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Bewoners Kanaleneiland en Transwijk zeer positief over hun ‘prachtwijk’
Bewoners van Kanaleneiland en Transwijk oordelen zeer positief
over de manier waarop deze Utrechtse krachtwijk zich ontwikkelt.
Het gaat dan om thema’s als leefbaarheid van de buurt, beleving
van de buurtproblemen en de sociale veiligheid.
Aldus een artikel in de Volkskrant van 13 oktober jongstleden.
Minder vuil en minder vernielingen en de woonomgeving wordt
opgeknapt. De investeringen in de ‘prachtwijken’ renderen.
Bewoners geloven weer in de toekomst van hun wijk.
Bewoners denken mee over Amsterdam Rijnkanaalzone

In het bewuste artikel gaat journaliste Anja
Sligter in op de voortgangsrapportages van
de Wijkactieplannen uit de veertig Vogelaar
wijken die op dezelfde 13 oktober aan de
Tweede Kamer werden aangeboden. Ook
cijfers van het Bureau voor de Statistiek zijn
erbij gepakt. De algemene trend is: het gaat
over het algemeen beter in de krachtwijken
in ons land. Al is de vooruitgang nog ‘fragiel’,
aldus scheidend minister Eimert van Middel
koop van Wonen, Wijken en Integratie.
In de bewonerspeilingen die de veertig ge
meentes hebben laten uitvoeren, springt die
van Kanaleneiland/Transwijk extra in het oog.
Van alle peilingen laten de bewoners van deze
‘prachtwijk’ de hoogste positieve score zien.

Astrid van Maarseveen, actieve bewoonster
uit Transwijk, voorzitter van de Wijkraad
Zuidwest en tevens voorzitter van de
kopersvereniging De Buitenplaats, heeft
hier wel een verklaring voor. “De positieve
uitslag verrast me niet. Bewoners zien dat er
de afgelopen twee jaar zaken in de wijk zijn
aangepakt: de straatcoaches die op de fiets
’s avonds door de wijk gaan, het (tijdelijke)
samenscholingsverbod, Toezicht en Hand
having die ingrijpt bij rotzooi in het park,
politie die bekeuringen uitschrijft als er hier
auto’s op de stoep staan. Bewoners zien het
en daardoor voelen ze zich veiliger. Verder
zijn bewoners vaker en eerder bij plannen
betrokken, zoals bij de nieuwe plannen voor
de Amsterdam-Rijnkanaalzone en Kanalenei

land Zuid. Ook de bewonersavonden met het
thema Veiligheid in Transwijk Noord en Zuid,
georganiseerd door het Wijkbureau Zuidwest,
waren een groot succes. Binnenkort komen
er avonden waarbij ‘Leefbaarheid’ centraal
staat. Mensen willen op tijd op de hoogte
gebracht worden van plannen die spelen in
hun eigen wijk.”

gingen, Wijkraad, gemeente, corporaties
en politie. Zij houdt de voortgang van de
Wijkactieplannen nauwlettend in de gaten.
Ook de wijktelevisie ‘U in de Wijk’ – met klei
ne, positieve verhalen van de straat – krikt
het wijkgevoel van Kanaleneiland/Transwijk
wat op. Ik vermoed dat al deze aspecten
samen goed uitpakken bij bewoners!”

“Je ziet dat gemeente, politie en de woning
corporaties beter nadenken over het informe
ren en betrekken van bewoners(commissies).
Voor het Wijkactieprogramma is, mede op
initiatief van bewoners de Klankbordgroep
Kanaleneiland/Transwijk opgericht. De groep
bestaat uit een gemêleerd gezelschap van
bewoners(organisaties), huurdersvereni

“Bewonersparticipatie kan wat beter in onze
wijk volgens het artikel in de Volkskrant.
Daar weet ik wel iets op. Laten betrokken be
woners zich aanmelden voor onze Wijkraad
Zuidwest! Nieuwe leden zijn altijd welkom,
ook uit Rivierenwijk en Dichterswijk! De
volgende vergadering is 17 november. ”
www.wijkraadzuidwest.nl

Ruim wordt ruimer: feest in de Veilinghaven

Hoe wonen en werken in een wijk tot iets moois kan leiden. De Utrechtse vergaderlocatie Ruim, waar je kunt
vergaderen in een omgebouwde zandtrechter – U-trechter genoemd- , vierde september een feestje aan de
Veilinghavenkade in Dichterswijk. Het bedrijf is namelijk uitgebreid. Ruim werd ruimer, met een tweede zandtrechter
die gehuurd kan worden voor bijzondere bijeenkomsten van vooral lokale ondernemers. Wethouder Victor Everhardt
verrichtte de feestelijke openingshandeling.

De U-trechters van Ruim staan aan de kade van de
Veilinghaven, waar ruim negentig jaar geleden nog
groente en fruit werd geveild. De haven was destijds
volop in gebruik, boten voeren af en aan en kwamen
hun waren brengen en halen via het Merwedekanaal.
Vroeger werden de zandtrechters gebruikt voor de op
slag van zand en grind. Er stond ook een grote kraan.
Toen de Initiatiefgroep Historische Haven Utrecht
(IHHU) in 1995 met haar plan kwam om de haven
weer nieuw leven in te blazen, besloot de gemeente
Utrecht het idee op te nemen in het stedenbouwkundig
masterplan voor Dichterswijk West. Ter versterking van
de havensfeer zijn in de haven vijftien ligplaatsen voor
historische zeilschepen – platbodems - gerealiseerd.
Utrechtse rondvaartboten hebben er een aanlegsteiger.
De IHHU wilde de oorspronkelijke zandtrechters en
hijskraan behouden. Die waren echter in zo’n slechte
staat dat besloten werd om er nieuwe voor in de plaats
te zetten. Dat zijn nu de U-trechters, gebouwd door
een echte zandtrechterbouwer. Dat dan weer wel. Die
keek wel even vreemd op toen hij in de trechters vier
gaten moest maken voor ramen….
In 2007 is Ruim begonnen met het verhuren van een
van de U-trechters. De afgelopen jaren is het druk
geweest in die ene zandtrechter van Ruim. Zo druk,

Vervolg linksonder op pagina 2

Rik Kors, nieuwe wijkmanager Zuidwest
Per 1 september 2010 heeft de wijk Zuidwest een nieuwe
wijkmanager, Rik Kors. Naast zijn functie als wijkmanager
is hij tevens Programmamanager Krachtwijk Kanaleneiland/
Transwijk. Hij volgt Annemiek Eggink op die deze taken samen
met Ton Lindhout, wijkmanager Zuid, het afgelopen half jaar
op interim basis heeft vervuld.
Rik Kors heeft brede ervaring opgedaan in verschillende
gemeenten in ons land. Zo was hij betrokken bij stedelijke
vernieuwing in Rotterdam en Tilburg. De laatste jaren was hij
Hoofd Strategie en Wijkzaken van de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling in Arnhem.

Kors is als wijkmanager Zuidwest het eerste aanspreekpunt in
dit deel van de stad Utrecht daar waar het gaat om gemeente
lijke zaken. Als programmamanager is hij tevens verantwoor
delijk voor het realiseren van de plannen voor de krachtwijk
Kanaleneiland/Transwijk. Om deze plannen ook daadwerkelijk
met succes te kunnen uitvoeren wil hij graag in contact komen
en blijven met alle relevante partijen in Zuidwest. Kors zal zich
daarom in de komende weken bij diverse gelegenheden aan
de wijk voorstellen. Zie uitgebreide introductie op
www.utrecht.nl/zuidwest

Burendag 25 september op Amerhof
De Nationale Burendag vond dit jaar plaats op 25 september. Bewoners rondom de
Amerhof pakten de Burendag op om samen met de vrijwilligers van buurthuis De
Jutter het plein en de omgeving van de Amerhof een groene uitstraling te geven.

Veel buurtbewoners rond de Amerhof
ervaren het plein als onvriendelijk, groot,
en leeg. In de winter te koud, in de zomer
te heet. Het onkruid tiert welig onder de
armetierige boompjes. De bewoners staken
de koppen bij elkaar en bedachten allerlei

leuke plannetjes om de Amerhof eens op
te ‘pimpen’. Ook zochten de bewoners
contact met het Wijkbureau Zuidwest
om met elkaar te praten over nieuwe
groenvoorzieningen, onderhoud, nieuwe
speeltoestellen, veiligheid en vandalisme.
Op de Burendag maakten de bewoners
zelf alvast een start met onkruid wieden,
het installeren van plantenbakken, en
aanpak van de boomspiegels. Ook de
plantenbak onder de fraaie muurschilde
ring van de spoorbrug wordt voortaan
door de bewoners in groen zelfbeheer
onderhouden.
De Burendag op de Amerhof werd op 25
september ook bezocht door de VIP-bus
die door de Utrechtse wijken toert. De
organisatie achter de VIP bus zoekt in
gesprek met bewoners naar mogelijkhe
den om de eigen woonomgeving leuker
en veiliger te maken.
Verder werd er een rommelmarkt ge
houden waarvan de opbrengst ten goede
kwam van de Voedselbank Rivierenwijk.

Marije van der Veen (links) en
wijkwethouder Everhardt

Vervolg van pagina 1: feest in de Veilinghaven
dat klanten regelmatig teleurgesteld werden.
Ruim werkt namelijk veel samen met andere
ondernemers uit de wijk. Een van deze
ondernemers zat in de ‘buur’trechter die vrij
kwam na verhuizing van dit bedrijf. Zo kon
Ruim een tweede vergaderlocatie starten.
Marije van der Veen, eigenaar van Ruim: “Ik
maak evenementen, trainingen, vergaderin
gen, presentaties tot iets bijzonders. Dat
begint met een mooie ruimte. Ik heb in mijn
leven heel wat vergaderruimtes en congres
zaaltjes gezien. Daar word ik meestal triest
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van. Geijkte ruimtes met weinig aandacht
voor de mensen, geen oog voor details,
met die standaard pepermuntjes. Dat kan
veel beter, dacht ik. Ik geloof dat samen
werken beter gaat in een ontspannen
omgeving. Als je je lekker voelt, presteer
je beter. Dus zorgen we voor lekker en
gezond eten, een relaxte inrichting en
een prettig uitzicht over de haven. Ook
in deze tweede U-trechter hebben we ons
best gedaan om die ontspannen sfeer te
krijgen. “

Xander is zelfbeheerder
van twee nieuwe spetterbadjes
Op 22 september werden aan de Columbuslaan op Kanaleneiland twee nieuwe spetterbadjes officieel geopend en direct in gebruik genomen. De kinderen uit de wijk boften, want
het was een schitterende nazomerse dag. De badjes bleven open tot zeven uur ’s avonds!
De gemeente Utrecht had in het voortraject
aan de omwonenden laten weten dat de
aanleg van de kinderbadjes alleen mogelijk
was als de buurt zelf voor het beheer zou
zorgen. Met andere woorden: er werden
vrijwilligers gevraagd die iedere ochtend en
iedere avond op mooie zomerdagen de kraan
wilden opendraaien en dichtdraaien. Zou
niemand zich melden, dan kon het ‘feest’ niet
doorgaan.
Maar Xander Verhagen meldde zich direct
voor het zelfbeheer. Hij woont pal tegenover
de spetterbadjes. Samen met zijn vriendin
Miranda staat hij borg voor de goede zorg
van de spetterbadjes. Verhagen: “De spetter
badjes gaan alleen open op mooie dagen met
temperaturen boven de 22 graden Celsius.
Dan is het warm genoeg en kan ik de badjes
laten vollopen voor de kinderen. Dat zijn zo’n
twintig dagen per jaar. Maar als het er meer
worden, bij een mooie zomer, is dat niet erg.
Ik moet iedere ochtend toch de hond uitlaten,
dus zo’n kraan opendraaien is zo gebeurd. Ik
werk bij de Thuiszorg en in mijn lunchpauze

ga ik dan weer even een kijkje nemen of het
allemaal goed gaat, of er geen troep in de
filters zit en genoeg water in de badjes.
Ik woon al 15 jaar op Kanaleneiland en doe
graag wat voor de buurt. De laatste tijd zie je
dat de Kanaleneiland er weer echt op vooruit
gaat. Ik vind het goed dat ik daar als bewoner
aan mee kan helpen. Miranda is zelf op
Kanaleneiland geboren en heeft als kind heel
wat afgespeeld in de oude spetterbadjes van
de Columbuslaan. Die waren de laatste jaren
helemaal verwaarloosd en toe aan een grote
opknapbeurt. Dat is nu gebeurd. De nieuwe
badjes zijn schitterend geworden. Ze krijgen
een dikke tien van ons. En de kinderen uit de
wijk vinden het prachtig. Ik kan goed met ze
opschieten. Ze kennen me allemaal bij naam.
De dag voordat de badjes opengingen, kwam
ik er een paar tegen in het winkelcentrum.
“Xander, Xander”, riepen ze, “wanneer gaan
de badjes open?”. Dat jonge grut, hartstikke
leuk! En als Miranda en ik een keer niet kun
nen, nemen onze buren Steven en Alba het
een dag van ons over. Mooi geregeld toch!?”

TijdVoorElkaar in Transwijk
Beter een goede buur(t) dan een verre vriend. Met die gedachte is TijdVoorElkaar in Transwijk
opgezet. Uit onderzoek bleek namelijk dat veel bewoners uit deze wijk tijd willen vrijmaken om
iets voor een andere bewoner te doen. TijdVoorElkaar werkt als een marktplaats waar vraag en
aanbod worden gekoppeld. Bewoners bieden en vragen iets. In dit geval geen spullen, maar za
ken als een luisterend oor, een helpende hand, of samen met een andere bewoner een activiteit
organiseren. Burenhulp en vrijwilligerswerk wordt zo optimaal ingezet.
Wie mee wil doen met TijdVoorElkaar en informatie wil, kan elke dinsdag of donderdag bin
nenlopen bij Eilandsteede in Park Transwijk, Vreugdenhillaan 31, tussen 10 en 14 uur. Dan is de
sociaal makelaar Emilia Hernández Pedrero aanwezig.
Zie www.tijdvoorelkaar-transwijk.nl

“Het is nooit begonnen als buurt
opvang, maar het lijkt er nu wel op!”

Hej och välkommen (= Hoi en welkom)
De letters IKEA staan voor Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd: voor- en achternaam
van de oprichter, naam van de boerderij waar hij opgroeide, en de naam van het
dorpje vlakbij.

Wie ’s ochtends vroeg tussen negen en tien uur het restaurant van de IKEA
binnenloopt, treft daar een grote groep buurtbewoners uit Zuidwest aan.
Die komen daar gezellig ontbijten. Wat ooit begon met een eenvoudig

Ikea zit nu in 44 landen. De Ikea catalogus verschijnt in 27 talen.
Ikea toont wereldwijd haar maatschappelijke betrokkenheid met IKEA Social Initiative.
Samen met UNICEF en Save the Children zet Ikea zich in voor het recht van kinderen op
een gezonde en veilige jeugd, inclusief toegang tot goed onderwijs. De projecten gaan

koffiebarretje is uitgegroeid tot misschien wel het meest gewilde ontbijt

uit van een ‘holistische’ benadering, waarbij de gezondheid van vrouwen en kinderen

van Nederland.Een niet te versmaden hapje voor slechts 1 euro, mét een

wordt verbeterd, goed onderwijs toegankelijker wordt gemaakt en vrouwen in staat

sociaal randje.

worden gesteld om een betere toekomst te creëren voor zichzelf en hun gemeenschap.
IKEA Social Initiative concentreert zich op Zuid-Azië, en in het bijzonder op India, waar
de behoeften van kinderen en vrouwen groot zijn, en waar IKEA al lang zaken doet.

Dick Kool is store manager van Ikea Utrecht.
Hij is dus de ‘baas’ van deze Ikea en verant
woordelijk voor alles wat er in zijn winkel
gebeurt. Het personeel hoeft geen ‘U’ tegen
hem te zeggen. Beneden, boven de balie bij
de ingang hangt zijn foto tussen de andere
leden van het managementteam (vijf van de
acht zijn vrouwen ….). Alleen de voornamen
staan vermeld.
Het zegt al iets over de sfeer van deze grote
meubelwinkel. De Zweedse keten is op zijn
gebied dan wel de grootste ter wereld, maar
status, nee. Nieuwe medewerkers worden ook
geselecteerd op onder andere ‘bescheiden
heid’. Dat vindt Ikea belangrijk. En enthousi
ast zijn naar de klanten natuurlijk.
De visie van de Ikea (zie www.ikea.nl) luidt:
een beter dagelijks bestaan voor zoveel mo
gelijk mensen. Hoort daar ook zo’n goedkoop
ontbijtje bij?
“Het Ikea-ontbijt is ontstaan uit commercieel
oogpunt”, legt Kool uit. “Daar ben ik eerlijk
in. Hoe is dat namelijk gegaan? Winkels in
Nederland gaan om negen uur open. Bij ons
is dat tien uur. Dat onthouden onze klanten
niet. Dus stonden er voorheen rond half tien
bij onze Ikea’s altijd mensen voor de deur.
Soms in de regen, in de kou. Wij zijn toen
gestart met een klein barretje binnen, bij de
entree, waar onze klanten gratis koffie en
thee kregen totdat de winkel echt openging.
Die gratis koffie bleek een enorm succes. Het
groeide uit tot een ontbijt in onze restaurants
die nu wel om negen uur opengaan. Onze
klanten kunnen daar voor de ongelooflijk
lage prijs van een euro ontbijten met een
croissant, een pistolet, plakje kaas, een eitje,
koffie en thee. Zo leggen we de vroegkomers
in de watten. We hopen dat de goede kwali
teit voor die lage prijs afstraalt op de rest van

ons assortiment. Dat is onze boodschap.”
“Ondertussen zit ons restaurant tussen negen
en tien elke ochtend helemaal vol. Daar zit
ook een vaste groep senioren bij, uit de wijk.
Ze zijn er elke dag, met rollator en al. Onze
medewerkers in het restaurant kennen die
mensen allemaal bij naam, hun thuissituaties,
wat ze mankeren, waar ze die dag naar toe
gaan. Die bewoners komen hier voor de
gezelligheid. Het is een sociale happening. Zo
zijn we onbedoeld een beetje buurtopvang
geworden. ”
De sociale functie van de Ikea beperkt zich
niet tot de senioren. Veel eenoudergezinnen
uit de omliggende wijken komen een paar
keer in de week ’s avonds in ons restaurant
eten, vertelt Kool. “Omdat het goedkoop is
en van goede kwaliteit! De Ikea-restaurants
in Nederland mogen sinds kort het ‘Ik kies
bewust logo’ uitdragen. Dat houdt in dat er
minder verzadigd vet, suiker en zout in zit.
Ons voedingsproducten komen overal
vandaan: de beroemde gehaktballetjes en de
zalm uit Zweden maar bijvoorbeeld de pan
nenkoeken en poffertjes uit Nederland. Sinds
1 oktober zijn we gestart met poffertjes eten
op de woensdagmiddag, voor kinderen tot 11
jaar. Ook weer voor één euro.
Er komen hier ook veel scholieren van de
ROC’s uit de wijk. En omdat er niet veel
horeca in Zuidwest zit, komen veel bewoners
uit de wijk bij ons voor een kopje koffie.
Daarna lopen ze vaak met een hotdog of ijsje
de deur uit.”
“Zeventig procent van onze klanten zijn
vrouwen (landelijk gemiddelde, red). Vrou
wen bepalen namelijk de koop van onze
producten. Veel van hen brengen ’s ochtends
eerst hun kinderen naar school en komen

ontwerp nieuwe Ikea

dan bij ons winkelen, met een vriendin, hun
moeder. En als ze hun kinderen meenemen,
dan kunnen die terecht in de ballenbak. Nee,
onze ballenbak is niet bedoeld als goedkope
kinderopvang, want de ouders moeten hun
kind na een uur weer ophalen. Maar het
komt wel eens voor dat we de politie moeten
bellen omdat de ouders de hele dag niet
komen opdagen en ook niet reageren op
onze telefoontjes of smsjes.”
“De Ikea Utrecht bestaat volgend jaar 15
jaar! Tijd voor een feestje? Dat is nog niet
zeker, want we zitten dan misschien midden
in de verbouwing. De Ikea gaat uitbreiden,
maar wanneer we kunnen starten is nog
onzeker. Ik hoop in februari 2011. Onze
nieuwe parkeergarage komt te liggen op de
voormalige grasvelden van de voetbalver
eniging KDS/Faya Lobi. De club is nu tijdelijk
verhuisd naar Lunetten, maar komt na de
verbouwing terug op het nieuwe dak van de
parkeergarage, acht meter hoog! In ruil voor
het ongemak van de verhuizing, bieden wij
de voetbalclub twee nieuwe kunstgrasvelden

en een mooie nieuwe accommodatie aan.
Daar is de club heel blij mee.”
“Er werken bij ons zo’n 430 medewerkers.
Daarvan komt 35% uit de wijk Zuidwest.
Veel Marokkaanse jongeren hebben hier
een parttime baan. Integratie is altijd zo’n
groot woord in Nederland. Maar als ik kijk
wat er in onze winkel dagelijks gebeurt, met
onze medewerkers, met onze klanten, dan
is de integratie hier een feit. Jong en oud,
allochtonen tot en met de vierde generatie
– allochtoon is dan toch een raar woord? autochtonen, man, vrouw. Dat loopt, werkt,
winkelt en eet hier allemaal door elkaar en
dat gaat prima!”
“Over medewerkers gesproken … tijdens de
verbouwing zoeken we nog honderd nieuwe
krachten en als de uitbreiding van de Ikea
een feit is nog eens tweehonderd extra! We
gaan samen met ‘Werk030’ gericht zoeken
naar personeel uit de wijk Kanaleneiland. Dan
woon je lekker dichtbij je werk!
Voor vacatures, kijk op www.ikea.nl.”

Resto VanHarte: beauty-verwendag
en kookboek ‘Hartverwarmend’
Resto VanHarte op Kanaleneiland, in het 3-Generatiecentrum aan de Bernadottelaan 23,
organiseert naast haar gebruikelijke wekelijkse diners op dinsdag- en vrijdagavond, ook
regelmatig bijzondere thema-avonden. Zo vond in september in het Resto een benefietdiner plaats voor projecten in Ghana. Speciale gast op deze Ghanese avond was Yakubu
Iddrisu, directeur van de Ghanese NGO Community Partnership for Youth and Women
Development.
Omdat de Utrechtse Resto VanHarte in 2010 alweer 5 jaar bestaat, zijn er extra feestelijkheden. Zo is er op dinsdag 23 november speciaal voor vrouwen in de wijk een
beauty-verwendag. Vrouwen uit Zuidwest, reserveer deze dag dus in de agenda!
Het kookboek van de landelijke keten Resto VanHarte ‘Hartverwarmend’ is genomineerd als Kookboek van het Jaar 2010 in de categorie ‘Beste initiatief’. Hartverwarmend
laat zien dat samen eten mensen en culturen dichter bij elkaar brengt. Het kookboek
geeft een kijkje in de succesvolle keukens van Resto VanHarte. Daarnaast bevat het
boek dertig superlekkere, multiculti- recepten om van te genieten met geliefde, familie,
vrienden of buren. Bewoners kunnen hun stem uitbrengen voor de Publieksprijs. Door
te stemmen maken zij kans op één van de winnende kookboeken van 2010. Uitslag op 2
november.
Kijk voor meer informatie op www.restovanharte.nl/utrecht-kanaleneiland.
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“We gaan voor
het leven!”
Woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen
zijn er in Nederland in allerlei vormen en
maten. Als het goed is sluiten ze zoveel
mogelijk aan bij de wensen van ouderen, nu
en in de toekomst, zoals meer vraag naar
privacy en zelfstandigheid. De toegenomen
financiële armslag van veel ouderen betekent
ook dat de eisen die gesteld worden, hoger
worden. Dat geldt zowel voor de dienstverle
ning als voor de woonruimte.
ECR (European Care Residence) De Keizers
hof aan de Van Vollenhovenlaan 451 in
Transwijk springt daarop in.
Restaurant De Keizershof

Maria Scholts is samen met haar man Paul Bijleveld directeur
van vijf ECR’s in ons land waaronder ECR De Keizershof in
Utrecht (zie kader). “Aan de ene kant heb je in onze land de
traditionele verzorgings- en verpleeghuizen en aan de andere
kant zijn daar de serviceflats. Wij noemen onze organisaties
woonzorgvoorzieningen en zijn daarmee niet in een hokje te
plaatsen.”

Niet beter, wel anders
De ECR’s in Nederland zijn een particulier initiatief van
Scholts en haar man. Als fiscaal jurist nam hij jarenlang deel
in het maatschap van het accountantskantoor Flantua dat
ook de sector ouderenzorg van adviezen voorzag. Daarnaast
waren beiden jaren actief in een vereniging voor particuliere
woonzorgorganisaties, genaamd NeVeP die zich al veertig
jaar inzet voor wooncomfort en woonomstandigheden van
ouderen.
“Zo’n acht jaar geleden dachten we: nu gaan we zelf doen
wat we anderen altijd hebben geadviseerd. Wij hebben toen
de Stichting RAZ en ECR opgezet en zijn begonnen met de
overname van verzorgingshuizen De Horst in Huis ter Heide

en Boldershof in Amersfoort. Wij zeggen nooit dat we het
beter doen dan andere instellingen, maar we doen het anders.
Zo passen we in principe geen vrijheidsbeperkende maatrege
len toe – een ingreep die vaak wordt toegepast bij demente
rende ouderen die weglopen. Ook het gebruik van medicijnen
om bijvoorbeeld de cliënten rustig te houden, proberen we te
vermijden. Binnen de RAZ hebben we een ethiekgroep. Daar
praten we onder andere over zaken als euthanasie. Wij zeggen
niet zoals in de sector gebruikelijk: wij reanimeren niet, tenzij
de cliënt dat echt wil. Wij gaan voor het leven! Dus ons credo
is: wij reanimeren, tenzij cliënten aangeven dat ze dat niet
willen! “

Gaat niet bestaat niet
We hebben een aantal slogans. Eén: ons ABC: Alert, Beweeg
lijk en Creatief. Twee: Mag het ietsje meer zijn - we doen meer
dan nodig is. Drie: Gaat niet bestaat niet. Het zinnetje ‘dat
doen we niet’ is binnen onze organisatie uit den boze. Bij
een vraag van een klant, zoeken onze organisatieleden - zo
noemen wij onze medewerkers- altijd uit of iets wel kan. Ja,
we vragen wel wat van onze mensen. Die moeten soms een
tandje hoger schakelen. Maar bij het tevredenheidsonderzoek
geven de organisatieleden ons een dikke acht.”

We scheiden niet!
Sacha Spierenburg is service- en zorgadviseur van De
Keizershof. “Dit gebouw was jarenlang een bekende service
flat in de wijk, maar in de loop der tijd totaal uitgewoond en
verwaarloosd. Nadat de stichting RAZ het overnam, zijn de
99 appartementen spic en span opgeknapt en aangepast aan
deze tijd. Onze jongste bewoner is 72 jaar. Maar we kennen
geen leeftijdsgrenzen. Iedereen is welkom bij ons. Bij ons
blijven echtparen bij elkaar, ook als de zorgvraag van één van
beide partners toeneemt. Wij scheiden niet! Ze kunnen bij
ons bij elkaar blijven wonen met onze 24-uurs zorg, op maat
gesneden. Dan kan hier in De Keizershof, en in onze andere
ECR’s. “

ECR en RAZ
ECR en RAZ , met hoofdkantoor in Schalkwijk, zijn
twee handen op één buik. ECR’s zijn de ‘stenen’, de
gebouwen die met een mooi woord European Care
Residence heten. Europees, want de eerste ECR in het
buitenland, in Frankrijk, is in oprichting. Onder de
ECR’s vallen niet alleen de appartementengebouwen
maar ook de restaurants, de winkels, kappers, en
activiteitenruimtes. Er zijn ook ECR-vakantieparken
waar mensen met en zonder beperkingen onbezorgd
en drempelloos kunnen verblijven.
Bij de stichting RAZ (Residentiële en Ambulante Zorg)
gaat het om de mensen die gespecialiseerd zijn in
zorgverlening over de volle breedte van thuis-, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg tot en met terminale
zorg. Zorg zowel in de ECR’s als privé thuis.
ECR De Keizershof, Van Vollenhovenlaan 451, telefoon
(088) 328 00 10.
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Restaurant ook voor de buurt
“Ons restaurant op de begane grond is er niet alleen voor
onze cliënten van De Keizershof, ook buurtbewoners kunnen
bij ons eten. Onze keuken kookt elke dag vers. Daarom is het
wel verstandig van tevoren even te reserveren!
We zijn geen eiland in Transwijk. We willen iets betekenen
voor de omliggende wijken. Zo organiseerden we laatst een
Weense avond, en straks komt er een speciale kerstavond
waar wijkbewoners ook welkom zijn. Dat geldt eveneens voor
de dagelijkse activiteiten die wij in De Keizershof opzetten
zoals schilderen, geheugentrainingen, appeltaart bakken. Ook
onze maandelijkse kerkdiensten staan open voor buitenstaan
ders. Momenteel zoeken we aansluiting met andere kerken in
de wijk.
Ouderen die geïnteresseerd zijn, kunnen een kijkje komen
nemen bij ons of proefwonen. Maar we leveren ook zorg bij
de mensen thuis. Inderdaad: gaat niet bestaat niet bij ons!”

Met gips tijdelijk in een zorghotelstudio
Mevrouw Spanjers zit met haar been in het gips in de
gemakkelijke stoel voor het raam op de tiende etage
van ECR De Keizershof. Eind september werd ze met een
gebroken middenvoetbeentje in een van de 14 zorg
hotelstudio’s opgenomen. Ze is 77 jaar, weduwe, en
woont normaal gesproken nog lekker zelfstandig in haar
eigen huis in Odijk. Maar na het ongelukje met haar voet,
kon ze niet direct terug naar huis. Ze kreeg wel krukken
mee van de artsen in het ziekenhuis, maar met artrose in
je handen kan je daar natuurlijk niet mee uit de voeten.
En dus regelde haar dochter een opname in De Keizershof. Dat ging allemaal heel vlot. “Zo snel zelfs dat ik
zomaar wat kleren in een koffertje had gegooid”, zegt
Spanjers lachend, “en toen bleek ik alleen maar nachthemden met lange mouwen te hebben meegenomen.
Daarvoor is het hier te warm. Maar gelukkig komen mijn
kinderen regelmatig langs en die brengen ook andere
kledingstukken mee. Ik zit hier nog wel even namelijk.”
Spanjers is zeer tevreden over de opname. “Vorige week
zaterdag hadden we hier zo’n leuke Weense avond, met
muziek van Strauss, op piano en dwarsfluit. Ook het
diner was er op aangepast, met Wiener Rostbraten en
Apfelstrudel. Het is hier net een chique hotel, ‘s avonds
gaan mensen hier echt gekleed aan tafel. Daar moest
ik wel even aan wennen. In ons restaurant kan je altijd
kiezen uit twee voorgerechten en twee hoofdgerechten.
En het personeel is hier zo aardig, ook de mensen die
nachtdienst hebben. Altijd vriendelijk, en ze doen nooit
moeilijk als je belt.
Het uitzicht uit mijn raam is prachtig. Vooral ‘s nachts.
Dan is de Prins Claus brug zo mooi verlicht. En je ziet
net de boten op het Amsterdam Rijnkanaal voorbij varen.
Zo meteen ga ik even praten over fysiotherapie, want ik
wil zo snel mogelijk weer fit zijn en naar huis!”
(Mevrouw Spanjers krijgt per dag 30 euro vergoed van
haar zorgverzekeraar; zelf legt ze daar nog zo’n 90 euro
extra bij)

Sacha Spierenburg en Doortje Spanjers

Even voorstellen: de wijkagenten zuidwest

Dwight van de Vijver

Jaap van der Grint

Jan Schoenmaker

Jurrien Bijl

Rob Pelman

Pim van Dijken

Op de grote foto staan (vlnr): Karin Regts-Michies (wijkagent Transwijk
en tippelzone), Paula Klomp (wijkagent Kanaleneiland-Noord), Toaufik
Elfalah (wijkteamchef), Bas van Tebberen (wijkagent KanaleneilandNoord), Sandra Jongerius (wijkagent Kanaleneiland-Zuid), David van

Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u het eerste

Eijndthoven (wijkagent Kanaleneiland zuid), Jessica Dropsie

aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkcommissies, winkeliers, woningbouwverenigingen, scholen en

(medewerker wijksecretariaat).

ú als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit door toezicht te houden
en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd.

De wijkagenten die tijdens fotosessie niet aanwezig waren, maar met
pasfoto vertoond worden: Dwight van de Vijver (Kanaleneiland-Noord),

De wijkagent pakt problemen op zoals overlast, woning- en auto-inbraken, vandalisme en geweld, maar probeert ook

Jaap van der Grint (Dichterswijk), Jan Schoenmaker (Transwijk en tip

problemen te voorkómen. Als de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren signaleert, maakt hij of zij af-

pelzone, Jurrien Bijl (Transwijk en tippelzone), Rob Pelman en Pim van

spraken met de gemeente, jeugdwerk, de jongeren zelf en/of bewoners. Zo kan mogelijke escalatie worden tegengegaan.

Dijken (beiden Rivierenwijk).

Wijkteamleden ondersteunen de wijkagent. Zij houden samen met de wijkagent toezicht, voeren (verkeers)controles uit,
verlenen noodhulp en draaien onderzoeken in de wijk.

De agenten aan het woord
Bas van Tebberen: “De wijkbewoners kunnen
mij overal in Kanaleneiland-Noord tegenko
men, dus ook in de steegjes en portieken.
Het liefst en meestal ben ik op de mountain
bike omdat ik daardoor op elke plek snel
kan zijn. Ik werk voor de bewoners in de wijk
en hoor graag waar ik ze mee kan helpen,
samen staan we sterk!”
Karin Regts – Michies: “ Ik ben werkzaam
als één van de wijkagenten van Transwijk.
Ook de tippelzone behoort tot deze wijk. Wij
zijn tijdens onze dienst vaak op en rond de
tippelzone. Maar gezien de vele nieuwe ontwik
kelingen in de wijk, zullen wij ook vaker in de
rest van de wijk ons gezicht laten zien.”

Sandra Jongerius: “Ik werk nu al drie jaar in
de wijk Kanaleneiland-Zuid en heb nog steeds
veel plezier in mijn werk. Vooral het contact
met de wijkbewoners vind ik leuk en je kunt
hier ook echt wat voor hen betekenen. Ik
hoop dan ook dat zij mij weten te vinden als
het nodig is. Mocht ik een probleem niet kun
nen verhelpen, dan zal ik de bewoner in ieder
geval op het juiste spoor van een andere
instantie kunnen zetten.”
Jessica Dropsie: “Als medewerker van het
wijksecretariaat spreek ik wijkbewoners
vooral aan de telefoon. Ik zorg ervoor dat
hun vraag of melding bij de juiste wijkagent
terecht komt. Maar ik neem de wijkagenten
ook werk uit handen, bijvoorbeeld door voor

werk te verrichten. Zo verzamel ik informatie
uit verschillende systemen die belangrijk zijn
voor onze netwerkpartners zoals de jeugd
reclassering. Ook breng ik woonoverlast in
kaart door te inventariseren of er meerdere
personen over hetzelfde voorval aangifte
hebben gedaan.”
Toaufik Elfalah: “Ik ben er trots op dat ik in
deze wijken mag werken. De criminaliteit
cijfers laten zien dat het steeds weer wat
veiliger wordt. Maar als mensen zich deson
danks onveilig voelen, trek ik me dat aan. Ik
wil graag samen met de bewoners de wijken
nog veiliger maken. Wijkbewoners kunnen
de politie daarbij helpen door bijvoorbeeld
snel 1-1-2 te bellen als zij iets verdachts zien

of bijvoorbeeld een inbreker op heterdaad
betrappen. Ook anoniem melden via Meld
Misdaad Anoniem helpt ons bij ons werk.”

Contact
Wilt u de wijkagenten spreken, bel dan met
0900-8844 (lokaal tarief). Vraag
vervolgens naar het wijksecretariaat van
Utrecht Zuidwest.
Heeft u de politie direct nodig, u ziet bij
voorbeeld iets verdachts of denkt dat er een
inbraak gepleegd wordt, bel dan 1-1-2.
Heeft u belangrijke informatie voor de wijk
agent, maar wilt u liever anoniem melden, bel
dan meldlijn M (0800-7000).

MySound op het Nederlands Film Festival!
Tijdens de Dag van de Amateurfilm op het Nederlands Film Festival te Utrecht vond de
première plaats van MySound, een nieuw project van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland.
De negen deelnemers Najim, Shanti, Hicham, Ikram, Kamal, Ghaoula, Joris, Shalini en Nordin,
hebben gedurende vijf maanden soundtracks ontwikkeld om geluidloze animatiefilms uit
het beeldarchief van de Stichting Amateurfilm opnieuw te doen herleven. En daarin zijn ze
geslaagd!

Een première meemaken op het Nederlands
Film Festival is niet niks! Het publiek genoot
zichtbaar van de vers gecomponeerde muziek
stukken van MySound. Na de vertoning namen
de jonge muzikanten vol trots en onder luid ap
plaus hun welverdiende bloemen in ontvangst.
Het project MySound is een vervolg op het
succesvolle MyLife I en II, waarbij de deel
nemers met een camera hun belevingswereld
vastleggen. Ook deze projecten gingen in
2008 en 2009 op de Dag van de Amateurfilm
van het Nederlands Film Festival in première.
In MySound manifesteert het talent van de
deelnemers zich door middel van geluid.
Tijdens dit project werden zij begeleid door

componist Niels Vermeulen. Niet alleen
werd de muziek zelf gecomponeerd, ook de
uitvoering is in handen van de jongeren.
Jongeren van Mediaplatform Ucee Station
hebben het reilen en zeilen van de muzikan
ten op film vastgelegd. De animatiefilms,
voorzien van nieuwe muziek, en het beeld
verslag van dit dynamische maakproces en
een verslag van de première worden op DVD
uitgebracht. Deze is te bestellen via: info@
cultuurhuiskanaleneiland.nl
Kijk voor meer informatie over projecten van
het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland op
www.cultuurhuiskanaleneiland.nl

vlnr: deelnemers MySound Nordin el Bachiri, Hicham Oujamaa, Najim el Allati, Shalini
Raghoenandan, Ikram el Farissi. Onder: Aziz Aarab van Cultuurhuis Kanaleneiland
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Sculpturen in Parkhaven
Alweer meer dan 10 jaar geleden heeft Bouwfonds ASR
Vastgoedontwikkeling gezamenlijk met de gemeente
Utrecht het initiatief genomen tot de uitwerking van het
gebied in Dichterswijk dat nu de naam Parkhaven draagt.
Een aantrekkelijke woongebied aan het Merwedekanaal,
met de voormalige Veilinghaven die is ingericht als
historische haven.

Om de wijk nog completer te maken, heeft
de kunstenaar Ruud Kuijer in opdracht van
Bouwfonds ASR en het Cultuurfonds een
sculpturenplan gemaakt voor Parkhaven. Op
8 oktober zijn deze kunstwerken officieel
overgedragen aan de bewoners van Parkhaven
en Harrie Bosch, wethouder Wonen van de
gemeente Utrecht (op foto rechts).
Ruud Kuijer is onder andere bekend van zijn
betonnen Waterwerken aan het Amsterdam
Rijnkanaal. Voor Parkhaven heeft hij dertien
sculpturen gemaakt waarvan de grootste
aan het Merwedekanaal ligt, en zeven
meter hoog en zeventien ton zwaar is. Bij
de onthulling van dit beeld bedankt Kuijer

de bewoners van Parkhaven: “Ik denk met
plezier terug aan de twee bijeenkomsten met
bewoners, waarvan één in mijn atelier. Door
hun inbreng is het grote beeld nog opener
geworden dan aanvankelijk gepland. Ik geloof
dat hier alles perfect in elkaar grijpt en ik ben
trots op het resultaat.”
Kuijer gebruikt delen van voorwerpen die
naar wonen of interieur verwijzen. Wie goed
kijkt herkent van alles. Spullen die via Blokker,
Albert Heijn of Ikea in een woning terecht kun
nen komen en die vaak via de kliko het huis
verlaten. Twee enthousiaste bewoners brach
ten hem een stuk uitlaat van een brommer en
een favoriete meeneemmaaltijd. Die zijn nu

in beton vereeuwigd. Niet alle bewoners
zullen de sculpturen ‘mooi’ vinden, maar
“kunst moet schuren” zoals wethouder
Bosch bij de opening nog toevoegt.
Bouwfonds ASR stelt vanuit haar maat
schappelijke betrokkenheid altijd de
kwaliteit van gebieden centraal. Kwaliteit
die ten goede komt aan de mensen die er
wonen.
Bouwfonds Cultuurfonds is in 1988 opge
richt op initiatief van Bouwfonds. Bouw
fonds Cultuurfonds sponsort gemeentelijke
culturele activiteiten. Zo wordt een breed
publiek in aanraking gebracht met uiteen
lopende uitingen van kunst en cultuur.

Eigenzinnig UniC in Transwijk
Lang verwacht dus en dan toch gekregen: UniC, de openbare school voor
eigenzinnig Havo en Vwo heeft sinds september eindelijk nieuwbouw.
Na jaren in tijdelijke locaties te hebben gezeten in Oog in Al, kunnen de
leerlingen en leerkrachten nu ‘school houden’ in het even eigenzinnig vorm
gegeven gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan 2 in de wijk Transwijk.

UniC is een openbare school voor
Havo/Vwo met een uniek concept.
Samenwerkend leren staat centraal.
Leerlingen werken gedurende langere tijd
aan één onderwerp. Dat doen ze in kleine
vaste groepen, in flexibele werkruimtes
waar ze begeleid worden door meerdere
docenten. Leerlingen leren met en van
elkaar. Vakken worden geïntegreerd
aangeboden rond een bepaald thema. Zo
worden de verbanden zichtbaar en wordt
leren zinvoller. MotiVaktie is bij UniC een
vak apart. Daarin verkent elke leerling
zijn eigen talent. De school biedt een
duidelijke structuur. Daarbinnen worden
resultaten gemeten en vaardigheden en
kwaliteiten in kaart gebracht.

Architectuur
Rechthoekig en zakelijk aan de buiten
kant. Open, modern en kleurrijk aan de
binnenkant. Zo kan het nieuwe schoolge
bouw van UniC worden getypeerd. Hoe
kwam het tot stand? In een vroeg stadium
werd de architect Erik de Geus uitgeno
digd om een kijkje te komen nemen op
de oude school. Na een paar intensieve
dagen en veel gesprekken met ouders,
leerlingen en teamleden ontstond het
beeld van een gebouw dat goed aanluit
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gebruikt voor opwarming in de winter.
Dat is goed voor het milieu. Omdat op
UniC elektronisch leren centraal staat, kan
er in het hele gebouw draadloos worden
gewerkt.
bij het schoolconcept van UniC. Transparant,
eigen afdelingen voor onder-, midden- en
bovenbouw, veel verschillende werkplekken
waaronder loungeplekken, een professioneel
laboratorium en ruimtes voor kunst en drama.

binnen werd zoveel mogelijk recht gedaan
aan alle wensen. Daarbij kwam als extraatje
de karakteristieke aluminium wandbekleding,
waarop je met magneten van alles en nog
wat kunt bevestigen.

Sober en doelmatig

Moderne technieken

De school, die ruimte biedt aan 600 leerlin
gen, is in ongeveer een jaar gebouwd en werd
gefinancierd door de gemeente. Sober en
doelmatig waren de sleutelwoorden. Dat be
tekende creatief omgaan met de beschikbare
middelen. Aan de buitenkant werd gekozen
voor de voordelige rechthoekige vorm. Van

Er zijn verschillende nieuwe methoden en
technieken toegepast. Zo wordt in elk lokaal
het binnenklimaat geregeld door CO-meters.
Hiermee wordt gemeten of er verse lucht
moet worden aangevoerd. Bijzonder is ook
de warmte-koude-opslag. Dankzij deze
techniek kan warmte uit de zomer worden

Bereikbaarheid
Om het woonwerkverkeer te ontlasten is
gekozen voor goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer en beperkte parkeer
gelegenheid. De school beschikt ook over
een ruime onderkelderde fietsenstalling.

Symposium
Op woensdag 24 november 2010 zal de
school officieel geopend worden door de
wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp.
Eerder die middag is er een symposium
rond vernieuwend onderwijs.

Woonschip “Ora et Labora” terug naar Utrecht
Na een verblijf van bijna twee jaar bij Museumwerf Vreeswijk in
Nieuwegein, is het legendarische woonschip “Ora et Labora” sinds
september terug in Utrecht, en wel in Parkhaven in Dichterswijk.

De “Ora et Labora” kent een rijke geschie
denis. Veel gegevens en oude foto’s zijn
bewaard gebleven. Het schip is gebouwd
in 1903 te Vierverlaten (Groningen) als
goederenschroefboot. Tot in de jaren twintig
van de vorige eeuw was dit voormalig
stoomschip onder de naam “Ora et Labora”
werkzaam als vrachtschip/pakketboot rond

Zwolle bij de Firma J. Heukels
en Zonen. Tot 1930 werd zij
door dezelfde firma in de zo
mermaanden tevens gebruikt
voor uitstapjes naar o.a.
Giethoorn. In die hoedanig
heid was zij bekend als de “De
Zwolsche Boot”. Om passagiers
te vervoeren werd het schip
voorzien van een demontabele
opbouw waarmee de “Ora et
Labora” het uiterlijk kreeg van
een salonboot. Na faillissement
van de firma kwam het schip in 1933 naar
de Leidsekade in Utrecht om te fungeren
als woonschip voor een van de voormalige
firmanten.
Woonschip “Ora et Labora” is de langst
aanwezige woonboot van Utrecht. Liggend
op haar oude plek aan de Leidsekade was zij
gedurende 75 jaar als markant woonschip een

bekend fenomeen
onder de Utrech
ters. De “Ora et
Labora” dreigde
verloren te gaan
toen zij in 2008
zonder ligplaats te
koop werd gezet
omdat de toen
malige eigenaar
haar verving door
een betonnen
nieuwbouwark.
Dit dreigende
verlies heeft veel
Utrechters beziggehouden: zelfs de poli
tiek heeft zich ermee bemoeid. Dat heeft
geresulteerd in een welwillende houding van
de gemeente Utrecht om mee te werken aan
haar behoud voor de stad. Zij gaf de “Ora et
Labora” een nieuwe ligplek, in Parkhaven.
Nieuwe eigenaren zijn Stella en Gert van der
Meulen. Zij lieten het schip restaureren. “Ora
et Labora” is in de Museumwerf Vreeswijk
gerestaureerd naar het historische beeld van
tenminste een halve eeuw terug.

Het terugbrengen van een stoommachine was
in zowel technisch als financieel opzicht niet
haalbaar. Toch is de “Ora et Labora” opnieuw
varend gemaakt door inbouw van een
moderne dieselmotor. Op het dak verscheen,
als vanouds, de stuurinrichting compleet met
het oude originele stuurwiel.
Ook al voldoet het woonschip “Ora et Labora”
aan het predicaat van cultuurhistorisch erf
goed, toch krijgt zij deze status niet. Zoiets
bestaat namelijk niet voor roerend goed.

SodaProducties viert jubileum

Over voorlezen, koeien en schipperskinderen
Dit jaar bestaat SodaProducties vijf jaar. Ooit opgezet in Kanaleneiland door de twee zussen Anne
en Marieke Heinzbroek, is SodaProducties ondertussen uitgegroeid tot een landelijk operende
organisatie die op een creatieve manier oplossing biedt voor maatschappelijke vraagstukken.
Afgelopen maand won het project de VoorleesExpress nog de nationale alfabetiseringsprijs.
De VoorleesExpress begon vijf jaar heel
eenvoudig. Vrijwilligers gingen op Kanalen
eiland thuis bij gezinnen met kinderen die
een taalachterstand hadden gewoon gezel
lig boekjes voorlezen. Ruim honderdvijftig
vrijwilligers doen dat nog steeds in de wijk.
En ondertussen hebben andere wijken in
Utrecht en meerdere steden in Nederland
dit concept overgenomen.
Maar SodaProducties deed en doet veel
meer. Alle projecten richten zich het
vergroten van de ontwikkelingskansen
van kinderen uit achterstandssituaties. Zo

organiseert SodaProducties sinds 2009 samen
met “Boerderij in de kijker” uitstapjes voor kin
deren uit Kanaleneiland naar het platteland.
Beide organisaties delen het enthousiasme om
kinderen in kwetsbare situaties iets mee te ge
ven. Dit initiatief won vorig jaar de hoofdprijs
van € 10.000,- van het RaboDichtbijFonds.
In oktober is het project ‘Schipper, mag ik
overvaren’ gestart; een project ondersteund
door Rijkswaterstaat en een bijdrage uit het
budget Bewonersinitiatieven Krachtwijken.
SodaProducties speelt hierbij in op het feit

dat veel schippers het niet prettig vinden om
bij Kanaleneiland aan te leggen. Ook zijn er
signalen dat kinderen uit een achterstands
wijk een beperkt beeld hebben van beroepen,
zoals de binnenvaart. Het eerste onderdeel
van het project is de schipperclub. Die is
bedoeld voor kinderen die langs het Amster
dam-Rijnkanaal wonen in Kanaleneiland en
schippers die daar aanleggen. Samen leren
zij meer over het leven aan dek en het leven
op het vaste land. Ondertussen zijn er op
drie basisscholen in de wijk lessen over de
binnenvaart gestart.

Wie meer wil weten over SodaProducties is
van harte uitgenodigd bij de jubileumbijeen
komst op 11 november in Nieuw Welgelegen.
Voor meer informatie kijk op www.soda
producties.nl. Of bel 030 - 2615992, of 06
41350202.

Maasplein genomineerd voor
Participatietrofee 2010
‘Vernieuwing Maasplein’ is genomineerd voor de Participatietrofee 2010,
een prijs die de gemeente Utrecht intern in het leven heeft geroepen om
haar diensten aan te zetten tot projecten waarbij bewoners een grote
rol spelen in het proces. Met een mooi woord heet dat ‘participatie’. In
dit geval zijn het de gemeentelijke dienst Wijken en Stadswerken die
samen met de bewoners werken aan de verfraaiing van het Maasplein.

Het Maasplein is een plein in het hart van
Rivierenwijk. Al jaren is het onderwerp van
gesprek. Het wordt gebruikt als schoolplein,
als plek voor ambulant kinder- en jongeren
werk en het is een favoriete ontmoetingsplek
voor jongeren uit de wijk. Het plein is zeer
stenig, kent een betonnen vloer en alleen de
diverse speeltoestellen zorgen voor wat kleur.
Her en der staat er nog wat bomen, maar
door de vele verharding komen deze niet tot
hun recht. Bewoners hebben een verzoek in

gediend bij het Wijkbureau Zuidwest om een
bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget voor de
verfraaiing van het plein. De initiatiefnemers
hebben een prijsvraag/wedstrijd uitgeschre
ven onder (school)kinderen, buurtbewoners
en andere belanghebbenden, om ideeën aan
te dragen voor de verbetering van het plein.
Daarnaast hebben de initiatiefnemers ge
sprekken met belanghebbenden gevoerd: de
aangrenzende school, diverse bewonersgroe
pen, en de wijkwelzijnsorganisatie Doenja.

Dit resulteerde in een lijst met wensen en
ideeën. Vervolgens hebben de initiatiefnemers
zelf een ontwerper benaderd om de ideeën te
verwerken in een ontwerp. Hieruit is een top
zes van meest voorkomende wensen en ideeën
samengesteld. Deze elementen zijn verwerkt
in het ontwerp. In dit nieuwe plan wordt
het Maasplein nu een aantrekkelijk plein om
te spelen en elkaar te ontmoeten - een “eye
catcher” van de school en van de wijk!
De bewoners hebben een zéér grote rol

gespeeld in alle fasen van het proces.
Of het Maasplein, in Rivierenwijk, uitein
delijk ook met de trofee aan de haal gaat,
is bekend gemaakt op 2 november.
De uitslag is te lezen in de digitale
Nieuwsbrief Rivierenwijk/Dichterswijk.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor
aanmelden op www.utrecht.nl/zuidwest.
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Inwonersenquête
Wat vindt ú van Utrecht?

Wat vindt u het leukste aan Utrecht? Voelt
u zich veilig in de stad? Wat vindt u van de
buurt waar u woont? En wat kunnen we in
onze stad nog verder verbeteren? De gemeen
te Utrecht wil graag weten hoe ú over Utrecht
denkt. Daarom houdt zij de Inwonersenquête
2010. Ruim 25.000 Utrechters is naar hun
mening gevraagd. Misschien heeft u ook
zo’n vragenlijst in de brievenbus ontvangen.
De gemeente Utrecht vindt het fijn als u met
haar meedenkt en de enquête invult. Alleen
dan weet ze wat Utrechters echt belangrijk
vinden en kan ze daar werk van maken!

Vragen over de Inwonersenquête?
Bel dan onze helpdesk op het telefoon
nummer 030 – 750 8352. Mailen mag ook:
watvindtu@utrecht.nl.
Of kijk op www.utrecht.nl/watvindtu.

Uitvoering Aanpak Kanaleneiland Zuid
De gemeenteraad heeft in april 2010 de Aanpak Kanaleneiland Zuid 2010-2020
vastgesteld. Dit is een plan om de openbare ruimte en woningen op te knappen.
Daarbij is ook geld beschikbaar gesteld. De uitvoering kan dus beginnen.

Waar gaat het om?
Ten eerste het Marco Poloplantsoen. Het Cruijff Court is net aangelegd en nu zijn
de voorbereidingen voor de renovatie van het plantsoen in volle gang. De komende
maanden wordt in overleg met bewoners gekozen welke maatregelen in 2011 worden
uitgevoerd. De stijl uit de jaren ‘60 waarin het park is aangelegd, blijft behouden.
Dan de woningen. Vanaf komend jaar worden stapsgewijs alle portiekflats opgeknapt.
Mitros bijt in 2011 de spits af met de renovatie van vijf flats aan de Stanleylaan en
Marco Pololaan. Nadat het werk aan de flats klaar is, kan daarop volgend de aangren
zende openbare ruimte aangepakt worden. Het noordelijkste deel van de Stanleylaan is
als eerste aan de beurt.
Wilt u meer weten? Neem contact op met Mark Kauw van de gemeente Utrecht :
m.kauw@utrecht.nl, 030 286 0227, of met Rolf van der Weide van Bo-Ex : r.van.der.
weide@boex.nl, 030 282 7270.

Oranjebrug
Vanaf eind november tot begin maart vindt
groot onderhoud plaats aan de Oranjebrug.
De brug is in die periode niet toegankelijk
voor auto’s, (brom)fietsers en voetgangers.
Bewoners van Rivierenwijk ontvangen bin
nenkort een Wijkbericht over de werkzaam
heden. Het Wijkbericht wordt in november
ook op de website van het Wijkbureau Zuid
west geplaatst: www.utrecht.nl/zuidwest .
Voor vragen: de heer J. Anderson, Stadswer
ken, telefoon 030 - 286 00 00.

Jeu de boules baan in Transwijk open
Op vrijdag 10 september opende wijkwet
houder Victor Everhardt de nieuwe jeu de
boules baan in Park Transwijk. De aanleg
van de baan is een initiatief van een ac
tieve groep bewoners uit Transwijk. SHBU
Zorgcentra, AxionContinu, de Paraplu en
Doenja Dienstverlening vonden het idee
zo aardig dat een gedegen plan door
goede onderlinge samenwerking snel van
de grond kwam.
De jeu de boules baan werd vervolgens
betaald uit het Leefbaarheidsbudget van
het Wijkbureau Zuidwest.
Iedereen kan gebruik maken van de baan.

Do you remember?
Echt Gebeurd
Kanaleneiland en Transwijk bestaan zo’n 50
jaar. In die tijd is er veel veranderd! Tot 1957
was het gebied tussen het nieuw aangelegde
Amsterdam Rijnkanaal en het Merwedekanaal
een agrarisch gebied in de polder Welgele
gen. Een aantal jaren later zouden er volgens
de bouwplannen 7.350 woningen moeten
staan. Begin jaren zestig vestigden de eerste
bewoners zich in Transwijk en Kanaleneiland.
Nu wonen er ruim 20.000 mensen in Kanalen
eiland en Transwijk.

over Kanaleneiland en Transwijk. Ook kunt u
uw eigen herinneringen een plekje geven in
de ‘Schatkamer’. Zie www.echtgebeurd.nl

De Oud-Utrechter

Sinds september verschijnt een totaal nieuwe
Utrechtse krant in een oplage van 50.000
exemplaren: De Oud-Utrechter. De krant is
iedere veertien dagen op diverse locaties,
zoals het Wijkbureau Zuidwest aan de Marco
Pololaan 71, maar ook in winkels en biblio
theken, gratis te verkrijgen.
De Oud-Utrechter bevat artikelen over
Rondom de geschiedenis van Kanaleneiland
Utrecht die herinneringen oproepen aan de
en Transwijk is door Echt Gebeurd lesmateri
jaren vijftig, zestig en zeventig. Het is een
aal ontwikkeld voor leerlingen van basisscho blad vol nostalgie, met verhalen van en over
len uit de wijk Zuidwest. Echt Gebeurd is een
Utrech
initiatief van Birgit Postma
ters, die
en is in het
opgroei
schooljaar
den in een
2008-2009
roerige
van start
tijd van
gegaan. Bij
weder
het project
opbouw
Echt Gebeurd!
en grote
hoort een
verande
website
ringen.
waarop al het
Lezers
ontwikkelde
hebben
lesmateriaal te
met
ren ’60
antsoen ja
pl
lo
Po
downloaden is.
hun le
Marco
Over de volgen
vende
de onderwerpen
herinneringen, verhalen en foto’s
is lesmateriaal
beschikbaar:
een belangrijke inbreng in de krant.
het ziekenhuis Oudenrijn, het ontstaan van
Heeft u leuke foto’s of mooie verhalen uit de
de wijk Kanaleneiland, de Romeinse limes
jaren vijftig, zestig en zeventig, neem dan
in Kanaleneiland en Transwijk en de ontdek
contact op met Ton van den Berg (redacteur
kingsreizigers in Kanaleneiland Zuid.
De Oud-Utrechter), telefoon 030 - 302 00 17
Op de website van Echt Gebeurd kunt u
of 06 53581225.
verhalen lezen en foto’s van vroeger bekijken Of mail info@deoud-utrechter.nl.
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Spreekuren
wijkwethouder
De wijkwethouder van Zuidwest Victor
Everhardt wil graag in gesprek zijn met
de bewoners van ‘zijn’ wijk Zuidwest. Hij
houdt daarom eens in de twee weken, en
altijd op vrijdagmiddag spreekuur afwisselend in Rivierenwijk/ Dichterswijk
(’t Strandpaviljoen aan de Noordzeestraat)
of Kanaleneiland/Transwijk (Wijkservicecentrum Zuidwest, Marco Pololaan 71).
Zie ook www.utrecht.nl/zuidwest onder
agenda.

Colofon
Dit Wijknieuws Zuidwest is een uitgave van de

Tekst en (eind)redactie

gemeente Utrecht. Wijknieuws Zuidwest verschijnt

Wijkbureau Zuidwest, Akke de Bruijn (De Gebeurtenis)

twee tot drie keer per jaar en wordt huis aan huis

Fotografie Wijkbureau Zuidwest, Marnix Schmidt

verspreid in Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenwijk

Vormgeving Diet Rademaker, Utrecht

en Dichterswijk.

Druk OBT bv, Opmeer Den Haag
Oplage 16.000

Redactieadres
Postbus 8365, 3503 RJ Utrecht

Bezorgklachten?

E-mail: zuidwest@utrecht.nl

Graag melden bij Wijkbureau Zuidwest

