
NIEUWS OVER
JOUW WIJK

Daarom dus allereerst toch nog de beste
wensen voor 2022 en hopelijk brengt het jaar
iedereen wat goeds. Wij gaan in ieder geval
gewoon door met het brengen van nieuws,
dat ons steeds vaker wordt aangereikt door
bewoners en organisaties die graag aandacht
willen voor hun straat of buurt, hun initiatieven en activiteiten. Ook in deze editie vind je
weer veel informatieve, actuele én kritische
artikelen over uiteenlopende onderwerpen
en kwesties.
Zo staan we opnieuw stil bij de nasleep of
naweeën van de explosie vorig jaar juli in de
Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland
Zuid. Veel bewoners zijn de schrik nog steeds
niet helemaal te boven. En we zoomen in op
veiligheid en het werk van de wijkagenten.
Als je al zo’n veertig jaar op Kanaleneiland
woont heb je wel wat te vertellen. Agnes Stekelenburg deelt dan ook graag wat ervaringen met ons. Bewoners van een flat aan de
Eisenhowerlaan werden door hun Scandinavische (!) verhuurder min of meer overvallen door een specifiek onderdeel van de
plannen voor renovatie, voelden zich niet
gehoord en daardoor behoorlijk in de kou
gezet. En ze komen eraan, de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe kansen, maar
wat valt er te kiezen? Dat en nog veel meer
nieuws is te vinden in deze nieuwe editie van
De Zuidwester. Veel leesplezier allemaal en
doe er je voordeel mee! En mocht je een interessant onderwerp voor de wijkkrant hebben, neem dan gerust contact met ons op via
www.zuidwesterutrecht.nl
Maurice Hengeveld
Hoofdredacteur

Kijk ook online!
www.zuidwesterutrecht.nl
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MEEDOEN?
De Zuidwester wordt gemaakt door vrĳwilligers, bewoners
uit de wĳk. Vind jĳ het leuk om te schrĳven of maak je
mooie foto’s? Of zou je wel een paar straten willen lopen
om de krant te bezorgen? Je bent welkom!
Geef je op via: redactie@zuidwesterutrecht.nl

Vijf favoriete plekken
FOTO’S MANON SAS

van Nicole Nibbering
Als nieuw redactielid van De
Zuidwester beschrijf ik graag
mijn favoriete plekken in
Zuidwest Utrecht. Ik woon nu
bijna twee jaar op Kanaleneiland en er zijn nog steeds
nieuwe plekken om te ontdekken. Tips zijn en blijven
dan ook zeker welkom via
redactie@zuidwesterutrecht.
nl. Voor nu: veel plezier met
de onderstaande tips!
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COFFEEMANIA BY BOOGH
Hier kom ik graag voor een lekkere kop koffie met een zoete snack of een goede lunch. Je
wordt er altijd vriendelijk geholpen. Soms door
mensen met hersenletsel die bij Coffeemania
een werk- en leerplek hebben, waar ze door een
professional worden begeleid. Daarnaast kun
je bij Coffeemania ook terecht via de app ‘Too
good to go’. Als je die app op je telefoon installeert, dan kun je een bon reserveren bij bijvoorbeeld Coffeemania (maar ook bij veel andere
horecazaken en winkels in Utrecht!). Die bon
wissel je in voor een Magic Box: een box vol met
lekker eten dat die dag is overgebleven. Je kunt
dan voor een klein bedrag smikkelen van vers
brood, zelfgemaakte dips, taart en koeken. Ik
vind het een topdeal!
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pasgeboren lammetjes of balkende ezels kijken
(ook leuk voor volwassenen!). Ook als je een
PRINS CLAUSBRUG
In coronatijd ben ik veel meer gaan wandelen in drukke werkdag hebt, dan is Park Transwijk
en buiten de wijk Kanaleneiland, waar ik woon. perfect voor een rustig wandelrondje tussen het
Een van de favoriete routes is de Prins Claus- thuiswerken door, om je hoofd leeg te maken of
brug oversteken en door Papendorp wandelen. inspiratie op te doen.
Zeker in de lente is dat extra leuk, want dan zijn
er veel ganzenfamilies die in en rond de vijver
hun kuikens grootbrengen. Het uitzicht op de
OP ROOSE
brug vind ik altijd weer mooi. Zeker bij zonson- Last but not least kom ik ook graag bij Op Roose,
dergang of om de grote vrachtschepen onder je het restaurant aan het Amsterdam-Rijnkanaal
door te zien varen.
in de twee oudste huisjes van Kanaleneiland.
Ook als ik op pad ga op mijn racefiets is de Prins Hier kun je terecht voor een kop koffie, uitgeClausbrug bijna altijd mijn eerste ‘klimmetje’ breide lunch, borrel en/of diner. Een fijne hippe
van de rit. Dan begin je meteen goed!
plek met een uitstekende menukaart. Je vindt
hier vooral veel jongeren die de afgelopen jaren
in Zuidwest Utrecht zijn komen wonen - net als
PARK TRANSWIJK
De wandelingen gaan ook vaak door Park ikzelf. De inrichting is een combinatie van de jaTranswijk. Een groen park in de stad is ren 30-stijl van de huisjes en een moderne look.
altijd een publiekstrekker natuurlijk en daarom Je hebt perfect uitzicht op de Rooseveltboulekan-ie niet op mijn lijstje ontbreken. Je kunt er vard en het Amsterdam-Rijnkanaal.
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BROUWERIJ DE KROMME HARING
Hou je van speciaalbier dat net even anders is bijvoorbeeld even bij de kinderboerderij naar de
dan wat je gewend bent? Dan is Brouwerij De
Kromme Haring ook iets voor jou! Er worden
regelmatig nieuwe bieren gemaakt en die kun je
natuurlijk proeven in het café bij de brouwerij óf
kopen en meenemen naar huis (of je doet beide,
dat kan natuurlijk ook ).De bieren komen
in blikken met vrolijk ontwikkelde tekeningen
erop, waar ik altijd ook extra vrolijk van word.
In de brouwerij liggen veel bordspellen, dus ga
de strijd aan onder het genot van een heerlijk
biertje.
2
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TEKST LAURA VERVAART FOTO MANON SAS
KATES COLUMN

Dogfulness
Soms hè, soms moet ik als
hond gewoon mijn poot
stijfhouden. Want die baasjes zo nu en dan... De hele dag
maar bezig, achter die tikdingen
waar soms ook andere mensen in zitten, waar ik niets van snap, want hoe kun je nou elkaars kont ruiken als je in een machine zit, en als ze
er niet mee bezig zijn, dan zijn ze nog druk bezig
met dingen die totaal niet belangrijk zijn.
Kijk, zoals ik het zie. Het leven bestaat maar uit een
paar dingen die echt belangrijk zijn. Als allereerste
een warm huisje om in te wonen waar ook een lekker
bakje eten en een bak water voor me klaarstaan. Ik
heb ook geleefd zonder dat huis en dat was echt verschrikkelijk. Ik ben dan ook heel blij dat ik weer een
warm huisje heb en altijd brokjes om te eten.
Daarna is het belangrijk dat er iemand is die me
wil aaien en aandacht wil geven. Een bedje voor me
maakt, een dekentje over me heen legt als het koud is
en me vasthoudt als ik bang ben voor het onweer of
vuurwerk. Ik heb dat allemaal en ik kan mijn baasje
troosten als zij bang is voor iets. Eigenlijk heb ik nu
alles wat een hond zich maar kan wensen.
Daarna komen de dingen die baasjes vaak lijken te
vergeten, maar juist een leven zo ontzettend mooi maken. Lekker op mijn rug in het zonnetje liggen of bij
de vijver in het park zitten en kijken naar alle vogels
in het water. Dan begint mijn baasje te roepen, dat ik
door moet lopen of trekt aan mijn riem, maar ik hou
mijn poot stijf. Ik ga echt nog niet meteen mee. Nog
even van het uitzicht genieten.
Laatst ook, toen hadden we heerlijk lui gewandeld
in het park. Rustig aan naar de kinderboerderij, daar
omheen, langs het grote veld, overal gesnuffeld, met
vriendjes gelopen. En toen ineens waren we bij het
stoplicht en mijn vriendjes gingen de andere kant uit
naar hun huis. Mijn baasje kreeg ineens haast. Nou,
niet hoor. Ik ben wel meegelopen, maar de zon scheen
ook heel fijn. We liepen langs een plekje – vlakbij de
voordeur – waar de zon echt perfect op scheen. Ik ben
gaan liggen in dat zonnetje. Baasje begon weer te roepen, dat ik binnen moest komen. Ineens kreeg mijn
baasje het door en kwam naast me zitten. Baasje snapte het ineens, het zonnetje is geweldig, op de grond
zitten is helemaal niet zo erg en de rest kan nog eventjes wachten.
Ik heb mijn baasje een heel belangrijke les geleerd:
dogfulness. Nu is nu en later komt later. Ik snap dat
baasjes soms ook hard moeten werken, maar vijf minuten in de zon liggen relaxen, kan eigenlijk iedere
dag wel. Dan kun je nog steeds alles doen, maar hondjes en baasjes worden er ook heel gelukkig van. Van
maar vijf minuten dogfulness.

Kate neemt haar baasje, Laura Vervaart, een paar keer per dag mee uit wandelen in Transwijk en doet daar voor de Zuidwester verslag van.
DE ZUIDWESTER
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De lange nasleep van een

explosie!
TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD

TEKST MAURICE HENGEVELD

Door menigeen is het alweer vergeten en voor
velen inmiddels een gesloten boek. Direct betrokken bewoners zijn echter nog altijd niet
klaar met de nasleep van de explosie in hun
portiek vorig jaar juli. ‘Zoiets gaat niet in je
koude kleren zitten!’ Hoe staat het er eigenlijk
voor?

onvoldoende reden tot vervolging en maakte
locoburgemeester Lot van Hooijdonk bekend
dat zij een woning in het flatgebouw voor drie
maanden had gesloten. Een nieuwe gerichte actie op de betreffende woning kon niet worden
uitgesloten, maar het waarom daarvan werd niet
toegelicht. Wel bleek dat een en ander verband
hield met de kans dat de actie specifiek gericht
was tegen een bewoner die bekend is bij politie
en justitie. Eventuele herhaling zou tot risico’s
voor de bewoners, buren en omstanders kunnen
leiden volgens Van Hooijdonk destijds en zij
onderstreepte nadrukkelijk dat de zaak het belang van ‘een stevige aanpak van ondermijnende
criminaliteit’ duidelijk maakte, ook in Utrecht!
Voor bewoners betekende het dat ze weer terug
konden keren naar hun woning, ook al waren
er bij hen nog veel vragen en onduidelijkheden.

aan hotelkosten niet langer te vergoeden. Er was
gezorgd voor tijdelijk onderdak totdat de woningen weer afgesloten konden worden en het
was volgens de corporatie aan bewoners zelf om
verdere alternatieven te vinden als men zich nog
niet veilig voelde.

GOEDE INFORMATIE ESSENTIEEL
Bewoners voelden zich daarmee destijds genegeerd in hun vragen, gevoelens en angsten!
Want wat doet het met je als midden in de nacht
je portiek ontploft? En is het dan aan je verhuurder om naast tijdelijk onderdak en (nood)
reparaties hulp te bieden voor je gevoelens van
angst. Als dan ook de de veiligheid van de constructie ter discussie staat worden die gevoelens
alleen maar versterkt. Niet iedereen heeft de
luxe of de mogelijkheden om dan te verhuizen,
maar in ieder geval één familie deed dat wel. Het
NIET IEDEREEN TEVREDEN
is ons echter helaas niet gelukt met hen contact
Terugkeer van bewoners vond plaats nadat Bo- te leggen om meer te horen over de achtergronEx (nood)reparaties had verricht aan bescha- den. Wie er verantwoordelijk is voor informatie
digde (voor)deuren. Niet iedereen voelde zich en aanspreekpunt bij vragen, lijkt ons essentieel
daarmee echter voldoende veilig in de eigen in een kwestie als deze.
woning en een aantal bewoners had graag nog
wat langer in het hotel verbleven. Velen hadden Vanzelfsprekend is Bo-Ex aanspreekbaar voor
de schrik nog behoorlijk in de benen en wisten vragen over de woningen via klantenservice@
toen niet wat ze wel of niet konden verwachten boex.nl of (030) 282 78 88 en de wijkagenten
en of ze goed, duidelijk of volledig waren geïn- voor vragen over veiligheid via 0900- 8844.
formeerd door betrokken instanties. Ook bleek
niet iedereen tevreden over de veiligheid van
KANS OP HERHALING?
de constructie, want uit onderzoek bleek dat er
Korte tijd later kwam via de media naar buiten sprake was van betonrot. Bo-Ex gaf zowel richdat de verdachte al weer was vrijgelaten wegens ting getroffen bewoners als in de media echter
SCHADE EN PANIEK
Eind juli vorig jaar was er in de lokale media
volop aandacht voor de explosie die in de nacht
van 25 op 26 juli rond half drie plaatsvond in
een portiek aan de Alexander de Grotelaan. Een
enorme ravage was het gevolg en meerdere woningen raakten zwaar beschadigd. Niet iedereen
was thuis ten tijde van de explosie, maar acht van
de dertien woningen werden ontruimd en verschillende gezinnen geëvacueerd en opgevangen in het Van der Valk hotel aan de Winthontlaan. Naast flinke materiële schade veroorzaakte
de explosie vanzelfsprekend ook enorme paniek
onder flatbewoners en in de directe omgeving.
Niemand had ook maar enig idee wat er precies
aan de hand was. Was er sprake van baldadigheid of van een gerichte actie? Bewoners wilden in de media alleen anoniem reageren uit
angst voor mogelijk nieuwe acties of ‘aanslagen’.
Al vrij snel werd door de politie een 26-jarige
Utrechter aangehouden op verdenking van betrokkenheid.
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Plannen voor een nieuw cultuurhuis in Merwede
TEKST MAURICE HENGEVELD

Het is al even bekend, maar Stichting Kunst en
Cultuur Kanaal30 is uitgekozen om het nieuwe wijkcultuurhuis in Utrecht Zuidwest te
ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan. Dat besloot het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders (B&W)
op advies van een onafhankelijke commissie.
Daarmee is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor deze plek als ‘open culturele
huiskamer’ waar makers en bewoners samenkomen.
TOEVOEGING OP HET AANBOD
De bestaande wijk- en jongerencultuurhuizen
zorgen met hun acht verschillende locaties voor
activiteiten op het gebied van cultuur dichtbij
bewoners. Zie daarover onder andere ons eerdere artikel over BOKS Jongerencultuurhuis aan
de Peltlaan op Kanaleneiland. Het zijn belangrijke plekken voor culturele activiteiten, ontspanning, ontmoeting en talentontwikkeling,
die ervoor zorgen dat meer mensen met kunst
en cultuur in aanraking komen, er enthousiast
over raken en eraan meedoen of er zelf mee aan
de slag gaan. Je kunt er ook optreden, exposeren, voorstellingen bezoeken en lessen volgen.
Ze hebben een positieve invloed op de leefomgeving en zorgen ervoor dat mensen zich thuis
voelen in de stad. In dit deel van de stad is nog
geen wijkcultuurhuis en het plan van Stichting
Kunst & Cultuur Kanaal30 moet dan ook worden gezien als een toevoeging op het bestaande
aanbod.
VISIE EN AANLOOP
Wij spraken Annemieke Leeuwangh (coach/ad-

viseur op het gebied van loopbaan/persoonlijke
ontwikkeling en mede-initiator van Kanaal30)
en artistiek leider/theatermaker Annemiek
Zwierenga (van onder andere het impresariaat
voor jeugdtheater ‘STT Produkties’ en medeoprichter van Jeugdtheater aan het Kanaal bij
Kanaal30). Hoe kwamen zij tot hun ideeën en
wat valt er te verwachten in de aanloop naar
wat nu nog tijdelijk Merwede030 heet? Annemiek: “De oproep van de gemeente voor plannenmakers kwam via diverse kanalen bij ons
terecht. Wij zijn hier in Merwede al enige tijd
bezig met kunst en cultuur, onder andere in de
vorm van Jeugdtheater aan het Kanaal, het jaarlijkse Winterwinkelen en zomerevenementen.
Dat geeft veel energie en versterkt het beeld als
creatieve Merwedekanaalzone! Om actief bij te
dragen aan het aantrekkelijk en levendig maken
van dit gebied in wording en middels kunst en
cultuur van betekenis te zijn voor buurtgenoten,
is al in 2018 de Stichting Kunst & Cultuur
Kanaal30 opgericht. Het is onze missie om een
positieve bijdrage te leveren aan dit gebied en
de stad, zoveel mogelijk mensen in aanraking te
laten komen met (de waarde van) kunst en cultuur en een verbindende rol te vervullen. Vanuit
die visie zijn we ingestapt op de oproep voor een
nieuw cultuurhuis.”
PLACEMAKING AL GESTART
Annemieke: “Inmiddels is de locatie al bekend
en zijn we met alle daarbij betrokken partijen
bezig om na te denken over de invulling. Het
toekomstige plein, waar nu VechtclubXL ligt en
waar in de toekomst ook Menu (het voormalige
fietsendepot) aan zal grenzen, gaat een groene
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invulling krijgen als wijkplein, dus dat is in veel
opzichten een geweldige plek voor ons. Hoewel
de aanvankelijke opleverdatum (al) in 2024 zou
zijn is daarover nu nog wat onzekerheid. Onze
exploitatie- en subsidieperiode loopt echter wel
van 2024 tot 2028. We zijn in de aanloop daar
naartoe wel vast bezig met het opzetten van nieuwe programmering, zoals een muziekprogramma bij Kanaal30 en Café Keet en de voortzetting
van onze Jeugdtheatervoorstellingen, voor jong
én oud trouwens, met aansluitend de knutseltafels als doe-, maak- en ontmoetingsplek voor
iedereen. Heel Utrecht Zuidwest is onze doelgroep en we zoeken samenwerking met zowel
andere cultuurhuizen, het onderwijs en bewoners. Onze placemaking is nu voornamelijk
gericht op Merwede zelf en de aangrenzende
wijken, maar zal verderop in de tijd breder worden, ook vanwege de uitgebreide mogelijkheden
op onze locatie. Van theaterzaal, tot muziek- en
AV-studio tot atelierruimte tot horeca.”
“De artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van Stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 en hun ervaring
met samenwerking met organisaties en makers
uit de omgeving is ontzettend waardevol”, gaf
cultuurwethouder Anke Klein eerder te kennen.
De adviescommissie was onder de indruk van
de visie, ambitie en ondernemingslust binnen
Kanaal30, voortgekomen uit het makersmilieu
in Merwede. Wij zijn ook onder de indruk, dus
graag volgen we (ook) hier de ontwikkelingen
rond het nieuwe cultuurhuis, want dat is een bijzonder mooie aanvulling op het culturele aanbod in de wijk en de stad.

FEBRUARI 2022

5

WIJKBUREAU ZUIDWEST
Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht
deelt iedere editie leuk en
belangrijk nieuws voor de wijk.

Vijf nieuwe mini-biebs
in de wijk
TEKST HANNAH JANSEN WĲKBUREAU ZUIDWEST

VIJF NIEUWE MINI-BIEBS IN DE WIJK
Vrijdag 28 januari was de feestelijke opening van het eerste mini-bibliotheekkastje in
Kanaleneiland, een initiatief van Stichting Asha
met veel andere partners in de wijk. Kanaleneiland krijgt er in totaal vijf nieuwe mini-biebs
bij. En dat is goed nieuws, want lang niet voor
ieder kind is lezen vanzelfsprekend. Met een
mini-bieb voor de deur wordt een boek pakken
veel makkelijker. De boeken die er in staan zijn
gratis geleverd door de bibliotheek Utrecht. Zie
je zo’n kastje? Pak dus vooral een boek of leg er
zelf één in terug. De kastjes zijn geadopteerd
door enthousiaste bewoners die ze verzorgen.
Het initiatief werd financieel gesteund vanuit
het Initiatievenfonds. De eerste mini-bieb vind
je bij het Krachtstation, de tweede is in februari
geopend bij de Da Costaschool.
TERUGBLIK ONTMOETING ADENAUERLAAN
Op 15 januari kwamen bewoners, politie en gemeente samen op de Adenauerlaan om te praten over de herinrichting van de straat en ervaringen over het wonen. Er waren bewoners
aanwezig die er al vijftig jaar wonen én bewoners die er pas twee weken wonen. We presenteerden tekeningen van de herinrichting die als
het goed is in april – mei wordt opgepakt. Met
een mooie opkomst van ongeveer veertig bewoners en verschillende afgevaardigden van politie
en gemeente werd het door meerdere mensen
ervaren als een waardevolle ontmoeting, zeker
voor herhaling vatbaar dus.
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WIJKWANDELING MET HANS-PETER
Wil jij Kanaleneiland ontdekken of juist beter leren kennen? Ga mee op een gratis wijkwandeling door Kanaleneiland. Bewoner en
Kanaleneilandkenner Hans-Peter Lassche
neemt je mee door de wijk en laat je een
aantal leuke en interessante plekken zien. De
wandeling duurt twee uur in totaal en deelname
is gratis.
•
•
•
•
•

Wanneer? Donderdag 10 maart en
donderdag 24 maart 15.30-17.30 uur.
Kosten? Gratis
Startlocatie: voor wijkbureau Zuidwest,
Al Masoedilaan 188
Hoeveel? Maximaal 15 deelnemers.
Bij genoeg interesse gaan we meer
wijkwandelingen organiseren.
Aanmelden? Stuur een mail naar:
zuidwest@utrecht.nl en vermeld datum en
aantal deelnemers.

HOUD DE EENDJES GEZOND
Wist je dat brood of andere voedselresten voeren aan eenden en andere vogels niet goed is
voor ze? Ze worden dan namelijk sneller ziek.
Brood of andere voedselresten op straat trekt
ook ratten aan. Gooi daarom voedselresten niet
buiten, maar altijd in de gft-bak.

WIJKBUREAU ZUIDWEST
zuidwest@utrecht.nl of via: 14 030
Al-Masoedilaan 188
Loket op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
ivm de coronamaatregelen.
Per mail en telefoon van 9.00- 17.00 uur.

DE ZUIDWESTER

“Het prachtige uitzicht
vanuit mijn woonkamer
over de Beneluxlaan naar
Park Transwijk. Dat daar af
en toe eens een wat luidruchtig festival is neem ik
op de koop toe!”

Al 57 jaar woonachtig op Kanaleneiland!

Agnes Stekelenburg vertelt
TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO MANON SAS

Als je al zo’n 57 jaar op Kanaleneiland woont
dan heb je best het een en ander te vertellen.
Agnes Stekelenburg deelt graag wat ervaringen met ons. Waar woonde ze zoal en wat zag
ze in de loop der jaren veranderen? We zoeken haar op in haar huidige woning aan de
Livingstonelaan, op de bovenste verdieping
van één van de vierhooghoogflats. Daar woont
ze inmiddels al weer twee jaar naar volle
tevredenheid.

en de hoogbouw huur. Ik was twaalf ongeveer
en vanaf de Stanleylaan fietste ik met verschillende klasgenoten naar school. Bij slecht weer
gingen we met buslijn 7, altijd gezellig!”. Een
aantal jaren later verhuisde Agnes nog een keer
met haar ouders mee naar een vierkamerflat aan
de Livingstonelaan 404. “Dat moet rond 1970
geweest zijn, ik was toen achttien. Uiteindelijk
ging ik op mezelf wonen en verhuisde ik van de
vierhoogflat naar een tweekamerwoning in de
tienhoogflat iets verderop aan de Livingstonelaan 526. Niet ver bij mijn ouders vandaan dus
en dat voelde prima. Van daar verhuisde ik later weer terug naar een driekamerkoopwoning
in de vierhoogflat en twee jaar terug dus naar
een vierkamerwoning in dezelfde flat aan de
Livingstonelaan. Trouw aan Kanaleneiland
Zuid kun je dus wel zeggen en trouw ook aan de
Livingstonelaan.”

Ze mag dan gepensioneerd zijn inmiddels, stilzitten doet de 69-jarige Agnes alles behalve. “Ik
ben als vrijwilligster actief bij het St. Antonius
Ziekenhuis als waakmaatje en bij de DomShop
als winkelmedewerker. Daarnaast doe ik nog
het nodige voor de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad.” Tot haar pensioen werkte Agnes
veertig jaar bij de NS, haar laatste baan was managementassistent bij NedTrain, de technische
afdeling van de NS. “Misschien heet dat inmid- VAN ACHTERSTAND NAAR VERBETERINGEN
dels wel anders, maar dat doet er voor dit ver- Het feit dat Agnes altijd op Kanaleneiland is
haal niet zo veel toe!”
blijven wonen heeft voor een groot deel te maken met de vrienden en kennissen die ze had en
TROUW AAN KANALENEILAND ZUID
heeft. Veel daarvan wonen in de buurt of zijn
Van 1964 tot en met 1970 bezocht Agnes het Dr. verbonden aan initiatieven en bezigheden in de
F.H. de Bruijne Lyceum aan de Utrechtse Ko- buurt. “Zo was ik redelijk actief voor de Triumningsbergerstraat achter de Leidseweg in Lom- fatorkerk aan de Marco Pololaan en de Lucasbok. Ze was toen nog woonachtig aan de Aal- kerk aan de Bernadottelaan. De Lucaskerk is er
bersestraat in de Staatsliedenbuurt (voorheen inmiddels niet meer, maar veel wijkbewoners
Staatsliedenkwartier) en met haar ouders mee gingen daar naartoe.” Die kerk werd in 1961 geverhuisde ze van daar naar een koopwoning bouwd voor de toen nog in aanbouw zijn de wijk
aan de Stanleylaan op Kanaleneiland Zuid. “Het Kanaleneiland, maar in de decennia die volgden
betrof een eengezinswoning met een voor- en was er sprake van zowel ontkerkelijking als van
achtertuin. Rond de 27.000 gulden was destijds verandering van de bevolkingssamenstelling
de aanschafprijs en dat was héél wat in die da- en dus werd hij in 1985 alweer afgebroken. De
gen. De laagbouw was destijds allemaal koop Triumfatorkerk werd 10 jaar geleden verkocht.
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“Uiteindelijk verhuisden veel wijkbewoners
naar Nieuwegein (de groeikern van toen) en
Lunetten”, vervolgt Agnes. “Na een periode van
verloedering en veel achterstand in beheer en
onderhoud van de openbare ruimtes, maar ook
van veel flatgebouwen, is er de laatste jaren sprake van veel wijkvernieuwingsplannen, wijkverbeteringen, renovaties en groot onderhoud. Dat
is prettig voor de wijk en de bewoners.”
PRACHTIG UITZICHT NAAR PARK TRANSWIJK
Hoewel tevreden als trouwe Kanaleneilander
heeft ook Agnes natuurlijk best wel eens ergernissen, zoals al het afval en grofvuil op veel
plaatsen in de wijk. Dat is erg jammer en er zou
wat Agnes betreft meer aandacht voor moeten
zijn, zowel vanuit bewoners als vanuit de gemeente. En de (onder)verhuur van koopflats is
voor veel bewoners een ergernis, want daarbij
gaat het vaak om tijdelijke bewoners en die zijn
niet altijd heel erg betrokken bij de buurt of bij
hun buren. Blij is ze daarentegen met de uitstekende gezondheidszorg in de wijk, zoals het Gezondheidscentrum Kanaleneiland aan de Bernadottelaan, waar veel disciplines bij elkaar zijn
ondergebracht. Zelf kom ik daar bij dr. Danhof
als ik iets heb en ik ben vol lof over haar, haar
omgang met patiënten en de tijd die ze ook bij
drukte voor je vrijmaakt.” En tot slot noemt Agnes: “Het prachtige uitzicht vanuit mijn woonkamer over de Beneluxlaan naar Park Transwijk.
Dat daar af en toe eens een wat luidruchtig festival is neem ik op de koop toe!” Alles bij elkaar
een tevreden wijkbewoonster, leuk. Daar zijn er
vast meer van!
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Een pittige wijk

Drie wijkagenten over hun keuze voor Kanaleneiland en Transwijk
TEKST HANS-PETER LASSCHE

Tuncay Aykan (Kanaleneiland Noord), Bert Schaafsma (Transwijk) en Jaron Groenhart (Kanaleneiland Zuid)

Sinds oktober is het team van wijkagenten
voor Kanaleneiland en Transwijk weer op
volle sterkte. Wij spraken met drie van hen,
te weten Bert Schaafsma (Transwijk), Tuncay Aykan (Kanaleneiland Noord) en Jaron
Groenhart (Kanaleneiland Zuid).
Alle drie hebben bewust voor de wijk gekozen.
Kanaleneiland en Transwijk zijn uitdagende
wijken, en daarom gewild bij veel agenten. Tuncay werkt al sinds 2007, met een onderbreking
van een jaar op bureau Paardenveld, op bureau
Marco Pololaan. Sinds 2021 als wijkagent in
Noord. Jaron werkt sinds 2017 op bureau Marco
Pololaan, sinds 2019 als wijkagent in Zuid. Bert
heeft, een korte periode tijdens zijn opleiding
daargelaten, altijd in het ‘buitengebied’ gewerkt,
de laatste jaren in Zeist. Hij is sinds 2021 wijkagent in Transwijk.
UITDAGINGEN
Tuncay noemt Kanaleneiland een pittige wijk.
“Kanaleneiland heeft me altijd getrokken vanwege de dynamiek, de diversiteit. Spannende
en leuke meldingen, iedere dag nieuwe uitdagingen. Ik heb ook het gevoel dat we hier echt
een verschil kunnen maken. Allemaal redenen
waarom ik juist hier zo graag wijkagent wilde
worden.” Jaron heeft vergelijkbare redenen om
in de wijk te werken.
Na vijf jaar Zeist was Bert wel toe aan nieuwe
uitdaging. “Ik word graag geprikkeld en uitge-

daagd en toen er een aantal vacatures voor wijk- LUISTEREN
agenten in Kanaleneiland en Transwijk voorbij- Misschien geen gebruikelijke procedure, maar
kwamen, heb ik niet geaarzeld.”
Jaron is positief. “De politie wil graag onderdeel
zijn van de netwerken in de wijken. Dan is het
Dat de functie van wijkagent alhier populair is niet zo’n rare gedachte om de wijk ook af en toe
onder politiemensen blijkt wel uit het feit dat het binnen te laten in de organisatie.” Bert is het
aantal sollicitanten groot was. Er was daarom daar geheel mee eens: “Als politie luisteren wij
een stevige sollicitatiecommissie samengesteld naar wat de wijk nodig heeft. Omar is een van de
met één bijzonder lid, namelijk Omar Berkane, mensen die weten wat de wijk nodig heeft. Hij
wijkbewoner en een van de mensen achter het kijkt met zijn eigen blijk naar de kandidaten.”
OntwikkelcentrumUtrecht. Omar kent de wijk
en hij kent, vanuit zijn werk bij het Ontwikkel- Tuncay kent de wijk al heel lang; Jaron en Bert
centrum, de probleemjongeren.
hebben zich beiden van te voren verdiept in de
wijk. De wijk kent meer dan genoeg problemen,
maar er is ook veel positiefs gaande. Dat trok
hen beiden aan. Jaron daarover: “Ik hou van een
wijk met uitdagingen, maar als er geen perspectief zou zijn, geen gevoel dat er stappen worden
gezet, dan zou ik wellicht minder enthousiast
zijn geweest. Als ik de verhalen over de wijk
hoorde uit de periode voordat ik hier kwam en
ik zie de situatie nu, dan is er een enorme verbetering.”
Voor Bert geldt hetzelfde: “Ik heb me, voor ik
ging solliciteren, verdiept in de geschiedenis van
de wijk en heb de verhalen gehoord over hoe de
wijk er twintig jaar geleden voor stond. Dan
staat de wijk er nu zoveel beter voor.”

“Kanaleneiland heeft me
altijd getrokken vanwege
de dynamiek, de diversiteit.
Spannende en leuke
meldingen, iedere dag
nieuwe uitdagingen. Ik
heb ook het gevoel dat we
hier echt een verschil
kunnen maken.”

GROOT NIEUWS
Dat de wijk hen echt aan het hart gaat blijkt

FOTO MANON SAS
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UITZENDING DOCUMENTAIRE
‘DE MENS HOEFT NIET TE LIJDEN’
BERICHTEN UIT KANALENEILAND.
Op zaterdag 26 februari 2022 gaat/ging om
21.00 uur de documentaire ‘De mens hoeft
niet te lijden’ in première bij RTV Utrecht.
De documentaire vertelt het verhaal van een
veranderend Kanaleneiland. In de jaren ’50
gebouwd als een symbool van naoorlogse
wederopbouw, in de jaren ’70 in verval geraakt en sinds het begin van deze eeuw begonnen aan een wederopstanding.
Documentairemaker Ed Spil sprak een jaar
lang met oud- en nieuwkomers in de wijk. Het
leverde interessante televisie op rond actuele
thema’s als gentrificatie en diversiteit in een
prachtwijk. Oud-bewoners halen herinneringen op, en de nieuwkomers zoeken er hun
eigen weg naar een toekomst. Zeer relevant
in tijden van gemeenteraadsverkiezingen. De
film toont ook de ruimtelijke kwaliteit van de
wijk, met de Prins Clausbrug en het Amsterdam-Rijnkanaal als visuele metaforen voor
het oude en het nieuwe Kanaleneiland.

ook wel uit het feit dat ze zich er alle drie aan
storen dat de buitenwereld meteen staat de wijzen als er iets misgaat, maar dat er veel minder
aandacht is voor de positieve ontwikkelingen.
“De rellen aan de Rijnbaan waren meteen groot
nieuws, maar kijk ook eens naar de positieve
ontwikkelingen”, zegt Tuncay. “Voorheen was er
veel agressie, ook richting politie. Je moest vaak
met meerdere mensen naar een melding. Er zijn
veel inhaalslagen gemaakt. We hebben de wijk
naar ons toegetrokken, de samenwerking met
zowel betrokken bewoners als met partners in
de wijk - het wijkbureau, JOU, de buurtvaders,
de moskeeën, om er een paar te noemen - is heel
veel beter geworden.”
Jaron herkent dit beeld maar al te goed, zelfs tijdens de rellen aan de Rijnbaan. “De buurt stond
op. Wij vinden hier wat van. Mensen spraken
zelf de jeugd aan, jongeren die overigens voor
het grootste deel niet uit de wijk kwamen. De
tweede dag kwamen buitenstaanders er ook niet
meer in. ‘Woon jij in de wijk? Nee? OK, wegwezen.’ Prachtig om te zien hoe de bewoners hun
verantwoordelijkheid pakten.”

RENOVATIES
De politie draagt ongetwijfeld bij aan de verbeteringen in de wijk, maar de wijkagenten willen
zeker niet alleen de eer opeisen. Jaron noemt als
voorbeeld de renovaties. “Wat mooi is, willen
mensen mooi houden. Als het allemaal een grote rotzooi is, waarom zou je dan je best doen?
Nu spreken mensen eerder anderen op hun gedrag aan.”
Tuncay vult aan: “Vuil op straat draagt bij aan
een gevoel van onveiligheid. We zien tegenwoordig dat mensen illegaal gedumpt afval eerder melden en het wordt ook eerder opgehaald,
al zullen er ook mensen zijn die vinden dat het
nog niet snel genoeg gaat. Melden is ook veel
makkelijker gemaakt.”
Hij ziet nog een extra pluspunt van de renovaties: “Er wonen nu ook mensen op de begane
grond van de flats. Vroeger waren dat allemaal
blinde muren. Het lugubere is weg. Mensen
voelen zich veiliger als ze daar lopen.”

Voor Bert, als wijkagent voor Transwijk, maakt
het een groot verschil dat de tippelzone dicht
Ook Bert zou graag wat meer aandacht zien is, maar ook daar blijft volgens hem genoeg te
voor mooie dingen in de wijk. “Het is wel jam- doen. “Transwijk heeft veel jeugd. Dat levert
mer dat je, als het om Transwijk en Kanalenei- meldingen op, overlast. Veel jongeren die met
land gaat, steeds moet uitleggen dat het om een lachgas achter het stuur stappen en een aanrijkleine groep overlastveroorzakers gaat, terwijl ding veroorzaken of die in portieken samendat ergens anders vanzelfsprekend is. Er ligt scholen. Sinds een klein jaar kent Utrecht een
een vergrootglas op. Ik heb ook de andere kant lachgasverbod, dus we kunnen een stuk beter
leren kennen. Ik heb op veel plekken gewerkt, handhaven.”
maar als ik zie hoeveel mensen hier bij de wijk
betrokken zijn. Als er dingen geregeld moeten Al met al vinden onze wijkagenten Kanaleneiworden, bijvoorbeeld voor de jeugd, dan zijn er land en Transwijk prachtige wijken om te weraltijd mensen beschikbaar. Dat heb ik tot nu toe ken. Genoeg werk om het leven een beetje spannergens zo gezien. Er wordt zoveel gefaciliteerd. nend te houden, maar vooral ook veel positieve
Men staat naast de jeugd.”
ontwikkelingen om optimistisch te blijven.

DE ZUIDWESTER									

Voor meer informatie:
info@uindewijk.nl of 06-4714 0457.

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!
Het Goudhaantje opent op Kanaleneiland
Voor veel mensen al bekend waarschijnlijk,
maar we melden het hier toch nog maar even.
Sinds medio november vorig jaar is aan het
van Starkenborghof 11, direct naast Winkelcentrum Nova, een tweede vestiging geopend
van Het Goudhaantje, halal grilled chicken.
Voorheen zat de voor velen vertrouwde Vis
specialist daar, maar die is eerder al opgeheven. In Utrecht is Het Goudhaantje al langere
tijd actief en een begrip bij velen. Eerst op de
Utrechtse bazaar in Vleuten en Papendorp
en de laatste jaren in Overvecht. Inmiddels
is vanwege de populariteit dus ook een vestiging op Kanaleneiland geopend, maar het
succes beperkt zich niet alleen tot Utrecht.
Ook elders in het land én in België groeit de
formule met diverse vestigingen. Van luxe belegde broodjes en salades tot heerlijke vleesen visgerechten, maar Het Goudhaantje is
gespecialiseerd in alle soorten kip en grillvlees. Dus zeer zeker een bezoek waard! De
vestiging op Kanaleneiland is zeven dagen
per week geopend van 12.00 tot 20.00 uur en
nu al populair.
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’t Ruilhaventje

De Werkwinkel Zuidwest

succesvol van start bij Kanaal30

Hulp voor wie werk/opleiding zoekt!

Juni vorig jaar al is bij Kanaal30 aan de Kanaalweg langs het Merwedekanaal Kinderkledingruilpunt ‘t Ruilhaventje gestart. Ouders kunnen
hier kosteloos te klein geworden kinderkleding ruilen voor een grotere
maat: duurzaam en circulair. Inmiddels heeft ’t Ruilhaventje al de nodige ruildagen achter de rug en breidt de groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers zich snel uit. Tijd voor een kennismaking!

In navolging van Overvecht heeft de Werkwinkel afgelopen november
de deuren op twee nieuwe locaties geopend voor bewoners uit Kanaleneiland, Rivieren- en Dichterswijk: Werkwinkel Zuidwest. Wie op
zoek is naar passend werk, vrijwilligerswerk of een leuke opleiding kan
er terecht om zijn/haar kansen te vergroten. De Werkwinkel denkt mee
en kijkt wat er mogelijk is. Iedereen is welkom!

Initiatiefnemer van ’t Ruilhaventje is Yvonne Pools, zelf woonachtig in Rivierenwijk. Eind vorig jaar leerde zij wijkkrant De Zuidwester kennen en
wij dus ook Yvonne. Iets te laat helaas voor de Recycle Sint speelgoedruilmarkt, afgelopen 21 november ter voorbereiding op de feestdagen, maar
kennismaken leek ons sowieso een goed idee. ’t Ruilhaventje is onder normale omstandigheden namelijk iedere derde zondag van de maand van
11.00 tot 13.00 uur geopend, tenzij dat op een feestdag valt. De beschikbare voorraad per maat en/of geslacht verschilt per ruildag en is uiteraard
afhankelijk van wat er die dag wordt aangeboden én/of meegenomen. Alleen kleding inleveren mag natuurlijk ook! Op eerdere edities vorig jaar
werd maar liefst 120 en 80 kilo kleding van de afvalberg gered! Het initiatief draait volledig op vrijwilligers en zonder winstoogmerk. Om toch wat
budget te hebben voor kosten als inrichting, kledinghangertjes, flyers en
dergelijke wordt iedere bezoeker een bijdrage gevraagd van zo’n 20 tot 50
cent. Bezoekers met een u-pas zijn daarvan vrijgesteld en kunnen tevens
maximaal vijf kleertjes ophalen zonder daarvoor iets in te leveren.

De Werkwinkel is gevestigd in het Krachtstation aan de Amerikalaan.
Linda Timmermans geeft als projectleider graag wat uitleg over de ins en
outs. “Wij voegen de kennis en ervaring van alle relevante organisaties op
het gebied van werk en het zoeken naar werk samen en helpen mensen
op weg in wat voor hen dikwijls een woud aan informatie is”, begint Linda
enthousiast haar verhaal. “Voor mensen op zoek naar passend werk of een
leuke opleiding is het vaak lastig om daarover relevante info te vinden.
Waar staan vacatures? Hoe solliciteer ik of hoe stel ik een curriculum vitae
(cv) op? Welke opleidingsinstanties of opleidingen zijn er en welke kansen bieden die opleidingen mij op de arbeidsmarkt? Daarover is verspreid
over het internet veel informatie te vinden en hulp bij het gericht zoeken
is vaak welkom.”

Alles bij elkaar een bijzonder mooi initiatief, maar hoe is Yvonne Pools ertoe gekomen om hiermee te starten? “Vergelijkbare initiatieven uit andere
Utrechtse buurten bleken al enige tijd succesvol te functioneren en tegemoet te komen aan een grote behoefte. Ik werkte zelf twee jaar als vrijwilliger bij zo’n ruilpunt in Pijlsweerd, maar in mijn eigen buurt miste ik een
dergelijk initiatief en dus heb ik aangeklopt bij het Initiatievenfonds voor
een bijdrage in de voorbereidingskosten. De locatie werd ons kosteloos
aangeboden door Kanaal30, wat natuurlijk geweldig is. We kijken of we
die samenwerking verder kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met aanvullende jeugdtheatervoorstellingen. En er is druk gewerkt aan het vergroten
van de naamsbekendheid, onder andere met een eigen Facebookpagina
en wat aandacht in wijkmagazines en lokale krantjes zoals de Rivier-Dichter. Hopelijk groeit ons initiatief snel nog verder. Wie ons en onze activiteiten wil volgen kan dat doen via www.facebook.com/Ruilhaventje.
Ook daar zijn we behoorlijk actief!”
RUILHAVENTJE
Iedere derde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 geopend
Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht
www.facebook.com/Ruilhaventje
ruilhaventje@gmail.com
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“Ervaringen tot nu toe leren dat veel mensen met een brede vraag bij ons
binnenwandelen”, vult collega Loes aan. “Zij zoeken werk en hulp bij het
te volgen traject. Wat daarbij wel opvalt is dat veel van onze bezoekers een
klein netwerk hebben en dikwijls ook een achterstand op digitaal gebied.
Het gaat dan ook niet altijd om het vinden van passend werk op dat moment, maar bijvoorbeeld om hulp bij de te bewandelen weg!” De Werkwinkel moet gezien worden als een neutraal en onafhankelijk initiatief dat
niet zozeer nieuw is, maar wel een plek waar alles samenkomt, dichtbij
de mensen. “Fijn dus als mensen gewoon eens komen binnenwandelen
voor een kennismaking en een kopje koffie”, besluit Linda. “Niks moet natuurlijk, maar wij denken graag vrijblijvend met iedereen mee! Hopelijk
kunnen we hier later nog eens vertellen hoe het loopt.”
WERKWINKEL ZUIDWEST (NIEUW!)
zuidwest@werkwinkelsutrecht.nl
www.werkwinkelsutrecht.n
Krachtstation
Amerikalaan 199
3526 VD Utrecht
Open inloop:
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur
Donderdag van 13.00 tot 16.30 uur

DE ZUIDWESTER

St-Gregorius College
naar Nieuw Welgelegen in Transwijk
Het hing al even in de lucht maar is inmiddels definitief gecommuniceerd door het
St-Gregorius College zelf. De deels vrije
school en deels Descartes (HAVO/VWO)
verhuist naar Nieuw Welgelegen aan de
Grebbeberglaan in Transwijk.

Weg grijs, hallo groen!

Buren vergroenen samen 14 schuurdaken
in Transwijk Zuid

TEKST EN FOTO ELLY POSTHUMUS

Twee Turkse tortelduiven pikken met hun snavel tussen de plantjes. Een paar meter verderop doet een stel vinken hetzelfde. Sinds kort
kijken mijn buren en ik vanuit onze woonkamer, slaapkamer of thuiskantoor uit over
weilandjes vol leven. We lieten onze veertien
kale grijze schuurdaken bedekken met een
groendak. Transwijk Zuid is in één keer 122
vierkante meter groener.
BREIN BLIJ MET GROEN
Een groendak heeft heel wat voordelen. De
planten helpen bij het opvangen van regen. Het
is goed voor de biodiversiteit in de stad. Insecten
zoals vlinders, bijen en springstaarten vinden
er eten, een schuilplaats of leggen er eitjes. Begroeide daken zorgen in hete zomers voor meer
koelte in de stad dan kale daken. Het water dat
uit de plantjes verdampt, koelt de lucht. Maar
niet alleen het klimaat en de natuur worden blij
van meer groen. Ik en mijn buren ook. Zelfs een
klein beetje groen doet al wonderen, blijkt uit
verschillende onderzoeken. Met uitzicht op een
dak waar plantjes op groeien, voel je je emotioneel sterker dan als je uitkijkt op een dak met bitumen of grind. Je kunt je ook beter concentreren. Veertig seconden naar een groen dak kijken
is al genoeg voor een concentratieboost, ontdekten psychologen van de Universiteit Melbourne
in Australië. Bovendien is het aantrekkelijk en
prettig om naar te kijken. Mensen zijn zelfs bereid meer te betalen voor een huis dat uitkijkt op
een groendak, zagen onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven in 2021.

De groendakaanlegger geeft ons bovendien flinke korting omdat hij in één keer veertien daken
kan leggen. En als klap op de vuurpijl kijk ik nu
niet alleen op mijn eigen groendak uit, maar
ook op dat van vier anderen. Daar word ik extra
blij van. En mijn buren ook. ‘Vanaf de eerste dag
zie ik al meer vogels dan voorheen op de daken,
mailt mijn buurvrouw. ‘Ik kan niet wachten tot
het in het voorjaar gaat groeien en bloeien. Maar
ook nu ben ik al super blij met het groene uitzicht vanuit de woonkamer.’

Nu zijn naast de twee sporthallen en ruimten voor diverse gebruikers, drie scholen in
het complex gehuisvest, te weten het Globe
College, UniC en X11. Het Globe College
verhuist op termijn naar (deels) nieuwbouw
aan de Bontekoelaan en ook de andere twee
scholen krijgen een nieuwe locatie. Alle
ruimte die daarmee beschikbaar komt, is
voor het Gregorius. De exacte verhuisdatum
is nog niet bekend want er start eerst nog een
flinke verbouwing aan de indeling en ruimtes zodat het goed aansluit bij het aangeboden onderwijs. Volgens de plannen zal het
Gregorius uiterlijk augustus 2023 verhuizen
naar het nieuwe gebouw.
Met de aanstaande verhuizing van het Gregorius College naar Nieuw Welgelegen wordt
de school buren van het bureau van PCOU
Willibrord scholengroep. Op de tweede verdieping van het gebouw waar het Gregorius
wordt gehuisvest, komt een kantoorruimte beschikbaar voor de medewerkers van
de scholengroep, die nu aan de Atoomweg
werken.

SAMEN GEEFT VOORDEEL
Meer dan genoeg reden om wat planten op het
dak van je schuur, huis of uitbouw te planten dus.
Maar waarom zou ik alleen mijn eigen schuur
vergroenen? Samen met een groen minnende
buurvrouw bel ik bij de ruim zestig huizen in
onze buurt aan. Dertien buurtgenoten zien zo’n
plantendak ook wel zitten. Zoiets samen doen
heeft heel wat voordelen. De gemeente Utrecht
geeft subsidie op een groendak als je meer dan
tien vierkante meter aanlegt. Je kunt de subsidie voor al die daken in één keer aanvragen.
DE ZUIDWESTER									
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Lokale politiek gaat ook over jouw wijk!

Gemeenteraadsverkiezingen
woensdag 16 maart
TEKST MAURICE HENGEVELD EN NICOLE NIBBERING

We kondigden het in de vorige editie van De
Zuidwester al aan, er zijn op woensdag 16
maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in
het te volgen en te toetsen beleid binnen de gemeente. Beleid dat ons allemaal aangaat over
zaken als betaalbare huur- en koopwoningen,
duurzame afvalverwerking en veiligheid op
straat. Maar welke visies hebben lokale partijen en wat zeggen hun partijprogramma’s
eigenlijk over jouw wijk of buurt?
Welke partijen doen er mee? Ken je ze? En zo
ja hoe of waardoor? Hebben ze wat betekend
of gaan ze wat betekenen voor de wijk of buurt
waarin jij woont? En zo ja, wat dan? Wat vinden zij belangrijk? Wij bekeken een aantal verkiezingsprogramma’s en vroegen diverse lokale
politici/gemeenteraadsleden naar hun visie op
de actuele ontwikkelingen op/in Kanaleneiland,
Transwijk en de Merwedekanaalzone. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 eindigden
GroenLinks, D66 en DENK op plaats 1, 2 en 3
in Utrecht Zuidwest. Of dat nog zo zal zijn moet
blijken, maar belangrijk om in ieder geval deze
partijen naar hun mening te vragen. Ook andere partijen wilden echter wel wat kwijt over de
lokale politiek.
THUIS BIJ GROENLINKS
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks
Utrecht heet ‘Utrecht. Thuis voor iedereen’ en
heeft als speerpunten betaalbaar wonen, een sociale inclusieve stad en een duurzame toekomst.
Maar liefst 69 pagina’s vrij algemene programmapunten rond de benoemde thema’s en vrij
weinig wijk- of buurtspecifieke kwesties. Wel
wordt nadrukkelijk gepleit voor het leggen van
contact door middel van diverse rolmodellen,
mentoren en ervaringsdeskundigen die positieve voorbeelden zijn in de buurt. Buurtvaders,
-moeders en -jongeren voorkomen onrust door
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ze Stad. Groei voor alle Utrechters’. Net als bij
GroenLinks veel algemeen geldende programmapunten voor een bruisende, kansrijke, groene, groeiende, gezonde, veilige, democratische,
investerende stad. Weinig concrete ideeën voor
wijkgericht beleid of aanpak van specifieke
wijkkwesties of –problematiek. Wel specifiek is
de partij over het toegankelijk(er) maken van
cultuur in alle wijken en het betrekken van inwoners bij de invulling daarvan. De aankondiging van plannen voor een Jongerencultuurhuis
in Merwede (deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone) is daar een voorbeeld van. Er zijn volgens D66 nog te veel groepen in de stad die niet
vinden wat ze zoeken en wijken waar niet zoveel te beleven is. En al op 18 februari 2020 was
het fractievoorzitter Susanne Schilderman, zelf
wijkbewoner, die op Twitter aangaf zich te wilJulia Kleinrensink, fractievoorzitter GroenLinks len inzetten voor een opknapbeurt van de openUtrecht, is als bewoner van Kanaleneiland trots bare ruimte in Overvecht en op Kanaleneiland,
op de initiatieven van en voor wijkbewoners in waar veel geld voor wordt vrijgemaakt.
Zuidwest, zoals het Krachtstation, het Huis van
Vrede en de Stadsbrug. “Ik geniet van wat de Susanne: “Wonen in Zuidwest is heerlijk en
wijk te bieden heeft: wandelen langs het kanaal heeft vooral door al het water als wijk van
waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, de soms Utrecht haar eigen karakter. De kades van het
nog onontdekte horecazaken, de speelplekken Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal
voor kinderen. GroenLinks wil de mooie mix zijn mijn lievelingsplaatsen om te wandelen en
in Zuidwest behouden. Betaalbaar wonen staat sporten. De straten in Zuidwest zijn echter wel
voorop. We willen de verkoop van sociale huur aan een grote opknapbeurt toe. Wij willen dat
stoppen. We zorgen voor ruimhartige armoe- juist de mensen die hier wonen invloed kunnen
deregelingen. De ontwikkeling van Merwede uitoefenen op hoe hun straat er uit moet komen
zorgt voor meer scholen, sport en cultuur. Zo te zien. Er is veel ruimte om meer speeltuinen,
profiteert de hele wijk. We zetten ons in voor groen en fietsenstallingen toe te voegen. De komeer groen, bijvoorbeeld in park Transwijk en mende jaren moeten de straten veiliger, groener
een groen rondje stadseiland met wandel- en en mooier worden. Wij gaan er voor zorgen dat
sportroutes. Zo zorgen we voor een thuis voor u daar zelf over kan beslissen.”
iedereen.”
DENK: UTRECHT IS VAN ONS ALLEMAAL
Ook DENK Utrecht was in 2018, net als GroenDE AMBITIEUZE STAD VAN D66
Ook D66 Utrecht begon haar campagne voor Links en D66, populair in Zuidwest. De partij
de gemeenteraadsverkiezingen al vorig jaar komt dan ook geregeld in beeld als buurtbewomet het verkiezingsprogramma ‘De Ambitieu- ners zich niet gehoord voelen door de gemeente

buurtgenoten aan te spreken op hun gedrag op
straat. Contact tussen wijkbewoners over wat er
speelt in de buurt kan gevoelens van onveiligheid wegnemen. Daarom wil GroenLinks investeren in bewonersoverleg en ook de inzet van
wijkagenten wordt daarbij als belangrijk onderdeel gezien. Dat beamen de wijkagenten (elders
in deze krant) ook zelf.

“De ontwikkeling van
Merwede zorgt voor meer
scholen, sport en cultuur.
Zo profiteert de hele wijk”
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of organisaties die bepalend zijn in hun leven.
Het verkiezingsprogramma voor 2018 van de
lokale fractie heette ‘Utrecht is van ons allemaal’
en begon met de vragen. Wordt jouw Utrecht
rechtvaardiger, eerlijker en gelijkwaardiger?
DENK gaf daarbij aan op te komen voor de
meest kwetsbare groepen en zich in het bijzonder te richten op wijken als Overvecht en Kanaleneiland in de bestrijding van werkloosheid
en het wegwerken van achterstanden op het
gebied van welzijn en veiligheid. De partij pleit
voor een intensieve(re) samenwerking tussen
sleutelfiguren in de wijk(en), zoals wijkagenten, betrokken bewoners en buurtteam- en/of
wijkraadsleden voor een beter zicht op specifieke buurtkwesties en –problematiek. Ook het
stimuleren van bedrijvigheid in wijken waar de
werkloosheid het hoogst is, zoals Kanaleneiland
verdient aandacht volgens DENK Utrecht.
Ismail El Abassi, raadslid voor DENK Utrecht:
“Het eerste wat er in mij op komt als ik denk
aan de wijk Zuidwest is het saamhorigheidsgevoel dat in de hele wijk aanwezig is. Bewoners
staan bijvoorbeeld altijd klaar om elkaar een
handje te helpen wanneer dit nodig is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het vertalen van brieven,
huiswerkbegeleiding en voedselbanken. DENK
zal zich de aankomende vier jaar hard maken
tegen kansenongelijkheid en pleiten voor meer
werkgelegenheid en toegankelijke zorg. Wij zullen ons verzetten tegen het slopen en verkopen
van sociale huurwoningen. Daarnaast gaan we
volop inzetten op de bouw van de meer betaalbare woningen en willen we woningen verduurzamen om de energiekosten te verminderen. En
DENK zal zich blijven inzetten tegen de plannen
om betaald parkeren in te voeren in Zuidwest.”

“Bewoners staan altijd
klaar om elkaar een handje
te helpen wanneer dit
nodig is”
PVDA: DE STAD WEER VOOR IEDEREEN
‘De stad weer voor iedereen’ heet het verkiezingsprogramma van de PvdA Utrecht. Daarin
een focus op dezelfde thema’s als bij andere partijen: goed werk, betaalbaar wonen, duurzaam
en groen, opgroeien en onderwijs, gezondheid
en welzijn, veiligheid, diversiteit, mobiliteit,
sport en cultuur, participatie en financiële keuzes. Onder het hoofdstuk betaalbare volkshuisvesting wordt wonen in leefbare buurten, extra
investeren in wijken en buurten en de aanpak
van winkelcentra met te weinig aanloop specifiek vermeld, evenals het betrekken van buurtbewoners daarbij. Ook de inzet op meer wijkagenten waar dat nodig is en het maken van
een veiligheids- en preventieplan per wijk komt
voorbij. En net als andere partijen heeft ook de
PvdA participatie hoog in het vaandel. Bewoners informeren en betrekken.
Kristina van der Molen, wijkbewoner en kandidaatraadslid PvdA Utrecht: “Bijzonder is de liefde die bewoners voelen voor hun buurt en hoe
veel bewoners zich inzetten voor hun omgeving.
Dit zag je bij de inzet van de buurtvaders rond
Oud en Nieuw en het schoonmaakinitiatief dat
we pas op Kanaleneiland Noord zijn gestart. Het
bruist hier van de energie en dat maakt mij een
trotse bewoner. De PvdA wil ervoor zorgen dat
Utrecht, en dus ook Zuidwest, weer van ieder-
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een wordt. Betaalbare woningen voor jong én
oud, aanpak van de openbare ruimte en er moet
meer geïnvesteerd worden in het jongerenwerk.
Tenslotte stoppen we met de onzinnige regels en
controles binnen de bijstand. Geen boetes meer
voor een gemiste afspraak.”
UTREGS: STADSBELANG UTRECHT
‘Simpel, duidelijk en Utregs’, dat is waar Stadsbelang Utrecht voor staat. Fractievoorzitter en
raadslid Cees Bos benaderde ons zelf begin oktober vorig jaar al met de vraag of wij als wijkkrant ook ruimte bieden voor politieke bijdrages. Binnen zijn visie op wijkgerichte politiek
staan thema’s als trots, eigen verantwoordelijkheid, kansen krijgen en kansen pakken centraal.
Cees: “Ik heb ontelbare herinneringen aan
Zuidwest Utrecht. Ik zie mezelf als klein kind
in de verkeerstuin. Ik zie een picknick met mijn
eerste vriendinnetje, een eerste kusje in park
Transwijk. Ik zie mezelf videospelletjes kijken
bij de Kijkshop. Ik zie mezelf doosjes vouwen
bij Kartonnagefabriek Miedema. Ik zie toepen
bij Jerrol Boyd op de Trumanlaan. Ik zie de geboorte van mijn kinderen in het Oudenrijn Ziekenhuis en zo nog vele andere herinneringen. Ik
zie ook de toekomst en nieuwe herinneringen,
die gemaakt gaan worden door mezelf en andere Utrechters de wijk. Stadsbelang Utrecht wil
zich de komende vier jaar inzetten voor de leefbaarheid in Zuidwest Utrecht en voorkomen dat
die gaat lijden onder de enorme geplande hoeveelheid inwoners van de Merwedekanaalzone.”
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Huurders Eisenhowerflat in de kou!
TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD

Een opmerkelijk verhaal over de moeilijke positie van huurders binnen het traject van woningrenovatie en/of groot onderhoud bereikte
ons via een aantal bewoners van een flat aan de
Eisenhowerlaan op Kanaleneiland Noord. De
communicatie door verhuurder Heimstaden
verdient volgens hen geen schoonheidsprijs
en er lijkt sprake van gentrificatie! Bewoners
vertellen hoe zij een en ander ervaren.

de woningen geen berging hebben”, licht Ramon
toe. “Bewoners die tegen het ‘openen’ van de
huidige loggia’s/serres zijn besloten daarom een
bewonersenquête te houden en van de 73 appartementen blijken er 41 tegen het ‘openen’ te zijn.
Van de huidige huurders hebben de meesten die
open balkons in het verleden zelfs nooit meegemaakt!” In een toegezonden plan van aanpak
wordt echter melding gemaakt van het feit dat
bewoners positief tegenover de plannen staan.
Het kan soms behoorlijk lastig zijn om als huur- Ramon: “Dat klopt dus maar ten dele. Ons is
der je verhaal te doen en serieus gehoord te zelfs helemaal niet gevraagd hoe wij tegenover
worden door je verhuurder! Dat bleek voor een de plannen staan. Niet bij de (voor)besprekingen
flinke groep bewoners aan de Eisenhowerlaan met de bewonerscommissie en ook niet daarna,
20 t/m 178 toen in april 2020 werd aangekon- niet door Heimstaden of het architectenbureau
digd dat hun flat zal worden ‘verduurzaamd’. (bij het plan van aanpak in de vergunningaanBewoner Ramon van Heijs: “In eerste instantie vraag). Notulen van de betreffende besprekingoed nieuws natuurlijk. De werkzaamheden gen werden door ons opgevraagd, maar zonder
stonden gespecificeerd in een brief van verhuur- succes.”
der Heimstaden en het Amsterdamse bouw-,
renovatie- en onderhoudsbedrijf Biltz van ok- Contact leggen met Heimstaden verloopt voltober 2020. Daarin wordt melding gemaakt van gens bewoners allesbehalve vlotjes. Ramon: “Rezaken als vervanging van kozijnen, dakisolatie, acties blijven uit, laten (te) lang op zich wachten
gevelbeplating, vernieuwing en modernisering of voldoen niet aan de verwachting. Veel huurvan de entree met intercom. Zaken waar nie- ders voelen zich in de kou gezet, want wat kun je
mand tegen is.” Ook het ‘aanpassen’ van de bal- als de verhuurder je niet serieus lijkt te nemen?
kons staat in de betreffende brief vermeld, maar Over de recente opening van een vestiging in
gaandeweg het proces blijkt daarover in de com- Groningen stuurde Heimstaden ons wél bericht,
municatie en de lijst van renovatiepunten en/ terwijl wij zaten te wachten op antwoord op vraof groot onderhoud toch wat onduidelijkheid gen over de geplande renovatie.” Op de Eisente ontstaan. De gesloten balkons/loggia’s/serres howerlaan staan twee tienhoog- flats, waarvan
zullen namelijk ‘geopend’ worden. Volgens de de één met open balkons en de ander met gebewoners vooral een financiële beslissing van sloten balkons. In de zuidelijk gelegen flat met
Heimstaden.
open balkons werd november vorig jaar via zowel www.pararius.nl als via www.123wonen.nl
Nadat de flats in 1966 werden opgeleverd met hetzelfde gestoffeerde driekamerappartement
open balkons zijn deze in de flat waar het hier van 77 m2 te huur aangeboden voor 1.450,00
om gaat in 1986, door de toenmalige eigenaar, euro per maand. Pittige prijzen! Gaan na verafgesloten. “Voor veel bewoners biedt de afge- duurzaming van woningen van Heimstaden de
sloten ruimte mogelijkheden voor opslag omdat huurprijzen ook naar een dergelijk niveau? Het
14
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transformeren van normale appartementen in
‘luxe micro-appartementen’ tegen een veel hogere huur is volgens Heimstaden nooit de inzet,
zo blijkt uit de website, maar voor bewoners is
niets zeker!
De betreffende flat was ooit eigendom van Vestia, dat negen jaar geleden bijna ten onder ging
aan een groot financieel schandaal. Daarna
werd het gebouw eigendom van het van origine Duitse Patrizia Wohnmodul met kantoor in
onder andere Amsterdam en sinds ongeveer
twee jaar is de flat eigendom van het Scandinavische Heimstaden. Voor huurders niet altijd
overzichtelijk en bij renovatie ook niet altijd als
positief ervaren. Begin januari ontvingen bewoners een brief van Heimstaden met het aanbod om indien gewenst kosteloos een eventuele
verhuizing te regelen (mits binnen drie maanden aangevraagd!). Veel bewoners zagen dat
als een soort “oprotpremie” en ook de gedachte
aan gentrificatie (wijkvernieuwing gericht op
een welvarender bewonersgroep) wordt door
veel bewoners gedeeld. Zij zijn van mening dat
Heimstaden geld zag in dit pand. De prijs van
een gerenoveerd appartement is nu 1.300 euro
exclusief 180 euro servicekosten. Rijkelijk veel
voor starters en tweeverdieners, maar dat lijkt
dus wel de nieuwe doelgroep. Oudere bewoners ervaren dat niet heel positief en daar heeft
Heimstaden volgens hen weinig oog voor.
Ramon: “Eind vorig jaar werd door bewoners
dan ook een advocaat ingeschakeld om alle relevante stukken boven water te krijgen via de consultanten van Biltz of Heimstaden. Dat bracht
echter geen verbetering in de zaak!” Afwachten
hoe het nu verder gaat dus voor bewoners en
hopen op het beste!
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SPORTPAGINA
TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO MANON SAS

Voetbal leeft weer
op Sportpark Papendorp!

Je moet ‘even’ de Prins Clausbrug oversteken en dan ligt links beneden
het Sportpark Papendorp. Daar wordt al enige tijd intensief gewerkt
aan de start en opbouw van SV Utrecht United als nieuwe voetbalvereniging. We vroegen twee van de initiatiefnemers naar de stand van
zaken.
‘Een (bruisend) sportpark voor iedereen, waar bewoners vanuit de omliggende wijken kunnen sporten en bewegen in een veilige omgeving met
een zelfstandige vitale hoofdgebruiker.’ Dat was het vertrekpunt van de
vereniging Sport Utrecht voor de toekomst van Sportpark Papendorp.
Maart vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat er een nieuwe voetbalvereniging is gevonden voor gebruik van de velden op het sportpark. Die
velden werden al geruime tijd niet meer gebruikt omdat SVA Papendorp
(voorheen Magreb ’90), de voetbalclub die er eerder zat, door de KNVB
werd geroyeerd. Sindsdien was de gemeente op zoek naar een nieuwe vereniging en die is gevonden in SV Utrecht United, dat met ingang van het
seizoen 2021-2022 nog beperkt in competitieverband speelt. Er zijn inmiddels drie teams, waarvan één jonger dan twaalf, één jonger dan achttien en een vriendenteam van twintigers, studenten en starters. Ook zijn
er al wat vrouwelijke spelers actief, hopelijk een snel groeiende groep.
Initiatiefnemers zijn Hocein S’touti, Rahma El Hannoufi, Fatiha Imoula, die samen met Vincent Diepstraten al geruime tijd bezig zijn om SV
Utrecht United van de grond te krijgen. Vincent Diepstraten was eerder
betrokken als onder meer leider en bestuurslid bij Zwaluwen Utrecht 1911
en JSV. Rahma El Hannoufi en Fatiha Imola (zie foto rechtsboven) zijn als
vrouwelijke initiatiefnemers opvallend, omdat voetbal toch overwegend
als mannenwereld wordt gezien. Leuk dus om juist hen eens te vragen om
ons bij te praten. Juni 2021 vond de oprichtingsvergadering plaats, kort
daarna de ondertekening van stukken bij de notaris en in september de
officiële start van SV Utrecht United op het sportpark. Eind november
kwam wethouder Maarten van Ooijen op bezoek om zijn complimenten
en trots uit te spreken over wat er tot dan toe was neergezet. ‘Op naar een
mooie toekomst!’ gaf hij mee. Wat is er tot nu toe precies bereikt?

Gezond eten
en bewegen
met een maatje
voor uw kind
en het gezin

SAMEN WERKEN

AAN GEZONDHEID

Rahma El Hannoufi was het die als fervent voetballiefhebber uit Maarssen
eerder probeerde om bij SVA Papendorp het meiden-/vrouwenvoetbal
van de grond te krijgen, maar dat wilde niet lukken. Zij werd door Sport
Utrecht gevraagd om een rol te pakken bij de oprichting, totstandkoming
en groei van SV Utrecht United en zij betrok Fatiha Imola uit Kanaleneiland daarbij voor de financiële zaken. Rahma: “Het moet allemaal nog
verder uitgroeien uiteraard en daarvoor moeten we nog campagne voeren
voor het aantrekken van jonge teams. Nu zijn er nog ‘slechts’ drie teams,
maar al wel meer leden die onder andere hier trainen en spelen.” Rahma
en Fatiha Imola zien graag het aantal teams en leden groeien, maar zouden ook graag een breder aanbod van activiteiten ontwikkelen en faciliteren op het sportpark. Fatiha: “Nu liggen de velden er overdag vaak verlaten bij. Bedrijven uit de buurt zouden hier bijvoorbeeld sportactiviteiten
voor hun personeel kunnen organiseren en aanbieden. We zijn op zoek
naar een gezonde mix van spelers, activiteiten én vrijwilligers voor de begeleiding daarvan. We willen graag een plek zijn voor iedereen, lid of geen
lid, die graag wil sporten.” Een aanwinst voor Zuidwest en Leidsche Rijn
denken wij, dus hopelijk slagen de dames in hun missie!
MEER WETEN?
www.svutrechtunited.nl
Sportpark Papendorp
Tirionlaan 3
Utrecht
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SPORTEN GEZOND ETEN ZELFVERTROUWEN
Meer weten? Heeft u vragen?
Wilt u graag een maatje voor uw kind?
Wij staan u graag te woord.
Email: voorzitter@balancebuddy.nu
Telefoon: +31 6 36503466
www.balancebuddy.nu

www.balancebuddy.nu

FEBRUARI 2022

15

Boekennieuws

TEKST ERICA VAN HALL MEDEWERKER DE BIBLIOTHEEK UTRECHT

Echte democratie: vrijheid, gelijkheid
en onzekerheid
(Jan-Werner Müller)

We zijn allemaal burgers. We zijn niet allemaal voetballers, rappers of barista’s, maar burgers
zijn we wel. Zo begint het boek En nou mag ik even! Op 16 maart 2022 vinden er in heel Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ik ga altijd stemmen, gebruik dan verschillende stemhulpen om mij te informeren over de standpunten van politieke partijen, wat vind
ik belangrijk. Maar het is elke keer weer knap ingewikkeld, voor onderwerp 1 heeft partij A de
voorkeur, voor onderwerp 2 partij B, enzovoorts.
Tijd om mij meer te verdiepen in de lokale politiek en onze democratie. Ik nam een stapeltje
boeken mee naar huis en begon met En nou mag ik even! Dit boek van Menno Hurenkamp en
Evelien Tonkens is een ideale introductie voor dat wat samen leven mogelijk maakt: burgerschap.
Wat betekent het om in een democratisch land te leven? Wat betekent stemrecht als je het met
geen enkele partij echt eens bent? Burgerschap ontstaat niet vanzelf schrijven de auteurs. Het is
niet zoals verliefdheid, die je zomaar kan overvallen. Of zoals het weer, dat je nu eenmaal moet
ondergaan. Burgerschap vraagt een hoop werk van alle betrokkenen. Je maakt je burgerschap zelf,
dag in dag uit. Elke ontmoeting met een medeburger gebeurt lokaal, recht voor je neus, en dan
komt het erop aan. Hoe ga je om met mensen die volkomen anders denken dan jij? Is het voor de
samenleving voldoende wanneer we elkaar niet in de haren vliegen, of is er meer nodig? Een zeer
helder boek dat stemt tot nadenken. Een aanrader!
Een volgend boek uit de stapel is Gemeente in de genen: tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland. Democratie begint bij de gemeente. Daar ligt de bron van burgerschap, zeker
in Nederland, zo schrijven Wim Voermans en Geerten Waling. Hier is de burger al eeuwenlang
eigenaar van de lokale democratie. Van wie is de lokale democratie?
De conclusie van de auteurs is dat een gemeente van oudsher eigendom is van burgers en inwoners,
maar dat dat eigenaarschap bedreigd wordt: we schieten te ver door naar de gemeente vóór de burgers en gaan te veel voorbij aan de gemeente ván de burgers. Gemeenten zijn bezig technocratische
projecten te worden waarmee lokale democratie wordt uitgehold; effectiviteit en efficiency winnen
het van inclusiviteit.
Ook de andere vier boeken las ik met veel interesse en ik leerde meer over democratie en politiek.
Ik begrijp dat een gebrek aan kennis over lokale onderwerpen, standpunten en partijen voor veel
mensen een reden is om niet te gaan stemmen. Maar de lokale democratie wordt gemaakt door
ons, de inwoners van Utrecht. Het is van belang dat je je stem laat horen!
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