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In deze krant o.a.
Verkiezingen komen eraan!

Afval opruimen is gezellig

Werkwinkel bestaat één jaar!

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: INFO@ZUIDWESTERUTRECHT.NL

REDACTIONEEL 

Zoals altijd is wijknieuws uit Kanalen- 
eiland, Transwijk en de Merwedekanaal-
zone wel te vinden, maar lastiger is het om 
betrokken redactieleden te vinden die een 
bijdrage over gebeurtenissen of ontwikke-
lingen in hun straat of buurt willen verzor-
gen. Of buurtbewoners die De Zuidwester 
in Transwijk willen bezorgen. 
Zo nam eind 2022 Erica van Hall van 
de Bibliotheek Kanaleneiland na vijf 
jaar actieve betrokkenheid afscheid als  
redactielid en coördinator van de bezor-
ging. Onze dank voor haar rol is enorm,  
echter vind maar eens nieuwe redactie- 
leden. Mocht je dit nou lezen en denken 
‘dat is wat voor mij’, meld je dan gerust. En 
dat mag natuurlijk ook als je een onder-
werp voor ons weet. Deze editie is geluk-
kig wel weer goed gevuld met gevarieerde  
bijdrages, dus heel veel leesplezier en op 
naar het voorjaar!            
         
Maurice Hengeveld
Hoofdredacteur     

GRATIS
NIEUWS OVER 
JOUW WIJK

FOTO PATRICK KOOT

Kijk ook online! 
www.zuidwesterutrecht.nl



DE ZUIDWESTER         FEBRUARI  2023          32       FEBRUARI  2023      DE ZUIDWESTER

KATES COLUMN

De dag voordat alle 
baasjes twee dagen niet 
hoeven te werken, gaan we altijd naar de 
markt. Dat is niet zo ver lopen vanaf huis. Naar 
de tram, dan oversteken, dan langs de winkel 
die naar lekkere vis ruikt waar ik nooit in de 
plas mag rollen en dan ietsjes door. En dan zijn 
we er. Het liefste loop ik verder over de stoep 
langs de bushalte, omdat er altijd kippenbotjes 
te vinden zijn, maar nu gaan we boodschappen 
doen. Of dat zegt Mijn Mens altijd. 

Ik snap helemaal niets van de dingen die ze 
koopt. Ze zegt dat het eten is, maar volgens mij is 
dat helemaal niet zo. Het zijn ballen in allemaal 
kleuren, oranje of rood met geel met een steeltje 
eraan, maar daar mag ik niet mee spelen. Speel-
maatje Rico op het veld, die helemaal gek is op 
ballen, zegt ook dat het eten is en eet het zelfs op 
en vindt het ook nog lekker, maar ik niet hoor. 
Ik vind het maar rare dingen. Fruit noemt Mijn 
Mens het en ze zegt dat het goed voor haar is. 
Nou ja, ze is wel vrolijk en maakt hele lange wan-
delingen, dus dat zal wel kloppen dan of zoiets. 
De mevrouw daar is wel aardig en ik wil vaak on-
derdoor lopen om een aai te halen, maar dat mag 
dan weer niet. Zo flauw! 

Wel zijn er altijd heel veel mensen en sommigen 
vinden me denk ik een beetje eng. Dat snap ik 
zelf niet zo goed, want ik ben heel erg lief hoor, 
maar Mens zegt dat het niet erg is. Minimensen 
vinden me soms ook eng trouwens, zeker als ik 
heel lief kijk als ze een koekje in hun handen heb-
ben. Dat is wel lekker trouwens, veel lekkerder 
dan de ballen van de boodschappen. 

Vaak gaan we ook nog naar de andere kant. Daar 
hebben zulke rare dingen! Bladeren, rare, niet 
ronde ballen met aarde er op die ze aar-dappels 
noemt? Ik snap niet dat iemand die dingen wil 
eten. Baaaaaaaaaahhhh!!!!! Nee, er zijn drie plek-
ken waar ze wel allemaal lekkere dingen hebben, 
maar daar komen we nooit. Er is een plek met 
kaas, een plek met eieren en melk en een plek 
met vis. Dat is tenminste echt lekker eten! 

Ik snap Mijn Mens niet hoor. Ze eet maar rare 
dingen en slaat dat weer over. Hoe dan ook snap 
ik haar niet, ze zegt dat ze helemaal geen vlees 
eet en ve-ga-tie-rier is. Ik weet niet precies wat 
dat is, maar ze laat het lekkerste altijd staan. Ach, 
zolang ik maar wel mijn brokjes en andere lekke-
re dingen krijg, vind ik alles best. Ook dat ze rare 
bladeren en ballen eet. 

Vijf vragen aan
Emma Rosendal

TEKST LAURA VERVAART  FOTO KATE EN MARKT  MANON SAS

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

1 WAAROM BEN JE IN IN TRANSWIJK  
KOMEN WONEN?
“De belangrijkste reden was dat er hier plek 
was voor mij. Want het was niet heel makkelijk 
om nieuwe woonruimte te vinden. Daarnaast 
was ik er ook wel toe aan dat het wat rustiger 
was rond mijn huis, in plaats van waar ik eerst 
woonde in het centrum met allemaal luidruch-
tige studenten om me heen, dat heb ik nu niet. 
Waar ik nu woon, daar vond ik de sfeer meteen 
heel goed. We reden de straat in om bij het huis 
te gaan kijken, en ik dacht meteen: het is hier 
heel gezellig.”

2 WAT WAS JE EERSTE INDRUK VAN DE WIJK 
EN HOE BEVALT HET NU?
“Ik voelde me meteen welkom door de bewo-
ners in de wijk. Er gebeurt hier best wel veel, 
we wonen boven een aantal kapperszaken en 
we hebben een leuk plantsoen met een fontein 
erbij. Ik denk niet dat er heel veel mensen in 

Utrecht zijn met zo’n relatief open uitzicht in 
de stad. Vorige week was ik bij de kapper onder 
mijn huis. Die begon ook helemaal te vertellen 
over hoe blij ze was dat ze hier tien jaar gele-
den was komen wonen en hoe gezellig het is. 
En zo’n beetje iedereen die je spreekt die hier 
woont, zegt: ‘Er gebeurt genoeg, je zit dichtbij 
de stad, maar niet in de stad.’ Ik vind het leuk 
dat iedereen zo blij is om hier te wonen.”

3 WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN ZUIDWEST 
UTRECHT?
“Ik loop vaak een lunch-rondje in park Trans-
wijk. Het is best wel groot, maar volgens mij is 
het nog niet het optimale seizoen voor dit park. 
In de lente wordt het vast nog beter. Maar dit is 
wel de plek waar ik het meeste ben. Verder heb 
ik nog niet heel veel gezien van de wijk. 
Ik vind de plek bij de Kromme Haring trouwens 
ook wel erg leuk om te komen, dat is al een tijd-
je terug maar wel leuk om naartoe te gaan.”

4ALS JE IETS ZOU MOGEN VERANDEREN IN 
DE WIJK, WAT ZOU DAT DAN ZIJN?
“Hmmm, ik zou nog wel wat meer aan groen 
willen. Ik heb voor mijn deur de fontein en wat 
gras. Maar ik zou wel meer struiken en boom-
pjes willen zien, zodat het echt wat groener 
wordt.”

5WAT ZOU JE AAN DE BEWONERS WILLEN 
MEEGEVEN?
“Ik wil wel een shout out doen naar de biblio-
theek op Kanaleneiland. Want ik ben nog ge-
wend aan de bieb op de Neude en ik heb daar 
nog reserveringen uitstaan. Maar hier op Kana-
leneiland hebben ze ook heel veel en de sfeer 
is fijn en gezellig. Er zijn ook allemaal mensen 
bezig met huiswerk, je hebt echt een huiskamer-
gevoel. Een bibliotheekabonnement is tegelij-
kertijd ook een goede besparingstip.”

TEKST NICOLE NIBBERING  

‘Ik voelde me 
meteen welkom 
door de bewoners 
in de wijk’

In deze rubriek stellen we iedere  
editie van De Zuidwester vijf vragen 
aan een van de bewoners van Kana-
leneiland, Transwijk of de Merwede-
kaalzone. Deze keer is dat een van de 
nieuwste bewoners van Transwijk: 
Emma Rosendal.

Naar de markt op 
Kanaleneiland!
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VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS
De vraag blijft hoe je bewoners betrekt bij on-
derwerpen die de hele wijk aangaan zoals ver-
duurzaming. Amina is al jaren de spil in buur-
tacties zoals het opruimen van straatvuil. “Drie 
jaar geleden kreeg ik meer energie voor de ener-
gietransitie, vooral door Debberah Ten Velt-
huis en Nathan Rozema van Labyrinth,” vertelt 
Amina. Ze begeleidt ook moeders en vaders in 
Kanaleneiland. Opleidingsinstituut Stichting 
Technotrend zag kans om zo samen met Ami-
na bewoners te bereiken. “Als we goed begrijpen 
wat een schone omgeving betekent voor de ge-
zondheid, gaan we meer letten op bijvoorbeeld 
afval of energiegebruik. We hebben er allemaal 
mee te maken en kunnen van invloed zijn,” ver-
telt Amina.

“We hebben er allemaal mee te 
maken en kunnen van invloed zijn”

In november startte Amina met Rianne en Jen-
ny Senhorst van Milieucentrum Utrecht met 
het programma over energie, groen en afval. In 
januari was de eerste les over energiebesparing. 
Met een spel leerden de moeders en vaders be-
grippen kennen en hoe de energierekening in 
elkaar steekt. Ze krijgen eerst les en geven dan 
zelf de lessen aan buurtgenoten. Amina: “De 
deelnemers zijn actieve wijkbewoners. Zij vin-

den het belangrijk om van betekenis te zijn en 
kunnen niet wachten tot zij hun medebewoners 
kunnen gaan trainen.”

ENERGIEKLUSSERS IN ACTIE
“Energie-U wil helpen met verduurzamen, zoals 
met de klusopleiding. Buurtbewoners worden 
opgeleid tot Energieklussers en kunnen elkaar 
helpen,” aldus Rianne. Klussers krijgen gereed-
schap, materialen en flyers met energie bespaar-
tips. Rianne: “RondomDom heeft hiervoor iso-
leermateriaal gedoneerd.” Vervolgens gaan ze 
met z’n tweeën op pad met de Energiebox vol 
met energiebesparende producten. Naast het in-
stalleren van LED-lampen, brievenbusborstels, 
radiatorfolie en waterbesparende douchekop, 
gaan Energieklussers met de bewoner in ge-
sprek over energieverbruik en energierekening. 
Ze kunnen zelfs energielekken opsporen.

“Buurtbewoners worden opgeleid 
tot Energieklussers en kunnen 
elkaar helpen”

In Overvecht hebben dertig vrijwillige Energie-
klussers gezinnen geholpen die bij de Voedsel-
bank komen. Zij waren al Energieambassadeur 
bij Energie-U, of kwamen van wijkorganisatie De 
Klopvaart of de katholieke kerk. Rianne: “Voor 

Kanaleneiland zijn we op zoek naar klussers en 
bewoners die een klusser op bezoek willen. Ook 
kunnen mensen met een afstand tot de arbeids-
markt als Energieklusser aan het werk en verder 
groeien met uitzicht op een baan.” Eind februari 
start de nieuwe ronde van de klusopleiding en 
worden nieuwe Energieklussers opgeleid. 

“Als Energieklusser aan het werk en 
verder groeien met uitzicht op een 
baan?”

MEER INFORMATIE
Wil je Energieklusser worden of wil je er eentje 
op bezoek? Of wil je meer informatie over IRIS? 
Neem dan contact op met Rianne Bakker: 
rianne@energie-u.nl, 06-4600 1684 
of kijk op www.iris-utrecht.nl.

Hulp bij energiebesparing 
voor en door bewoners van Kanaleneiland

   TEKST EN FOTO’S SELÉNE VAN DER POEL

Hoe kun je bewoners helpen met energie besparen? Amina Berkane, Kanale-
neiland bewoonster, en Rianne Bakker van energiecoöperatie Energie-U wer-
ken er allebei hard aan. Amina coacht moeders en vaders tot energie-experts, 
die anderen in de wijk helpen bijvoorbeeld met het begrijpen van de energie-
rekening. Rianne leidt met Stichting Technotrend buurtbewoners op tot pro-
fessionele Energieklussers, zodat zij huizen kunnen verduurzamen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door fantastische vrijwilligers, gulle gevers zoals Rondom-
Dom, Stichting Technotrend, de Gemeente Utrecht en het Europese IRIS pro-
ject. Woon je in Kanaleneiland en wil je zelf klussen of klussers op bezoek? 
Geef je op!

“Voor Kanaleneiland 
zijn we op zoek naar 
klussers en bewoners 
die een klusser op 
bezoek willen”

“De moeders en vaders (of 
nieuwe energie-experts) 
kunnen niet 
wachten tot zij hun 
medebewoners kunnen 
gaan trainen” 

TEKST EN FOTO’S  MAURICE HENGEVELD 

Al in 2020 besloot het Utrechtse college van 
burgemeester en wethouders dat de Woonbou-
levard in de nog volgende vijf jaar een impuls 
zou krijgen. Een en ander via de wet op de Be-
drijfsinvesteringszones (BIZ), waarbij de betref-
fende ondernemers bijdragen aan bijvoorbeeld 
de verbetering van de leefbaarheid, de kwaliteit 
van de omgeving, veiligheid en economische 
ontwikkeling van een bedrijven- of kantorenge-
bied. Het college deed daarvoor een voorstel aan 
de gemeenteraad na het verzoek van bedrijfsver-
eniging Woonboulevard Utrecht om de huidige 
BIZ-regeling te verlengen. 

Het gebied is sinds de jaren tachtig uitgegroeid 
van een ietwat kaal bedrijventerrein tot een ech-
te meubelboulevard en kreeg pas later de naam 
Woonboulevard Utrecht. Het is één van de oud-
ste woonboulevards van Nederland. De onge-
veer zestig meubelzaken willen de uitstraling 
graag blijvend verbeteren en moderniseren. Zo 
is in de afgelopen jaren een aantal panden op-
geknapt, werd de uitstraling van het gebied ver-
beterd met hangende bloembakken en bloemto-
rens op straat, is de bewegwijzering verbeterd en 
de verkeerssituatie veiliger gemaakt. In het Plan 
van Aanpak voor de periode 2021-2025 hebben 
ondernemers aangegeven welke projecten zij 
willen oppakken en (laten) uitvoeren. Het gaat 
daarbij om verbetering van de uitstraling van 
het winkelgebied met bijvoorbeeld banieren, 
sfeerverlichting en bloembakken. Ook wil men 
de bekendheid van de Woonboulevard verder 
verbeteren met marketingcommunicatie. 

Het in 2022 succesvol afgeronde vergroenings-
project past in het Plan van Aanpak. Wijkop-
zichter Jaco Brobbel Dorsman over het project: 
“De gemeente heeft hoge ambities in het groe-

ner maken van de stad en werkt hard om in di-
verse wijken de openbare ruimte waar mogelijk 
groener in te richten. De Woonboulevard is een 
drukbezochte plek die functioneel is ingericht. 
Om de uitstraling van het gebied te verbeteren, 
is er regelmatig afstemming tussen Centrum 
Management Utrecht en de gemeente Utrecht. 
Na diverse rondgangen is er een maatregelen-
lijst uitgeschreven die bijdraagt aan de ambities 
van de stad en de uitstraling van de openbare 
ruimte.”

“Divers straatmeubilair en bestrating is vervan-
gen voor eenduidige materialen en er zijn veel 
palen, (voet)hekken en andere obstakels verwij-
derd waardoor er een rustiger beeld is ontstaan. 

Rondom de Hollantlaan als centrale entree is er 
ook veel ruimte voor plantsoenen gecreëerd die 
in december 2022 zijn ingericht. Door de goe-
de samenwerking is er in één jaar tijd een grote 
positieve sprong gemaakt in het vergroenen van 
deze omgeving en de uitstraling van de open-
bare ruimte.” Een kijkje ter plaatse bevestigt het 
door Jaco geschetste beeld. 

Het vergroeningsproject zou wat ons betreft 
niet misstaan op de gemeentelijke website, waar 
onder www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-
en-groen/parken-en-plantsoenen/meer-groen-
in-de-stad/#c399984 een overzicht wordt gege-
ven van groenprojecten per wijk. 

Succesvol vergroeningsproject 

Woonboulevard
Plan van Aanpak zet in op verbetering uitstraling  

Op de Woonboulevard Utrecht is met succes een vergroeningsproject afgerond. 
Het project zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de uitstraling van het 
gebied. Wijkopzichter Jaco Brobbel Dorsman van de gemeente Utrecht vertelt 
ons er wat meer over.    
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POLITIEKIDS IN KANALENEILAND
Heeft u ze al gezien? Sinds november zijn de Po-
litiekids in Kanaleneiland actief. Wat doen deze 
kids precies? We vragen het Bert Schaafsma, 
wijkagent in Kanaleneiland.

Wie zijn de Politiekids en wat doen ze?
“Dat zijn zestien kinderen uit Kanaleneiland 
die alles over het politiewerk leren: van het om-
gaan met een portofoon tot een boef vangen in 
de wijk. De kinderen zijn rond de tien/elf jaar 
en krijgen een eigen uniform, badge, pet én een 
certificaat op het eind. Ze worden behalve door 
ons ook nog begeleid door sociaal makelaars 
van DOCK en jongerenwerkers van JoU. En ze 
krijgen weerbaarheidstrainingen bij Fighting-
4Power. De ouders zijn ook enorm betrokken.”

Waarom hebben jullie de Politiekids opge-
richt? 
“We willen dat de kinderen uit deze wijk meer 
kennis opdoen van wat de politie doet. Kin-
deren worden zich meer bewust van wat goed 
en minder goed gedrag is. Ze leren wat een 
voorbeeldfunctie is. En we wilden de kinderen 
weerbaarder maken. Zo leren ze in de weerbaar-
heidstrainingen hoe het voelt als je niet goed be-
handeld wordt, en wat je dan kunt doen.”

Wat vinden de kinderen zelf het leukst? 
“Al het directe politiewerk, bijvoorbeeld de aan-
houdingstechnieken. Het aanspreken van men-
sen vinden ze nog wel lastig, logisch ook. Er zit-
ten kinderen bij die me echt verrassen in wat ze 
al kunnen.”

Wat vind jij het leukst aan dit project?
“De kinderen gaan helemaal gaan in het politie-
werk. Laatst leerden ze hoe ze een boef moesten 
aanhouden in de wijk. Die boef werd gespeeld 
door een collega. Toen ik na de oefening de 
handboeien wilde losmaken, begrepen ze niet 
waarom ik de boef liet gaan. Als ik met de Po-
litiekids door de wijk loopt, krijg ik alleen maar 
positieve reacties van bewoners. Bijvoorbeeld 
toen de kinderen fietsers zonder licht aanhiel-
den en lampjes uitdeelden. Fietsers vonden het 
fantastisch.”

Gaan we de kids nog vaker zien?
“Zeker, binnenkort bij een lasercontrole in de 
wijk! En wanneer de kids klaar zijn met hun ‘op-
leiding’ ook bij diverse activiteiten in de wijk.” 

DEELVERVOER IN KANALENEILAND
Bij het Krachtstation staan elektrische deelfiet-
sen, elektrische deelbakfietsen en deelauto’s. Je 
vindt de voertuigen bij het groene Hub-logo. 
En heb je een U-pas? Dan krijgt je tot 75% kor-
ting. Meer weten? Kijk bij Hub Krachtstation op 
www.utrecht.nl/hubs-deelvervoer

WIJKPLATFORM KANALENEILAND
Het wijkplatform Kanaleneiland/Transwijk or-
ganiseerde eind januari een bijeenkomst voor 
bewoners en professionals in de wijk. Het thema 
was ‘armoede’ en er stonden twee vragen cen-
traal: wat kunnen bewoners betekenen voor bu-
ren die leven in armoede? En wat kunnen pro-
fessionals beter doen? Wil je het verslag lezen of 
meedoen aan het vervolg? Mail naar: 
zuidwest@utrecht.nl. 

Oudejaarsdag, politiebureau Marco Pololaan. Het is nog een paar uur tot de jaarwisseling en 
op het bureau verzamelen zich naast agenten vertegenwoordigers van wijkorganisaties, jonge-
renwerkers en buurtvaders. Als wijkwethouder sluit ik ook aan om te horen en te zien hoe deze 
partijen samenwerken om oud en nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Op de bijeenkomst maken de wijkagenten afspraken met de vrijwilligers, die deze avond in de hele 
wijk op straat aanwezig zullen zijn. Ze maken praktische afspraken over wie wat doet wanneer er iets 
gebeurt. Eerst in gesprek, anders een bericht in de groepsapp en in het uiterste geval de politie bellen. 
De samenwerking werkt. De avond verloopt, zoals de burgemeester op 1 januari zal zeggen, relatief 
rustig. Op Kanaleneiland zag de politie al een rustiger aanloop naar de jaarwisseling dan eerdere ja-
ren, met minder incidenten en bijvoorbeeld minder autobranden en incidenten met vuurwerk. 

De inzet van alle vrijwilligers speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen op de avond zelf, maar 
vooral door het jaar heen. Dit soort samenwerkingen werkt alleen als het geen eenmalige investering 
is, en niet gericht is op één avond per jaar. De jaarwisseling is slechts één van de momenten dat het 
netwerk van pas komt en zijn waarde bewijst, maar het gebeurt het hele jaar door op allerlei grote en 
kleine manieren.

Bewoners zijn een essentieel onderdeel van de leefbaarheid in de wijk. Ik vind het prachtig om te 
zien dat zoveel mensen hier vrijwillig aan bijdragen. Die met oud en nieuw niet lekker met familie 
thuis op de bank zitten, maar urenlang door de donkere straten van de wijk lopen om te zorgen dat 
er geen rare dingen gebeuren. Dat is onderscheidend voor Utrecht en ook zeker voor Kanaleneiland. 
We zagen het bijvoorbeeld ook rond de WK-wedstrijden van Marokko afgelopen najaar, waarbij het 
in Utrecht relatief rustig bleef in vergelijking met andere grote steden.

Het is makkelijker om jongeren aan te spreken als je ze al kent. Dat is een belangrijk onderdeel van de 
aanpak, maar niet het enige. Zo vind ik het ook mooi om te zien dat politie, organisaties en bewoners 
op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken en dat er bijvoorbeeld geen wantrouwen 
heerst tegenover de politie. Andersom geeft de politie verantwoordelijkheid aan de vrijwilligers en 
is ook duidelijk dat deze inzet een belangrijke aanvulling is op het politiewerk. De politie kan niet 
overal tegelijk zijn, en met de inzet van de vrijwilligers worden veel incidenten in de kiem gesmoord 
zodat de politie überhaupt niet hoeft op te treden.

Na afloop van de bijeenkomst op oudejaarsdag heb ik alle aanwezigen bedankt voor hun inzet en be-
nadrukt hoe bijzonder hun bijdrage is. Ik vond het mooi om te zien dat mensen trots zijn een steentje 
te kunnen bijdragen aan een prettige wijk. 

Kanaleneiland haalt vaak alleen de krant als er iets misgaat, maar het is heel belangrijk om ook aan-
dacht te hebben voor de dingen die goed gaan. We zien dat het dankzij de inzet van velen steeds een 
beetje beter gaat. Daarom wil ik dat op deze plek graag benadrukken. Ik kijk ernaar uit om hier met 
alle partijen in de wijk verder aan te werken. We gaan ervoor!

Dennis de Vries
WIJKBUREAU ZUIDWEST
Al-Masoedilaan 188 
Loket op werkdagen van 9.00-13.00 uur
Per mail en telefoon van 9.00-17.00 uur
zuidwest@utrecht.nl of via 14 030 

TEKST HANNAH JANSEN WIJKBUREAU ZUID-

WIJKBUREAU ZUIDWEST
Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht 

deelt iedere editie leuk en 
belangrijk nieuws voor de wijk. 

Dennis de Vries (PvdA) is sinds juni de nieuwe wijkwethouder van Zuidwest. 
Eén keer per maand houdt Dennis wijkspreekuur. Voor meer informatie over wanneer de wijkspreekuren zijn: 
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuidwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-zuidwest/ 

De kracht van 
Kanaleneiland
TEKST DENNIS DE VRIES FOTO BAS VAN SETTEN

COLUMN VAN DE 
WIJKWETHOUDER!

Politiekids op Kanaleneiland
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Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 
leven, zoals je dat wilt en gewend bent. Dat is 
wat dienstverlener in wonen, zorg en welzijn 
voor ouderen Vecht en IJssel haar cliënten 
graag wil bieden, wat hun zorgvraag ook is. 
Dat geldt ook voor hen die in de wijk rond-
om de locaties van de zorgaanbieder wonen. 
Ook in en rond haar woonzorgcentra Parc 
Transwijk biedt Vecht en IJssel verschillende 
woonvormen, zorg en activiteiten. Wij spra-
ken daarover met welzijnscoördinator Mikkie 
Schmitz.  

VERWENSUPER
Woonzorgcentrum Parc Transwijk (bij velen 
beter bekend als Hof van Transwijk, het adres), 
één van de vier locaties van Vecht en IJssel, is 
sinds 2012 gevestigd in het moderne wooncom-
plex aan de rand van het stadspark. Je vindt er 
appartementen voor Verzorgd Wonen, huiska-
mers voor Beschermd Wonen voor ouderen met 
een psychiatrische achtergrond en ook ‘gewone’ 
huurwoningen van woningcorporatie Bo-Ex. 
Vecht en IJssel kan deze huurders eventueel ook 
zorg bieden. Parc Transwijk heeft verschillende 
voorzieningen, zoals een restaurant, centraal ge-
legen tussen de twee woontorens, een ‘Verwen-
super’ voor dagelijkse kleine boodschappen, een 
bibliotheek, een fysiotherapiepraktijk, pedicure 
en kapsalon en het Servicepunt van Vecht en 
IJssel.

In en rond Parc Transwijk worden het hele jaar 
door activiteiten georganiseerd waaraan bewo-
ners, hun gasten en ook wijkbewoners kunnen 
deelnemen. Er zij veel clubjes en muzikale, crea-
tieve of culturele activiteiten en uitstapjes. Vecht 
en IJssel wil graag ‘het hart in de wijk’ zijn en 
met haar voorzieningen en activiteiten oude-
ren uit de wijk bereiken en verbinding zoeken 
en maken met andere generaties. Zo wil men 
graag de drempel verlagen voor mensen om 
naar de locaties te komen en bijvoorbeeld deel 
te nemen aan activiteiten of voor een gezellige 
ontmoeting. Dat help om vereenzaming onder 
ouderen te voorkomen. Ook veel vrijwilligere 
medewerkers komen uit de wijk rondom de lo-
catie. Mikkie Schmitz, welzijnscoördinator bij 
Vecht en IJssel en tevens als  vrijwilliger actief, 
organiseert veel activiteiten en acties bij Parc 
Transwijk en in de wijk.  

PANTOFFELAFSTAND
Mikkie wordt door velen gezien als het gezicht 
van Parc Transwijk en is altijd druk in de weer. 
“Met het Nationaal Ouderenfonds ben ik ooit 
begonnen met het ’10-Stratenplan’ in Transwijk 
en op Kanaleneiland” vertelt ze. “Daarbij werd 
eenzaamheid op straatniveau aangepakt met 
de inzet van vrijwillige coördinatoren. In iede-
re straat één. Inmiddels zijn daar 160 straten 
bij betrokken. Het bezorgen van maaltijden is 
onderdeel van dat plan en inmiddels zeer suc-
cesvol. Wij merken dat ouderen uit de wijk hun 
activiteiten graag op ‘pantoffelafstand’ hebben, 
zoals wij dat noemen. Dicht bij huis dus. De 
drukke Beneluxlaan wordt daarbij door velen 

wel als een barrière gezien. Daarom gaat hier 
de Buurtkamer van start waarmee we voor veel 
mensen een ontmoetingsplek bieden in de eigen 
buurt.”

VERBINDING TUSSEN BEWONERS EN DE BUURT
Terwijl Mikkie enthousiast vertelt over alle ac-
tiviteiten bij Parc Transwijk en in de buurt (van 
betrokkenheid bij het Bevrijdingsfestival en de 
NLdoet dag van het Oranje Fonds tot koffieta-
fels en de buurtbarbecue, te veel om hier alle-
maal te vermelden) wordt het langzaamaan wat 
drukker in het restaurant. Aan één tafel schui-
ven wat dames gezellig bij elkaar en een buurt-
bewoner komt voorbijlopen om te biljarten. “Er 
is hier een biljartclub voor en met wijkbewo-
ners”, licht Mikkie toe, “en we hebben ook een 
visclub waarvan de leden hier zonder vergun-
ning mogen vissen. Zo bieden wij activiteiten 
voor veel bewoners en vinden wij daarbij de 
verbinding tussen bewoners en de buurt heel 
belangrijk. Ik werk graag met mensen en zorg 
graag voor verbinding, maar alleen zou me dat 
niet lukken. Iedereen die hier als vrijwilliger aan 
bijdraagt maakt dat mede mogelijk en daar ben 
ik best heel trots op!” 

Over haar eigen rol blijft ze bescheiden, maar 
als aanjager en organisator speelt Mikkie zonder 
twijfel een belangrijke rol in de wijk. Dat mag 
wat ons betreft ook wel eens gezegd worden!                    
 

Gezelligheid werkt drempelverlagend

Vecht en IJssel 
als ‘het hart in de wijk’!  

De Provinciale Staten zorgen er bijvoorbeeld voor dat Utrecht een goe-
de leefomgeving is voor haar bewoners en de natuur, en de waterschap-
pen dragen daar ook aan bij door te zorgen voor veilige dijken, schoon 
oppervlaktewater en droge voeten. Dat zijn nog vrij grote en algemene 
onderwerpen, terwijl er natuurlijk wel belangrijke beslissingen worden 
genomen door politici die wij mogen kiezen, met besluiten die ons dage-
lijks raken. 

Een mooi voorbeeld van provinciaal beleid dat ons als inwoners direct 
raakt, is het geldpotje dat beschikbaar is gemaakt voor het isoleren van 
woningen van bewoners met een laag inkomen. Op Kanaleneiland Zuid 
is daar gebruik van gemaakt en worden sinds december 2022 huizen ge-
isoleerd. Hierdoor besparen bewoners energie, wordt er minder CO2 uit-
gestoten én gaat de energierekening omlaag (of in ieder geval wat minder 
hard omhoog...). Daarnaast gaat de provincie ook over de bereikbaar-
heid tussen en binnen alle regio’s. Zo zijn de tram die rijdt door Zuidwest 
Utrecht en de vele fietspaden mooie voorbeelden van projecten waarbij de 
provincie het voor het zeggen heeft.

Het waterschap De Stichtse Rijnlanden zorgt er onder andere voor dat we 
goed met het water kunnen omgaan in onze omgeving. Een project dat nu 
loopt, is het baggeren van het water in Oog in Al - Kanaleneiland, Lom-
bok-rivier Hoograven en Lunetten. Hierdoor zorgt het waterschap voor 
een goede afvoer en aanvoer van water. Want als er bijvoorbeeld flink veel 
regen valt, dan kan dat regenwater minder goed weg als er op de rivier- 

bodem een dikke laag bagger ligt. Bovendien kunnen dieren en planten 
niet goed in het water overleven als er niet gebaggerd wordt; het is een van 
de belangrijkste taken van het waterschap!

LAAT JE STEM HOREN!
Binnenkort hebben we dus de kans om onze stem te laten horen, onder 
andere over de hierboven vermelde onderwerpen. Als je nog niet weet 
wat je wilt stemmen, gebruik een van de stemhulpen, zoals het Kieskom-
pas of de Stemwijzer. Wil je meer weten over de provincie, het waterschap 
of de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer, kijk dan op www.pro-
demos.nl.

AGENDA
Op 4 maart 2023 organiseert De Stichtse Rijnlanden tussen 11.00 uur en 
16.00 uur een open dag voor bewoners (Poldermolen 2 in Houten). Houd 
de website en socials in de gaten voor meer informatie. 

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseren de natuur- en milieuorganisa-
ties om 19.15 uur (inloop 19.00 uur) een Groen Verkiezingsdebat in  
Kanaal30, Kanaalweg, met lijsttrekkers van de provinciale  
politieke partijen.

TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD 

Belangrijker dan je denkt!

Verkiezingen 
Provinciale Staten en Waterschappen
TEKST NICOLE NIBBERING

Op woensdag 15 maart is het weer zover: dan zijn de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten én verkiezingen voor de 
waterschappen. Hoewel je er misschien niet altijd bewust 
van bent, spelen zowel de provincie als de waterschappen 
een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Wat doen de pro-
vincie Utrecht en het waterschap De Stichtse Rijnlanden 
nou eigenlijk voor haar bewoners, en specifiek voor de in-
woner van Zuidwest Utrecht? 
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TEKST  EMILIA HERNÁNDEZ PEDRERO (DOCK) 

Vragen? Stel ze gerust! 
Maandelijks spreekuur 
van start bij Hart van Noord
Eind vorig jaar organiseerde welzijnsorganisatie DOCK een goed  
bezochte Wijkproeverij bij buurtcentrum Hart van Noord. DOCK wil 
graag dat wijkbewoners weten wat bewonersgroepen, zzp’ers en andere 
organisaties en instellingen in de wijk voor hen kunnen betekenen op 
het gebied van dienstverlening, informatie en activiteiten. De Wijkproe-
verij was dan ook bedoeld om met partners uit de wijk een programma 
en informatiemarkt aan te bieden waar organisaties en bewonersgroe-
pen zich kunnen presenteren. Van de succesvolle bijeenkomst deden wij 
destijds verslag met een artikel in De Zuidwester en op de website. Een 
tweede bijeenkomst volgde en over een vergelijkbaar initiatief bij Vecht 
en IJssel in Parc Transwijk wordt momenteel nagedacht. 

SPREEKUUR
Uit de tweede Wijkproeverij kwam het initiatief voort voor een maan-
delijks spreekuur van gezamenlijke organisaties. De officiële aftrap van 
het maandelijkse spreekuur door wijkwethouder Dennis de Vries is op 
woensdag 8 maart bij Hart van Noord aan de Trumanlaan 60 om 14:30 
uur. Daarna is er iedere eerste dinsdag van de maand een spreekuur.                

Je vindt hier verschillende organisaties zoals:
• de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
• de Geldzaak, een initiatief van U Centraal voor vragen over bijvoor-

beeld rondkomen, een uitkering aanvragen, belastingtoeslagen bere-
kenen of (be)sparen;

• het Buurtteam voor iedereen met een ondersteuningsvraag bij uit-
eenlopende onderwerpen;

• Loket 1, een initiatief van het Business & Administration College, 
onderdeel van ROC Midden Nederland, en in samenwerking met 
Academie van de Stad, voor hulp bij administratieve en juridische 
vragen); 

• DOCK zelf als welzijnsorganisatie en organiserende partij. 

Heb je vragen? Stel ze gerust. 
Emilia Hernández Pedrero, 
06-2865 8897, ehernandezpedrero@dock.nl.

TEKST EN FOTO PUCK ’T HART

Job On
Pieter Vermeer (37) is een van de oprichters van JobOn. Hij is af-
gestudeerd als architect, maar zijn eerste baan werd na een jaar 
abrupt gestopt. Toen Pieter ineens werkloos thuis zat, ging hij we-
kelijks koffiedrinken met een paar lotgenoten. Daaruit ontstond 
een netwerkclub voor werkzoekenden: stichting De Broekriem. 
Inmiddels heet het Stichting JobOn en is het een snelgroeiende 
organisatie in achttien regio’s in Nederland. Maar het hoofdkan-
toor zit in Kanaleneiland. En Pieter is het kloppende en enthousi-
aste hart van deze Utrechtse stichting.

Pieter: “Stichting JobOn biedt trainingen, workshops en webinars 
voor iedereen die werk zoekt of vanuit een baan iets anders zoekt. 
En het mooiste van JobOn is: alles is gratis! Wil je meer regie over 
je loopbaan? Wij helpen je en bieden je alle hulp. Een van onze pro-
jecten is het FutureLab. Dat programma bestaat uit drie online bij-
eenkomsten van twee uur. We hebben daar ook een hele gave Escape 
Room bij ontwikkeld. De basis is vanuit het gegeven dat steeds meer 
banen om digitale vaardigheden vragen. Als je duurzaam beschik-
baar wil blijven, zal je daar iets aan moeten blijven doen. Dat doen 
we altijd met een positieve mindset. En we leren je hoe leuk het is om 
te blijven leren en we informeren je over de invloed van digitalise-
ring op de banen van nu en de toekomst.”

DRIE TIPS OM IN 2023 JE DROOMBAAN TE CREËREN:
1. Ga in gesprek met mensen die het werk doen dat jij zou willen 

doen;
2. Kijk binnen je werk welke mogelijkheden er zijn voor verdieping 

of verbreding;
3. Doe mee met een van de JobOn workshops of trainingen! Kijk op 

de website (www.jobon.nl) voor het aanbod en geef je meteen op, 
bijvoorbeeld voor het FutureLab.

JobOn is tijdens kantooruren bereikbaar via 
WhatsApp op 06-4086 1925, info@jobon.nl
Europalaan 2, 
www.jobon.nl
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Bij de Werkwinkel komen veel mensen die bij-
voorbeeld achterstand hebben op digitaal ge-
bied. Ze weten niet waar vacatures staan, hoe 
ze een cv moeten maken of hoe ze kunnen sol-
liciteren. Ali werkt bij het Leerwerkloket en hij 
zit één dagdeel per week in de Werkwinkel. Hij 
krijgt alle inwoners doorverwezen die vragen 
hebben over leren en werken. “Ik treed op als 
adviseur voor de bezoekers die een opleiding 
willen volgen of die nog een tussenstap nodig 
hebben voordat ze aan het werk kunnen gaan. 
Deze mensen voorzie ik voornamelijk van infor-
matie over de mogelijkheden die er zijn, welke 
niveaus er zijn en welke opleidingen er allemaal 
zijn.’’ 

“De medewerkers van de Werkwinkel nemen 
hun werk serieus en ze nemen ook de persoon 
serieus. Ze nemen de tijd om samen te kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Ze zijn oprecht 
geïnteresseerd in een persoon.”

Bezoeker van de Werkwinkel

Sonja, medewerker van de Werkwinkel, werkt al 
sinds de start van de Werkwinkel Zuidwest in 
het Krachtstation. Het afgelopen jaar heeft ze 
meerdere mensen kunnen helpen richting (vrij-
willigers)werk of een opleiding. Sonja: “Ik heb 
bijvoorbeeld een meneer begeleid die vijftien 
jaar voor zijn kinderen heeft gezorgd terwijl zijn 
vrouw het geld verdiende. Nu zijn kinderen wat 
ouder zijn, wil hij graag wat doen om zijn dagen 
te vullen. We hebben gekeken naar de mogelijk-
heden en naar zijn interesses. Uiteindelijk heb ik 
hem kunnen begeleiden naar een opleiding tot 
fietstechnicus. Deze heeft hij inmiddels ook af-
gerond. Nu heeft hij een vaste, betaalde, fulltime 
baan en is hij een vervolgopleiding gaan doen 
voor gevorderden.’’

Bij de Werkwinkel wordt er geluisterd naar jouw 
verhaal. Er wordt gekeken naar wat jij echt no-
dig hebt bij jouw volgende stap. In een gesprek 
proberen de medewerkers altijd een goed beeld 
van je hele situatie te krijgen. Het is voor de 
Werkwinkel belangrijk om dat totaalplaatje te 
maken, zodat jij duurzame stappen kan zetten. 

Zo kan worden bepaald welke ondersteuning 
jij nodig hebt. Door middel van alle kennis ma-
ken we één plan. Dus heb jij hulp nodig bij het 
vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding? 
Dan ben je van harte welkom tijdens onze open 
inloop. Het is geheel gratis en de koffie en thee 
staat altijd klaar.

WERKWINKEL ZUIDWEST 
IN HET KRACHTSTATION
Dinsdag van 09.00-12.30 uur
Donderdag van 12.30-16.30 uur
Amerikalaan 199

info@werkwinkelsutrecht.nl
www.werkwinkelsutrecht.nl

Eén jaar Werkwinkel in het Krachtstation

TEKST EN FOTO DE WERKWINKEL (ESTHER, BEZOEKSTER)

Werkwinkel Zuidwest is inmiddels langer dan één jaar open en heeft in die tijd 
veel bezoekers ontvangen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk, vrij-
willigerswerk of een opleiding. Veel mensen vinden moeilijk de weg in alle re-
gels en mogelijkheden. De Werkwinkel is juist voor die mensen opgericht: een 
plek midden in de wijk waar iedereen terechtkan met vragen over (vrijwilligers)
werk of een opleiding.
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TEKST EN FOTO’S EDWARD NEUTEBOOM 

De eerste twee keer opruimen dit jaar waren pit-
tig. In januari lag er veel door de regen verzadig-
de en loodzware vuurwerktroep (ongelooflijk 
dat mensen geen vijf minuten tijd nemen om de 
zooi op nieuwjaarsdag weer op te ruimen) en in 
februari staakten de vuilnisophalers, dus woei er 
extra veel los vuil door de straten. Maar de vol-
doening over het zichtbare resultaat is dan ook 
extra groot.

Dat het opruimen nuttig is hoeft niet uitgelegd 
te worden. Vuil trekt vuil aan en ratten zijn dol 
op rondslingerende troep. Maar waarom is het 
ook gezellig?
Ten eerste is het gezellig, omdat je het niet al-
leen doet. We doen het samen als buurt, in to-
taal zijn zo’n dertig buurtgenoten actief in deze 
groep en in een wisselende samenstelling gaan 
we gemiddeld met zo’n vijftien personen op pad. 
Door samen op te trekken, leren we elkaar als 
buurtgenoten kennen.
Ten tweede, omdat we buiten lopen, ontmoeten 
we weer andere buurtgenoten waar we mee in 

gesprek raken. Sommigen geven een compli-
ment, anderen denken dat we een taakstraf heb-
ben en weer anderen worden geïnspireerd om 
ook iets bij te dragen aan een mooiere en scho-
nere wijk.
Ten derde, omdat we na twee uur vuilnis ver-
zamelen samen gaan lunchen in het ‘Hartje van 
Noord’ aan de Marshallaan. Met heerlijk beleg-
de broodjes, fruit, Marokkaanse thee en koffie 
praten we na over onze belevenissen en allerlei 
andere onderwerpen die ons bezighouden. 
Het is erg leuk om op deze manier het nuttige 
met het aangename te verenigen en buurtgeno-
ten te leren kennen, die je anders nooit zou ont-
moeten, omdat ze niet in je sociale kring zitten.

WAT VERENIGT ONS?
Allemaal hebben we hart voor onze wijk en heb-
ben we er iets voor over om onze wijk mooier 
te maken. We doen mee in allerlei initiatieven, 
praten met wethouders en ambtenaren en ste-
ken ook zelf de handen uit de mouwen. Natuur-
lijk is het soms frustrerend, het is dweilen met 

de kraan open, want na het opruimen ligt er de 
volgende dag weer troep, de meldingen bij de 
gemeente worden niet altijd opgepakt en ook 
ons geregelde overleg met de gemeente over af-
val leidt nog niet tot veel verbetering. Toch zien 
we vooruitgang, de groep wordt steeds een bé-
tje groter, ook kinderen dragen hun steentje bij 
en langzaam maar zeker zien we een gedrags-
verandering ontstaan. Ook de snackende jonge-
ren gooien vaker hun afval in de prullenbak in 
plaats van op de grond; voorbeeldgedrag helpt.
Als nu ook de gemeente eens serieus werk 
maakt van het afval, echt luistert naar de bewo-
ners en er een betere samenwerking komt tus-
sen de verschillende afdelingen, initiatieven en 
belanghebbenden, dan is een schone wijk geen 
illusie meer.

Wie ook wil bijdragen, kan zich opgeven bij  
Karim Ennahachi via 06-3933 0074.

Afval opruimen, ja gezellig!

LOTTE ROORDA (23)
“Ik woon sinds oktober in Transwijk, maar 
het voelt nu al echt als thuis. De wijk is heel 
gemoedelijk en tussen het thuiswerken door 
maak ik altijd een kleine wandeling. Ik heb 
ook al een aantal restaurantjes getest, zo is 
restaurant Het Goudhaantje één van mijn  
favorieten.” 

SEBASTIAAN KOPPEN (26) 
“Wat ik super vind aan Transwijk is de 
balans tussen rust en gezellige drukte. 
Over het algemeen is het een rustig 
gedeelte van Utrecht. In de zomer is 
het een stuk gezelliger, door festivals in 
Park Transwijk. Zo wordt er elk jaar het 
Bevrijdingsfestival georganiseerd en 
daar is jong en oud aanwezig.” 

VINCENT SCHOLMAN (24)
“Een leuke plek om met je vrienden of fami-
lie heen te gaan op een zomerse avond is  
Brewpub De Kromme Haring. Ze maken hun  
eigen bier en die is heerlijk! Daarnaast is er 
soms ook live muziek en kan je er ook lekker 
eten.” 

JOEP OOMS (25) 
“Transwijk ligt op tien minuutjes fietsen van 
de stad af, lekker centraal! Zelf vind ik het al-
tijd heerlijk om hard te lopen, dan maak ik 
een rondje Park Transwijk en ga ik vervolgens 
langs alle woonbootjes weer terug Transwijk 
in.” 

JONG in de wijk 
TEKST EN FOTO‘S NINA VAN DEN HURK LÓPEZ

Nina van den Hurk López volgt momenteel de minor Fotojourna-
listiek en Beeldredactie bij de Hogeschool Utrecht. Zij woont zelf in 
Transwijk en heeft op straat enkele jongeren geportretteerd.

Gezelligheid is niet de eerste associ-
atie als je denkt aan zwerfafval. Toch 
blijkt het heel goed samen te gaan. Al  
sinds 2021 ruimt een groep buurt-
bewoners elke eerste weekend van 
de maand zwerfafval op in Kanalen-
eiland Noord. Gehuld in gele hesjes 
voor de veiligheid en herkenbaarheid 
en uitgerust met handschoenen en 
een afvalgrijper gaan we na het wel-
komstwoord van Karim of Kristina 
op pad om onze buurt te ontdoen van 
vuil. Gemiddeld hebben we per per-
soon twee vuilniszakken vol na onze 
twee uurtjes afvalruimen. 
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SPORTPAGINA

Ja… dat kan! Je moet het alleen wel weten, want tussen alle meubel- 
zaken verwacht je minder snel een sportschool waar je kunt kickbok-
sen, waar je bokszaktraining, Yin Yoga, Braziliaans Jiu Jitsu kunt doen 
én waar ook kids-trainingen worden gegeven. 

SPORTSCHOOL EXIST &  ON COUNT DANCE CENTRE 
Het sportieve aanbod van Exist is op zich wellicht al een verrassing op die 
locatie, maar om de verassing nog groter te maken, vind je op hetzelfde 
adres de vestiging van On Count Dance Centre, een dansschool voor stu-
denten en volwassenen. On Count verzorgt verschillende danslessen, zo-
als Commercial Jazz, Feminine, Hiphop, Contemporary Fusion, Afro Fu-
sion, High Heels, Modern en Dancehall. Ook worden er dansworkshops 
gehouden. Een gevarieerd aanbod dus ook. Exist en On Count Dance 
Centre zijn beide gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw Jin Jersey aan de 
Vrieslantlaan 6, een locatie van De Stadstuin. Het pand werd in de jaren 
zestig gebouwd als jersey- en tricotagefabriek.  

BOULDERHAL ZUIDHAVEN 
Maar we zijn nog niet uitgesport, want iets verderop is op nummer 2 
ook nog Boulderhal Zuidhaven gevestigd. Je kunt er meteen beginnen, 
zonder verplichte cursussen of gedoe met touwen. Je traint er je kracht, 
uithoudingsvermogen, flexibiliteit, coördinatie en behendigheid. Het is 
laagdrempelig en heeft een sterk sociaal karakter. Boulderen is het snelst 
groeiende onderdeel binnen de klimsport en werd de afgelopen jaren 
steeds populairder. Het is geschikt voor iedereen.  

GROEI PEAKZ PADEL OP BUSINESS EILAND UTRECHT
In een voormalig bedrijfspand aan de Eendrachtlaan 80 op Business Ei-
land Utrecht (deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone) is al enige tijd 
Peakz Padel Zeehaenkade gevestigd. Padel is een unieke racketsport, heeft 
veel weg van tennis en squash en is verrassend snel en dynamisch door 
het gebruik van de wanden. De snelgroeiende sport telt in Nederland op 
dit moment zo’n 436 locaties waar padel gespeeld kan worden met in to-
taal 1542 in- en/of outdoor padelbanen.  
Het gebouw aan de Eendrachtlaan, waar voorheen handelsdrukkerij 
Scherpenzeel gevestigd was, stond al zeven jaar leeg toen de firma Boxx 
het initiatief nam om de locatie te herontwikkelen. Boxx verhuurt tijde-
lijke (opslag)ruimten in diverse maten in omheinde en beveiligde garage-
parken op meerdere locaties in Nederland. De beoogde herontwikkeling 
heeft betrekking op woningbouw, passend bij de ambities voor de totale 
herontwikkeling van de Merwedekanaalzone en draagt bij aan een kwali-
teitsverbetering van de locatie en de omliggende percelen. 

Maar terug naar de huidige, tijdelijke, gebruiker Peakz Padel. Inmiddels 
is het complex uitgebreid en heeft nu vier indoorbanen, vier outdoorba-
nen en één outdoor single baan. Het plafond is acht meter hoog, genoeg 
voor hoge ‘lobs’. Naast padel is er genoeg ruimte voor een hapje en een 
drankje en zelfs voor beachvolleybal. Op het terrein liggen twee indoor 
en drie outboor beachvolleybalvelden. Kortom, alles is aanwezig voor een 
geslaagde sportieve dag en dat alles lekker dicht bij huis.   

Exist  & On Count Dance Centre, Vrieslantlaan 6
Boulderhal Zuidhaven, Vrieslantlaan 2
Peakz Padel Zeehaenkade, Eendrachtlaan 80

Stadsmaker digitale 
veiligheid Zuidwest  

Attila 

Sporten op onverwachte locaties
TEKST EN FOTO’S MAURICE HENGEVELD 

Steeds meer mensen worden slachtoffer van 
digitale oplichting. Daarom zijn er in Utrecht 
stadsmakers digitale veiligheid actief. Zij hel-
pen hun buurtgenoten weerbaar te zijn tegen 
cybercriminaliteit. Deze editie is Attila (12) 
aan het woord, hij is de jongste stadsmaker 
digitale veiligheid van Utrecht en is hij de 
nummer twee Cyber Agent van Nederland. 
Hij geeft onder andere gastlessen op basis-
scholen en bibliotheken, werkt samen met 
de Utrechtse politie en speelt mee in diver-
se filmpjes van Hackshield, de gemeente en 
SchoolTV. Vorig jaar mocht Attila voor zijn 
inzet het Utrechts Jeugdlintje van wethouder 
Eelco Eerenberg in ontvangst nemen.

JUNIOR CYBER AGENT
“Een paar jaar geleden ben ik jr Cyber Agent 
geworden van Hackshield. Hackshield is een 
gratis online game om kinderen digitaal weer-
baar te maken. Door middel van levels over 
onder andere data, veiligheid, darkweb, digitaal 
geld en geldezels heb ik een hoop geleerd. De 
kennis deel ik in mijn omgeving. Tijdens een 
event won ik het boek ‘What the H@ck’ van 
Maria Genova (ook te leen bij de bibliotheek!), 
een leuk en spannend boek. Ik heb toen een 
spreekbeurt op de basisschool gehouden. Ik 
heb daarna gastlessen gegeven en samen met 
de bibliotheek ook kinderen wegwijs gemaakt 
met Hackshield en onder andere over geldezels 
uitgelegd. Ik ben door de burgemeester gehul-
digd tot jr Cyber Agent van Utrecht en heb ook 
de training ‘Stadsmaker digitale veiligheid’ ge-
daan.” 

GELDEZELS
“Geldezels, of Money Mules, zijn mensen, vaak 
jongeren, die hun bankrekening laten misbrui-
ken door criminelen. Bij ons in de wijk wonen 
ook geldezels maar ook enkele criminelen die 
geldezels overhalen. De criminelen halen de 
geldezels vaak over via social media, maar ook 
via whatsapp of op schoolpleinen. De jongeren 
wordt beloofd snel geld te kunnen verdienen. 
Bijvoorbeeld honderd euro verdienen door 
even hun bankpas uit te lenen. De crimineel 
stort dan duizend euro op de rekening en haalt 
er 900 euro af Het is niet onschulding. De cri-
mineel zet crimineel geld op de rekening en 
haalt het er weer vanaf. Dit heet witwassen. 
Banken en politie hebben nu de gegevens van 
de geldezel die nu strafbaar is en de crimineel 
gaat vrijuit.” 

BELANGRIJKE TIPS?
“Ik zou ouders aanraden om te kijken naar 
waar hun kinderen online mee bezig zijn. Speel 
samen Hackshield en praat erover. Voor ouders 
is er Hackshield voor volwassenen. Ook wil ik 
aanraden om nooit je bankpas of pincode aan 
iemand te geven, ook niet aan een bekende. 
Trap niet in de beloftes om snel geld te verdie-
nen. Het klinkt aantrekkelijk, maar is te mooi 
om waar te zijn.” 

HACKSHIELD
Hackshield is een gratis online spel voor kinde-
ren in de leeftijd van 8-12 jaar om hen bewust 
te maken van de gevaren van cybercriminali-
teit. Zij worden opgeleid als ‘Cyber Agents’ die 
op hun beurt mensen in hun omgeving be-
wust maken en helpen. Ga naar https://nl.join-
hackshield.com/nl/gemeente/Utrecht voor 
meer informatie en om samen met Hackshield 
onze gemeente veiliger maken. 

Hackshield voor volwassen 
Jr Cyber Agents roepen volwassenen op om 
ook de uitdaging aan te gaan via HackShield 
voor volwassenen. In een online leeromgeving 
worden ze door opdrachten en korte filmpjes 
van ervaringsdeskundigen in eenvoudige taal 
op weg geholpen in de digitale wereld. Ga naar 
https://hackshielduniversity.herocenter.com/ 
en doe mee.

STADSMAKERS DIGITALE VEILIGHEID
Wil je meer weten over de stadsmakers digitale 
veiligheid, of zelf stadsmaker worden? Kijk op  
www.utrecht.nl/samenveilig of neem contact 
op via: digitaleveiligheid@utrecht.nl.

TEKST EN FOTO STADSMAKERS DIGITALE VEILIGHEID
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Boekennieuws
TEKST MARC CONRAADS MEDEWERKER BIBLIOTHEEK UTRECHT

Kütüphanenize hoşgeldiniz!
Iedereen is welkom in de bibliotheek. Het maakt niet uit uit welk land je afkomstig bent. Dat 
is het fijne van deze grootste openbare instelling van Nederland. Tijdens een gemiddelde  
uitleendag in de bieb van Kanaleneiland vliegen de vreemde talen je om de oren. Mensen  
vinden dan ook steeds meer materiaal in hun eigen taal in de lokale vestigingen. En is er ook 
steeds meer vraag naar Engelse boeken. En sinds vorig jaar beschikt de bibliotheek over een 
Turkse en Oekraïense collectie.

TURKSE KINDERBOEKENCOLLECTIE
De bibliotheek wil graag samenwerken met de Utrechtse gemeenschap. Een mooi voorbeeld hier-
van is de Turkse kinderboekencollectie die in december in Bibliotheek Overvecht geopend is in 
samenwerking met Stichting Tulip Institute. Het speciale is dat de collectie is samengesteld door 
Turkse gezinnen die boeken in Turkije gekocht hebben en deze gedoneerd hebben aan de biblio-
theek. Voorin het boek staat de naam van de donateur. Er wordt nu ook in het Turks voorgelezen. 
Een fantastisch initiatief waar wij op Kanaleneiland een vervolg aan gaan geven! Hier komt na-
melijk ook zo’n collectie, gedoneerd door de Turkse gemeenschap. Er zijn momenteel al 181  
boeken voor deze collectie gedoneerd, van prentenboeken tot boeken voor kinderen tot twaalf jaar.  
Verrassenderwijs zitten daar ook Turkse vertalingen bij van Nederlandse auteurs, bijvoorbeeld ‘Iep’ 
van Joke van Leeuwen of ‘De gruwelijke generaal’ van Jozua Douglas (uit Wijk bij Duurstede).

Binnenkort wordt de collectie officieel geopend. Natuurlijk mogen kinderen een lintje doorknip-
pen! Dat hoort zo bij een opening. Er wordt nog een datum voor de officiële opening gezocht. Het 
wordt een mooi feestje. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. 
www.bibliotheekutrecht.nl

En de titel boven dit stuk? Turks voor: 

Welkom in de bibliotheek!

Openingstijden bibliotheek:
maandag  14:00 - 18:00 uur
di/wo/do/vr  10:00 - 18:00 uur 
zaterdag  12:00 - 17:00 uur
Zondag en feestdagen gesloten

Turkse kinderboeken 
in de Bibliotheek!


