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Begin september ontvingen
alle bewoners van Voordorp
een folder over een eventueel
op te richten buurtcomité.
Op die manier wilden enkele
buurtgenoten polsen of er voldoende belangstelling is voor
een buurtcomité in Voordorp.
Die belangstelling is er.
Inmiddels is het buurtcomité
Voordorp Vooruit een feit en
ligt het eerste nummer van de
buurtkrant voor u.

Nicole en Petra met
de oproep aan de
bewoners van Voordorp

Hoe het buurtcomité is
ontstaan
Enkele maanden geleden bleek dat de
gemeente Utrecht groenvoorzieningen
wilde opofferen voor het bouwen van
nieuwe woningen. Ook in Voordorp!
Velen protesteerden tegen de plannen.
De protestmars die het platform
‘’Geen Groen Voor Poen’’ tijdens het
pinksterweekeinde organiseerde, was
een groot succes. Toen bleek dat deze
protestmars eigenlijk de enige manier
was voor Voordorpers, om samen actie
te voeren.
De meeste buurten in Utrecht hebben
een eigen buurtcomité, Voordorp niet.
Zou ook in Voordorp een buurtcomité
moeten komen? Er kunnen zich in de

toekomst immers meer situaties voordoen waarin Voordorpers gezamenlijk
hun stem willen laten horen. Een aantal buurtgenoten besloot na te gaan of
er belangstelling is voor zo’n buurtcomité. Zij hebben begin september
alle bewoners van Voordorp via een
folder hun mening gevraagd.
Er kwamen veel reacties, via telefoon
en e-mail. Ook kwam aan aantal Voordorpers naar de bijeenkomst die in de
folder was aangekondigd.

Wat houdt het buurtcomité in
Het buurtcomité is inmiddels opgericht en heeft een naam: Voordorp
Vooruit.
Het belangrijkste doel is de leefbaarheid in de buurt te handhaven en te
verbeteren. De naam verwijst daarnaar. Het gaat om “leefbaarheid” in de
ruimste zin van het woord: veiligheid,
groenvoorzieningen, verkeersmaatregelen, etc. Daarnaast kunnen bewoners via het buurtcomité een stem
geven aan wat er leeft in de buurt.
Het buurtcomité kan zo spreekbuis
zijn van bewoners voor de gemeente
en andersom. De buurtkrant is het
eerste initiatief van het buurtcomité.
Buurtbewoners hadden ook andere
ideeën. Zoals activiteiten organiseren
rond de groenvoorzieningen in de wijk
of een evenement organiseren. Deze
ideeën moeten nog verder uitgewerkt
worden en dat gebeurt zodra de buurtkrant enigszins op de rit is.
De initiatiefnemers willen mensen die
dezelfde plannen hebben, bij elkaar
brengen, activiteiten coördineren en
– indien nodig – de juiste instanties
benaderen, bijvoorbeeld voor het
krijgen van financiële ondersteuning.
Het is niet hun bedoeling om zich met
alle mogelijke ideeën, wensen en plannen zelf bezig te gaan houden. Zoals
gezegd, het buurtcomité is opgericht
door en voor de bewoners, aan wie ook
zelf vele initiatieven en activiteiten
zullen worden overgelaten.
Ideeën, suggesties en plannen voor
het buurtcomité zijn daarom van harte
welkom.

Waarom een buurtkrant
De krant is vooral bedoeld om de betrokkenheid tussen bewoners onderling te vergroten en om een buurtgevoel te krijgen. Ook wil de buurtkrant de bewoners interesseren en
enthousiast maken voor allerlei zaken
die Voordorp raken.
De krant is er voor alle buurtbewoners.
Het moet dan ook een krant “van
Voordorp voor Voordorp“ worden. Dit
eerste nummer is ontstaan dankzij
enkele buurtgenoten die hun ideeën
hebben uitgevoerd. De krant is bij u in
de bus beland dankzij weer andere
buurtgenoten.
Wij vinden dat aandacht moet worden
besteed aan alle leeftijdsgroepen in de
wijk. Ook kinderen moeten bijvoorbeeld hun eigen rubriek in de krant
krijgen. Maar misschien hebben andere buurtbewoners weer heel andere
ideeën. Daarom zijn ook alle suggesties om de krant inhoud te geven,
van harte welkom. Schrijven voor de
krant of er een oproep in plaatsen kan
natuurlijk ook.

Logo
Tot slot zijn wij op zoek naar een logo
voor Voordorp Vooruit. Dat logo kan
van alles zijn, maar liefst is het iets
dat met Voordorp te maken heeft.
Ontwerp een logo voor de wijk!
Alle reacties (ook van kinderen) ontvangen wij graag vóór 1 januari 2005.
Het winnende logo wordt uitgekozen
door een illustrator uit Voordorp. De
winnaar ontvangt een toepasselijke
verrassing.

Colofon

Aan dit nummer werkten mee:
Adriana Oliehoek, Babs Verbeek, Bernhard Klok, Djoeke Gerestein, Gerry van
der Lit, Jenny Lindhout, Koert Bouwman, Nicole Beeker, Petra van Straaten
Foto’s: Ann Meijer, Frank van Straaten
Adres: Buurtcomité Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht.
e-mail: VoordorpVooruit@planet.nl
Sluitingsdatum kopij: 1 januari 2005

