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WIJKKR ANT TUINDORP OOST

De belangenbehartigers
van Tuindorp Oost
Wie de wijkkrant regelmatig leest, weet dat Tuindorp
Oost een Buurtcomité heeft. Wat doet het Buurtcomité
precies? En wie zijn de mensen van het Buurtcomité?
De redactie stelt ze graag aan u voor. Ze vertellen
waarom ze zich – vaak al jaren lang – inzetten voor
de wijk, wat ze doen en wat ze bereiken. En ze willen
laten weten dat ze hopen dat er buurtbewoners zijn
die hun werk willen voortzetten.

In bijna elke aflevering van ons blad is
wel iets lezen over waar het Buurtcomité mee bezig is. De ene keer
lezen we dat ze zich inzetten voor
het groen in de wijk, een andere keer
voor betere speelgelegenheid voor de
kinderen. Winkelcentrum De Gaard
staat ook voortdurend in de aandacht, net zoals het Wevehuis.

“ Nieuwe lichting die

stokje overneemt ”

Het Buurtcomité is een club actieve
mensen die zich inzet voor het
behoud en de verbetering van een
leefbare wijk. Kortom, ze behartigen

de belangen van Tuindorp Oost.
Bij de belangenbehartiging voor de
buurt krijg je natuurlijk te maken met
allerlei instanties: scholen in de wijk,
het winkelcentrum, bouwbedrijven
en last but not least: de gemeente.

“ Voor behoud en

leefbaarheid
van de wijk ”

Soms is het meedenken over
plannen, maar niet zelden gaat het
ook om tegengas geven om te voorkomen dat maatregelen ten koste
gaan van de leefbaarheid.

In dit nummer laten we alle leden van
het Buurtcomité aan het woord. Ze
vertellen over hun inzet en de onderwerpen waar zij zich specifiek mee
bezig houden.
De meeste comitéleden doen hun
werk voor de wijk al heel lang en ze
zien uit naar het moment waarop
een nieuwe lichting het stokje van ze
overneemt.

“ Meedenken en

soms tegengas
geven ”

Het buurtcomité en de redactie zijn
benieuwd welke buurtbewoners zich
willen gaan inzetten voor leuke en
zinvolle activiteiten voor de buurt.
We hopen dat dit nummer van de
wijkkrant u motiveert, of op z’n
minst uw interesse zal wekken.
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
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Peter Gielissen

Samen bereik je meer

Peter woont met veel plezier sinds 2001 aan het Kouwerplantsoen.
Hij zit al ruim twaalf jaar in het Buurtcomité. De aanleiding was zijn
ergernis over het feit dat niet de kleine kinderen maar vooral de
hangjongeren ‘gebruik maakten’ van het pierenbadje op het
Kouwerplantsoen.
“Ik ben in 2001 hier komen wonen
op het Kouwerplantsoen. Eén van de
dingen die ik zo mooi vond aan het
Kouwerplantsoen was dat er behalve
het groen ook een speelplaatsje was
voor jonge kinderen, met een pierenbadje. Toen wij hier kwamen wonen,
was het winter. Ik zag voor me dat
kinderen in de zomer lekker gingen
spetteren.
Toen het zomer werd, ontdekte ik
dat er op dat pleintje in de avonduren
heel veel hangjeugd zich verzamelde
en daar ook alcohol dronk. Wat je

natuurlijk ook moet doen als je jong
bent, maar…. ze gooiden flessen
kapot en ze kotsten in het badje. Het
was een vieze bende. De volgende
morgen ging ik dat met buurtbewoners opruimen en schoonmaken.
En toen dacht ik: kan ik daar niet iets
aan doen? Eigenlijk is mijn werk voor
de buurt daar begonnen.”
Pet
Peter ging lobbyen bij het Wijkbureau, bij de wijkagent en bij
iedereen die maar wilde luisteren.
Maar dat viel een beetje tegen.
Advertentie
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Er was eigenlijk niet zo heel veel
aandacht voor het feit dat Peter het
onveilig en vies vond.
Kort daarna ontmoette Peter bij een
bijeenkomst over de Veemarkt de

“ Dan is er ook

nog tijd om even
te kletsen ”

mensen van het Buurtcomité. Hij
dacht: dan ga ik dat maar gewoon
doen. “Ik ben helemaal niet zo
van status of aanzien, maar het
interessante was wel: mijn officiële
deelname aan het Buurtcomité
verschafte mij een pet die ik als het
nodig was kon opzetten.”

En dat leidde uiteindelijk tot een
resultaat. “Na heel veel zeuren kreeg
het pleintje uiteindelijk een artikel
461 status. Dat betekende dat je
in de avond na 22.00 uur daar niet
meer mag zijn als je daar niets te
zoeken hebt. En ben je daar wel,
dan kan je als buurt de politie bellen.
Artikel 461; je moet het maar weten.
Ik wist het niet. Je leert er wel enorm
veel van. Er gebeurde natuurlijk nog
wel eens wat, maar het heeft toch
enorm geholpen.”
Gerrit Rietveld
Na het vertrek van voorzitter Albert
Hogema nam Peter het voorzitterschap op zich. Daarbij kreeg hij de

“ Het gaat over het

gevoel dat de buurt
jouw buurt is ”

portefeuille ‘veiligheid’. In die tijd
vond de fusie tussen het College
Blaucapel en een school uit Overvecht plaats. Daaruit ontstond Gerrit
Rietveld College. Door de fusie was
de populatie op school ingrijpend
veranderd. Er werd in de buurt en
door de ondernemers geklaagd over
diefstallen en overlast. Enthousiast
vertelt Peter dat hij wel eens op de
koffie ging bij de toenmalig rector.
Hij zette dan ‘zijn Buurtcomité-pet’
op en schetste de problemen die in
de wijk gesignaleerd werden.
De toenmalige rector antwoordde
standaard: “Kan je aantonen dat het
mijn leerlingen zijn?”
Vrij snel daarna kwam er een nieuw
schoolbestuur met een ontzettend
actieve conrector Ties Kragten.
Peter: “Deze man stond wel open
voor goed contact met de buurt. Hij
initieerde meetings voor mensen uit
het postcodegebied rond zijn school.
Daar zaten al snel 8 à 9 mensen in.

Die mensen kwamen iedere zes
weken bij elkaar. Ties Kragten heeft
dat fantastisch gedaan. Hij heeft er
echt voor gezorgd dat die situatie
enorm verbeterd is. En als Buurtcomité waren we nauw betrokken en
konden we meepraten”.
Het Wevehuis: belangrijk voor de
buurt
Het Wevehuis is destijds ontstaan
door het Buurtcomité. De toekomst
van het Wevehuis als het gaat om
de huisvesting is altijd een beetje
wankel. Peter: “Het Wevehuis wordt
enorm goed gebruikt, maar het is
maar de vraag of ze daar (red.: in het
gebouw van de Regenboogschool)
mogen blijven zitten. Om aandacht te
vragen voor het feit dat het Wevehuis
belangrijk is voor de buurt en dat
we hulp nodig hebben, is Peter het
afgelopen jaar tweemaal op bezoek
geweest bij de wethouder. Helaas
blijft de huisvesting een onzekere
factor.”
Hoe nu verder?
Peter pleit al jaren voor één sterke
buurtorganisatie. Alle mensen die
actief zijn in de wijk samenbrengen,
op één hoop. “Ze willen allemaal
hetzelfde: een betere buurt, veiligere

“ Het zou een goed

idee zijn om af te
stemmen en samen
te werken ”

buurt. In Tuindorp Oost zijn meerdere
bewonersclubjes actief.
Het voordeel van samenwerken is
dat je tegenover de gemeente kunt
zeggen: wij vertegenwoordigen echt
heel veel mensen. Je bent sterker. Er
zijn genoeg onderwerpen, het moet
groener, het moet veiliger, we
hebben enorme parkeerdruk, we
hebben sluipverkeer. Het zou een

goed idee zijn om af te stemmen en
samen te werken. Daar zou ik enorm
voor zijn. Anders ben je te klein.
Samen bereik je altijd meer.”
Het Buurtcomité komt eens in de
twee maanden bij elkaar. Verder
houden ze elkaar op de hoogte per
mail. “Als we bij elkaar komen, dan
hakken we vooral knopen door. En
dan is er ook nog tijd om even te
kletsen, zal ik maar zeggen. Dat is
het leuke eraan. Ik ben een halve dag
per maand kwijt ongeveer. Je hoeft
er niet zoveel voor te kunnen, je
moet het leuk vinden om invloed te
hebben op de gang van zaken. De
stap van dat je in de buurt iets opvalt
- bijvoorbeeld dat iets je niet bevalt
of iets waar je je zorgen overmaakt naar er ook echt iets aan doen,
blijkt zo klein te zijn. Het gaat over
eigenaarschap, het gaat over het
gevoel dat de buurt jouw buurt is.
Dat is ontzettend aan het verdwijnen
in onze samenleving”.
Zichtbare resultaten
Peter gaat na zo veel jaar een punt
zetten achter zijn werk voor het
Buurtcomité. Hij kijkt er met een
heel goed gevoel op terug. “Als ik
de wijk uit rij en ik kom langs de
Groene Kop, dan denk ik: zo, dat
is mooi geworden. Dat heb ik dan
niet geregeld, maar mijn clubje heeft
daar hard aan meegewerkt. Dat zijn
resultaten van het werk die voor heel
lang zichtbaar blijven in de wijk. Je
moet het gevoel hebben dat die wijk
echt van jou is en dat het er dus toe
doet dat je erover mee kan praten.
Ik ga het zeker missen, maar ik moet
keuzes maken.”

Advertentie

Verantwoord afslanken zonder dieet
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Willem Kok

Tien jaar actief voor de wijk

Zoals in elke actieve groep is er altijd iemand die de ‘randvoorwaardelijke’ of ‘huishoudelijke’ zaken regelt: de financiële
middelen, de in- en uitgaande post, vergaderagenda’s, verslagen,
afsprakenlijstjes enzovoort. In het Buurtcomité vervult Willem
Kok (80) deze onmisbare taak. De financiën doet hij al 10 jaar.
Over zijn motivatie kan hij kort zijn: “Ach ja, je wilt gewoon actief
zijn in de buurt waar je woont. Iets bijdragen.”
In 2008 meldde hij zich bij het Buurtcomité dat een penningmeester
zocht. Een belangrijke functie, want
het Buurtcomité ontplooit naast het
kritisch volgen van de gemeentepolitiek ook jaarlijks buurtactiviteiten
die geld kosten. Zoals de straattekenwedstrijd, St.Maartenviering, bijdrage
aan Koningsdag en tot voor kort een
nieuwjaarsreceptie. Willem vraagt
jaarlijks subsidie aan (Initiatievenfonds) legt over de verstrekte subsidie
verantwoording af aan de gemeente.
Het Buurtcomité heeft geen eigen
inkomsten.
Vanaf 2013 deed hij samen met Hans
Lubach het secretariaat en toen die
in 2015 overleed, nam Willem ook de
overige taken van secretaris op zich.
Er zijn drukke en minder drukke

tijden maar een uur of vier in de
week nemen beide functies gemiddeld wel in beslag.
Portefeuilles
Naast het penningmeesterschap
en het secretariswerk heeft Willem
de afgelopen jaren ook enkele
portefeuilles onder zijn hoede gehad,
zoals de luchtkwaliteit Utrecht in de
omgeving van de Kardinaal de Jongweg, Stichting Voorveldsepolder en
de buslijnvoering BRU. Op de
Kardinaal de Jongweg geldt nu wel
een maximumsnelheid van 50 km
per uur, maar de handhaving laat te
wensen over en dan is de milieuwinst
ook minder. Daar is het Wijkbureau
al een paar keer over benaderd.
Willem volgt ook wat er gebeurt in
de Voorveldsepolder, op openbaar
Advertentie
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vervoergebied en de luchtkwaliteit.
Over deze zaken heeft hij contact
met de Wijkraad en andere buurtorganisaties in Noordoost.
Stokje
Het werk en het belang van het
Buurtcomité liggen Willem na aan
het hart. Maar hij is de jongste niet
meer en doet ook nog ander vrijwilligerswerk (ondersteunt via
U-centraal ouderen bij hun financiën
en administratie). Willem: “Het is
tijd voor de nieuwe generatie.” Hij
hoopt dat uit de nieuwe generatie
bewoners ook een nieuw Buurt-

“ Het is tijd voor de

nieuwe generatie ”

comité zal voortkomen. Of in ieder
geval bewoners die zich willen
inzetten voor de bewonersbelangen
van de wijk. Maar zolang het gaat
blijft hij actief in en voor het Buurtcomité.

Misschien zijn mensen van een buurtcomité soms zelfs te voorzichtig. Wij
kunnen wel wat hebben, hoor!”

Het Buurtcomité en de gemeente
Mevrouw Ingrid Rohde werkt bij de gemeente Utrecht en is wijkadviseur op het Wijkbureau Noordoost. Zij kent onze wijk als haar
broekzak en omdat ze ook veel weet over het Buurtcomité, wilden
we met haar praten.
Het buurtcomité heeft vaak te maken
met de gemeente. De gemeente
komt met plannen en daar vindt het
Buurtcomité dan wat van.
Is het niet vervelend voor de
gemeentelijke plannenmakers als
buurtbewoners denken dat ze
het beter weten?
“Eigenlijk niet”, zegt Ingrid. “Als de
deskundige van de gemeente een
plan maakt voor verbetering van een
kruispunt in de wijk, dan mogen we
er vanuit gaan dat die man of vrouw
van de gemeente alles weet van de
wet- en regelgeving op verkeersgebied. En hij of zij weet ook hoe
ze zo’n probleem elders opgelost
is. Maar de bewoner is óók kundig,
ánders deskundig. De bewoner kijkt
iedere dag naar de situatie, ziet wat
er gebeurt en ziet daarom vaak praktische oplossingen. Dat is de meerwaarde van het buurtcomité.”

“Het Wijkbureau hecht daarom aan
het oordeel van het Buurtcomité; het
gaat immers om betrokken wijkbewoners, die per definitie kiezen voor
het belang van de buurt. De wijkadviseurs willen een verbindende schakel
zijn tussen bewoners, ondernemers
en de verschillende vakafdelingen van
de gemeente.”
Actievoerende buurtcomitéleden
zijn dus geen vervelende dwarsliggers volgens u?
“Neen, zeker niet. Serieuze en
weloverwogen inspraak maakt plannen vaak beter. Daar is iedereen
mee gediend. Wij van de gemeente
beschouwen het Buurtcomité (en
bewoners in het algemeen) eerder als
positieve meedenkers dan als lastpakken, ook als ze vasthoudend zijn. Dat
is juist goed, want dan worden wij
van de gemeente juist geprest om
met betere voorstellen te komen.

Het is niet altijd makkelijk om
mensen te vinden die namens de
buurt de plannen willen bestuderen en er commentaar op te
leveren. Is dat altijd wel nodig?
Kan de wijkraad dat eigenlijk ook
niet doen?
“Neen! Dat wijkraad werkt op een
heel ander niveau. Die houdt de
grote lijnen in de gaten, terwijl het
buurtcomité het directe kleine belang
in het oog houdt. Ik kan dat met
een voorbeeld verduidelijken. De
Gaard. U weet het: daar wordt een
gigantisch project uitgevoerd. Daar
is de wijkraad bij betrokken en ook
het buurtcomité, en dat moet ook.
De Wijkraad vertegenwoordigt de
hele wijk Noordoost, die heel graag
een groot, goed geoutilleerd winkelcentrum wil, met gemakkelijke
aanvoerroutes en veel parkeervoorzieningen en openbaar vervoer. Dat
is het belang van heel Noordoost.

“ De bewoner kijkt

iedere dag naar
de situatie en ziet
daarom praktische
oplossingen ”

Maar het buurtcomité kijkt met heel
andere ogen: kan je er als voetganger nog veilig oversteken? Ontstaat
er niet teveel lawaaioverlast? En de
ondernemers willen natuurlijk weer
wat anders. Al die belangen moeten
afgewogen worden en dus is ieders
inbreng essentieel.”
Wie had dat gedacht? Kom je bij de
gemeente vandaan en weet je nog
zekerder dat een goed buurtcomité
echt onmisbaar is.

Advertentie
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Running Dinner

We zitten aan tafel bij Ineke Bootsman in de Naberlaan. Cecil Voskens
is er nog niet maar schuift even later
aan.
Een paar weken geleden vond
voor het vierde jaar het Running
Dinner plaats in de Naberlaan.
Wat is precies een Running
Dinner? Is dat iets voor hardlopers?
Cecil, buurvrouw van een paar huizen
verder dan Ineke, legt het uit: Ja, zo
heet het gewoon, maar het heeft
niets met hardlopen te maken. Het
is eigenlijk eten met je buren die je

“ Ik heb het idee

gewoon gejat uit
een andere wijk ”

misschien anders nooit ziet. Zeg maar
een variant op ‘’gluren bij de buren’’.
Omdat je een uur aan tafel zit met
zes personen heb je meer tijd voor
elkaar.
Je geeft je op om voor zes personen
bijvoorbeeld het voorgerecht te
maken. Je ontvangt dan buren bij jou
thuis. Daarna ga jij bij andere buren

De Vijf
Gouden Tips
voor een
geslaagd
Running
Dinner in uw
eigen Straat
6
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het hoofdgerecht eten en het toetje
wordt weer ergens anders voor je
geserveerd. Telkens met verschillende
buren als tafelgenoten. Je ontmoet
dus wel twaalf andere buren op zo’n
Running Dinner!
Dat klinkt leuk, maar best ingewikkeld. Hoe kom je op het idee
en waar komt die naam vandaan?
Cecil: Ik heb het eigenlijk gewoon
gejat uit een andere wijk, in Amersfoort. Ik zag bij een vriendin het
papiertje liggen, ik heb het hier in de
straat even gepolst en toen dachten
we: gewoon gaan doen! Als er vier
anderen enthousiast zijn kan het al
niet meer mislukken.
De naam? Ineke legt uit dat je telkens
van eetadres wisselt tussen voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Je loopt dus twee keer over straat.
Walking Dinner was misschien een
duidelijker woord geweest.
Hoe was het twee weken terug
gegaan?
Ineke: Eigenlijk heel goed, het
liep deze keer weer als een trein.

Tip 1

Het is GEEN kookwedstrijd!
Vaak doen mensen wel hun
best, maar centraal staat de
ontmoeting en het gesprek
aan tafel.
Dat gaat altijd vanzelf.

Lachend: Zo gezellig en iedereen
enthousiast! Leuke ontmoetingen
en gewoon even de tijd voor een
gesprek met elkaar. De tijd vliegt
meestal voorbij. Als wij ons als

“ Het is eigenlijk

gewoon een
variant op gluren
bij de buren ”

organisatie maar op ons gemak zijn.
En dat ging goed. Er waren dit jaar
35 deelnemers, en iedereen was
opgetogen. Leuk was ook dat er
verschillende nieuwe bewoners
meteen mee wilden doen.
Het is vast moeilijk om zoiets met
zoveel deelnemers, gerechten en
adressen te organiseren?
Ineke en Cecil kijken elkaar even
aan, voordat Ineke zegt: Ik denk dat
we deze keer samen drie uur aan
voorbereiding hebben gedaan, dat
is echt alles. Als we niet kletsen. En
het mooie voor iedereen is: het kost

Tip 2

Maak een superduidelijke
uitnodiging!

Zorg dat mensen hun dieetwensen kunnen opgeven, en dat
ze weten hoeveel mensen er in
totaal aan tafel zitten. Leen anders
gewoon ons briefje, daar zit al
veel ervaring in;-)

“ Leuk dat er meteen

ook nieuwe
bewoners mee
wilden doen ”

geen cent extra! We hebben wel een
geheimpje dat we graag delen: mijn
man Pieter zet alle deelnemers in een
schema in een rekenblad in Excel en
dan komt er een mooie indeling uit.
Iedereen mag dat rekenblad van hem
lenen hoor!

Tip 3

Als wijkbewoners denken dat
dit ook in hun straat kan, of in
hun flat. Hebben jullie dan nog
tips? Welke valkuilen moet je
vermijden?
Cecil en Ineke vertellen om beurten
wat ze een gouden tip vinden. De
top 3 aan tips wordt al snel een top
10! We hebben ze hieronder op een
rijtje gezet. Cecil besluit: Mensen
kunnen natuurlijk altijd even gezellig
komen buurten als ze vragen
hebben. Onze adressen zijn bekend
bij de redactie, dus stuur maar een

mail naar Redactie@tuindorpoost.nl
en we nemen contact op. Het
Running Dinner helpt heel erg om je
buurtgenoten beter te leren kennen,
het is een stukje sociaal cement.

“ Het is echt GEEN

kookwedstrijd ”

Kies voor volwassenen!

Hou je strak aan het tijdschema!

Tip 4

Tip 5

Als je iets voor kinderen wilt doen,
organiseer dan een apart Running
Dinner voor kinderen, maar hou
het gescheiden. En eenpersoons
huishoudens kunnen ook gewoon
meedoen. We koppelen dan
meestal wat mensen aan elkaar,
in overleg.
Dat bevalt goed…

We beginnen om zes uur met
het voorgerecht, wisselen dan
om zeven uur van adres op weg
naar het hoofdgerecht.
Het nagerecht begint om half
negen, tot half tien. Dat lijkt
lang op papier, maar in de
praktijk past het
altijd perfect.

Aan het einde zorgt Cecil altijd
voor koffie met iets lekkers erbij,
voor alle deelnemers. Een huis
vol is het dan. Een beetje een
staande receptie voor even
napraten. Als er bijvoorbeeld
wijn over was van bij het
hoofdgerecht nemen
de mensen dat mee.

Sluit af met een nazit;-)
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Guus van Vliet

Eigenlijk weinig tijd en toch lid
van het buurtcomité
Dat zul je altijd zien: iemand wordt gevraagd voor een vrijwilligersklusje
en dan heeft die persoon al van alles en nog wat omhanden. Zo’n vraag
is dan bepaald niet welkom. Dat overkwam ook Guus van Vliet. Naast
de zorg voor zijn gezin en zijn eigen onderneming besteedt Guus al
behoorlijk wat tijd aan vrijwilligerswerk en mantelzorgactiviteiten in zijn
omgeving. Kortom: Guus is een bezig persoon.
En dan komt een bevriende buur een
paar jaar geleden met de vraag of
hij niet kan bijspringen in het Buurtcomité. Daar zat Guus eigenlijk niet
op te wachten; hij is nou niet bepaald
een vergadertijger en hij wist niet
eens wat dat inhoudt: een buurtcomité. Huib Jansen is het gesprek
met Guus aangegaan. Huib, het toen
al ervaren lid van het Buurtcomité,
hij was die vriendelijke buur!
Huib maakte Guus duidelijk dat het
gaat om het leefbaar houden van de
woonomgeving; er moeten actieve
mensen zijn die het opnemen voor
de buurt als dat nodig is. En het
hoeft echt niet veel tijd te kosten.
“Ja, ja,” dacht Guus, “dat zeggen
ze altijd, maar heb je eenmaal ja
toegezegd, dan kom je er achter dat
het tóch tijd vreet, maar dan kun je
niet meer terug.”
Wikken en wegen
Guus besefte overigens dat het hartstikke leuk moest zijn om met Huib
samen te werken, maar het tijdsbeslag stond hem aanvankelijk tegen.
Van de andere kant: hij woonde met
zijn gezin al jarenlang heel tevreden
in Tuindorp Oost en hij vond dat
hij wel wat voor de wijk mocht overhebben. Hoe kon hij die tegenstrijdige overwegingen met elkaar in
8
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overeenstemming brengen? Ze zijn
er uit gekomen: Guus zei dat hij wel
wilde toetreden tot het Buurtcomité,
maar dat hij zich maar voor één
concrete zaak zou inzetten. En dat
ene ding werd De Gaard.
Guus van Vliet werd lid van de
begeleidingscommissie, waarin de
winkeliers, de gemeente, de politie,
de bouwers en de wijkraad zitting
hebben. Voor hem was het een nadeel dat het proces rond De Gaard al

“ Ook bijzonder

waardevol voor
de wijk ”

jarenlang gaande was toen hij
toetrad; de belangrijkste besluiten
waren eigenlijk al genomen. Maar
toch, het is natuurlijk ook belangrijk om goed te bewaken dat de
gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat houdt Guus in de gaten.
Omdat hij alle betrokkenen inmiddels
aardig kent, is het ook gemakkelijk
om de juiste persoon te benaderen
als dat nodig is.
Generalisten en specialisten
“Het komt er dus eigenlijk op neer
dat er generalisten zijn, die zich
overal mee bemoeien; fantastisch
als je dat soort mensen hebt. Zo

wordt er nog altijd met bewondering
gesproken over Hans Lubach, die
ikzelf niet eens gekend heb. Maar we
weten nu ook dat er ruimte is voor
mensen die zich op één zaak richten
en die zich daarin langzamerhand
specialiseren: ook buitengewoon
waardevol voor de buurt!”

“ Hij wilde wel toe-

treden, maar zich
dan inzetten voor
maar één zaak ”

Hij is blij dat hij op die manier zijn
steentje kan bijdragen aan de ontwikkelingen in de wijk. Hij is niet
zo van het straattekenen, zegt hij.
Maar daarvoor zijn weer mensen
met andere talenten. Misschien ook
wel mensen die heel druk zijn, maar
die best bereid zijn om juist op dat
gebied één keer per jaar of zo hun
talenten aan te spreken en zo hun
bijdrage willen leveren. En weer
iemand anders zou kunnen intekenen
om de aandacht voor de luchtkwaliteit over te nemen van Willem
Kok. Als je daar een beetje kijk op
hebt kun je op die manier die verdienstelijke Kok een beetje ontlasten.
En weer iemand anders zou de
straatbomen in de wijk als zijn aandachtsgebied kunnen nemen. En zo
moet er over een tijdje ook iemand
zijn die de nieuwe ontwikkelingen
rond Zorgcentrum Noord Oost
namens de buurt gaat volgen.
Allemaal belangrijke dingen voor de
wijk.

Huib Jansen

De openbare ruimte en het groen
Huib woont al dertig jaar in Tuindorp Oost. Heeft altijd met plezier gewerkt, is met zestig jaar de VUT ingegaan en is nu al dertien jaar met pensioen. Ruim tien jaar heeft Huib als vrijwilliger gewerkt bij PUM (Project
Uitwisseling Managers). Zijn onderdeel bij PUM was hotellerie, voor dit
project was hij vaak in het buitenland. Via de nieuwjaarsborrel is hij vier
jaar geleden in het Buurtcomité gekomen.
De reden voor toetreding was verantwoordelijkheid te tonen voor
de wijk omdat hij hier al dertig jaar
woont. Toen hij startte waren ze met
een team van zes personen. Al vrij
snel gingen er twee uit, en bleven
ze met vier personen over. Waaronder Hans Lubach. Hans is twee

“ We doen allemaal

hetzelfde, en
je kan zoveel
samendoen ”

jaar geleden helaas overleden. Hans
Lubach was een lopend archief, hij
wist alles. Hij heeft zeker wel tien
à vijftien jaar in het Buurtcomité gezeten. Hij heeft heel veel gedaan.
Toen Hans is overleden heeft Huib
de Groene Kop overgenomen. Op
de kop van de Groene Kop staat
het verzorgingshuis. Dat wordt afgebroken en er worden zeventig
woningen gerealiseerd in samenwerking met gemeente en Careyn. Er
is ook ruimte voor een buurtcentrum.
Veel groen
In het Buurtcomité heeft iedereen
een aandachtsgebied. Huib zijn
aandachtsgebied is openbare ruimte,
onder andere het onderhoud van
het groen. Enthousiast vertelt Huib:
“Ik vind het erg mooi in de wijk”.
Sommige mensen vinden de wijk te
weinig groen omdat de maat is: het
aantal vierkante meters per bewoner

per wijk. De flats in de wijk maken
het aantal vierkante meters per
bewoner laag. De gemeente doet
heel veel aan het groen, het snoeien
en grasmaaien gebeurt met enige
regelmaat. Ook de straatverlichting,
de reiniging van de straat, het straatmeubilair, zoals de bankjes valt onder
zijn aandachtsgebied.
Twee keer heeft hij een schouw van
de gemeente meegemaakt. Hij ging
dan rond met een aantal mensen van
de gemeente. Het was eigenlijk altijd
goed. Het is ongelofelijk hoeveel
mensen van de gemeente bezig zijn
voor de wijk. Hij heeft veel contact
met Ingrid Rohde van het Wijkbureau
van Noord Oost, en met iemand die
verantwoordelijk is voor het groen
vanuit de gemeente hier in de wijk.
De samenwerking is prima. Het
schouwen is op een gegeven
moment opgehouden. Je ziet over
het geheel van de werkzaamheden
toch wel dat alles naar behoren
wordt uitgevoerd.
Hij wordt ook wel aangesproken
over de boomspiegel. Daar mogen
bewoners dan viooltjes of iets anders
om heen zetten. Iedereen die dat
wil, doet dat. Het is makkelijker geworden voor mensen om het zelf te
regelen. Sinds twee jaar kan je de
gemeente bellen, als er een tegel
losligt of een wanneer er lamp kapot
is. Als Buurtcomité weet je de weg.
Als hij dingen ziet, dan regelt hij het.
Het is tenslotte zijn aandachtsgebied.

Samen staan we sterk
Het Wevehuis is met behulp van het
Buurtcomité opgezet. En van het
Wevehuis wordt heel veel gebruik
van gemaakt. Huib pleit wel voor
meer samenwerking met de drie andere wijken. “We doen allemaal hetzelfde, en je kan zoveel samendoen”.
De Helden bijvoorbeeld die hebben
zoveel ruimte om leuke dingen te
doen. Je kan er eten, je kan er van
alles. Samenwerken ook met bijvoorbeeld de wijkkrant. In maart wordt
de Groene Kop officieel geopend.
Hopelijk is er dan ook beslissing genomen over de naam van het park.
Nieuwe leden zeer welkom
Deelnemen aan het Buurtcomité
kost niet veel tijd, is goed voor je
CV en je netwerk. Het verhoogt
je woonplezier, je leert heel veel
mensen kennen. Je krijgt kennis van

“ Ik vind het erg

mooi in de wijk ”

zaken van de buurt en met name van
de mensen die er wonen. We zoeken
mensen met nieuwe ideeën die zich
hard willen maken voor de wijk.
Een nieuwe invulling geven aan het
Buurtcomité. Dus niet alleen maar
vergaderen en verslagen maken. Voor
de jeugd zijn ook mensen nodig. De
wijk verjongt ook, maar de ouderen
moeten we niet vergeten.
Met veel plezier heeft Huib in het
Buurtcomité gezeten. Het is nu
tijd voor andere dingen. Hij is ook
gestopt met PUM. Een zwak punt
vertelt hij lachend: “alles komt via
de ICT”. Huib gaat zich zeker niet
vervelen. Huib blijft nog in het Buurtcomité tot juni 2018.
Tuindorp Oost • Nummer 1 • Maart 2018
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Agenda

• Voor kinderen van 7 tot 12 jaar is er
een spelronde in teamverband.
• Voor de volwassenen staan catering en overdekt terras klaar met
gezellige muziek.

Tuinenpark De Driehoek
Maandag 23 april,
10.30 – 12.00 uur
Op maandagmorgen 23 april
organiseert tuinenpark De Driehoek
een morgen voor ouderen uit de
buurt. Van 10.30 tot 12.00 uur is er
koffie en thee met lekkere koekjes
en taart. En als het mooi weer is,
maken wij een wandelingetje over
het park.

Ruim een week van tevoren wordt
huis aan huis een flyer verspreid met
het hele programma en inschrijfformulier.
Zou je ons willen helpen?
Helpen met het opbouwen vanaf
8.00 uur in de ochtend.
Leiden van een spel tussen
10.30 uur en 12.00 uur
Verzorgen van de catering tussen
9.30 uur en 12.00 uur
Helpen met afbouwen vanaf
13.30 uur

Graag opgeven per email
secretariaat@driehoektuin.nl
of 030 2733249.
In maart sluiten de hekken om 18.00
uur. Vanaf 1 april sluiten de hekken
om 20.00 uur.

Voor aanmelden van hulp of meer
informatie, stuur een mail naar:
koningsdag3571@gmail.com
Kim-Linge, Judith, Robin en Sam

Koningsdag
Vrijdag 27 april
Net als voorgaande jaren vieren we
weer Koningsdag op het Kouwerplantsoen, en wel op vrijdag 27 april.
Het programma is vertrouwd met
springkussen, ballenbak en veel
gezelligheid aangevuld met enkele
nieuwe spelletjes.

Open lesochtend
Basisschool
De Regenboog.

Foto: Donker Utrecht

Woensdag 21 maart,
8.30 – 10.15 uur
Bent u op zoek naar een school in de
buurt? Op woensdag 21 maart 2018

• Voor de kinderen van 2 tot 6 jaar is
er een spelletjesdorp

organiseert Basisschool De Regenboog aan de Wevelaan 2 een open
lesochtend. De lesochtend is voor
ouders die op zoek zijn naar een
school en voor ouders van wie het
kind al op De Regenboog is ingeschreven en die het komende halfjaar
naar school gaat.
U kunt een kijkje nemen in de
’schoolkeuken’. We starten met een
toneeloptreden van één van de
groepen, daarna wordt u rondgeleid
door leerlingen uit de bovenbouw.
Vervolgens is er volop gelegenheid
om één van de open lessen bij te
wonen of vragen te stellen aan leerkrachten en aanwezige ouders.
U hoeft zich niet aan te melden voor
deze open lesochtend en het spreekt
voor zich dat u uw kind kunt meenemen. Het programma begint om
8.30 uur en duurt tot ongeveer
10.15 uur en is te vinden op onze
website www.onzeregenboog.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten.
Dus graag tot ziens!

Team basisschool De Regenboog

Club van 50 blijft steunen
Sommigen zullen het zich herinneren: een aantal jaren geleden verkeerde de wijkkrant in zwaar weer; het geld was op,
de ondergang dreigde. De gemeente wilde wel blijven subsidiëren, maar vond ook dat we zelf minstens voor een fors
deel van de inkomsten moesten zorgen. Eén noodkreet in de krant was er voldoende voor om een aantal lezers ertoe te
brengen zich te verenigen in de “Club van 50”, een gezelschap wijkbewoners, die ieder jaarlijks € 50,00 inbrengen.
Zij blijven dat trouw doen, ook dit jaar weer, en samen met de adverteerders brengen zijn voldoende geld in het laatje,
waardoor de gemeente nog steeds bereid is subsidie te verlenen en wij zelfs af en toe een extra dikke wijkkrant kunnen
produceren. Alle gevers: driewerf dank!
Advertentie

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
Intensieve huiswerkbegeleiding
en bijles voor leerlingen van
VMBO-TL, HAVO,
VWO en Gymnasium
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Zomers feestje Tuindorp Oost

30 juni of zaterdag 7 juli geschikte
data zijn.

Helpende handen
Voordat de scholen sluiten en het in de wijk stilvalt vanwege de zomer
vakantie, willen de drie actieve bewonersgroepen (bewonersgroepjes)
van de wijk – het WeveHuis, het Buurtcomité en de wijkkrantredactie een ontspannen doch gezellig zomerfeest organiseren. Met alles erop
en eraan: lekkere hapjes, muziek, een springkussen, informatie over de
wijk, ontmoeting. En hopelijk mooi weer.
Oost (en dat is meer dan u misschien
denkt) en waar je nieuwe contacten
kunt opdoen.

Waar?

Een happening waar bewoners - jong
en oud, net nieuw in de wijk of al
jarenlang Tuindorp Oost-bewoner elkaar kunnen treffen. Waar nieuwe
bewoners kunnen ontdekken wat
er allemaal te doen is in Tuindorp

Het feest gaat plaatsvinden in en
rond het Wevehuis. Het Wevehuis is
te vinden in het gebouw van de
Regenboogschool aan de Wevelaan.
De festiviteiten zullen te vinden zijn
rond het schoolgebouw, op het
ruime schoolplein achter de school.

Wanneer?
De schoolvakantie begint dit jaar
op 14 juli. Wij denken dat zaterdag

Wist je dat je vanaf
2 april 2018 moet
betalen om te parkeren
in Lamérislaan e.o.
Betaald parkeren geldt
van maandag tot en
met vrijdag van 6.00 tot
11. 00 uur.
Bewoners kunnen een
parkeervergunning aanvragen via het Online
Loket op www.utrecht.nl.
Doe dit vóór 19 maart
2018, dan heb je jouw
vergunning op tijd in huis.

Meld je bij ons aan! Ook als je nog
een beetje twijfelt. We trekken je
graag met veel en vrolijk enthousiasme over de streep. Stuur een mail
naar redactie@tuindorpoost.nl en we
nemen contact met je op.

Plusgids wijst de weg
naar hulp in Utrecht

Wist je dat?
Betaald parkeren

Omdat wij (de actieve bewonersgroepen) niet met veel zijn, zoeken
wij mensen die willen helpen bij het
van de grond tillen van dit wijkfeestje. Heb je ervaring met het
organiseren van zoiets? Heb je een
goed idee voor zo’n feest? Ben je, of
ken je, een muzikant die op het feest
de muziek zou willen verzorgen?
Draai je je hand niet om voor het
indienen van een aanvraag bij het
initiatievenfonds (voor de benodigde
centjes)? Of ben je meer van het type
‘handen-uit-de-mouwen’ en lijkt het
je wel leuk om alleen op de dag zelf
mee te werken?

Luierafval
Wist je dat kinderen in
hun luierperiode meer
dan 22KG luierafval
maken per maand?
Met de komst van Firma Milqman
(http://www.milqman.nl) wordt
luierafval verleden tijd. Sinds half
februari zijn ze gestart in Utrecht
Noordoost. Zij bieden ouders een
service waarbij ze, op de fiets, hun
schone luiers bezorgd krijgen en
waarbij ze de gebruikte luiers weer
ophalen voor recyclen.
Met flyeracties, fietsen en luiers
zijn zij inmiddels in ons straatbeeld
verschenen.

Wist je dat de Plusgids
Utrecht jaarlijks wordt
gemaakt door de
redactie van U Gids, de
digitale wegwijzer voor
iedereen die woont,
werkt of zorgt in
Utrecht. Wist je dat de informatie
ook op papier wordt aangeboden,
zo wil de redactie de informatie ook
beschikbaar houden voor mensen
die geen internet gebruiken. De gids
wordt gefinancierd door de gemeente
Utrecht. De geactualiseerde gids is
gratis af te halen in buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek, buurthuis,
huisarts, of online te raadplegen op
www.ugids.nl

Advertentie
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Colofon
Deze keer een prachtige luchtfoto van het begin van de wijk,
het lijkt wel een eiland in een zee van weiland. Wat willen we van
de lezers weten: Niet alleen welke straten wij hier zien, maar
vooral de boerderij rechtsboven op de foto, vlak bij de nieuwbouw.
Hoe heette die, wat was het adres, wie hebben er gewoond
en wie woont er nu precies op dat plekje? Veel vragen, we zijn
benieuwd… Stuur je reactie aan redactie@tuindorpoost.nl.

De redactie heeft op de schaatsfoto uit het vorige nummer verschillende
reacties gekregen met antwoorden waar en wanneer de foto gemaakt was.
Het beste antwoord kwam van Henk Klomp:
De foto “Winter in de wijk” is genomen op het Breede water in de winter
van, ik gok, 1952/53. De huizen op de achtergrond staan m.i. op de Ezelsdijk
waar wij als jong verliefden konden scharrelen. Als het het Breede water is
heb ik daar gevist, gezwommen en uiteraard ook geschaatst.
Daarmee won hij de hoofdprijs: een vergroting van die foto prachtig op
aluminium afgedrukt en gratis beschikbaar gesteld door Joris Romp van
FotoRomp op de Gaard! Gefeliciteerd Henk en bedankt FotoRomp!

T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt
gemaakt door een onafhankelijke
redactie van vrijwilligers en wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het initiatievenfonds.
Redactie:
Kaspar Hanenbergh, Margreet Jonge
Poerink, Frans Jacobs, Hetty Zieleman.
Advertenties: Ams Slemmer
Adres: Wevelaan 75, 3571 XT Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Facebook: www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
Oplage: 3.200 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 16 mei 2018
Bezorging: 16 - 17 juni 2018

Advertentie

Wilt u uw woning verkopen?
Bel ons voor een gratis waardebepaling!
voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
030 273 60 20
utrecht@aspektmakelaars.nl
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