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UTRECHT
’Ik ben
privédetective’
BREUKELEN • De politie heeft dinsdag op de
parkeerplaats Haarrijn langs de A2 bij
Breukelen een man uit
Duitsland aangehouden, die zei dat hij
privé-detective was. In
zijn auto had hij een
vuurwapen, een ploertendoder en een bus
pepperspray.
Agenten hadden de
41-jarige eerder een
volgteken gegeven.
’Het viel hen op dat de
verdachte bloednerveus was’, aldus de
politie. Al snel bleek
waarom. De agenten
troffen in de wagen
een vuurwapen aan.
De Duitser werd aangehouden. De ploertendoder en de pepperspray werden daarna gevonden. De verdachte vertelde dat hij
de verboden wapens
in bezit had vanwege
zijn beroep als privédetective. Hij was
echter ’vergeten’ zijn
werkattributen in
Duitsland te laten. De
wapens zijn in beslag
genomen. De man is
na met een dagvaarding vrijgelaten.
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30.000

FC Utrecht heeft 30.000 euro gewonnen met het supportersproject ’Zij aan Zij 2.0’,
dat zich richt op respect in en buiten het voetbalstadion. De Utrechtse voetbalclub
werkt hierbij samen met de Anne Frank Stichting, de Bond tegen vloeken en JoU Jongerenwerk Utrecht. Het geld is geschonken door de Vriendenloterij.

Mindervaliden: lastig integreren bij verenigingen

Hulp ’beperkte’ student

door Michiel van
Renselaar
UTRECHT • Utrechtse
studenten met een
beperking worden vanaf volgende maand
gekoppeld aan ’reguliere’ leden van studentenverenigingen in de
domstad, omdat het
voor hen uiterst moeilijk is om daar binnen
te komen.

Het nieuwe buddyproject
van het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten
(Solgu) en studentenunie
Vidius moet ervoor zorgen
dat mindervalide studenten
een ’gewoon’ studentenleven kunnen leiden. Drie studentenverenigingen hebben zich inmiddels aangesloten. „Wij gaan varen met
blinde en slechtziende studenten”, vertelt Femke
Woudstra van Roeivereniging Triton.
’Waar ben je lid?’ Het is
misschien wel de meest gestelde vraag binnen de
Utrechtse studentenwereld.

De leden van
Triton hebben
het ook naast
het roeien
heel gezellig,
zoals op de
Beachborrel
in 2019.
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Voor studenten met een beperking is de drempel echter zowel letterlijk als figuurlijk te hoog.
„Utrecht telt vijfduizend
studenten met een beperking”, weet Roos Hoelen van
Solgu. „Velen vinden het
lastig om hun plekje binnen
het studentenleven te vinden. Woonruimte vinden is
een crime, werkgevers
staan niet te springen om je
aan te nemen en zonder
geld kun je natuurlijk niet
zomaar de kroeg in.”

Denken en Tanken, de
studentenafdeling van Solgu, probeert oplossingen te
vinden voor dergelijke problemen. Zo worden studenten met een beperking expliciet opgenomen in het
convenant studentenhuisvesting en staat er een ontmoetingsmarkt voor werkgevers en studenten op de
planning.
„Nu gaan we onderzoeken
hoe ook Utrechtse studenten- en studieverenigingen
toegankelijker kunnen wor-

den. Op welke manier kan
iedereen écht meedoen?
Dat is de vraag”, vertelt Hoelen.
Drie studentenverenigingen zijn van de partij. Hun
leden zullen de studenten
met een beperking op weg
helpen binnen het verenigingsleven. „Samen onderzoeken ze hoe iedereen zich
welkom kan voelen”, legt
Hoelen uit.
Het buddyproject duurt
tot de zomer. Daarna worden alle ervaringen ver-

werkt in een handleiding
voor álle verenigingen in de
domstad.
Roeivereniging
Triton
verwelkomt vanaf volgende
maand visueel beperkte studenten. Lid Femke Woudstra is al langer bezig met
het organiseren van roei-activiteiten voor blinden en
slechtzienden. „Mijn sport
leent zich heel goed voor deze groep. Hardlopers moeten constant uitkijken voor
obstakels, maar bij roeien
word je als het ware over het
water geleid. De deelnemers
hoeven zich zo alleen maar
te focussen op de bewegingen. Toen ik leerde roeien,
werd me gevraagd eens even
een tijdje mijn ogen te sluiten. Zo kon ik de boot beter
aanvoelen.”
De meeste leden van Triton zijn onder de 25 jaar.
Woudstra is van plan de
mindervalide
studenten
overal bij te betrekken. „Natuurlijk zal ik ze uitnodigen
voor een borrel, maar de
studenten moeten natuurlijk zelf bepalen waar ze zin
in hebben.”

De weg langs Hoog Catharijne is veel te onduidelijk en wordt dan ook aangepakt.
FOTO CU2030

WEG IS VEEL TE
VERWARREND
UTRECHT • De verwarrende weg tussen
het Vredenburg en het Poortgebouw
(Hoog Catharijne) wordt vanaf volgende
week aangepakt. De gemeente start in de
nacht van 3 op 4 februari met het trekken van lijnen. Daarna wordt het bestaande asfalt verwijderd.
De weg tegenover TivoliVredenburg is nu
een grote rommel. Door de werkzaamheden aan de nieuwe plint van Hoog Catharijne moeten fietsers en automobilisten
voortdurend anders rijden en geregeld
voor elkaar uitwijken. De nieuwe situatie
moet voor meer duidelijkheid zorgen.
Het voetpad naast de Catharijnesingel zal
bestaan uit klinkers. Op het fietspad
wordt asfalt gestort. Ook auto’s rijden
straks over klinkers. Daarnaast komen er
in het najaar acht bomen langs de oever.

De kinderen
maken na de
opening van
de school
annex kinderopvang gretig
gebruik van
het bijzondere
speelkunstwerk.
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Klimmen, kruipen en kletsen in speelkunst
UTRECHT • Horismos horizon - heet het door de
gemeentelijke kunstregeling mogelijk gemaakte
’speelkunstwerk’, dat
gisteren werd ’onthuld’
door jonge leerlingen,
nadat de Utrechtse wethouder Anke Klein het
Kindcentrum Haarzicht
feestelijk opende.
Het kindcentrum, met
een oppervlakte van 3215
m2, ligt midden in de nieuwbouwwijk Haarzicht, de

Angst voor
dakloosheid

Grof taalgebruik in te zien voor burgers

UTRECHT • Het CDA en D66
in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen
dat de bewoners van de
sloopflats aan het Thomas
a Kempisplantsoen dakloos worden.
Niemand heeft tot nu
toe een aanbod ontvangen
voor vervangende woonruimte, aldus de partijen,
die schriftelijke vragen
hebben ingediend. Veel
huurcontracten lopen op 1
augustus van dit jaar af en
worden mogelijk verlengd,
toch heerst er onduidelijkheid over hoe lang de bewoners nog in de tijdelijke
huur kunnen blijven. CDA
en D66 willen dat de bewoners actief geïnformeerd
worden en dat er vervangende woonruimte wordt
gezocht.

door Tessa Heerschop
UTRECHT • Grof taalgebruik van ambtenaren en
medewerkers van de gemeente Utrecht komt
online te staan. Het is
onderdeel van een proef
om documentatie over
klachten openbaar te
maken.
Een medewerker van de
gemeente Utrecht schold
een inwoonster op grove
wijze uit toen hij samen met
een collega in een verhitte
discussie kwam met de
vrouw. Dit blijkt uit documenten die de gemeente
zelf online heeft gezet om
meer openheid naar burgers te verschaffen. De stad
loopt hiermee voorop ten
opzichte van de landelijke
wetgeving.

Nieuwe
school
en
opvang

Open ruimtes

In het energie-neutrale
gebouw dat veel open ruimtes heeft, is een kinderop-

vang, een basisschool en een
naschoolse opvang gevestigd. De school telt nu veertig leerlingen, maar zal meegroeien met de wijk: er is
plaats voor 500 kinderen.
Bijzonder is dat kinderen
van 0 tot 13 jaar samen spelen en leren onder één dak.
„Hierdoor is het ook mogelijk om inhoudelijk samen te
werken. Er is nog veel te
doen en te ontwikkelen op
deze bruisende plek”, vertelt de trotse directeur van
OBS Haarzicht, Melle van
Tricht.

UTRECHT • Het tekort aan sociale huurwoningen kan deels worden opgelost
door te gaan bouwen op het Utrecht
Science Park (USP). Dat stelt de Utrechtse Vereniging van Bewonerscommissies
van woningcorporatie Bo-Ex voor.
Om de vier jaar worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties
over het aantal nieuwbouwwoningen.
Ondertussen wordt dit jaar begonnen
met het aanpassen van de omgevingsvisie
van het USP, omdat het huidige bestemmingsplan van tien jaar terug nauwelijks
ruimte biedt voor ontwikkelingen in het
gebied. Onlangs werd een aantal visies
gepresenteerd.
De nieuwe omgevingsvisie wordt waarschijnlijk begin volgend jaar vastgesteld,
waarna mogelijke woningbouwplannen
kunnen worden uitgewerkt.

’achtertuin’ van het landgoed van Haarzuilens, waar
nog volop wordt gebouwd.
De golvende stenen van
het speelkunstwerk, dat uit
drie speelelementen bestaat
en gemaakt is van Italiaans
terazzo, staan symbool voor
de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die in het
verleden in dit gebied
stroomde. In 2018 deden
leerlingen op de toen nog
kale vlakte archeologische
opgravingen samen met de
stadsarcheologen, nu is er
een groot schoolgebouw

door Ursula van Duin

verrezen. De rijke geschiedenis van het gebied komt
onder meer terug in muurschilderingen in het gebouw en in vitrines. Gisteren werd bovendien archeologisch lesmateriaal beschikbaar gesteld aan de
school door de ontwikkelaar van Haarzicht en de afdeling archeologie van de
gemeente Utrecht.

’SOCIALE HUUR
OP SCIENCE PARK’

Utrechters
kunnen de
klachtenafhandeling van
de gemeente
inzien.
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Landelijk is onlangs de
Wet open overheid (Woo)
gewijzigd, waardoor gemeentes actiever documentatie, zoals klachten, beschikkingen en convenanten, openbaar moeten maken. Zij hebben hier acht
jaar de tijd voor, maar
Utrecht is alvast begonnen.

Dat heeft ook te maken met
het eigen coalitieakkoord,
waarin de ambitie staat om
de gemeente meer open en
transparant te maken.
Daarom wordt nu actief informatie over diverse procedures online gezet onder de
noemer ’Open Utrecht’.
Sinds deze week staan de

eerste twee cases online; de
klacht over grof woordgebruik en een over een verzoek tot handhaving overtreding. De brieven die als
reactie naar de bewoners
zijn gestuurd vanuit de gemeente zijn in te zien. Zo
staat er te lezen dat de
vrouw die werd uitgescholden, direct al excuses kreeg
aangeboden van de desbetreffende ambtenaar, maar
deze aanvaardde zij niet. De
gemeente geeft aan dat er
een interne hoorzitting is
geweest met de betreffende
ambtenaar, dat hij zich
doordrongen is van het ernstige feit en dat de gemeente
biedt excuses aan.
Het tweede geval betreft
een burenruzie, waarbij een
inwoner een zaak won over
een illegale uitbouw van zijn

buurman. Uit de documenten blijkt dat de man al elf
jaar bezig is met de zaak en
de illegale situatie keer op
keer meldt aan de gemeente. Hierop volgden brieven,
dwangsommen, bezwaarschriften, gesprekken en
zelfs een gang naar de rechter. Desondanks bleef de situatie de afgelopen jaren ongewijzigd. Daarop stapte de
Utrechter naar de ombudsman. Deze oordeelde dat de
gemeente actiever had moeten optreden tegen de buurman in overtreding. De gemeente belooft in de brief
die nu openbaar is gemaakt
beterschap en zegt dat de
zaak intern uitvoerig is besproken.
In de twee gevallen zijn
overigens alle persoonsgegevens zwart gemaakt.

