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NIEUWBOUWPLANNEN
VEEMARKTLOCATIE
Een gemeentelijke projectgroep adviseert het college van burgemeester
en wethouders (B&W), ongeveer 500 woningen te gaan bouwen aan de
zuidrand van Voordorp. De Veemarkt moet hiertoe verplaatst worden naar
bedrij-venterrein Haarrijn in Leidsche
Rijn. Het college neemt op 7 juni a.s.
een besluit over het voorstel (het
moment waarop deze krant bij de
drukker ligt). Voordorp Vooruit
houdt de vinger aan de pols om de
buurt leefbaar te houden.

gepland in het nieuwe buurtdeel. Alleen de mogelijkheid van een nieuwe
basisschool en één extra buurtwinkel
worden onderzocht. Dat laatste mede
onder druk van de geraadpleegde
buurtcomités, die aandrongen op een
nieuw buurtwinkelcentrum, terwijl er
in de oorspronkelijke plannen geen
enkele winkel was gepland.

VOORDORP FESTIVAL

Voorstel: 500 woningen

Het Voordorp
Festival op 5 mei
werd door ongeveer 500 Voordorpers bezocht.
En dat terwijl
5 mei in de
schoolvakanties
viel!
Ook waren de
vele reacties die
wij na afloop
kregen, erg
positief.
Het lijkt ons daarom een goed idee om dit Festival voortaan ieder jaar
op of rond 5 mei te vieren. Kijk op onze website voor een fotoreportage.

De gemeentelijke projectgroep adviseert het B&W, Voordorp uit te breiden
met 500 woningen op het 12 hectare
grote Veemarktterrein. Daarvan moet
circa 80% eensgezinswoningen worden (laagbouw, tot 3 hoog) en 20%
appartementencomplexen (hoogbouw,
4 tot 6 verdiepingen). De hoogbouw is
in twee van de drie geopperde modellen gepland aan de randen van de
nieuwe buurt (‘Voordorp-Zuid’ genoemd), langs de Biltse Rading, Sartreweg en Voorveldselaan. In een
derde, ‘open’ model is er minder
ruimte voor geconcentreerde hoogbouw. Van alle te bouwen woningen
moet zo’n 20% gereserveerd worden
voor sociale huur, de rest voor koop en
particuliere huur in de wat duurdere
klasse.

de Augusto Sandinostraat zouden dus
doorgetrokken worden en doorgaand
verkeer krijgen. Ook de verkeerssituatie op de Sartreweg wordt gewijzigd in
de plannen; al het autoverkeer in twee
richtingen aan de zijde van de waaierflats, alle fietsverkeer aan de andere
zijde. De in- en uitgang tot VoordorpZuid komt ter hoogte van de tweede
brug over de singel op de Sartreweg.

Sportveld verplaatst

Bevolkingsgroei

In het voorstel worden de sportvelden aan de Habib Bourguibalaan verplaatst. Optie één is het huidige parkeerterrein aan de Voorveldselaan,
optie twee is langs de Biltse Rading.
De projectgroep heeft een voorkeur
voor de eerste optie, met eventueel
ruimte voor een extra sportveld.

Door de uitbreiding met het nieuwe
zuidelijke buurtdeel zal het onvermijdelijk drukker worden in en rond
Voordorp. De bevolking groeit van
1500 huishoudens nu, naar 2000 in de
huidige gemeentelijke plannen; een
gemiddeld Nederlands huishouden
bestaat uit drie personen. Op dit moment telt Voordorp iets minder dan
4000 inwoners. Dat kunnen er dus
zeker zo’n 5 á 6 duizend worden.

Doorgaand verkeer
Verder wil men de nieuwe buurt laten
aansluiten op het stratenpatroon van
de ‘zuidrand’ van het huidige Voordorp. De nu nog op het water aan de
Habib Bourguibalaan doodlopende
uiteinden van de Steve Bikostraat en

Buurtwinkel
Behalve de woningen en eventueel een
extra sportveld zijn er nauwelijks
nieuwe aanvullende voorzieningen

Mening bewoners
Komen deze plannen nu overeen met
de wensen zoals die in de buurt leven?
Om dit te onderzoeken hield Voordorp
Vooruit een enquête onder buurtbewoners. Bijna 20% van de bewoners
leverde een ingevulde enquête in
(waarvoor onze dank!). Uit de reacties
blijkt dat op zich weinig bezwaren
bestaan tegen bebouwing van het Vee-

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek,
Bernhard Klok, Chantal Mulder,
Demi Stijlaart, Felicia Mulder,
Michiel de Wit, Naomi Stijlaart,
Nicole Beeker en Petra van Straaten,

Sluitingsdatum kopij:
20 augustus 2005
Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

DE
SNUFFELHOEK

Krijg ik de kans, heeft baasje
een stoel niet goed onder de
tafel geschoven….. hup,
spring ik erop, leg mijn voorpoten op de rugleuning en rechtop staand op mijn achterpoten
kan ik door het raam het centrum van
Voordorp over-zien. Baasje vindt me dan net
een wijkagent en zegt dat ze een politiepet
voor me zal kopen, want die past iedereen
beweert ze.
Op 5 mei zag De Brink er heel anders uit.
Er stond een grote witte tent en overal marktkramen. Ik blafte hard naar de wapperende
vlaggen, maar baasje zei dat het goed was.
Zestig jaar geleden hadden Amerikaanse en
Canadese soldaten Nederland bevrijd van
het Duitse Nazi-regime. De vrijheid was met
veel bloed betaald en dat mogen we nooit
vergeten.
Nou dat zal niet gauw gebeuren want iedere
dag snuffel ik door straten die vernoemd zijn
naar mensen die gevochten hebben voor de
vrijheid. Voordorp is een bolwerk van overleden
vrijheidsstrijders. Alleen hebben we nog geen
monument. Het ontwerp van metershoge
toortsen in rode steen die De Brink zouden
markeren is door de meeste mensen afgewezen. Jammer voor baasje, want die vond het
heel mooi. De mensen wilden liever een beeld
dat ze konden herkennen, b.v. van Steve Biko;
de strijder tegen apartheid in Zuid Afrika.
Maar ja, hoe gedenken we dan al die andere
helden?
Ze zouden natuurlijk ook een beeld van een
beroemde hond kunnen maken. Een hond in
steen of brons laat nooit wat achter op een
ongelegen plaats. Zelfs Boudewijn Büch, die
niet van honden hield, raakte gepassioneerd
door het Amerikaanse hondje Shep dat jarenlang leefde op het station Fort Benton in de
staat Montana en daar een eigen standbeeld
kreeg. In veel Amerikaanse en Britse musea
zag hij hondenhelden, opgezet of als standbeeld. Meestal speur- en berichtenhonden,
postuum vereerd nadat ze het leven in een
oorlog gelaten hadden. In Londen staat een
monument voor alle heldhaftige dieren uit alle
oorlogen en de Britten kennen de ‘Dickin
Medal’ een onderscheiding vergelijkbaar met
het Victoria Cross voor de hoogste militaire
eer. Reddingshonden zoeken mensen in puinhopen na een aardbeving. En wat te denken
van die zwerfhond in Kenia die onlangs, dwars
door het drukke verkeer heen, met een vondeling in een plastic tas aan kwam sjouwen?
Zo’n schat verdient een standbeeld met de
baby in haar bek als symbool van leven en vrijheid in strijd tegen de wegwerpmaatschappij.
Woef! JIP

marktterrein als zodanig; 68% vindt
bestemming voor woningbouw acceptabel. Bovendien vindt slechts één op
de drie respondenten het huidige Veemarktterrein een aantrekkelijk onderdeel van Voordorp. Ruim de helft van
de bewoners zegt bovendien overlast
te ondervinden van de Veemarktgebruikers (met name de automarkt).

Toenemende
verkeersoverlast
Wel wijkt de mening van veel bewoners
af van het voorstel dat nu aan B&W is
voorgelegd. Veel bewoners hebben
duidelijk andere ideeën over de ideale
invulling van het nieuwe buurtdeel.
Meer dan de helft van de bewoners
ziet liever koop- dan huurwoningen
gebouwd worden en, in het geval van
huur, liever dure dan sociale huurwoningen. Bovendien ziet circa 85%
van de respondenten liever laag- dan
hoogbouw. Verder vreest zo’n 65% van
de respondenten toenemende overlast
door woon- en werkverkeer als gevolg
van de één tot twee duizend nieuwe
buurtbewoners.

Eigen buurthuis
Circa de helft van de respondenten
verwacht wel dat Voordorp veiliger en
leefbaarder wordt door de woningbouw op het Veemarktterrein.
Driekwart van de bewoners vindt de
komst van nieuwe winkels naar het
nieuwe buurtdeel wenselijk en 68%
wenst een eigen buurthuis voor Voordorp. Een meerderheid van 57% is
tegen de bouw van een transferium
(overstapplaats van auto naar OV) op
het Veemarktterrein.

Hoe verder
Op 7 juni neemt B&W een principebesluit over de plannen. Zodra dit besluit is genomen komt het in de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van
28 juni a.s. De werkgroep Veemarkt,
die is samengesteld als reactie op de
enquête, zal de zaken nauwlettend
volgen. Via www.voordorpvooruit.nl
houden we u op de hoogte. Zo wil de
werkgroep bij de Raadscommissie
inspreken, mocht dit nodig blijken.
Ook u kunt dat doen!
Voor vragen of opmerkingen, of aanmelden om mee te denken met werkgroep Veemarkt, mail naar
voordorpvooruit@planet.nl, of
bel met Michiel de Wit 2937995 of
Nicole Beeker 2716097

Taartbezoek
GroenLinks
In mei ontving het buurtcomité
van GroenLinks de uitnodiging
tot een ‘taartbezoek’. Inderdaad,
de fractie van GroenLinks kwam
– mét taart – in Voordorp op
bezoek. Wij vonden dit een erg
origineel en goed initiatief. Niet
alleen was de taart heerlijk, maar
ook hebben wij veel gehad aan de
nuttige adviezen van Niki
Schipper, Ady Hoitink en Marjan
Schuring. Bedankt, dames!

Afscheid
Jan van Zanen, wijkwethouder
van Utrecht Noordoost, heeft
het ambt van burgemeester van
Amstelveen aanvaard. Hij zal
zijn nieuwe functie per 1 juli
gaan bekleden en wordt waarschijnlijk opgevolgd door Gerard
Abrahamse (VVD). In de korte
tijd dat wij als buurtcomité
Voordorp Vooruit bestaan, hebben wij de heer Van Zanen leren
kennen als een enthousiaste en
daadkrachtige wethouder. Wij
danken hem voor zijn inzet voor
Voordorp en wensen hem veel
succes in Amstelveen.

Ook wijkagent Tim Breman
moeten wij gaan missen.
Tim heeft inmiddels een andere
functie binnen de Politie.
Tim, veel succes en bedankt voor
al je inzet! Wij hopen binnenkort te vernemen, wie Tim
Breman als wijkagent opvolgt.

.
.

AUGUSTO SANDINOSTRAAT

.
.

In de jaren zeventig woedde in Nicaragua een bloedige burgeroorlog. Generaties
lang had de dictator-familie Somoza de macht over het land, maar guerrilleros
zouden uiteindelijk de derde telg van de familie verjagen.
Zij noemden zich de Sandinisten, naar Augusto Nicolás Calderón Sandino.
In 1934 werd Sandino in de stad León vermoord door Anastasio Somoza, chef van
de Nationale Garde en later president. Hij leefde in de herinnering voort als de
vrijheidsstrijder van Nicaragua.
Al sinds 1838 speelde in
onafhankelijk geworden
Nicaragua een grote
politieke rivaliteit tussen
conservatieven en liberalen. Binnenlandse en
regionale onrust gaf in
1909 zelfs aanleiding tot
een militaire interventie
van de Verenigde Staten.
Nicaragua's strategische
belang werd zodoende
behouden. Met kleine
onderbrekingen zouden de
Amerikanen tot 1933 blijven, tot
ongenoegen van liberalen, waaronder
de socialistisch geïnspireerde revolutionair Augusto Sandino.
Sandino werd geboren in het dorp
Niquinohomo, vlak bij Masaya.
Zijn vader was een middelgrote koffieboer en zijn moeder -plukster.
In 1921 vertrok hij na een schietincident naar het buitenland. Hij werd
hulpmonteur bij Noord-Amerikaanse
multinationals in Mexico, Honduras en
Guatemala. Daar raakte hij betrokken
bij vakbondsacties en kwam hij in
contact met linkse activisten.
In 1926 keerde hij naar Nicaragua
terug als boekhouder bij een mijnbouwbedrijf. Kort daarna voegde hij
zich met een klein leger in de strijd
tegen de pro-Amerikaanse conservatieven.
In dit jaar landden VS-mariniers
wederom in Nicaragua. Een vredesplan
werd voorgelegd dat door liberalen
werd geaccepteerd. Maar Sandino,
inmiddels "generaal", eiste een
definitief Amerikaans vertrek en
voerde vanuit het berggebied een
guerrillaoorlog.
Intussen werd de Gardia Nacional in
het leven geroepen, een eenheid met
zowel militaire als politietaken.
Het werd door Amerikanen opgeleid
en gefaciliteerd en was loyaal aan
Amerikaanse belangen.
In 1933 vertrokken de mariniers
definitief en Sandino aanvaardde het

Augusto Sandino (1895 - 1934)
hem op bevel van Anastasio Somoza,
zijn voormalige collega-generaal.
Hij werd op 39-jarige leeftijd geëxecuteerd. Vervolgens speelde zich in het
land een enorme terreuractie.
Vijfduizend echte of vermeende
medestanders van Sandino werden
vermoord.
vredesaanbod. De Gardia bleef echter
in stand.
Sandino maakte zich sterk voor landhervorming en vond hiervoor veel
aanhang onder de boeren op het platteland en in de bergen. Hij ontbond
zijn leger en trok zich terug in Nueva
Segovia om de experimenten met
coöperaties voort te zetten. Maar na
een bespreking met de regering werd
hij in februari 1934 in een hinderlaag
gelokt. De Nationale Garde arresteerde

Sandino was niet alleen een strijder,
maar ook een begaafd spreker en
schrijver. Niet voor niets werd 27 jaar
later zijn naam verbonden aan een van
de belangrijkste politieke bewegingen
in Nicaragua.
In 1961 richtten studenten het
Sandinistisch Front voor de Nationale
Bevrijding (FSLN) op. Deze beweging
slaagde erin om in juli 1979 dictator
Somoza te verdrijven.

VOORDORP IN BEDRIJF
Een muzikale Mendesstraat
Je garage ombouwen tot een muziekpaleisje; dat deden Lette Doornbos en
Peter van Nieuwkoop. Beiden wonen aan de Chico Mendesstraat en zijn
overburen. Peter geeft gitaarles, voornamelijk akoestisch, en Lette is de
virtuoos op de dwarsfluit.
Hun leerlingen komen voor ongeveer 70% uit Voordorp. “Het grote voordeel van een bedrijf aan huis is toch wel dat je erg flexibel kunt zijn in je
tijd”, zegt Lette. “En kinderen
kunnen op eigen gelegenheid
komen, dat is wel anders als ze
helemaal naar de Muziekschool
in hartje binnenstad moeten
gaan”, vult Peter aan. “Bovendien zijn wij aantrekkelijker met
onze prijzen en geven wij zowel
individuele als groepslessen”.
Beiden hebben nog plaats voor
zowel kinderen als volwassenen!
Voor meer info:
Lette Doornbos, tel 2730701, e-mail: jdeviet@wanadoo.nl
Peter Nieuwkoop, tel 2725165, e-mail: p.vannieuwkoop@wanadoo.nl
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Leiding gezocht
De III-de Utrechtse Scoutinggroep
aan de Kögllaan is op zoek naar
begeleiders voor de Verkenners (1114 jaar) en de Rowans (14-18 jaar).
Scoutingervaring is handig maar
niet noodzakelijk.
Voor meer info:
www.derdeutrechtsegroep.tk
of bel Rieneke Dingemans 2733275

Ook zwanger?

DE TWEELINGEN CHANTAL
EN FELICIA MULDER (10 jaar)
EN DEMI EN NAOMI
STIJLAART (8 jaar) ZIJN
OP BEZOEK BIJ LEON
ACDA, DIRECTEUR VAN DE
OPENBARE BASISSCHOOL
VOORDORP.
NAOMI: hoeveel kinderen zitten
er op onze school?
dit schooljaar hebben wij
330 leerlingen
CHANTAL: waarom bent u
directeur geworden?
vroeger was ik leraar. toen er
een directeur gezocht werd, heb
ik op aanraden van anderen
gesolliciteerd en ben het toen
geworden.
DEMI: hoe lang bent u al
directeur?
0p deze school nu 4 jaar. hiervoor ben ik 11 jaar directeur
geweest in eindhoven.
CHANTAL: wat zijn uw taken
als directeur?
het belangrijkste is dat alle
kinderen en leerkrachten veel
plezier op onze school hebben en
dat er goed onderwijs wordt
gegeven.
FELICIA: loopt u nog mee met de
avond-4-daagse?
nee helaas, dat gaat niet lukken.
maar ik ga wel de medailles
uitreiken.

..

OOK IDEEEN VOOR DEZE
RUBRIEK?
LAAT HET ONS WETEN!

Ik ben nu 4,5 maand
zwanger en vroeg
me af of er momenteel meer vrouwen
in Voordorp zwanger
zijn. Lijkt me leuk wat
ervaringen uit te wisselen en misschien later op
elkaars baby te passen.
Dus stuur mij even een mailtje en
ik kom een keertje bij je op de
koffie.
Groet van Gabrielle van Engelen,
huis_8@hotmail.com

Deelnemers gezocht voor
werkgroep León
Utrecht heeft al 20 jaar een officiële
stedenband met León in Nicaragua
en de Stichting Vriendschapsband
Utrecht-León is nóg langer actief in
León. Ook Voordorp Vooruit wil graag
contact leggen met bewoners en / of
organisaties in León (met scholen,
sportverenigingen etc.). Misschien
kunnen wij bovendien vanuit Voordorp een bijdrage
leveren aan projecten die
de Stichting Vriendschapsband begeleidt.
Om plannen te maken én
uit te voeren willen wij
een nieuwe werkgroep
oprichten. Heeft u
ideeën en / of wilt u
meedoen met de
nieuwe werkgroep Voordorp-León?
Neem dan contact op met buurtcomité
Voordorp Vooruit,
e-mail voordorpvooruit@planet.nl
of bel: Michiel de Wit 2937995 of
Petra van Straaten 2730355.

Telefooncirkel
Het Rode Kruis is in Noordoost (waaronder Voordorp valt) gestart met een
telefooncirkel. De telefooncirkel is voor iedereen die alleen woont en het
prettig vindt toch dagelijks contact te hebben. Voor even een gezellig praatje
maar ook voor een veilig gevoel. Zodat het niet onopgemerkt blijft als u iets
overkomt. Bel voor meer info: Roelien de Nood, 2717319

cAgenda
Oud papier
Op de donderdagen 30 juni en 18 augustus staat de oud-papiercontainer weer
bij de basisschool Voordorp aan de Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur

Zaterdag 27 augustus:
Open Dag op Ons Buiten aan de Pal Maleterstraat.
Kijk voor meer activiteiten ook in de agenda op www.voordorpvooruit.nl

Partytent te huur
Het Buurtcomité beschikt sinds kort over een
grote partytent van 4 bij 10 meter. De meeste
mensen zullen hem al gezien hebben op het
Voordorpfestival. Deze tent is voor alle
Voordorpers te huur (20 euro; borg 100 euro)
voor straatfeesten, buurtpicknics e.d.
Bel voor meer info of reserveringen
Petra van Straaten 2730355 of Nicole Beeker 2716097.

