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Sparen voor aanpaSSingen verkeerSroute votulaSt 

hardrijders
De ergernis over het verkeer in de 
wijk is onverminderd groot. Uit 
onze poll onder Votulastbewo-
ners blijkt dat we ons het meeste 
ergeren aan hardrijders, op afstand 
gevolgd door sluipverkeer, vracht-
verkeer en fietsers op de stoep. 
Anneke (42) woont ruim twee jaar 
aan de Willem van Noortstraat met 
haar gezin. Ze vindt het vooral een 
spannende straat voor een gezin 
met twee kleine kinderen van 5 en 
3. “Er wordt door auto’s te weinig 
rekening gehouden met gezinnen 
met kinderen. Ze rijden te hard en 
ze geven je nauwelijks de kans om 
over te steken. Dat gaat de hele dag 
door van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat.” Via via heeft Anneke 
vernomen dat de verkeerssitu-
atie verbeterd zou worden, maar 
ze heeft hier nog niks concreets 
over terug kunnen lezen. “Als de 
stadsplannen uitblijven dan denk 
ik dat het verkeer alleen maar gaat 
toenemen.” 
 
eerste stap 
Maarten Grienberger, sinds februari 
wijkadviseur in Noordoost, erkent 
dat het lang heeft geduurd. Maar nu 
lijkt dan toch de eerste stap gezet 
te worden om de zogenaamde as 
Votulast (grofweg de route tussen 

In zijn vorige leven was dichter en 
muzikant Jan van Piekeren eigenaar 
van een groothandel in auto-acces-
soires. Strak in het pak en 115 kilo 
schoon aan de haak. De ommekeer 
kwam na zijn faillissement. Hij ging 
anti-kraak wonen en in de horeca 
werken en daardoor ontstond tijd 
en ruimte. Hij begon te schrijven: 

gedichten en liedjes. Hij speelde in 
een band en ontmoette daar gitarist 
Johan met wie hij nog steeds het 
muzikale duo Van Piekeren vormt. 
 
grondrecht
“Nederlandstalige pop op de grens 
van kleinkunst,” zegt Jan. Samen 
spelen ze vaak op straat, dat wil 

zeggen: ze oefenen hun individuele 
grondrecht op het uiten van hun 
eigen mening uit. Op die manier 
ontworstelen ze zich aan het strenge 
beleid van de gemeente. “Ik de-
monstreer!” zegt Jan daarover. Het 
verbaast hem dat niet meer kunste-
naars op deze manier de ruimte op 
straat opeisen.  

bakkebaarden
Met een nieuw leven kwam een 
nieuw uiterlijk: grote bakkebaarden 
ter compensatie van zijn kalende 
schedel en een gekke bril. Toen zijn 
dochter die bril voor het eerst zag 
moest ze vreselijk lachen. “Deed 
iedereen maar eens wat vaker een 
gekke bril op,” zegt Jan daarover. 

Vrolijke bloesjes
Tijdens workshops straatmuziek 
maakt hij met autistische kinderen 
of managers liedjes die ze ver-
volgens op straat spelen: “Ik laat 
ze iets beleven zodat ze zichzelf 
tegenkomen!”
Met vriendin Jelleke gaat hij naar 
kringloopwinkels en brocanteriën, 
waar hij vrolijke bloesjes en een 
jagerspak uit de Jura op de kop 
tikt. Dat pak is live te bewonderen: 
elke laatste vrijdag van de maand 
organiseert Van Piekeren een gratis 
muziekavond in de Kargadoor, Ut-
regticana. Samen met gastartiesten 
laat hij daar zijn unieke raspende 
stemgeluid horen! WvdN

“Als de stadsplannen 
uitblijven dan denk ik 
dat het verkeer alleen 
maar gaat toenemen.” 

neergelegd. Dat plan wordt verdeeld 
over meerdere jaren. Het is te duur. 
Dus moet er gespaard worden. “Ook 
wij als gemeente vinden het belang-
rijk dat deze route wordt aange-
pakt. Daar is zo’n vier miljoen voor 
nodig. Dat geld is er nu niet, maar 
ik verwacht wel dat dat er komt. Dit 
jaar wordt er negen ton opzij gezet. 
Dat is voor mij een duidelijk sig-
naal. De komende jaren wordt dat 
bedrag aangevuld. We willen zo snel 
mogelijk die route gaan herontwik-
kelen. Omdat het nodig is.” Aldus de 
wijkadviseur.  

Ouke (40) was destijds aanwezig 
bij een van de inspraakavonden ge-
organiseerd door de gemeente. “De 
opkomst was groot, veel mensen 
vinden het onderwerp relevant. Ik 
ook, want ik woon in de Koekoek-
straat. Dat is een fietsstraat waar 
de auto te gast is. Of nou ja, zou 
moeten zijn.”

bewonersaVonden
In september of oktober vinden er 
nieuwe bewonersavonden plaats 
om het plan rondom het kruis-
punt verder uit te werken, vertelt 
Grienberger. Vervolgens moet het 

Uitlaatgassen, gejaagde automobilisten en fietsers die van de weg 
gedrukt worden: voor veel wijkbewoners waarschijnlijk een her-
kenbaar beeld. de afgelopen jaren werd de nijpende verkeerssitu-
atie in Votulast meerdere keren in kaart gebracht door middel van 
bewonersenquêtes, inspraakavonden en kentekenonderzoek. Zo’n 
honderd betrokken buurtbewoners zochten mee naar een oplossing. 
wat is er met al die input gebeurd?

Utrecht wordt steeds meer een wereldstad, en dat zie je op straat. Re-
gelmatig kom je iemand tegen die werk heeft gemaakt van zijn of haar 
uiterlijk. Een prachtig op elkaar afgestemde outfit of een zwierige jas 
met vrolijke flaphoed. Zouden er in Votulast ook van deze paradijsvo-
gels wonen? Wij zoeken ze op!
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uitgewerkte plan getoetst worden 
aan regels en vergunningen, en 
dan naar de aannemer zodat de 
werkzaamheden kunnen beginnen. 
Naar verwachting zal het eerste 
resultaat van alle inspanningen in 
2020 geboekt worden. Nog even 
geduld dus. SM

Wilt u meer weten over de actuele 
stand van zaken? Kijk op: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/verkeer/verkeersprojecten/
votulast-vogelenbuurt-en- 
omgeving/

de Kaatstraat en de Kardinaal de 
Jongweg) aan te pakken. Dat begint 
met een ontwerp om het sluipver-
keer van west naar oost te hinde-
ren. De kruising Oudenoord-Kaat-
straat om precies te zijn, waardoor 
automobilisten uit de richting van 
de binnenstad niet meer rechtsaf 
de Kaatstraat in kunnen slaan. He-
laas zit een harde knip er niet in.
 
meer geld nodig
Eerder werd nog gesproken van 
een herinrichting van de hele ver-
keersroute Votulast. Een wens die 
al jaren terug bij de gemeente is 

STREETSTYLE VOTULAST 



Er zijn geen audities, iedere buurt-
bewoner die zich aanmeldt mag in 
principe meedoen, mits je volwassen 
bent. De aanleiding van de voorstel-
ling is het 65-jarig bestaan van de 
kliniek volgend jaar. De toneelproduc-
tie is een samenwerkingsproject met 
community art-groepen Stut Theater 
en het Amerikaanse Cornerstone. 
Ieder maakt een eigen productie. De 

Cato wordt 4 september 4 jaar, maar 
ze mag op maandag 2 september 
al naar de basisschool. Ze gaat 
naar de Fakkel. “Met juf Sylvia en 
meester Joost. Maar dat is pas over 
maanden hoor,” vertelt ze. Van haar 
neefje Teun heeft ze gymschoenen 
voor binnen gekregen. Cato heeft 
met Duplo de school gebouwd en 
legt uit: “Dit is de meester en dit 
de juf en dit ben ik en ze hebben 
ook dieren, paarden, dan ga je met 
een paard naar school…”. Zij niet: 
zij gaat op de fiets, en dan mag ze 
zelf fietsen en mama of papa lopen 
ernaast.

Dit is dé kans voor alle buurtbewoners die ervan dromen om ooit op het 
toneel te staan. De Van der Hoeven Kliniek werkt vanaf september aan 
een ambitieus project: een toneelvoorstelling waarin buurtbewoners, per-
soneel van de kliniek en tbs’ers samen schitteren. Er wordt een docu-
mentaire over het proces gemaakt én een onderzoek aan gekoppeld. Fons 
Diepenmaat, theaterdocent en coördinator in de kliniek: “De enige voor-
waarde om deel te nemen, is dat je het leuk moet vinden om iets met the-
ater te doen én dat je het leuk vindt om dat met deze populatie te doen.” 

September…De grote vakantie is voorbij en het ‘gewone’ leven begint 
weer. Voor sommige buurtbewoners wordt de routine na de vakantie an-
ders: een nieuwe start doordat ze naar een nieuwe school gaan of aan een 
opleiding beginnen.

De Gietershof. Verstopt achter de 
Gruttersdijk liggen dertien woningen 
op deze voormalige fabrieksbin-
nenplaats. Aan de andere kant de 
Bemuurde Weerd Oostzijde. Aan 
weerszijden smalle doorgangen naar 
de wat kleurloze huizen die hier in 
1993 werden opgeleverd. Grote kans 
dat je er nog nooit geweest bent of 
zal komen als je er niks te zoeken 
hebt. Jammer, want het is er heel 
gezellig. Gijs is één van de bewoners 
van dit hechte hof. 

nieUwe bUren
“De eerste dag dat we hier in het 
huis gingen klussen, stonden er al 
mensen op de stoep die zich voor-
stelden als onze nieuwe buren. 
Maar nadat er zes keer was aange-
beld door mensen die zich óók zo 
voorstelden dachten we toch:  Hè? 
We hebben er toch maar twee? Dat 
is denk ik wel tekenend voor deze 
buurt, haha.”

koopje 
Gijs woont er sinds 2007 met vrouw 
Erlijn en kinderen Douwe (16), Rut-
ger (14) en Elin (10). Buurman John 
schuift ook aan bij het gesprek. Hij 
is net als veel anderen hier bewo-

ner van het eerste uur: acht van de 
dertien huizen worden nog bewoond 
door de oorspronkelijke bewoners, 
die deze huizen ooit met korting 
mochten kopen. John: “Premie 
c- woningen heetten dat. Om die 
woningen te mogen kopen moest 
je een bepaald inkomen hebben.” 
Gijs: “Daarom is het hier nog lekker 
gemêleerd wonen. Tegenwoordig zijn 
woningen in onze wijk niet meer te 
betalen voor de meeste mensen.”

idyllisch
Ze zien de molen vanuit de achter-
tuin, de deuren staan in de zo-
mer altijd open en er staat menig 
picknicktafel waar men regelmatig 
gezamenlijk gebruik van maakt. Het 
is hier één en al ‘ons kent ons’ en 
gezelligheid, zo lijkt het, met verschil-
lende generaties en kinderen van alle 
leeftijden die samen leven. Is het er 
ook veilig wonen? Erlijn: “Nou, dat is 
dan weer een ander verhaal. Overdag 
is het heel gezellig. Maar aan de ran-
den van de dag gebeurt er van alles. 
Drugsdealers die drugs verhandelen 
op de parkeerplaats bijvoorbeeld.” 
Het blijft natuurlijk een dorpspleintje 
in een grote stad, uit het zicht maar 
niet afgesloten. FK

Doorgaande wegen, kleine straatjes, kades, steegjes, hofjes; Votulast heeft 
het allemaal. Hoe is het om daar te wonen? Wij gaan het vragen!

ervaringen over het maakproces 
worden uitgewisseld, de stukken 
mogelijk samen gepresenteerd. 

onbekend en onbemind
Diepenmaat: “We willen met dit 
project het onbekende en vaak ook 
onbeminde van de kliniek aan de 
orde brengen. De samenleving staat 
over het algemeen niet te springen 

naar de middelbare school
De lego van Oscar moet aan de 
kant: zijn kamer wordt opnieuw in-
gericht. Hij krijgt een nieuw bureau 
en bij de kringloopwinkel hebben ze 
een mooi bankje gescoord. Want er 
gaat wel wat veranderen als je naar 
de middelbare school gaat: “Een 
nieuwe kamer, een nieuwe fiets, een 
nieuwe laptop,” somt Oscar op. Hij 
gaat naar de Werkplaats in Biltho-
ven, dat is een half uur fietsen. Op 
de Werkplaats werken ze in domei-
nen en komen de leraren naar jou 
toe, legt Oscar uit, dus je blijft net 
als op de basisschool op dezelfde 

plek zitten. Je hebt wel verschillende 
leraren, dat vindt hij wel spannend: 
“Want ik wil het liefst niet hele strenge 
meesters en zo, maar volgens mij heb 
ik best een aardige mentor.”

stUderen
Schalk is achttien jaar en verlaat de 
Vogelenbuurt om filosofie te gaan  
studeren in Groningen. Een heel 
nieuwe stad voor hem: “Het is ver 
weg, het is een nieuwe wereld.” De 
introductieweek voor nieuwe studen-
ten, de Kei-week, heeft hij inmiddels 
achter de rug. “Je leert dan de hele 
stad kennen, alles is nieuw, er komt 
veel op je af, maar het is wel heel erg 
gezellig.” De overgang van middelbare 
school naar studie vindt hij wel heftig 
omdat je veel moet regelen: “Je ou-
ders helpen en steunen nog wel maar 
je moet ook veel zelf doen.” Een ka-
mer heeft hij nog niet, dus voorlopig 
treint hij op en neer naar Groningen. 
En de lego van Schalk? Die verkocht 
hij afgelopen april op de Utrechtse 
vrijmarkt. MV

om tbs’ers die hun kunsten vertonen. 
Dat gaan we heel zorgvuldig begelei-
den. Ook moet er gekeken worden 
wie mee kan doen: patiënten moeten 
toestemming hebben van justitie om 
naar buiten te mogen.” De uitvoering 
staat ergens in maart gepland, maar 
het is de bedoeling om de productie 
vaker en op verschillende plekken te 
presenteren. De regie is in handen 
van Petra van den Brand en Eva Lui-
ning, theaterdocenten van de kliniek. 
Daarnaast zijn ook docenten muziek 
en beeldende vakken betrokken bij 
het project. 

behandeling
Kunstvakdocenten geven al vanaf de 
oprichting in de kliniek lessen op het 

gebied van muziek, beeldende kunst 
en podiumkunst. Leuk weetje: de 
ouders van Rutger Hauer zijn er ooit 
begonnen met het geven van de 
theaterlessen. Kunstvakken heb-
ben een belangrijke functie bij de 
behandeling van tbs-patiënten. Die-
penmaat: “Hoe gaat de patiënt om 
met aanwijzingen, met het contact 
met de docent, met anderen en met 
de materialen? Dat wordt onderdeel 
van de behandeling.” 

kennismaking
“Als buurtbewoners belangstelling 
hebben gaan we eerst samen met 
de deelnemende patiënten een 
aantal workshops doen. Als men-
sen enthousiast zijn en echt mee 

willen doen, dan verwachten we 
ook commitment. Denk aan weke-
lijks repeteren - later in het proces 
misschien vaker als dit nodig is -  en 
meespelen in de voorstellingen.” 
Natuurlijk zijn er wel veiligheidsre-
gels waar je je aan moet houden 
als je in de kliniek komt. Daarom is 
de bedoeling om voorafgaand aan 
de workshops een informatieavond 
te houden voor buurtbewoners die 
zich hebben aangemeld. FK

Meld je aan voor deze bijzondere er-
varing! Voor aanmelding en/of meer 
info over de planning kun je mailen 
naar FDiepenmaat@hoevenkliniek.nl

bij onS op de... 

wijkwater

Nadat de Gemeentelijke Gasfabriek 
(1959), de vuilnisbelt (1969) en an-
dere gemeentelijke diensten (1976) 
waren vertrokken, ontstond het plan 
voor de aanleg van een park op het 
terrein aan de Blauwkapelseweg. 

gif in de grond
In 1979 werd begonnen met de aan-
leg daarvan, tot men in het voorjaar 
van 1980 stuitte op een vat zwavel-
zuur. Niet veel later bleek het hele 
terrein sterk verontreinigd te zijn. 
Om er iets mee te kunnen moest de 
hele bodem gesaneerd worden. Maar 
hoe? En wie ging dat betalen? Het 
terrein werd intussen afgesloten.  

Na alle bootcamps in het park en 
kindersportclubs in gymzaaltjes is er 
een fenomeen geboren voor ou-
ders dat het beste van die twee 
werelden combineert: buiten 
sporten mét je kind. Votulast 
loopt voorop, met Fit Family 
(bootcamp met je koter) en Hard-
lopen voor iedereen (samen met je 
kind werken aan je conditie). 

www.hardlopenvooriedereen.nl 
www.fitfamily.com 

Fons en Petra

ingepakt 
Nadat de verschillende overheden er 
uit waren, en door de inzet van om-
wonenden, werd in 1993 begonnen 
met een grootschalige sanering. Het 
gif werd ingepakt door de plaatsing 
van een vijftig meter diepe dam-
wand, waarmee het gif op zijn plek 
gehouden wordt. Een bemalings-
systeem pompt constant het vuile 
grondwater op. Op de foto (Foto-
dienst GAU/Het Utrechts Archief) uit 
1997 zien we het terrein tijdens de 
saneringswerkzaamheden. 

een nieUw park
Na deze werkzaamheden werd het 

park aangelegd, wat samen met 
omwonenden ontworpen was. Toen 
kwam ook de vijver. De vijver ligt 
3,5 meter boven de Biltsche Grift, 
waarmee hij via een waterval en 
een kanaal dat Vaalthaven heet, en 
vervolgens een pomp, een gesloten 
circuit vormt, strikt gescheiden van 
het vieze grondwater. Op de foto 
(GAU/Het Utrechts Archief) uit 1999 
het park rondom de opening. Zowel 
mens als dier weet de weg naar de 
vijver sindsdien goed te vinden. 

schone toekomst
Dit jaar wordt er onderzoek gedaan 
naar een bacterie die het afval 
afbreekt; hierdoor verdwijnt de 
verontreiniging sneller dan gedacht. 
Wellicht is in de toekomst constante 
controle van het Griftpark niet meer 
nodig. GJvZ

Langs en door onze wijk stroomt heel wat water. Dan zijn er nog vaarten, 
kanaaltjes en stroompjes die er vroeger waren, maar alweer lange tijd zijn 
gedempt. Dit jaar gaat de redactie opzoek naar de geschiedenis van al dit 
water. Deze keer verdiepen we ons in de vijver in het Griftpark. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-d

ekker.nl

gieterShof

Samen met tbS’erS op de planken

een nieuwe Start

Gijs en Erlijn (linksonder), John (tweede van rechts, boven) en hun buren 
van de Gietershof. De stenen zijn overblijfselen uit de tijd dat het nog een 
fabrieksterrein was. 
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redacteur gezocht

valt op hè !?
hier adverteren?

Vind jij het leuk om te schrijven voor onze krant? 
Neem dan contact met ons op via www.votulastkrant.nl 

of stuur een mailtje naar info@votulastkrant.nl

 
Mail naar info@votulastkrant.nl
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Oscar



votulaStladder

Vrijwilligers gezocht voor de 
bloementuin
De Bloementuin in het Griftpark 
wordt onderhouden door vrijwilli-
gers. Elke woensdagochtend komen 
zij samen om in de tuin te werken 
van 9.00 tot 12.30 uur. Ze zijn op 
zoek naar vrijwilligers die mee wil-
len helpen op deze prachtige plek.
Kom voor informatie een woens-
dagochtend langs op de tuin 
of neem contact op met Bart, 
0622119228 bsbarts@hotmail.com 
of Marlene, 0610572544 mverme-
ij@kpnmail.nl. 

creatief buurtatelier
Wij zijn een bewonersinitiatief en 
komen elke donderdag van 19.15 
tot 21.30 uur bij elkaar in Buurtcen-
trum De Leeuw. Heb je een crea-
tieve hobby: schilderen, boetseren, 
breien, handwerken enz. en houd je 
van gezelligheid? Schuif dan bij ons 
aan en neem contact op: ansdokter 
@casema.nl of bel: 030-2712136

kom je meespelen?
Wereldmuziekorkest De Noordoos-
ter speelt muziek uit alle windstre-
ken. In een zeer gevarieerde en 
unieke bezetting met dwarsfluit, 
piano, trompet, accordeon, man-
doline, saxofoon, strijkers, etc. Kom 
vrijblijvend luisteren en meespelen 
tijdens de repetities op donderdag-
avond in Buurtcentrum De Leeuw. 
Meer info op www.noordooster.
com of contact via mail: noordoos-
ter@gmail.com

oproep aan wijkbewoners
Vind je het leuk om te zingen voor 
de gezelligheid? Doe dan met ons 
mee! Wij zijn zes wijkbewoners en 
bezoekers van Buurtcentrum De 
Leeuw en zingen samen voor de 
gezelligheid Hollandse liederen. 
Iedereen die het leuk vindt om mee 
te zingen is van harte welkom bij 
ons gezelligheidskoortje De Leeu-
weriken. Elke dinsdag van 15.15 tot 
16.15 uur. Er zijn géén kosten aan 
verbonden. We bespreken geza-
menlijk welke liedjes we zingen en 
wij zorgen voor de liedteksten. Kom 
een keertje vrijblijvend meedoen of 
neem contact op met Ans Dokter 
via e-mail ansdokter@casema.nl

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in oktober en november 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind november. 
Organiseert u in december of ja-
nuari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 30 oktober weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op 
het prikbord van  www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant

koffie met...

In onze wijk wonen veel jongeren die voor het eerst 
op eigen benen komen te staan. In studentenhuizen, 
bij een hospita of familie beginnen ze aan hun eigen 
leven. Maar niet voor iedere jongere is de weg naar 
zelfstandigheid zo vanzelfsprekend. Als je een tijd 
door jeugdhulp niet thuis hebt gewoond, is de op-
stap naar ‘op jezelf’ erg groot. 

onze wijk heeft veel vrijwilligers én veel leuke cafés. dus we beslo-
ten om dit jaar elke editie met een bijzondere vrijwilliger in één van 
deze gezellige cafés koffie te gaan drinken.

Dit keer Dick van der Horst. Dick is 
koster van o.a. de Josephkerk aan 
de Draaiweg. Als schipperskind in 
1941 in de oorlog geboren en nu 
78 jaar. Na de oorlog besloot zijn 
vader aan wal te gaan en woonde 
Dick tot aan zijn 15e in Tolkamer. In 
‘67 verhuisde Dick met zijn toenma-
lige vrouw naar de Vogelenbuurt, 
waar hij nog steeds woont.

kosterwerk 
Wat doet een koster eigenlijk? “Ik 
zorg dat alles in de kerk klaar staat 
voor de normale diensten,” vertelt 
Dick. “De kelk en het altaar klaar-
maken, zodat de priester zijn werk 
kan doen. Ik zorg dat de misdie-
naars de kleding hebben en dat de 
lector er is.” 
Ooit begon hij met zes kosters, de 
laatste is vorig jaar overleden. Hij 
doet het nu alleen. Bij de vraag of 
de dienst niet door kan gaan als 
hij op vakantie is, antwoordt Dick 
bescheiden “Alles kan natuurlijk.”

nog steeds diensten 
Veel mensen denken dat de kerk 
dicht is, maar er kan nog van al-
les in de kerk. “Er kan getrouwd 
worden, uitvaarten kunnen nog en 
er kan gedoopt worden. De eerste 
vrijdag van de maand is er een 
eucharistieviering.” vertelt Dick. “De 
verwarring komt doordat er aange-
kondigd werd dat er géén eucha-
ristievieringen op zondag meer zijn. 
Nu verhuren we op zondag aan de 
Oekraïense gemeenschap. Die zijn 
in de Josephkerk ingeburgerd, heb-
ben een sleutel en daar hoef ik mij 
niet veel mee te bemoeien.”

Verbonden met de kerk
De Josephkerk stond in 1990 op 
instorten en zou afgebroken wor-
den. Er zou een kleine kerkzaal voor 
in de plaats komen met woningen 
daar boven. “De buurt kwam in 
opstand,” vertelt Dick. “Die zei: ‘Wij 
vinden dat de kerk wijkbepalend is, 
we willen de kerk niet kwijt!’” Dat 
vond hij prettig. En hij vervolgt: “Nu 

sta ik er alleen voor en heb ik de 
wijk ook hard nodig.”

koffie op de hoek
We drinken koffie op de hoek van 
de straat, bij Paul’s Coffee Corner. 
Terwijl Dick zijn suikervrije cap-
puccino koud laat worden omdat 
hij honderduit vertelt, blijkt dat 
de zwager van Paul ook koster is 
geweest samen met Dick. Omringd 
door antieke spullen (die je overi-
gens allemaal kan kopen in deze 
bijzondere koffiezaak) met een 

heerlijk klassiek muziekje op de ach-
tergrond, bedenken we dat we geen 
betere plek hadden kunnen uitkiezen 
voor dit gesprek. HH

Draaiwegkerk.nl

colofon

hoopt Bianca dat er op den duur 
een groter, landelijk platform ont-
staat dat gedragen wordt door bij-
voorbeeld welzijnsorganisaties, die 
geen directe financiële belangen 
hebben bij de plaatsingen. Op die 
manier zou de hulp zo dicht mo-
gelijk bij de mensen zelf geboden 
worden. Haar kunde en enthousi-
asme belooft veel goeds. 
Ook enthousiast? Meer informatie 
via info@kamersmetaandacht.nl of 
06-11134685 NvD

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht 

telefoon 030 271 00 04
ww w.wijmakelaardij.nl

op jezelf, met een beetje hulp

Die jongeren hebben vaak door verschillende pro-
blemen in hun jonge leven niet die vaardigheden 
opgedaan waarmee je moeiteloos instroomt in een 
studentenhuis. Daarnaast ontbreekt vaak een netwerk 
van relaties die kan helpen als praktische zaken even 
ingewikkeld worden. Toch stopt de jeugdhulp als je 
18 wordt, en wordt verwacht dat je zelfstandig gaat 
wonen.

kamers met aandacht
Bianca van der Neut gaf leiding bij ‘De Rading Jeugd- 
& Opvoedhulp’, en besloot te onderzoeken of dit 
beter kon: een eigen plek voor deze jongeren, maar 
met een volwassene in de buurt die even kan mee-
kijken als het nodig is. Zij noemde het ‘Kamers met 
Aandacht’. Al gauw werden andere jeugdzorgorgani-
saties enthousiast over haar idee, en de gemeente gaf 
haar het mandaat om het plan als zelfstandige uit te 
werken en de inwoners van Utrecht te betrekken.

hoe het werkt 
Het werkt zo: Iedereen in de wijk kan een kamer 
aanbieden. De kamerverhuur is op basis van een 
tijdelijk contract, dus huurbescherming is niet van 
toepassing. De jongere krijgt wekelijks begeleiding 
door een jeugdprofessional, waar de verhuurder ook 
mee in gesprek kan. Ook mensen met een huurwo-
ning kunnen meedoen. De woningbouwverenigingen 
zijn betrokken om te onderzoeken of toestemming 
voor onderhuur verleend kan worden, wat bijna altijd 
mogelijk is.

warm hart
De eerste voorwaarde om aan het project mee te 
doen is natuurlijk een warm hart voor een startende 
jongere. Je hoeft alleen maar een beetje verstand van 
het leven te hebben om in aanmerking te komen. Het 
matchen van de verwachtingen over en weer is ook 
heel belangrijk. Bianca brengt partijen bij elkaar. Voor 
iedere bij haar aangemelde jongere wordt een pas-
sende verhuurder gezocht. Er moet echt een ‘klik’ zijn. 

meedoen
Daarnaast draagt Bianca haar idee ook uit buiten de 
stad. Er is grote interesse vanuit de jeugdzorg. Toch 
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