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Bebouwing Veemarktterrein

Veemarktterrein. Zo kennen de Sartreweg en de Kapteynlaan immers op dit
moment al een hoge verkeersintensiteit. De gevolgen van nieuwbouw op
het Veemarktterrein voor de verkeerssituatie in de omgeving moet van de
raad ook beter inzichtelijk worden
gemaakt.

Onderzoek afwachten

Sportvelden Hercules
Hercules
Sportvelden
behouden, Sartreweg
Sartreweg ontzien
ontzien
behouden,
Op 1 september jl. heeft de Utrechtse gemeenteraad in meerderheid voor het voorstel tot herontwikkeling van het Veemarktterrein gestemd. Dit houdt in dat de Veemarkt wordt
verplaatst - in principe naar Haarrijn (Leidsche Rijn) - en dat op
het vrijkomende terrein 500 woningen zullen worden gebouwd,
waarvan 100 sociale woningbouw. Alle sportvelden van Hercules kunnen toch op hun huidige locatie blijven, de Sartreweg
wordt zoveel mogelijk ontzien.
De gemeenteraad heeft een aantal
amendementen en moties aangenomen op het oorspronkelijke voorstel
van Burgemeester & Wethouders
(B&W) om 500 nieuwe woningen te
bouwen op en rond het huidige Veemarktterrein. De oorspronkelijke plannen zijn hierdoor enigszins bijgesteld.
Zo was er verzet gerezen tegen het
voorstel de nieuwbouw te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing
van Voordorp, en daartoe drie sportvelden van USV Hercules (waaronder
het relatief nieuwe kunstgrasveld) te
verplaatsen naar verderop aan de
Voorveldselaan. De betreffende velden
behouden nu dus toch hun ligging
langs de Habib Bourguibastraat.
Daarmee zal de nieuwbouw van
‘Voordorp-Zuid’ zich beperken tot het
huidige Veemarktterrein en dus niet
aansluiten op de bestaande woonbebouwing van Voordorp.
Naast het verzet van Hercules en
buurtbewoners was er een andere
reden om de plannen op dit punt aan
te passen: de gemeenteraad had in
juni 2004 al unaniem aan het College

van B&W opgedragen om bij de ontwikkeling van de locatie Veemarkt zich
te beperken tot het huidige bedrijfsterrein van de Veemarkt, en de groene
zones ongemoeid te laten. Het voorstel van B&W voldeed niet aan deze
opdracht, omdat een deel van de
Herculesvelden, die immers buiten
het Veemarktterrein liggen, toch als
woningbouwlocatie was aangemerkt.

Verder is het voorstel de Veemarkt te
verplaatsen naar Haarrijn in Leidsche
Rijn genuanceerd. Over de verplaatsing zal een apart besluit worden genomen. De raad wil dat eerst goed
wordt onderzocht hoeveel de gemeente nu echt verdient aan de veemarkt en of er nog alternatieve locaties mogelijk of wenselijk zijn met
oog op werkgelegenheid, exploitatieuitkomsten en beheersbaarheid. De
uitkomsten van dit onderzoek dienen
nog voor de begrotingsbehandeling in
oktober aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.
Op grond van zo’n onderzoek denkt
de raad dan een meer afgewogen beslissing te kunnen nemen over de toekomst van de Veemarkt in Utrecht. De
wethouder was daar ook heel duidelijk
over. “Er wordt niet eerder op het Veemarktterrein gebouwd of de nieuwe
locatie van de Veemarkt moet helemaal rond zijn”.

Colofon

Aansluiting Biltse Rading

Aan dit nummer werkten mee:

De gemeenteraad was ook in meerderheid van mening dat de Sartreweg en
de Voorveldselaan qua verkeersintensiteit zo veel mogelijk ontlast moeten
worden, bijvoorbeeld door de aanleg
van een extra ontsluitingsroute van
het huidige Veemarktterrein naar de
Biltse Rading. Zo’n ontsluiting was in
het oorspronkelijke ontwerp niet opgenomen. De meeste partijen waren
echter van mening dat een directe
aansluiting van de nieuw te bouwen
woningen op de Biltse Rading voordelen zou kunnen opleveren voor zowel de huidige bewoners van Voordorp
als de toekomstige bewoners van het
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DE SNUFFELHOEK
Vive la France! Ja ik ben
ook op vakantie geweest
de afgelopen zomer. Ik
mocht met baasje mee
logeren in het vakantiehuis van Maxime en
haar baasje. Siempie is mijn hartsvriendin.
Ze is tweemaal groter dan ik en draait met
haar achterste als ze blij is. Dat doet ze dus
altijd als ze mij ziet. Het vakantiehuis staat in
Yonne, een streek ergens in het noorden van
Bourgondië.
Denk niet dat het gemakkelijk is voor een
hond om op vakantie naar Frankrijk te gaan.
O nee. Je moet naar de dierenarts, krijgt extra
inentingen en tabletten tegen vreemde ziektes, een speciaal paspoort en ze haken een
blauwe penning aan je halsband, zodat de
gendarme in een oogopslag kan zien dat je
geen gevaar vormt voor de Franse hondenbevolking.
700 km reden we over eindeloze snelwegen vol
met zwaarbepakte auto’s en alleen bomen
aan de horizon. Weg was de wereld met oude
mensen op de stoep, winkels, huizen en kinderen op de fiets. Alsof we op een andere planeet beland waren. In twee auto’s reden we
voort. Ik lag in mijn nieuwe mand op de achterbank in de voorste auto met Paul naast
mij. Baasje zat in de tweede auto met haar
nichtje en twee kleine kinderen. Ze hielden
contact met een walkie talkie. Klonk er opeens in onze auto: ‘attentie, attentie willen
jullie bij de eerste komende mogelijkheid
stoppen. We hebben hier een kind dat moet
plassen.’ Ik blij, kon ik mijn poten weer eens
strekken.
De Fransen waren heel lief voor mij. En ik heb
een nieuwe naam: le petit chien blanc, zo
noemden ze mij als ik wat was gaan wandelen
en ze mij weer terugbrachten bij het baasje.
Paul vond dat ik moest zwemmen in het meer
en dat terwijl ik geen waterhond ben. Daarna
droogde hij mij af met een nieuw badlaken,
dat blauw afgaf waardoor ik op een smurf
leek.
Na twee weken reisden we terug naar Nederland. Weer eindeloos op de grijze loper met
af en toe een stop in een wegrestaurant. Daar
heb ik de Fransen nog meer leren waarderen.
Paul had iets op zijn bord gekregen dat volgens hem niet te eten was. Eerst dacht hij nog
dat het bestek niet goed schoon was. Baasje
bevestigde dat het naar een grote boodschap
rook, maar een nieuw bestek bood geen uitkomst. Paul boos want hij had verschrikkelijke
honger, maar ik was blij met het grote stuk
tripe. Echt een delicatesse. Jammer dat die
Fransen zover weg
wonen.
Woef! Jip.

Zondag 2 oktober: cultuur in eigen wijk

Kunstkeuken
2005 wordt
succes!
Op zondagmiddag 2 oktober
laten 15 inwoners van Voordorp
hun buurtgenoten zien wat ze
zoal aan kunst en curiosa in huis
hebben. Apart bij deze krant
treft u de poster aan met de

Hebben Voordorpers dan
veel kunst in huis?
“Dat wisten we vooraf natuurlijk
ook niet. Maar nu er voor deze
eerste Kunstkeuken al zoveel aanmeldingen zijn, vermoeden we dat
er nog veel meer is. Trouwens:
bijna iedereen heeft wel iets
moois, grappigs of ontroerends
thuis staan of hangen. Het hoeft
niet altijd een Rembrandt te zijn.
Kitsch kan ook heel origineel zijn.
Of wat mensen zoal verzamelen,
heel interessant. ”

Wat is er 2 oktober allemaal
te zien?

Marijke van Zoelen en Henk Huitink

adressen waar u die middag
terecht kunt. Marijke van Zoelen
nam samen met Carolien McCall
en Henk Huitink het initiatief
hiervoor. Een kort vraaggesprek.

Waarom dit initiatief?
“Het meest simpele antwoord:
omdat het ons gewoon leuk leek
om zelf eens wat kunst of gekke
dingen bij mensen thuis te bekijken. Toen we het daar over
hadden, bleek er veel interesse
en zo werd het een idee voor de
hele buurt.”

“Tsja…Gewoon maar langs alle
adressen om het zelf te ontdekken, zou ik zeggen. Je ziet
eigen werk van bewoners, maar
ook kunst van anderen. Speciaal
lijkt mij wel het adres waar een
collectie zonnewijzers te zien is.
Om maar wat te noemen.”

Mag iedereen komen?
“Hoewel het wel een uniek idee is,
verwachten we eerlijk gezegd
geen touringcars met Japanners.
Maar iedereen is natuurlijk
welkom. ’t Is wel zo dat we het in
eerste instantie vooral bedoeld
hebben door en voor Voordorpers.
Maar neem gerust een broer uit
Wittevrouwen of vriendin uit
Lunetten mee”.

Volgend jaar weer?
“Ongetwijfeld. Maar nu eerst genieten van het succes van de
eerste Kunstkeuken in 2005!”

VOORDORP IN BEDRIJF
Kijken in de spiegel van.....

Op de Tulastraat heeft Karin van Ewijk alweer 7 jaar haar Knipsalon.
Ongeveer 80% van haar klanten komt uit
Voordorp. “Het heeft ontzettend veel
voordelen om de knipsalon aan huis te
hebben. Ik ben er altijd voor de kinderen
en kan de drie dagen dat ik knip naar
eigen inzicht indelen”.
Maar al jouw klanten lopen wel door je
huis? “Ik zorg dat mensen geen kijk
kunnen hebben op ons privéleven, dus
alle deuren zijn dicht”. En wie zijn makkelijker om te knippen, de vrouwen of de
mannen? “Maakt niet uit, ik heb gezellige
klanten en weet over het algemeen wel
hoe ze het geknipt willen hebben”. Maar
is het niet vermoeiend, de hele dag staan? “Ik zorg dat ik een goede conditie heb, ik sport veel. Naast het knippen geef ik ook nog 7 uur per week
sportlessen. Maar knippen is en blijft een leuk vak.”

.
.

DE STEVE BIKOSTRAAT

.
.

Van 1948 tot 1990 heerste in Zuid-Afrika
officieel de apartheidspolitiek. Van staatswege uit waren leefgebieden van blanken
en zwarten gescheiden. Zo waren gemengde
huwelijken verboden en waren er aparte
scholen, bussen en stranden. Zelfs de bankjes in het park waren gescheiden. Blanken
woonden in riante woonwijken en nietblanken in weggelegen en achtergestelde
'townships'. Protest tegen het apartheidsregime was riskant. Veel zwarte Zuid-Afrikanen moesten hun
acties met de dood bekopen, waaronder Steve Biko. Hij overleed
op 12 september 1977 in een politiecel.
Stephen Bantu (Steve) Biko werd in
1946 geboren in King William's Town
in de Oost-Kaap. Zijn vader was kantoorklerk en zijn moeder huishoudster.
Zijn vader overleed toen Steve vier jaar
was. Op school blonk hij uit, maar eenmaal werd hij vanwege zijn vroege
politieke interesse verwijderd. Vanaf
1966 volgde hij een opleiding aan de
'Medical School' in Durban.
Tijdens zijn studie werd hij
politiek actief. Hij werd in 1968 medeoprichter van de South African Students' Organisation (SASO) en organiseerde onder andere toespraken voor
de zwarte gemeenschappen, om onder
hen een grotere zelfbewustheid te
creëren. SASO werd een enorm succes
en spoedig was Biko één van 's lands
prominentste activisten tegen het
apartheidsregime. In 1972 stond hij
aan de wieg van een overkoepelende
organisatie, de Black Peoples Convention (BPC). Toen hij werd gekozen als
leider van de BPC, greep de regering
drastisch in. Biko werd in Durban als
student uitgeschreven en 'verbannen'

naar zijn geboortestad King William's
Town. Men probeerde hem de mond te
snoeren. Biko bleef echter voor de BPC
werken en hielp mee met het opzetten
van een fonds voor politieke gevangenen en hun familie.
Tussen augustus 1975 en september 1977 werd Biko vier maal door
het apartheidsregime opgepakt en
langdurig ondervraagd. Op 21 augustus 1977 werd hij opgesloten in Port
Elizabeth. Hier werd hij telkens voor
verhoor meegenomen naar het hoofdbureau van de politie. Op 7 september
constateerden artsen verwondingen
aan zijn hoofd. Neurologische complicaties negeerden zij. Vier dagen later
verloor Biko het bewustzijn. De aanwezige arts adviseerde ziekenhuisopname, waarop Biko naakt in de achterbak van een Land Rover naar Pretoria
werd getransporteerd. De 1200 km
lange rit duurde 12 uur. Enkele uren na
aankomst in de Pretoria Central Prison
overleed hij, 32 jaar en alleen liggend
op de vloer van zijn cel, aan hersenletsel en inwendige kneuzingen. Hij

In Voordorp staan veel bomen langs de stoepen,
meestal tot groot plezier van de bewoners. Maar
het kan nog mooier en groener. De boomspiegel,
het stukje grond rondom de boom, kan beplant
of beter onderhouden worden. De gemeente
heeft daar doorgaans te weinig tijd en geld voor
maar de bewoners kunnen zelf een boomspiegel
adopteren en gaan onderhouden.
Als u een boomspiegel adopteert, of wellicht onderhoud u al
een boomspiegel, dan kunt u een bordje ontvangen dat in
de boomspiegel geplant kan worden en zal de gemeente niet aan uw boomspiegel komen.
Doet u mee? U kunt zich aanmelden bij het Buurtcomité p/a Nicole Beeker, Pablo Nerudastraat 10,
telefoon 2716097 of via de e-mail VoordorpVooruit@
planet.nl. U ontvangt dan z.s.m. het bordje.
In het voorjaar zullen we een prijs uitreiken voor de mooiste boomspiegel.

Adopteer
een
boomspiegel

was sinds maart 1976 de negentiende
gevangene, die onder verdachte
omstandigheden was overleden.
De minister van Justitie verklaarde later dat Biko was overleden
na een hongerstaking en dat z'n dood
"hem koud liet". Later volgde onder
druk van de media een nieuwe verklaring: Biko was overleden aan een
hersenletsel, maar het bleef onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk
waren. De drie betrokken artsen
werden vrijgepleit. Het bericht rond
Biko's brute dood veroorzaakte
wereldwijd protest. Steve Biko werd
een martelaar en symbool van het
zwarte verzet tegen het apartheidsregime. Er volgden films, waaronder
'Cry Freedom' en liederen, zoals 'Biko'
van Peter Gabriel. En met succes.
Na de politieke ommekeer in
1990 werd in Zuid-Afrika een Waarheids- en Verzoeningscommissie ingesteld. Twintig jaar na dato bekenden
vijf ex-politieagenten dat zij verantwoordelijk waren voor Biko's letale
verwondingen.

cAgenda
Oudpapier
Op de donderdagen 29 september,
27 oktober en 17 november staat de
oud-papiercontainer weer bij de
basisschool Voordorp aan de Ché
Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur

Kunstkeuken
Zondag 2 oktober Kunstkeuken in
Voordorp (zie de extra bijlage)

Kijk ook in de agenda op
www.voordorpvooruit.nl

KIDS

VOOR
DORP

BRANDENDE
VRAGEN
AAN.....
joost verbeek was op de open dag
van de brandweer aan de sartreweg maar had nog een paar brandende vragen aan cor kraayenhagen, ofwel brandweerman cor.
JOOST: hoeveel meldingen krijgen jullie per dag?
per dag krijgen we ongeveer 3 tot 6 meldingen.
dat varieert van branden tot hulpverleningszaken
zoals o.a. verkeersongelukken, liftstoringen en
katjes in de boom. je moet ons werk zo zien:
waar mensen voor weg lopen, daar gaan wij
naar binnen.

Senioren Activiteiten- Koor Dames, Dames!
kalender Noordoost
terug in Voordorp.
Welzijnsorganisatie Cumulus en
stichting Cascade Noordoost
presenteren voortaan gezamenlijk hun brede aanbod aan
activiteiten in de “Senioren
Activiteitenkalender Noordoost”. De activiteitenkalender
wordt iedere twee maanden
geactualiseerd en is gratis te
verkrijgen bij: Senioren Adviespunt (in Nieuw Bleyenburg),
Jan van Galenstraat 6,
tel. 272 47 45: ma t/m do van
10.00 tot 13.00 uur
en bij Cumulus
Informatiepunt
Noordoost (in
buurtcentrum
de Leeuw),
Samuel van
Houtenstraat 1,
tel. 275 95 50,
geopend: ma-di-wo
van 9.30 tot 15.30 uur.

Deelnemers gezocht
voor werkgroep León

JOOST: heb je ook echt grote branden meegemaakt?
de grootste was toch wel een overslagbedrijf op
lage weide. toen wij aankwamen en het bedrijf binnengingen om te verkennen moesten we er weer
heel snel uit want er volgde een enorme explosie.
JOOST: en bosbranden, heb je die ook meegemaakt?
bij droge hete zomers wil het nog wel
voorkomen. maar hier zie je dan meer tuinbranden
door barbecues of bermbranden door sigarettenpeuken die argeloos uit het raam gegooid worden.
JOOST: wat maakt het beroep brandweerman zo
bijzonder?
het is elke dag weer anders. je weet nooit wat de
dag gaat brengen. dat is spannend. maar het
vraagt veel goede kennis die je moet blijven bijhouden en een uitstekende conditie. maar ook veel
voldoening als je een klus goed hebt kunnen volbrengen. en niet te vergeten het team waarmee je
werkt, we hebben ook veel lol met elkaar.
EVEN NOG EEN TIP: in de week van 5 – 12
november is de landelijke brandpreventieweek. in die
week komt ook mijn boek uit vol tips en verhalen.
kijk ook op www.brandweermancor.nl en op
www.blg-brandweerutrecht.nl voor een fotoreportage van de open dag.

Het vrouwenkoor Dames, Dames!
repeteert vanaf september
iedere maandagavond in De
Regenboog aan de Wevelaan.
Nieuwe leden zijn welkom (alle
stemgroepen). Voor meer informatie: www.damesdames.nl, of
Irma van Dalen (dirigent):
2520085.

Bestuursleden
gezocht!
Het buurtcomité Voordorp Vooruit houdt zich bezig
met informatieverstrekking via o.a.
het krantje en
website aan
buurtbewoners en
organiseert activiteiten voor de
hele buurt. Wij
zijn op zoek
naar bestuurleden die ons willen komen versterken. Wilt u iets doen voor
de buurt, bent u goed in organiseren of heeft u interesse in bijvoorbeeld de thema’s Verkeer en
Veiligheid, Veemarkt, Openbare
ruimte, neem dan contact op
met Nicole Beeker (2716097) of
Petra van Straaten (2730355).

Utrecht heeft al 20 jaar een
officiële stedenband met León
in Nicaragua.
Ook Voordorp Vooruit wil graag
contact leggen met bewoners
en/of organisaties in León
(scholen, sportverenigingen
Voordorpers in spé
etc.). 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
Gabrielle van Engelen (links) deed
bel: Michiel de Wit 2937995 of
onlangs via de buurtkrant van
Petra van Straaten 2730355.
Voordorp Vooruit een oproep en
nu komen de vier geregeld bij
Ouderensoos
elkaar om bij te kletsen, zwangerVoordorp
schapservaringen uit te wisselen
Op 15 september beginnen wij
of om samen naar zwangerschapsweer met onze Ouderensoos in
zwemmen te gaan. Voor de toeVilla Kakelbont, A. Romerokomst behoort over en weer opstraat 330. U bent welkom op
passen tot de ideeën. Nog meer
elke donderdag vanaf 13.30 uur.
lotgenoten die aan willen sluiten?
Wij beschikken over diverse
Stuur dan een mailtje naar
tafelspelen, kaarten voor bridge
huis_8@hotmail.com.
en klaverjassen, een sjoelbak en
Nog net voor de krant naar de
een klein biljart. Koffie, thee en
drukker ging kregen wij het
frisdrank worden voor een vastbericht dat Suzanne (rechts op de
gestelde prijs verstrekt. Nadere
foto) is bevallen van een zoon.
inlichtingen via tel. 2714858.
Gefeliciteerd!

