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1-1 • Op 1 januari heeft Utrecht 343.134 inwoners. Utrecht groeide in 2016 met 4.148 inwoners: gemiddeld 11 personen

13-1 • Er verschijnt op YouTube een video waarin zeker drie leden van het klimteam op het dak van het stadion

Leidsche Rijn de grootste wijk wordt in 2040. De wijk Zuidwest volgt op de voet. Het aantal inwoners per wijk is

15-1 • De laatste film draait in bioscoop Wolff Catharijne. De laatste film die draait is een nieuwe horrorfilm met de

Zuid - 27.163; Zuidwest - 37.735; Leidsche Rijn - 34.267; Vleuten-De Meern - 47.801. Het inwonertal van de laatste

zalen 776 stoelen telt. Bij de opening in 1973, gelijktijdig met het winkelcentrum Hoog Catharijne, was het cine-

per dag. Alle 10 Utrechtse wijken zullen tussen 2017 en 2040 meer inwoners krijgen. De voorspelling is dat

West - 29.295; Noordwest - 43.216; Overvecht - 34.253; Noordoost - 38.502; Oost - 32.970; Binnenstad - 17.932;
jaren: 2013 - 322.000; 2014 - 328.276; 2015 - 334.295; 2016 - 338.986.

2-1 • De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Utrecht vindt dit jaar plaats in bioscoop CineMec. Op 2 januari - dat is

Galgenwaard staan. Het zijn freerunners van Munki Motion die het Utrechtse Stadion beklommen.

toepasselijke naam The Bye Bye Man. Na bijna 44 jaar sluit bioscoop Wolff Catharijne, dat verdeelt over vier
macomplex uiterst modern. Het scherm van 11 bij 5 meter in de grote zaal was lange tijd de grootste van de stad
en omstreken.

traditie - kunnen inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, clubs en organisaties de beste wensen

		 • De eerste Culturele Zondag van dit jaar. Het thema is ‘Nieuwjaarsduik’. De Nieuwjaarsduik is de feestelijke start

		 • In de nieuwjaarstoespraak meldt burgemeester Jan van Zanen dat er forse investeringen nodig zijn om de stad

16-1 • Het Leger des Heils zoekt gezinshuishoudens om kinderen op te vangen. Daarom start er een campagne. Het

uitwisselen met het gemeentebestuur.

en de regio in de toekomst bereikbaar te houden. “Samen met de provincie en het Rijk zoeken we komend jaar
uit welke maatregelen nodig zijn”.

		 • Het is dit jaar een eeuw geleden dat de kunststroming De Stijl ontstond. Omdat deze stroming nogal wat kopstukken uit de provincie kent, is 2017 in Utrecht het Jaar van De Stijl. Vanavond is de officiële aftrap.

		 • Waar komt de kastenwand van de vroegere bibliotheek van het pand De Utrecht te staan? De kastenwand staat

nu nog bij Vitens in Soestduinen. De bibliotheek moet daar weg. Het Centraal Museum is op zoek naar een
nieuwe plek voor de bibliotheek.

3-1 • De afgelopen jaarwisseling is rustiger verlopen dan de vorige. Er waren zowel minder autobranden, als minder

aanhoudingen voor geweld tegen hulpverleners of openbare dronkenschap. Ook is de schade aan de openbare
ruimte bijna gehalveerd.

8-1 • Actievoeders spannen rood met witte linten om te laten zien hoe 25 meter bos aan weerszijden van de huidige

weg verdwijnt of wordt aangetast bij verbreding van de A27. De A27 bij Amelisweerd wordt zo goed als zeker
verbreed, maar toch gaan de tegenstanders door met hun strijd.

9-1 • DOMunder is gered van de ondergang. Diverse partijen hebben ruim 1,6 miljoen euro bijeengebracht, waardoor
Stichting Domplein 2013 haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

10-1 • Kasteel de Haar wijdt vanaf dit voorjaar een expositie aan het leven en het werk van de man die het zijn huidige
aanblik gaf: Pierre Cuypers. Het is zo’n 125 jaar geleden dat Cuypers begon met de herbouw van De Haar.

11-1 • De Utrechtse hengelsportvereniging AUHV is boos op de gemeente omdat er niet meer gevist mag worden
rond een groot deel van de Haarrijnse Plas. De gemeente heeft de sportvisrechten voor driekwart van de oevers
van de plas ingetrokken.

		 • De woningmarkt trekt naar verwachting ook in 2017 flink aan. Volgens makelaarsorganisatie NVM worden er
dit jaar waarschijnlijk nog meer woningen verkocht dan vorig jaar. Daarbij zullen de huizenprijzen nog verder
oplopen.

		 • Bart Rutten wordt 1 mei artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Hij is nu hoofd collecties van

van het culturele kalenderjaar in Utrecht.

leger zoekt dertig tot veertig gezinnen die kinderen willen opvangen die nergens anders terecht kunnen.

		• Een internationale onderzoeksgroep, waar het UMC Utrecht deel van uitmaakt, heeft een Europese subsidie
ontvangen van 29 miljoen euro voor onderzoek naar ernstige longaandoeningen. Doel van het onderzoek is om

beter inzicht te krijgen in de omvang en behandeling van het zogenoemde respiratoir syncytieel virus (RSV).
Deze infectie komt vooral voor bij baby’s en ouderen en recent nog lagen overal in Nederland de kinder-IC’s vol
door de jaarlijkse RSV-epidemie.

		 • De torenkraan wordt weer van de Neudeflat gehaald.

		 • Burgemeester Jan van Zanen laat weten dat er naast de Vleutenseweg vermoedelijk een vliegtuigbom uit de
Tweede Wereldoorlog is gevonden.

		 • Tekenaars van ‘de Inktpot’ hebben een meterslange tekening gemaakt van de binnenstad, vanuit het perspec-

tief van de singels. ‘Het panorama van Utrecht’ is een moderne versie van de gelijknamige tekening uit 1859,
destijds gemaakt door Jan Bos.

17-1 • Het voormalige Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat wordt omgebouwd tot ongeveer 55 koopwoningen. De monumentale gebouwen van het voormalige ziekenhuis worden behouden, terwijl het gebouw aan de

C. Evertsenstraat wordt gesloopt. Een groot deel van het ziekenhuis heeft de status van Rijksbeschermd
monument.

21-1 • Op het Domplein in Utrecht begint een recordpoging klokluiden. In totaal doen meer dan honderd kerken in het
hele land mee. Aan het begin van de middag zullen ze allemaal tegelijk de klok luiden. Met deze actie aandacht
wordt gevraagd voor de ontkerkelijking en de vergrijzing van de samenleving.

		• Het Nederlands Kampioenschap debatteren voor scholieren wordt opnieuw gewonnen door het Utrechts
Stedelijk Gymnasium. De school wint de prijs voor de vierde keer op rij.

22-1 • Het fiets- en wandelpad over de voormalige Oosterspoorbaan in Utrecht wordt feestelijk geopend. Met het

groene lint naast het pad, krijgt de stad er een park bij van bijna een kilometer lang. Bij de opening is onder
meer GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk aanwezig

het Stedelijk Museum in Amsterdam en volgt in Utrecht Edwin Jacobs op, die een andere functie in Dortmund

		 • Het Muntgebouw, het Rijksmonument aan de Leidseweg, dat tegenwoordig dienstdoet als evenementenloca-

		 • Energiemaatschappij Eneco start in mei met de bouw van de aangekondigde biowarmte-installatie op indus-

		• Galeriehouder Jaap Röell opent in Ruimte voor Kunst KuuB de tentoonstelling ‘Een generatie Utrechtse

wekken. Onlangs ontstond in de Tweede Kamer discussie over de milieuvriendelijkheid van dergelijke

23-1 • Het UMC Utrecht krijgt van de Europese Commissie 3,3 miljoen euro subsidie om een prototype draagbare

heeft aanvaard.

trieterrein Lage Weide. De biomassacentrale gaat biologisch materiaal stoken, zoals hout, om energie op te
centrales.

12-1 • Er heerst een griepgolf. De ziekenhuizen in de regio hebben hun handen vol aan deze grieppatiënten. Het gaat
dan vooral om oudere mensen met een longontsteking.

		• De Werkspoorkathedraal wordt volledig verbouwd tot mega-apenkooi. SBS6 neemt er eind deze maand het
nieuwe programma Ninja Warrior op.

tie, opent een nieuwe vleugel waar onder andere een Virtual Reality Escape Room inkomt.
beeldhouwers’.

kunstnier verder te ontwikkelen. Voor dit project werkt het Utrechtse ziekenhuis samen met een ingenieursbedrijf en twee medische centra in Spanje.

24-1 • De stratenmakers zijn druk bezig met het opnieuw bestraten van het Domplein. Het deel binnen de castellum-

muren wordt geel van kleur. Galeriehouder van KuuB Jaap Röell loopt keurend over het Domplein, hij is herkenbaar aan het koffertje.

		 • De crowdfundingactie voor virtuele restauratie van de graftombe van de Domkerk is geslaagd. Volgende week

		• Laadpaalklevers: Dat zijn eigenaren van elektrische auto’s die laadpaalplekken gebruiken als gratis parkeer-

actie. Zij zegt dat het streefbedrag, 3000 euro, ruimschoots gehaald is. De eeuwenoude tombe van bisschop

blijven staan als de accu eenmaal opgeladen is. In de Utrechtse gemeenteraad is er een voorstel of het college

wordt de scan van de tombe uitgevoerd. De Utrechtse kunsthistoricus Sanne Frequin nam het initiatief voor de

Gwijde van Avesnes is vervallen en met een 3D-scan wil Frequin laten zien hoe het graf er vroeger uitzag.
Bezoekers van de kerk kunnen de 3D-impressie op hun telefoon zien.
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Oud • Utrecht

plaats. Wie zijn elektrische of hybride wagen oplaadt, hoeft geen parkeergeld te betalen. Veel van die auto’s
‘stekkergeld’ wil invoeren.

		• In de Jaarbeurs opent koningin Máxima de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, een grote vakbeurs voor
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mensen in het onderwijs.

		• De oude monumentale treinloods aan de 2e Daalsedijk wordt verbouwd tot een werkplek voor 150 ondernemers: Utrecht Community (UCO). Duurzaamheid staat hierbij centraal. Nog in april dit jaar moet het pand, dat
in samenwerking met NS wordt verbouwd, af zijn.

10-2 • De Universiteit Utrecht kan zeggen dat ze al een eeuw vrouwelijke hoogleraren in dienst heeft. Op 10 februari

1917 werd de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, benoemd en dat wordt gevierd. De

‘Westerdijkviering’ wordt in het Academiegebouw geopend door minister Jet Bussemaker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.

25-1 • Alle scholen in Utrecht hebben van de Onderwijsinspectie een voldoende of hoger gekregen. Volgens de

		• Eén gewone Utrechter die geïnteresseerd raakte in bijzondere gebouwen koopt de watertoren Lauwerhof.

wordt het startsein gegeven voor de Voorleesdagen 2017. Bekende en onbekende Nederlanders lezen tijdens

265.000 euro voor het gebouw en de komende jaren gaat hij het helemaal laten opknappen en verbouwen. Een

gemeente is Utrecht de eerste grote stad in Nederland waar dat is gelukt. Voor het Nationale Voorleesontbijt

het ontbijt voor aan jonge kinderen om het voorlezen te stimuleren. In de bibliotheek is het de eer aan Beatrice

Harm Aarts kijkt over de stad uit: “Ja, hier zie ik mijzelf echt wel wonen”. Afgelopen juni betaalde Aarts ‘slechts’
klein deel wordt voor zichzelf en het grootste deel voor de stad.

de Graaf: hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (UU), terrorisme-expert.

12-2 • Mixed martial arts-vechter Germaine de Randamie wint in New York de wereldtitel in het Mixed Martial Arts

eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. De Breij gaat dat doen samen met

13-2 • De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein krijgt de komende jaren een nieuwe bestemming. Het monu-

		 • Een rondleider van het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) start een petitie om het museum te redden. Na

is sinds de sluiting in 2014 tijdelijk in gebruik en publiek toegankelijk. Omdat de gemeente niet wil overgaan tot

		 • De Utrechtse zangeres en comédienne Claudia de Breij wordt ambassadeur van Het Dorp in Arnhem. Dat is de
Mies Bouwman.

zestien jaar moet het museum eind juni sluiten.

		 • De Universiteit Utrecht (UU) lanceert een website waarop je kunt zien waar in de openbare ruimte zich gedichten bevinden, genaamd ‘Straatpoëzie’. Het is voor het eerst dat zulke poëzie in kaart is gebracht.

26-1 • Wethouder Lot van Hooijdonk (Groen Links) is uitgeroepen tot beste jonge bestuurder. Haar collega Victor

Everhardt kreeg een eervolle vermelding omdat hij drie keer in de top 50 verscheen. De verkiezing was georganiseerd door het vakblad Binnenlands Bestuur.

		 • Prinses Laurentien reikt in TivoliVredenburg in Utrecht de TaalHeldenprijzen uit. Die prijzen zijn bedoeld voor
mensen die laaggeletterdheid in Nederland proberen tegen te gaan.

		 • Kinderen nemen voor één dag de plek over van directeuren van succesvolle bedrijven in Nederland. Zo nemen

ze in onze provincie het roer over bij onder andere Capgemini, de Jaarbeurs, de gemeente Utrecht en
Rijkswaterstaat. Ook gedeputeerde Pim van den Berg staat zijn stoel af aan twee tieners.

30-1 • Het brugwachtershuisje bij het Ledig Erf krijgt een flinke opknapbeurt. Het huisje is een gemeentelijk
monument.

		 • Utrecht staat op de negende plek van de top tien beste Nederlandse stedentrips, die in het leven is geroepen door
reisbureau Zoover.nl. Daarmee is de stad flink gezakt in de lijst; vorig jaar stond Utrecht nog op de derde plek.

31-1 • In Leidsche Rijn zijn zeven zogeheten Skaeve Huse geplaatst, die vanaf volgende maand bewoonbaar moeten
zijn. De zeven huisjes zijn bedoeld voor onaangepaste bewoners, die elders in de stad overlast geven.

(MMA). De 32-jarige Utrechtse is de eerste vrouw uit Nederland die dat gelukt is.

mentale complex uit 1856 is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat nu een koper zoekt. Het gebouw
aankoop van het complex en RVB, als eigenaar, niet zelf gaat herontwikkelen, wordt er door de RVB een koper
gezocht voor dit complex.

		 • Ruim drie maanden lang gaat café De Beurs aan de Neude dicht. Het café ondergaat een enorme verbouwing
en krijgt daarmee onder andere een restaurant op de eerste verdieping met uitzicht op het plein.

14-2 • Wethouder Jeroen Kreijkamp hoopt dat Utrecht en Beieren meer samen gaan werken. De wethouder van
Utrecht leidt een handelsreis in Zuid-Duitsland. Samen met Amsterdam en een groep ondernemers willen ze
hun netwerk versterken.

		 • Putdekselhistorie. Utrecht is één van de weinige, misschien wel de enige, gemeente die jaartallen op putdeksels
zette. De oudste putdeksel van de provincie ligt op de Merwedekade en komt uit 1921. Sommigen komen uit
Zuilen, dat vroeger een zelfstandige gemeente was. Ook zij zetten jaartallen op hun putdeksels.

		 • De kades van de Kromme Nieuwegracht zijn zo slecht, dat er deze zomer niet gevaren kan worden. Utrecht laat

alle kades in de stad controleren en eventueel repareren. De aannemer is bij de Kromme Nieuwegracht aanbeland en is daar geschrokken van de staat van de kademuur. Het metselwerk brokkelt op sommige plekken af en
er zijn delen waar de houten fundering erg slecht is.

15-2 • Winkeliers gaan overlastgevers en dieven aanpakken met een collectief winkelverbod. Een ongewenste klant

kan zo de toegang ontzegd worden tot één of meer winkels in een bepaald winkelgebied. De landelijke aftrap
van het verbod is in Winkelcentrum Kanaleneiland.

1-2 • Marc de Beyer vertrekt bij Museum Catharijneconvent en wordt directeur-bestuurder van Museum Gouda. Bij

16-2 • In de historische werfkelder aan de Oudegracht 188 ontpopt zich een live-game met acteurs, waarbij je onder-

		• De gemeente plaatst camera’s bij winkelcentrum Rokade in Zuilen. Doel is de overlastgevende jongeren te

		 • De wereldberoemde, Utrechtse grafisch ontwerper en illustrator Dick Bruna overlijdt vanavond in zijn slaap. De

2-2 • De sloop van de Van Sijpesteijnkade gaat van start. Het straatje bij het station is het laatste overblijfsel van de

schreef en tekende in totaal meer dan 120 prentenboeken. De eenvoud van nijntje spreekt mensen over de hele

het Utrechtse museum vervulde De Beyer een belangrijke rol, hij was ‘hoofd erfgoed in kerken en kloosters’.
bestrijden.

oude Stationsbuurt en er is in het verleden hard voor gestreden door bewoners om het te behouden. Alleen het

deel bent van het spel. Doel van het spel is om een kluiscode te kraken in historische 19e-eeuwse sferen.

geestelijk vader van nijntje is 89 jaar oud geworden. Dick Bruna is met name bekend geworden met nijntje. Hij
wereld aan. Wereldwijd zijn er hierdoor 85 miljoen boeken verkocht, die in meer dan 50 talen zijn vertaald.

monument op nummer 25 blijft staan en gaat onderdeel uitmaken van een grote woontoren met 270 apparte-

17-2 • Sonnenborgh krijgt een kwart miljoen van de BankGiro Loterij. Bas Nugteren, directeur van Museum

		 • De wijk Oog in Al stroomt volgens bewoners vol met autoverkeer. Met name in de spits staat het verkeer vol-

18-2 • Wereldkampioen Mixed Martial Arts Germaine de Randamie wordt gehuldigd in de Galgenwaard tijdens de

7-2 • Keet Oldenbeuving (12) uit Utrecht, beter bekend als Skatekeet, wordt in Parijs Europees kampioen skateboar-

22-2 • Twijnstraat aan de Werf wordt zeven bomen rijker. Wethouder Kees Geldof plant de bomen samen met bewo-

		 • Het storten van de vloer voor de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein begint om 06.00 uur. Het uitge-

		 • Koningin Máxima opent vanochtend het eerste Buzinezz Forum in het Vinkepand aan Vredenburg. Het is een

9-2 • Het verwijderen en vervangen van de vele zieke bomen in de stad kost waarschijnlijk ruim 20 miljoen euro.

koningin was niet aangekondigd. In haar toespraak richtte de koningin zich vooral op de initiatieven die gericht

menten, die op deze plek wordt gebouwd. Eind 2018 moet de woontoren klaar zijn.

ledig vast: “Politie en ambulance rijden dan over het fietspad. De wijk slibt gewoon langzaam dicht”.
den bij de meiden onder de 16 jaar.

graven Jaarbeursplein in Utrecht wordt deze week gevuld met 8 miljoen liter beton.

Vorig jaar werd de zogenoemde essentaksterfte ontdekt. Daar is niets tegen te doen, wat waarschijnlijk betekent dat 80 tot 90 procent van alle 24.000 essen dood zal gaan.

		• Het oude kantoorpand van de gemeente aan de Ravellaan wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd tot een
appartementencomplex met garage. De gemeente stelt hier een zogeheten startdocument voor op.

4

Oud • Utrecht

Sterrenwacht wil de ’19e-eeuwse sfeer van het gebouw terugbrengen’.
wedstrijd FC Utrecht – PEC Zwolle.

ners omdat de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren op die plek zo goed als af zijn.

initiatief van Social Impact Factory Utrecht (SIF) dat sinds 2016 in het monumentale pand zit. Het bezoek van de
waren op de hulp die het project biedt aan jongeren.

25-2 • Het Utrechtse bedrijf 2getthere heeft een wereldprimeur te pakken. De zelfrijdende bussen van dit bedrijf gaan

op de openbare weg rijden, zonder dat er een chauffeur in het voertuig aanwezig is. Vanaf 2018 gaat de
Parkshuttle autonoom rijden tussen het gewone verkeer in Capelle aan den IJssel.
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27-2 • Op de Stadhuisbrug wordt een grote verlichte Rietveldstoel onthuld. De stoel is geplaatst door Centrum

15-3 • De Utrechtse musea hebben in 2016 een goed jaar gehad met 1,2 miljoen bezoekers. Die besteedden volgens het

28-2 • De gemeente start een opvallend experiment om sportvelden vrij te houden van schadelijke insecten. In plaats

		• Het college van B&W laat weten dat er eindelijk na jaren ruzie een projectontwikkelaar is gevonden voor de

Management Utrecht (CMU) in het kader van ‘100 jaar De Stijl’.

van chemische bestrijdingsmiddelen wordt er een proef gestart met spreeuwen, koolmezen en vleermuizen.

1-3 • Stomerij Duraco op de Ganzenmarkt sluit. Eigenaren John en Joke Hammann en dochter Silvia sluiten als vijfde

generatie de deuren van het bedrijf, dat meer dan 100 jaar geleden is overgenomen door de familie Hammann.

2-3 • Op Achter Clarenburg is Utrechts nieuwste koffietentje te vinden: Lewis Book Café. Toepasselijk, nu Utrecht de
wens bekend heeft gemaakt ‘UNESCO City of Literature’ te worden.

3-3 • De eerste bewoners van de Neudeflat krijgen hun sleutel en ze zijn er erg blij mee.

		 • Warenhuisketen Hudson’s Bay, is op zoek naar personeel. Het Canadese bedrijf begint met een grote wervings-

rapport ‘Waarde voor Utrecht’ 40 miljoen euro in de stad.

wijk Rijnvliet in Leidsche Rijn. Van Wanrooij Projectontwikkeling gaat ruim vijfhonderd koopwoningen op de
zuidelijke helft van Rijnvliet bouwen.

16-3 • DEFINITIEVE UITSLAG Tweede Kamerverkiezingen UTRECHT: 1. D66 (22,2%) 2. GL (20,2%) 3. VVD (16,8) 4. PVV (7,4)
5. PvdA (5,9) 6. CDA (5,5) 7. DENK (5,4) 8. SP (4,9). Burgemeester Van Zanen is blij met enorme opkomst in
#Utrecht: “Heel erg mooi in deze barre tijden met cynisme”. De opkomst in de stad Utrecht is 83,8 procent.

		 • De Koningsweg en de Gansstraat in Utrecht Oost worden onder handen genomen. Beide drukke verkeerswegen krijgen een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.

actie. Eerder deze week werd bekend dat Hudson’s Bay definitief de nieuwe huurder wordt van het pand in de

		• Utrecht gaat daklozen en mensen met psychische problemen onderbrengen in de randgemeenten. Daarvoor

6-3 • Uit onderzoek van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 blijkt dat het vooral slecht gesteld is met de leef-

17-3 • Het begin van de bouw van een Gezondheidshuis bij het Diakonessenhuis wordt gemaakt. Burgemeester Jan

Utrechtse binnenstad waar voorheen de V&D zat.

baarheid in wijken zoals Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland en Sterrenwijk.

		 • Tweeduizend door Dick Bruna ontworpen boekomslagen zijn vanaf vandaag vijf weken lang te bewonderen in
het provinciehuis aan de Archimedeslaan.

		• Utrecht staat op plek twee als het gaat om ‘Elektrische voertuigen hoofdstad van de wereld’. Alleen in Oslo

wordt er relatief meer gebruik gemaakt van elektrische voertuigen dan in Utrecht. Dat blijkt uit een onderzoek
van International Council on Clean Transportation.

7-3 • De bioscoop Kinepolis wordt dinsdagavond officieel geopend. Drie maanden geleden was er al een informele
opening en bezoekers kunnen nu echt in iedere zaal terecht. De afgelopen tijd heeft de bioscoop al zo’n 75.000
bezoekers gehad. Volgens manager Martijn Visser is dit pas het begin.

		 • De bouw van het Noordgebouw van Hoog Catharijne is officieel begonnen en wordt gevierd.

8-3 • Anton Geesink krijgt in Amsterdam een eigen brug. De brug ligt in de Bep van Klaverenboulevard in het stads-

tekenen zestien gemeenten in en rond Utrecht deze week een speciaal convenant.

van Zanen geeft het startsein voor de bouw. In het Gezondheidshuis komen eerstelijns zorgaanbieders zoals
huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Ook het dialysecentrum Dianet krijgt er een plekje.

		• Beeldhouwer Wout Maters overlijdt op zesentachtigjarige leeftijd. Hij laat onze stad veel na. In openbare
ruimte staan op meerdere plekken sculpturen van zijn hand. Kortgeleden was hij nog aanwezig op de opening
van de expositie Een generatie Utrechtse beeldhouwers in galerie KuuB.

		 • Uit onderzoek van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) blijkt dat in 2016 er 4427 aangiftes van fietsdief-

stal zijn gedaan in de gemeente Utrecht. Dit is nagenoeg gelijk aan 2015, toen werden er 4478 aangiftes gedaan.

18-3 • Burgemeester Jan van Zanen koopt een kus van tv-presentator Yvon Jaspers. Voor een euro kreeg hij een dikke

pakkerd op het Radboudplein in Hoog Catharijne. Het is de eerste symbolische nachtzoen die in Utrecht werd
verkocht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Jaspers is ambassadrice van de stichting die ouders onderdak
biedt in speciale huizen, vlakbij hun zieke kind in het ziekenhuis.

deel Noord. Dat meldt de gemeente.

20-3 • Op de muur van het Monicahof waar jarenlang het herkenbare huwelijksaanzoek aan Afra stond gespoten,

bassin waar in de toekomst regenwater tijdelijk opgeslagen wordt. Het gat is zo’n 6 meter diep en heeft een

21-3 • De tippelzone aan de Europalaan moet weg. Het Utrechts college besluit dat woningbouw in de

		 • De Neudeflat wordt vandaag officieel opnieuw geopend. De flat, meerdere malen uitgeroepen tot een van de

22-3 • De bouw van de negentig meter hoge woontoren aan de Van Sijpesteijnkade gaat van start. Eind volgend jaar

wordt sinds vandaag gebruikt als woonplek. Er zijn nu 88 tweekamerappartementen van gemiddeld 52 vier-

		 • RTV Utrecht heeft een NL-Award gewonnen voor de documentaire ‘David di Tommaso, voor altijd nummer 4’.

		 • In een gat langs de Rijnkade wordt een miljoen liter beton gestort. De gemeente bouwt daar een berg-bezinkinhoud van 1200 kubieke meter. De betonlaag die op de bodem wordt gestort is ongeveer een meter dik.

lelijkste gebouwen van Nederland, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Wat voorheen als kantoor diende,
kante meter.

9-3 • Een stoet van zeker zestien vuilniswagens rijdt donderdagmiddag door de stad. Het zijn collega’s van de motor-

staat heel groot ‘Utrecht’. Jan Heinsbroek, alias JanIsDeMan, is hier verantwoordelijk voor.
Merwedekanaalzone de voorkeur krijgt boven de tippelzone in het gebied.
wordt de toren met 266 appartementen en 29 verdiepingen opgeleverd.

De NL-Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van alle regionale omroepen. Een
vakjury bepaalt de winnaars.

rijder die zaterdag verongelukte op de Willem van Noortstraat. De uitvaart van de 23-jarige Vincent van der

23-3 • Bij een politiecontrole in het centrum worden 200 fietsers op de bon geslingerd. Ze rijden in het

		• Het Utrechts Landschap bestaat vandaag precies negentig jaar. De stichting werd in 1927 opgericht nadat de

		 • Het Spoorwegmuseum is populair onder kinderen tussen de vier en de achttien jaar. Dat blijkt uit het Jongeren

vergadering belegden. Ze wilden een stokje steken tegen het plan om in Bilthoven een villawijk te bouwen in

24-3 • Zo’n 250 bewoners van de Taagdreef en Ebrodreef worden door Mitros benadeeld door onterechte

11-3 • Belangstellenden kunnen de grootste fietsenstalling ter wereld van binnen bekijken. Dat is de stalling op het

		• Het Globe College in Kanaleneiland moet verhuizen naar een nieuw pand. Dat concludeert de gemeente na

Linden is op begraafplaats Kovelswade.

wethouder van Utrecht, de burgemeester van Amersfoort en de commissaris van de koningin een historische
de Ridderoordse bossen.

Stationsplein, die even de deur openzet. Het eerste deel van de stalling gaat dit jaar open en biedt plaats aan
ruim 7500 fietsen. Volgend jaar is de hele stalling open en dan kunnen er 12.500 worden gestald.

13-3 • Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn bezig met de ontwikkeling van een huis van schimmel, dat gebouwd
kan worden op de maan. Daarvoor werkt de universiteit samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

		• De Uithoflijn rijdt nog niet of er wordt in de Provinciale Staten al gesproken over een verdubbeling van het
aantal trams. Hierover wordt een motie aangenomen.

14-3 • Trend: Een voor een worden Utrechtse buurten opgewaardeerd met hippe koffiebars en koopwoningen –
Utrecht lijkt te ‘veryuppen’. Hoogopgeleide nieuwkomers maken gretig gebruik van de voorzieningen, oude
bewoners krijgen het moeilijker.
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voetgangersgebied.

Merkenonderzoek 2017. Het museum is het sterkste museummerk van Nederland.
huuropzegging.

onderzoek naar de huisvesting van de school in het multifunctionele gebouw Nieuw Welgelegen in Transwijk.

27-3 • De klok van de Domtoren staat stil. Dat vanwege een inspectie aan de klok die gedaan met behulp van abseiltechnieken. Hiervoor is het handig dat de wijzers op twaalf uur staan.

		 • Nederlandse wetenschappers gaan de technologie ontwikkelen voor een NASA-missie in 2021. Het Netherlands

Institute for Space Research (SRON) in Utrecht en de TU Delft gaan aan de slag met de detectortechnologie voor
de ballontelescoop GUSTO die de volledige levenscyclus van sterren in beeld gaat brengen.

		 • Kinderen uit groep 7 en 8 van de Kathedrale Koorschool Utrecht halen de eerste prijs op een korenfestival in
Praag. Het Young Bohemia Festival is een internationale competitie met deelnemers uit Europa, Azië en
Amerika.
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		 • PostNL komt vandaag met een postzegelvel over De Stijl, de kunststroming uit de vorige eeuw. Het is hon-

		 • Er zijn steeds minder fysieke winkels in Nederland. De afgelopen tien jaar daalde het aantal winkels met

derd jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging werd opgericht.

28-3 • De petitie voor de aanleg van trappen aan de Moreelsebrug naar de perrons op Utrecht Centraal gaat van

start. Deze blijkt een groot succes. Binnen enkele dagen zijn er niet alleen al 5.500 handtekeningen opgehaald, ook verschillende (politieke) partijen scharen zich achter de actie.

29-3 • De restauratie van de Domtoren gaat minder snel dan gepland. Tot nu toe is er geen enkel bedrijf gevonden

bijna 4,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de stad Utrecht is de daling met 3,7 procent iets lager.
“Het aantal winkels zien we toenemen in Almere en Lelystad” aldus het CBS.

5-4 • De ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad is terug bij af. De investeerder die de 162 ramen wilde gaan bouwen

heeft zich teruggetrokken. Non Nobis vindt dat de toekomstige exploitanten van de ramen exorbitant veel
kunnen verdienen en wil daar niet aan meewerken.

die de trots van Utrecht onder handen wil nemen. Dat schrijft wethouder Paulus Jansen in een brief aan de

		• Vanochtend gaan de deuren van het vernieuwde winkelcentrum Hoog Catharijne open. In totaal krijgt het

30-3 • GroenLinks pleit tijdens een commissievergadering voor een meldpunt waar bewoners in de binnenstad

		 • Bij vijf middelbare scholen in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht moeten basisschoolleerlingen gaan loten

hebben van ondernemers.” Wethouder Jeroen Kreijkamp gaat verder met het uitwerken van het meldpunt.

Bonifatius College en Utrechts Stedelijk Gymnasium. Zo zijn er op Christelijk Gymnasium 182 aanmeldingen,

gemeenteraad.

terecht kunnen met klachten. “We merken dat bewoners bijna nergens heen kunnen als ze overlast
Voor de zomer moet het er zijn.

		 • Aan de singel bij het Paardenveld zijn vandaag drie grote lindebomen geplaatst. De bomen, die dertien tot

achttien meter groot zijn, lagen tijdelijk opgeslagen in een depot op Kanaleneiland. Eerder moesten ze
wijken in Transwijk. Ze worden liggend door de stad vervoerd naar hun nieuwe bestemming. Het spektakel
wordt onder meer in goede banen geleid door Copijn Boomspecialisten uit Utrecht.

		• “Fietsstraten Utrecht laten auto’s juist harder rijden” Bewoners van de Vogelenbuurt trekken aan de bel

over de fietsstraat. Ze voelen zich onveilig omdat er hard wordt gereden door automobilisten.
Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: “Je zou je moeten gedragen maar heel veel automobilisten voelen
zich Max Verstappen en die gaan vol gas geven”.

31-3 • Het nieuwe Paardenveldpark aan de Catharijnesingel wordt feestelijk geopend door wethouder Kees Geldof.

In restaurant ROOST, gelegen aan de singel, zijn genodigden en wijkbewoners aanwezig voor de opening.
“Een mooie plek om te zonnen en relaxen”, zegt een wijkbewoner. Het aan de singel gelegen park heeft een
barbecuerestaurant, groot grasveld, nieuwe bomen en een fontein.

		• De eerste bewoners van de zogeheten Skaeve Huse in Leidsche Rijn mogen hun huis in. De huisjes zijn

bedoeld voor onaangepaste bewoners die elders in de stad overlast geven, of voor inwoners die beter
functioneren in een prikkelarme omgeving.

1-4 • Theeschenkerij De Tuinkamer moet per vandaag uit het monumentale landhuis Park Oog in Al. Na anderhalf
jaar ondernemen is de uitvoering van het concept niet goed genoeg bevonden door de verhuurder.

		 • Bij de Weerdsluis moet vanaf vandaag weer sluisgeld betaald worden als je er met je boot langs wil. In 2011
was dit nog afgeschaft om het toerisme in de stad te bevorderen.

		 • Uit de gemeentelijke Klachtenrapportage 2016 blijkt dat de gemeente Utrecht 1360 klachten heeft ontvangen in 2016. Van het totaal aantal klachten was 60 procent gegrond. Opvallend is dat een groot deel van de
klagers ontevreden is over de klachtbehandeling en hierdoor scoort de gemeente gemiddeld een 4,8.

		 • Jos Stelling trekt zijn plannen betreffende de City bioscoop en een eventuele samenwerking met ’t Hoogt in.
Hij besluit met de volgende woorden: “Na dertig jaar brieven schrijven, gesprekken voeren en knokken
tegen schimmige kongsi’s, heb ik het nu wel zo’n beetje gehad. Er hangt zoveel onbetrouwbaarheid en

opportunisme in de lucht dat ik noodzakelijkerwijze deze beker verder laat passeren. Ik ga weer een film
maken. Doei!”.

3-4 • De Dafne Schippersbrug wordt in gebruik genomen. Vanaf 8.00 uur `s ochtends zijn fietsers en voetgangers

welkom op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Fietsers en voetgangers reageren opgetogen op de

nieuwe Dafne Schippersbrug. De brug verkort de afstand tussen Oog in Al en Leidsche Rijn flink. De Dafne
Schippersbrug krijgt al internationale aandacht. Designboom (ruim 1,1 miljoen likes op Facebook) prijst het
ontwerp van NEXT Architecten.

		 • Het Oudkerkhof gaat op de schop. Het is een volgende stap vanuit de gemeente om de binnenstad aantrek-

gebied er 17.000 vierkante meter aan winkelruimte bij. Er is jaren aan het nieuwe gebied gewerkt.

om hun schoolkeuze. Het gaat om het Christelijk Gymnasium Utrecht, Gerrit Rietveld College, Niftarlake, St.
terwijl er 170 plekken beschikbaar zijn. Voor de Havo bij het Gerrit Rietveld College was het teveel aan aanmeldingen het grootst. Er meldden zich 135 leerlingen, terwijl er maar plaats is voor 67 kinderen.

6-4 • De eerste ‘Tiny Forest’ in onze provincie is een feit. Kinderen van basisschool Villa Nova planten de eerste boom-

pjes van het minibos in de Cremerstraat. Bewoners van de buurt Nieuw Engeland zien dat de stad steeds groter
wordt terwijl de natuur slinkt. Zo ontstond het idee voor een minibos midden in de stad.

7-4 • Bij het herstraten van de Choorstraat afgelopen november is de aanduiding van het koor van de buurkerk in het
straatbeeld per ongeluk verwijderd. Wethouder Geldof laat na overleg met verschillende partijen weten dat
deze nu terugkeert.

8-4 • De appartementen in Leidsche Rijn Centrum blijken zeer gewild. Alle 74 woningen in appartementencomplex
De Phoenix zijn nu na anderhalve week verkocht.

		 • Dit weekend is in de Jaarbeurs de Verzamelaarsbeurs. Het grootste vintage evenement in Europa.

		 • In het Diakonessenhuis wordt bij de eerste patiënt in Nederland een hartmonitor geïmplanteerd die verbonden

is met een smartphone-app. Met de hartmonitor wordt onderzocht of de klachten van de patiënt worden veroorzaakt door een hartritmestoornis.

9-4 • Directeur Marten Foppen van het Spoorwegmuseum wordt geschorst omdat hij onder meer wijnleveringen
zou hebben toegekend aan zijn vrouw, die eigenares is van een wijnhandel. Dat melden meerdere bronnen aan
RTV Utrecht. De Raad van Toezicht startte een paar weken geleden een onderzoek naar Foppen.

10-4 • De snelwegen in de regio Utrecht zijn het drukst van heel Nederland. Over de A1, A2, A12, A27 en A28 reden in
2016 elk uur gemiddeld 4.286 auto’s, bussen en motoren. De Utrechtse regio is daarmee ruim zestien keer zo
druk als Delfzijl en omgeving, de ‘rustigste’ regio.

		 • Er wordt een tweede putdeksel uit 1918 opgedoken. Hij werd ontdekt door de 14-jarige Jonas. Het gaat erom een
putdeksel van 100 jaar of ouder te vinden. Vorige week ontdekte Paul Versteegen de oudste putdeksel in de
provincie op de Mecklenburglaan in Utrecht. Op die deksel staat het jaartal 1918 plus de tekst ‘Gemeente
Utrecht’.

11-4 • Het Utrechts Monumenten Fonds (UMF) wordt samen met vijf andere ondernemers genomineerd voor de Hart-

Hoofdprijs 2017. Deze titel is bedoeld voor de meest inspirerende duurzame ondernemer. De winnaar gaat naar
huis met 10.000 euro.

		 • Broederschap Pius X wil de Sint Willibrordkerk in Utrecht kopen. Dat stuit op verzet bij de vrijwilligers die er nu
werken. Die vrezen dat de kerk, een onlangs voor 8,5 miljoen euro gesubsidieerd Rijksmonument, een gesloten

karakter gaat krijgen. De Utrechtse gemeenteraad beslist eind juni of het akkoord gaat met de verkoop van de
kerk aan Pius X. Priesterbroederschap Pius X is een omstreden en reactionaire organisatie.

		• In Utrecht staan zes flitspalen die controleren of automobilisten zich wel aan de snelheid houden of om te

kijken dat ze niet door rood rijden. De twee flitspalen op de Graadt van Roggenweg zijn het meest actief in
Utrecht. Samen zijn ze goed voor 37.177 boetes. Er reden 31.832 mensen te hard en 5.345 door rood.

kelijker te maken. De gemeente laat weten dat de stoepen gezelliger worden gemaakt.

14-4 • Nu de herbestrating van het Domplein af is, wil de gemeente Utrecht het standbeeld Jan van Nassau verplaat-

Bloemaert te restaureren. Het werk uit 1629 verkeert in belabberde staat. Er is 35.000 euro nodig om het

17-4 • De gemeente presenteert de plannen voor de westkant van de stad. Meer groen, meer hoogbouw en 3.600

4-4 • Museum Catharijneconvent gaat een inzamelingsactie houden om schilderij ‘De Kruisiging’ van Abraham
te restaureren en dat kan het museum zelf niet behappen.
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sen. Het past volgens wethouder Kees Geldof niet meer op de huidige locatie binnen het nieuwe ontwerp.

nieuwe woningen moeten er verrijzen op het Beurskwartier, Lombokplein en Jaarbeursterrein. De bewoners
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van 105 woningen aan de Croeselaan, waarvan veertig sociale huurhuizen, zijn niet in de hoerastemming. Hun

		 • De Utrechtse hoogleraar Olle ten Cate geeft een prestigieuze Amerikaanse prijs ter waarde van 10.000 dollar

19-4 • De Amersfoortse kunstenaar Armando wil al zijn werk weg hebben bij het Museum Oud Amelisweerd, het MOA

		• Het project met golfkarretjes voor ouderen in Utrecht wordt uitgebreid. De karretjes van Buurmobiel reden

20-4 • Vandaag zal de ClubReünie van Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’ plaatsvinden in Museum van Zuilen.

1-5 • Bart Rutten treedt aan als nieuwe artistiek directeur van het Centraal Museum Utrecht. Hij zal samen met

21-4 • De gemiddelde prijs van een woning in Utrecht is weer gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau

		 • TivoliVredenburg opent iedere vrijdag- en zaterdagavond haar binnenpleinen op de vijfde en zesde verdieping.

		 • Aan de Mariaplaats opent na maandenlang verbouwen het grootste gamecenter van de Benelux. De arcadehal

		 • Het gebied rond Utrecht slibt dicht. Of de economie nu goed blijft draaien of niet, het verkeer blijft de komende

22-4 • Bewoners van Lombok en woningcorporatie Bo-Ex gaan samen aan de slag om het wonen rondom de

nieuwe kabinetten voor een grote opgave. Dat blijkt uit vierjaarlijks onderzoek van het ministerie van

woningen moeten voor dit plan worden gesloopt en de eigenaren moeten verhuizen.

in Bunnik. De Stichting Armando zegt de bruikleenovereenkomst met het museum op.

Eén keer per maand organiseert Museum van Zuilen een ClubReünie voor verenigingen die niet meer bestaan.
voor de Statistiek (CBS). Meer woningzoekers wijken uit naar omliggende gemeenten.
komt op de plek waar voorheen Bison Bowling was gevestigd.

Kanaalstraat te verbeteren. Daarvoor tekenen de partijen een document.

23-4 • Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug is nodig vanwege de
spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Het tweede boog- en dekdeel van de brug komt
per schip aan.

		• Het is de laatste dag dat er gewinkeld kan worden bij C&A aan het Vredenburg. In oktober vorig jaar werd
bekend dat dit filiaal de deuren moet sluiten vanwege slechte bedrijfseconomische resultaten.

24-4 • De Koninklijke Nederlandse Munt ontwerpt een speciale herdenkingsmunt vanwege de vijftigste verjaardag

van koning Willem-Alexander. Het muntstuk van tien euro is de eerste herdenkingsmunt sinds 2013. Toen verscheen een speciale munt ter ere van de inhuldiging van de koning. Op de kopkant van het geldstuk staat zoals

aan het fonds ‘She Decides’ van demissionair minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking.
eerst alleen in de wijk Overvecht, maar nu ook in Tuindorp, Tuindorp-Oost en Zuilen.

zakelijk directeur Marco Grob de directie vormen. Rutten volgt hiermee Edwin Jacobs op.

Deze worden omgetoverd tot Biergarten: een open en zomerse ontmoetingsplek middenin de stad.

decennia toenemen. Vooral de groei van het personenvervoer in en rond de grote steden zoals Utrecht stelt
Infrastructuur en Milieu.

		 • Snackbar Broodje Ploff aan de Ganzenmarkt sluit. Broodje Ploff is al meer dan dertig jaar een begrip in Utrecht.
2-5 • Bezoekers van Hoog Catharijne mogen het winkelcentrum niet in als ze een hond bij zich hebben. Volgens de
VVD is dat in strijd met de regels van de gemeente, mede omdat veel treinreizigers Hoog Catharijne uitsluitend
gebruiken om op het perron te komen.

		• Promovendus Hüseyin Sen van de Universiteit Utrecht heeft op het nippertje weten te voorkomen dat een
kostbaar gestolen manuscript zou worden geveild door veilinghuis Sotheby’s in Londen. Hij ontdekte het docu-

ment tussen de veilingstukken. Het gaat om een werk van Ibn ‘Arabi; volgens Sen de ‘Spinoza van de Arabische
wereld’. Turkije heeft het stuk officieel teruggevraagd.

gebruikelijk het portret van Willem-Alexander. Op de muntkant staat een motto van de koning samengevat in

		 • De klok op de Domtoren loopt opnieuw niet goed. Vanochtend stonden de wijzers op half 5, terwijl het al veel

interesse in water als zijn “wil om te verbinden”. Ook staan er linten op die zijn geïnspireerd op de reliëfs in het

3-5 • De gemeente gaat twee extra beveiligingscamera’s plaatsen op de Amsterdamsestraatweg. Ook op de

van de munt, drie dagen voordat de koning vijftig wordt. De munt is ontworpen door Persijn Broersen en Margit

		 • De provincie gaat extra aandacht besteden aan toezicht op de trambaan, die van Utrecht via Nieuwegein naar

drie woorden: vertegenwoordigen, samenbinden en aanmoedigen. Een zeemansknoop symboliseert zowel zijn
Paleis op de Dam in Amsterdam. Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen verricht de ceremoniële eerste slag
Lukács.

25-4 • De economie van de stad Utrecht is vorig jaar een stuk minder hard gestegen dan die van Amsterdam. Dat blijkt

later was. De gemeente herstelt de zaak, maar wat er precies mis is, is nog onbekend.
Zwanenvechtlaan in Zuilen komt een permanente extra camera.

IJsselstein loopt. Drie inspecteurs gaan extra controles doen. Ze kijken naar het functioneren van de seinen,
wissels, bovenleidingen en “andere kritieke onderdelen van het tramsysteem”.

uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS groeide de economie van de stad

		 • Een veertien ton wegend betonnen beeld van Utrechts kunstenaar Ruud Kuijer vertrekt op een dieplader naar

dan het landelijk gemiddelde van 2,2 procent. Wel zijn de provincies met de laagste werkloosheid net als in

4-5 • Dertien jongeren spelen de voorstelling ‘Buiten Bereik’. Het stuk gaat over de Tweede Wereldoorlog en voert

		• Na 25 jaar sluit kiosk Zoett op de Vinkenburgstraat haar rolluiken. De zaak sluit op de vaste locatie naast de

		• Tweehonderd studenten rijden rond op een gratis fiets, maar daarvoor moeten ze wel reclame maken en

Utrecht niet zo hard door krimp bij de financiële instellingen. Utrecht scoorde met 2,3 procent wel net iets beter
voorgaande jaren Zeeland en Utrecht.

Neudeflat, maar zal in de toekomst nog wel met een mobiele kraam in de stad te vinden zijn.

26-4 • De vrijmarkt is in volle gang. De gemeente heeft het zekere voor het onzekere genomen qua veiligheid. Op
enkele plekken zijn zware zandzakken neergezet zodat kwaadwillenden niet hetzelfde kunnen doen wat eerder
met een vrachtwagen in Nice gebeurde.

		 • De totale landelijke capaciteit voor opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 plaatsen.

Amsterdam, waar het vertoond wordt op Nederlands grootste beeldententoonstelling.
het publiek langs verschillende locaties in de wijk Wittevrouwen.

natuurlijk kilometers maken. Het idee is van Thomas de Graaf. Hij geeft studenten een fiets met een groot
reclamebord erop.

5-5 • De 25e editie van het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk bij Kanaleneiland vindt plaats.

		 • Gebruikers van de app Instagram maken vaak een foto van de Domtoren. De toren staat op plek 6 van de meest
gefotografeerde locaties in Nederland.

De opvanglocatie aan de Ravellaan gaat helemaal sluiten. Het tijdelijke asielzoekerscentrum was sinds mei

7-5 • De eerste editie van het Sushi Festival JOY wordt een succes. Zo’n 20.000 mensen bezoeken dit weekend het

		 • Het Utrechtse experiment met een vorm van een basisinkomen loopt vertraging op. Dat schrijft de gemeente

		• De Duitse overgave was op 5 mei. Op 7 mei 1945 reed de 49e West Riding Infanteriedivisie, ook wel de Polar

2016 in gebruik.

aan de raad. Het experiment had 1 mei als streefdatum, maar dat wordt niet gehaald omdat het Rijk het niet
eens is met de plannen van Utrecht.

		 • Marten Foppen stapt zonder vergoeding op als directeur van het Spoorwegmuseum. De in opspraak geraakte

Foppen is met de Raad van Toezicht van het museum overeengekomen dat zijn contract per 1 juli wordt beëindigd en zal tot die tijd niet meer op de werkplek verschijnen.

28-4 • Kankeronderzoeker Hans Clevers is genomineerd voor de prijs ‘Europees uitvinder van het jaar’. Hij werkt bij het

UMC Utrecht. Clevers heeft de nominatie te danken aan de ontdekking van zogenoemde ‘organoids’. Dat zijn
mini-organismen van enkele millimeters groot die wetenschappers kunnen gebruiken om medicijnen op te
testen.
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Aziatische evenement op het Lucasbolwerk.

Bears de stad binnen via de Biltstraat. In het Hogelandsepark bij het begin van de Biltstraat wordt dat
herdacht.

8-5 • La Place en de nieuwe huurder van het pand aan de Rijnkade Hudson’s Bay laten weten dat La Place terugkeert
in het voormalige pand van de V&D in Hoog Catharijne.

		• De Utrechtse zandkunstenaar Maxim Gazendam maakt op het Domplein een zandsculptuur over het verwoeste middenschip. Hij gebruikt hiervoor 25 tot 30 ton rivierzand. Volgende week zou het kunstwerk af
moeten zijn.

9-5 • De gemeente Utrecht heeft juist gehandeld toen het de bijstandsuitkering verlaagde van een vrouw die weigerde haar nikab af te doen tijdens een werktraining. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2017
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		 • Tijdens de Streekmarkt goes Global op het Domplein reikt wethouder Lot van Hooijdonk de eerste HeelUtrechtU-

Utrechtse jazzleven geweest. Hij stond aan de wieg van de SJU (Stichting Jazz Utrecht) en voerde een onver-

Léon & Voedselbos Haarzuilens in de prijzen gevallen. De HeelUtrechtU-awards worden gegeven aan inspire-

22-5 • De kruising van de Vismarkt en de Servetstraat ligt vanaf vandaag door het leggen van nieuwe bestrating hele-

awards uit. Het Rabo GroenHuis is samen met Restaurant SYR, Lomboxnet & WeDriveSolar en het Klimaatbos
rende Utrechtse initiatieven die bijdragen aan het behalen van de Global Goals.

11-5 • Het Spoorwegmuseum stelt een tijdelijke directeur aan. Nadat Marten Foppen moest opstappen door fraude
wordt nu voor de periode van negen maanden Nicole Kuppens aangesteld.

13-5 • Wethouder Kees Diepeveen van Cultuur reikt tijdens de slotavond van het International Literature Festival
Utrecht de C.C.S. Crone Stipendia 2017 uit aan Gerda Blees, Tom Hofland en Patrick Pouw. De stimuleringsprij-

zen, ingesteld door de Gemeente Utrecht, worden iedere twee jaar toegekend aan beloftevolle Utrechtse schrijvers. De stipendia bedragen €2.500,- en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken.

		• Burgemeester Jan van Zanen brengt vanochtend een bezoek aan de kraam van familie de Vries op de
Breedstraat. Zij staan al 100 jaar met de kraam op de Utrechtse Lapjesmarkt.

17-5 • Annie Brouwer overlijdt na een langdurig ziektebed op 70-jarige leeftijd. Brouwer was van 1999 tot 2008 bur-

moeibare strijd voor live jazz in Utrecht.
maal open.

23-5 • De uitvaart van de woensdag overleden oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf is in de Nicolaïkerk.

		 • Drie van de zeven pilaren die het dak moeten dragen boven het nieuwe Stationsplein worden morgen geplaatst.
De ‘reuzen’ zijn 22 meter lang en wegen zo’n 15.000 kilo per stuk.

24-5 • Het UMC gaat na achttien jaar een nieuwe radiotherapiemachine ontworpen waarbij tumoren glashelder te

zien zijn tijdens de behandeling. Door de precieze en actuele informatie zijn tumoren beter te bestralen en
wordt het gezonde weefsel van de patiënt gespaard.

25-5 • Het ROC Midden Nederland zal zich vanwege ruimtegebrek tijdelijk gaan vestigen aan de Kanaalweg 19. Tot 31
juli 2022 zullen er in het leegstaande kantoorpand vierhonderd studenten van het business en administration
college plaatsnemen.

gemeester van Utrecht. Annie Brouwer was eerst burgemeester van Amersfoort en daarna van Utrecht.

30-5 • De familie van een patiënt met een zeldzame vorm van eierstokkanker doneert 800.000 euro aan het UMC om

zitter van de VNG, voorzitter van Reclassering Nederland en was na haar afscheid in 2007 werkzaam bij de

31-5 • De crowdfunding ‘Draag de Dom’, op CrowdAboutNow, is geslaagd. Ruim 82.000 euro is opgehaald voor de

Brouwer was eerder raadslid en wethouder in Nijmegen, burgemeester van Zutphen en Amersfoort, vicevoorOnderzoeksraad voor Veiligheid, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit en van het

Nationaal Reumafonds en was actief in diverse Utrechtse organisaties. Brouwer was één van de passagiers bij

de treinkaping bij De Punt door Molukkers. Toen de trein op 23 mei 1977 werd gekaapt, was ze drie maanden
zwanger van haar eerste kind. Op 5 juni 1977 werd ze samen met een andere zwangere vrouw vrijgelaten. Zes

dagen later werd de treinkaping gewelddadig beëindigd. Deze heftige gebeurtenis was voor haar aanleiding
om in de politiek te gaan. Als eerbetoon worden de klokken van de Domtoren voor haar geluid.

18-5 • Koningin Máxima brengt een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

		 • Het aantal gesprekken met De Kindertelefoon in Utrecht is weer gestegen. In 2016 zijn er via de telefoon of via
de chat in totaal 242.355 gesprekken geregistreerd. Met bijna 39.000 gesprekken meer dan het jaar daarvoor, is
dat een stijging van 19 procent.

		 • Burgemeester Jan van Zanen brengt namens het Utrechts gemeentebestuur zijn medeleven over aan de fami-

lie van Annie Brouwer-Korf. Brouwer overleed gisteravond op 70-jarige leeftijd. De oud-burgemeester van

onderzoek te doen naar een geschikte therapie.

restauratie van de Domkerk, deel van de totale kosten van 1.6 miljoen euro. Vooral de ornamenten van natuursteen op het dak zijn toe aan een opknapbeurt.

		• Ambtenaren zijn een nieuw plekje aan het zoeken voor het standbeeld Jan van Nassau. Het standbeeld past

volgens wethouder Kees Geldof niet meer op de huidige locatie van het Domplein binnen het nieuwe
ontwerp.

1-6 • De Wegenwacht op de fiets is nu ook te zien in Utrecht. Na een proef met een e-bike in Amsterdam en Den Haag
gaat de ANWB nu met de service van start in de binnenstad van Utrecht en in Rotterdam.

		 • TivoliVredenburg heeft een nieuwe zakelijk directeur: Suzanne van Dommelen start met haar nieuwe functie.
Ze vormt vanaf dan het directieteam samen met directeur-bestuurder Frans Vreeke.

2-6 • Originele perkamenten Utrechtse stadsrechten tentoongesteld. Op 2 juni 1122, vandaag precies 895 jaar gele-

den, kreeg Utrecht formeel stadsrechten. Met twee oorkondes bezegelde keizer Hendrik V speciale privileges
voor de inwoners, die zich voortaan stedeling mochten noemen.

Utrecht en Amersfoort was al geruime tijd ziek. “Wij verliezen in Annie Brouwer een zeer betrokken, doortas-

3-6 • Op de Laurierweg wordt een man betrapt die grond uit zijn tuin langs de kant van de weg dumpt. Het dumpen

Zij was ruim acht jaar burgemeester van Utrecht in een bijzondere politiek bestuurlijke tijd. We gaan haar

5-6 • Op het Vredenburg wonen duizenden mensen het verrassingsconcert van Kensington bij. De Utrechtse band

tende en krachtige vrouw”, aldus Van Zanen. “Met haar overlijden verliezen we een indrukwekkend bestuurder.
enorm missen. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd.”

		 • Een deel van het Smakkelaarsveld wordt afgezet omdat bij de Leidseveer een gaslek ontstaat door werkzaam-

van tuingrond wordt gezien als een ‘hardnekkig Vinex-probleem’.

treedt een half uurtje op. Het plein is zo vol dat de organisatie op een gegeven moment besluit om geen
mensen meer toe te laten.

heden. Een aantal kantoorpanden aan de Leidseveer worden ontruimd, de brandweer zet een groot gedeelte

6-6 • Het Priesterbroederschap Pius X neemt de Willibrordkerk over. Daarover heeft het college een akkoord bereikt.

19-5 • Het beeld ‘De Acteur’ van Frans Stelling op het Zocherplantsoen bij de Stadsschouwburg door Wethouder van

		 • Op de hoek van de Croeselaan en de Van Zijstweg is een gigantische muurschildering van 190 vierkante meter

eromheen af.

cultuur, Kees Diepeveen worden onthuld. Het beeld is een schenking van filmmaker Jos Stelling aan de

Volgens de wethouder is afgesproken dat het priesterbroederschap de kerk toegankelijk houdt.

te zien. Met de schildering wil illustrator Munir de Vries podium bieden aan initiatieven uit de Dichterswijk.

gemeente Utrecht.

7-6 • In stadion Galgenwaard worden 3.380 zonnepanelen in gebruik genomen. Het Utrechtse stadion is daarmee nu

de Duitse plaats en daarom wil burgemeester Thomas Geisel graag ervaringen uitwisselingen.

8-6 • De Wegenwacht gaat ook in Utrecht op de e-bike naar pechgevallen in het centrum van Utrecht. Alle vier de

king met het aantal inwoners.

9-6 • De Westerkerk aan de Catharijnekade wordt omgebouwd tot een nieuwe hotspot. Er komt een ‘design hotel’,

		 • Burgemeester Jan van Zanen gaat op bezoek bij zijn collega in Düsseldorf. De Tourstart vindt dit jaar plaats in
		 • Uit cijfers van marktbewerkingsbureau Datlinq blijkt dat er in Utrecht het minst aantal terrassen is in vergelij20-5 • Tijdens de Huidkankerdag zijn bij 215 mensen verdachte plekjes opgespoord. In dertig gevallen is mogelijk
sprake van melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, hebben de organisatoren van de dag gemeld.

		 • Dit weekend komt een Japanse filmploeg in de Centrale Bibliotheek filmen voor een documentaire over Dick

energieneutraal. Ook is er een nieuw wifi-netwerk aangelegd.

grote steden in Nederland hebben vanaf dan pechhulpverleners op e-bikes.

horeca en een muziekpodium in het gebouw uit 1891. De gemeente schrijft dat er 46 hotelkamers en tachtig
‘hoogwaardige hostelplekken’ in de kerk worden geplaatst. “Het monumentale orgel blijft behouden en wordt
ingepast bij de herontwikkeling”.

Bruna.

		 • De Jaarbeurs en Tesla gaan een van de grootste energieopslagplaatsen van de Benelux bouwen in Utrecht. Er

ontwikkelaar Jebber, bestaat uit 3 gebouwen met 253 huurappartementen voor starters.

		• Van het boek ‘De kleine geschiedenis van Utrecht voor Dummies’ geschreven door René de Kam, wordt het
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		 • Wethouder Paulus Jansen opent het nieuwbouwproject ‘de Trip’ aan de Helling. Het project, van de Utrechtse
21-5 • De Utrechtse saxofonist Gijs Hendriks overlijdt op 79-jarige leeftijd. Decennialang was Gijs de spil van het

Oud • Utrecht

komt een gigantische accu die stroom uit zonnecellen opvangt en beschikbaar stelt voor elektrische auto’s.
eerste exemplaar uitgereikt aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht.
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10-6 • Bij de Nederlandse Munt wordt vanmorgen door prinses Margriet een speciale jubileummunt geslagen voor

19-6 • De Raad van Toezicht van het Spoorwegmuseum heeft na onderzoek besloten de oud-directeur Marten Foppen

11-6 • De kunstenaar Jeroen Hermkens beschilderde de trappen van het Erasmus Huis in Jakarta. Onder de noemer ‘In

22-6 • In Castellum Hoge Woerd zijn vandaag drie unieke meubelstukken gepresenteerd die horen bij het Romeinse

het Rode Kruis. Zij is vice-voorzitter van de organisatie.

the footsteps of Erasmus’ heeft Hermkens het leven van de Rotterdamse geleerde in verschillende kunstwerken
afgebeeld. Deze expositie opent vandaag.

12-6 • Zo’n dertig Utrechtse ondernemers sluiten zich aan bij het initiatief ‘De Utrechtse Euro’. Idee is dat het
‘Utrechtse’ geld dat tussen hen in omloop is alleen binnen de stadsgrenzen wordt uitgegeven. Het betalen met
het digitale geld gaat via een app.

		 • Een halve eeuw na de grote munitieramp is de oorzaak nog altijd niet opgehelderd. Het is precies vijftig jaar

niet te vervolgen.

schip De Meern 1, dat in 2003 is opgegraven in Leidsche Rijn. Hetzelfde geldt voor de wanden van de kajuit. De
wanden zijn de afgelopen dagen op het schip teruggeplaatst.

		 • Het Spoorwegmuseum voegt een Indonesisch rijtuigmodel toe aan de collectie. Het topstuk wordt vanochtend
via de grachten naar het museum gevaren.

23-6 • TivoliVredenburg krijgt na jaren van gesteggel eindelijk een orgel. De plaatsing van het barokorgel is begonnen
en wordt gepresenteerd tijdens het openingsconcert van het Festival Oude Muziek.

geleden dat een militair schip vol afgekeurde munitie ontplofte in de Kernhaven op Lage Weide.

		• Door een stroomstoring zitten ruim 1.000 huishoudens in de omgeving van het Wilhelminapark vanmiddag

blijkt. Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van 5,8 miljoen euro. Er kwamen ook minder bezoe-

		 • Burgemeester Jan van Zanen was aanwezig bij de heropening van het eetcafé ZiZo dat nu na een verbouwing

13-6 • De Utrechtse bierbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. In tien jaar is het aantal brouwers in de

24-6 • In Overvecht wordt de eerste editie van een nieuw Food Festival gehouden. Het idee is dat ambitieuze amateur-

		• Net als in het jaar 2015 heeft Jaarbeurs Utrecht een jaarverslag gepresenteerd waar een miljoenenverlies uit
kers: van 2,35 miljoen naar 2,29 miljoen.

provincie verzevenvoudigd. Op 1 april 2007 stonden er in de provincie slechts een handjevol bierfabrikanten
geregistreerd. Dit jaar zijn dat er 35, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

		• Naar de 1.239 namen op het Joods monument in Utrecht komt een uitgebreid onderzoek. Nadat vorig jaar al

zo’n drie uur zonder elektriciteit.

weer open. ZiZo wordt volledig wordt gerund door mensen met een beperking.

koks uit de wijk met verschillende culturele achtergronden, hun kunsten kunnen vertonen.

		 • Er is sprake van een explosieve stijging in het aantal sluitingen van drugswoningen in Utrecht. De gemeente
laat weten dat dit steeds vaker gebeurt.

pijnlijke onzorgvuldigheden in de lijst slachtoffers waren ontdekt, heeft Utrechter Jim Terlingen uitgevonden

26-6 • Wethouder Kees Geldof onthult feestelijk het hoogste punt van Leidsche Rijn Centrum: het topje van de gevel

opschrift vermeldt, de oorlog wel degelijk hebben overleefd.

27-6 • De resten van het 12e-eeuwse Catharijneklooster, dat vroeger op het Vredenburg stond, komen terug naar de

siteit staat nu op de gedeelde plaatsen 81 tot 90.

28-6 • Er komt een reeks evenementen ter ere van Wim Sonneveld aan. Het is een eeuw geleden dat hij werd geboren,

dat er zeker 29 fouten op het monument staan. Daaronder zijn drie namen van slachtoffers die, anders dan het

14-6 • De Universiteit Utrecht stijgt tien plaatsen op de wereldwijde reputatieranglijst van universiteiten. De univer		 • Utrecht wordt opnieuw geen Wereldfietsstad. Net als vorige keer ging de titel naar Kopenhagen. De Domstad
eindigt op de tweede plaats.

		 • Utrechters maken zich grote zorgen over de woningmarkt. Zowel in de koop- als huursector hebben mensen
grote moeite hun droomhuis te vinden.

15-6 • Het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) sluit na zestien jaar de deuren aan de Oudegracht. De collectie van

van de Jumbo Foodmarket.

binnenstad. Komende nacht worden ze op de Noordelijke Plaatbrug geplaatst.
iets dat volop wordt gememoreerd.

		 • De stad Utrecht groeit maar door. In 2030 denkt de gemeente dat er 60.000 inwoners zijn bijgekomen.

		• De sluiting van de judoschool van Anton Geesink is al langer onafwendbaar. De stichting die de sportschool
exploiteert is namelijk afhankelijk van een gemeentelijke subsidie om de exploitatie rond te krijgen en die
subsidie stopt.

het AAMU blijft behouden en gaat naar het Nationaal Museum van Wereldculturen, die het op haar beurt onder-

		 • Utrecht heeft tien elektrische bussen aangeschaft die vanaf deze zomer op lijn 1 gaan rijden. De eerste van die

		 • Na het Instituut Blankestijn blijkt ook op De Passie examenfraude te zijn gepleegd. De schoolleiding heeft de

29-6 • De gemeente Utrecht staat positief tegenover de bouw van een crematorium op begraafplaats Kovelswade. De

brengt in het Tropenmuseum (Amsterdam), Afrika Museum (Berg en Dal) en het Museum Volkenkunde (Leiden).
verantwoordelijke docent ontslagen.

16-6 • Boringen in kleine gasvelden zoals die bij Woerden zijn nog gewoon te verdedigen, ondanks het Klimaatverdrag

van Parijs waar Nederland zich aan wil houden. Dat zegt minister Henk Kamp in antwoord op Kamervragen.
Volgens de minister speelt aardgas een essentiële rol in Nederland: “Het voorziet momenteel in ruwweg veertig procent van onze energiebehoefte”.

		• De Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, wordt dit jaar toegekend aan

tien bussen zijn vandaag aangekomen in de stad.

gemeente acht de oude en sfeervolle begraafplaats “bij uitstek geschikt voor een kleinschalig en hoogwaardig
product”.

		 • Inwoners van de stad Utrecht zijn overwegend voorstander van vuurwerkvrije zones in de stad. De gemeente
heeft laten onderzoeken hoe Utrechters denken over de jaarwisseling.

30-6 • Het Duitse restaurant Kartoffel aan de Lange Jansstraat moet dicht. Buren hebben geklaagd bij de rechter, met
succes. In het pand mocht alleen een winkel worden gevestigd.

twee onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Analytisch chemicus Albert Heck en biofysicus Alexander

		 • Langs de A2 in Breukelen wordt vanochtend de eerste praatpaal verwijderd, de overige 3.300 exemplaren ver-

		 • De honderd jaar oude Jeremiebrug is verhuisd van de Vaartsche Rijn naar de Vikingrijn in het Máximapark in

		• Priesterbroederschap Pius X mag de monumentale Sint Willibrordkerk in het centrum van Utrecht definitief

van Oudenaarden.

Vleuten. Ter ere van de verhuizing verschijnt een boek over de geschiedenis van deze brug in zijn oude en
nieuwe omgeving: ‘Jeremie in Utrecht’.

17-6 • Er is een slotfeest in Partycentrum Het Vechthuis, want dat sluit na ruim 40 jaar.

		 • Brandweerlieden staan vandaag stil bij hun omgekomen collega’s. Dat zijn er 91 sinds de Tweede Wereldoorlog.
		 • Tientallen bootjes, feestelijke outfits, liters drank, slingers, muziek, regenboogvlaggen en heel veel roze. Utrecht

staat in het teken van de allereerste Canal Pride. Enkele tientallen boten gaan door de Utrechtse grachten om
aandacht te vragen voor de acceptatie van mensen die homo, lesbisch, bi- of transseksueel zijn.

18-6 • Barbara Vollebregt en Fatima Warsame, twee documentairemakers, hebben dit jaar de Annie Brouwer-Korfprijs

gewonnen. De prijs is bedoeld voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Utrecht.
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spreid over Nederland worden uitgeschakeld.

kopen. Eerder had het college daarover al een akkoord bereikt, maar nu heeft ook de gemeenteraad ingestemd.

1-7 • Vijfhonderd gele ANWB-praatpalen die te koop worden gezet, zijn binnen dertig minuten uitverkocht.

3-7 • In het Victas-complex aan de ABC-straat in de Utrechtse binnenstad komen woningen. Dat schrijft wethouder
Paulus Jansen aan de gemeenteraad. Verslavingszorginstelling Victas ging vorig jaar april failliet.

4-7 • De luchtkwaliteit is behoorlijk verbeterd. Er zit 20 procent minder stikstofdioxide en 25 procent minder fijnstof
in de lucht in vergelijking met vijf jaar geleden.

		 • Een mozaïek van natuursteen en graniet is wat de meeste Utrechters het liefst zien op het vernieuwde Vredenburg.
		 • De maatregelen die de overlast in Lombok-Oost moeten terugdringen lijken effect te hebben. De gemeente laat

weten dat een eerste beschouwing van overlastcijfers en ervaringen van politie en toezichthouders een daling
laat zien in jeugd- en drugsoverlast.
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5-7 • Hans Kuperus stopt als chef-kabinet van de gemeente Utrecht. In die functie was hij de afgelopen decennia de

beeld brengen. Tropomi is ontwikkeld door het Airbus Defence and Space Netherlands en staat onder de weten-

		 • De Rietveldstoel in het Máximapark wordt vernield aangetroffen. De gemeente plaatste zes stoelen van Gerrit

22-7 • De winnaars van de door Upbeatles gepresenteerde pubquizzen in Café Lijn 4 en Grand Café Lebowski krijgen

to Dutch Design, 100 jaar De Stijl. De stoelen zijn gemaakt door Utrechtse studenten van de mbo-vakschool

25-7 • De Radboudtraverse van Hoog Catharijne, de overgang van het winkelcentrum over de Catharijnesingel, wordt

7-7 • Utrecht wil lichtvervuiling in de stad aanpakken. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om geen

27-7 • De nieuwe mascotte van de Domtoren, Dommy, loopt voor het eerst rond op het Domplein. Het figuurtje is

		 • Utrecht wil het voetgangersgebied in het centrum van de stad uitbreiden. Vanaf volgend jaar zijn fietsers over-

28-7 • Restaurant Kartoffel verhuist na een conflict met de vereniging van eigenaren naar Oudegracht aan de Werf 145.

drijvende kracht achter de vijf meest recente burgemeesters van de stad.

Rietveld op verschillende plekken in de stad. De stoelen staan er vanwege het landelijke themajaar Mondriaan
Nimeto.

lichtmasten meer te plaatsen die uitstralen naar boven, naar groen of naar water.

dag niet meer welkom op onder meer de Vismarkt en het Wed. Het stadsbestuur wil op die manier meer ruimte
geven aan de voetgangers in het winkelgebied.

8-7 • Langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan de kant van Leidsche Rijn zijn opvallende woonblokken klaar. Niet alleen
de kleurrijke panden springen in het oog ook de diversiteit aan bewoners is bijzonder. Place2BU combineert de

vraag naar studio’s voor jongeren van 23 tot en met 27 jaar en statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang.

9-7 • Het splinternieuwe skatepark The Yard wordt vanmiddag officieel geopend. Op het Kruisvaartterrein vlakbij

schappelijke leiding van het Utrechtse SRON en het KNMI in De Bilt.

van Lebowski een lunch met de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen aangeboden.
gesloopt.

bedoeld voor promotie van de Domtoren en zal vaker worden ingezet bij evenementen.

31-7 • In honderd appartementen van Portaal in Lunetten wordt legionella gevonden in de waterleiding.

3-8 • Restaurant de Veiling aan de Utrechtse Veilinghaven sluit na vijf jaar zijn deuren om vervolgens te heropenen
als Fico Urban Restaurant. Bij het nieuwe concept ligt de nadruk op de Italiaanse keuken en Italiaanse wijnen.

		 • De Domkerk in Utrecht heeft alweer een bezoekersrecord gehad. In de maand juli kwamen 52.000 mensen naar
de kerk. Dat is ruim 32 procent meer dan vorig jaar in deze maand.

7-8 • Het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld opent. Vanaf het Smakkelaarsveld zijn er 6.000 fietsparkeerplekken te bereiken.

Utrecht Centraal werden allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd. Om het terrein te mogen gebruiken,

		 • Sinds kort rijden er twee elektrische scanauto’s door de gemeente. Al rijdend kunnen zij controleren of u wel

12-7 • Het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat gaat ingrijpend verbouwd worden en daarom na de kerst-

		• Onder grote belangstelling worden vanavond de Oranjedames gehuldigd in Park Lepelenburg. De Europese

hebben de Utrechtse skaters zelf jarenlang actiegevoerd bij de gemeente en de NS.

vakantie 1,5 jaar dicht. De welstandscommissie heeft kritiek op het nieuwe ontwerp, omdat de gevel en entree
worden afgebroken.

		 • Het Museum Oud Amelisweerd (MOA) blijft bestaan. De Utrechtse gemeenteraad wil het MOA behouden waardoor er een structureel geldbedrag wordt toegekend.

		 • Het voetgangers- en fietsdek van de Krommerijnbrug bij het Ledig erf is in de zomer van 2015 totaal vernieuwd,
maar moet in september weer opnieuw vervangen worden door een inschattingsfout van de gemeente.

14-7 • Nieuwbouwhuizen die in Utrecht gebouwd worden, zijn vanaf nu aardgasvrij. Daarover bericht de gemeente,
die zichzelf daarmee op de kaart wil zetten als duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar.

betaald heeft voor het parkeren.

kampioenen voetbal varen eerst enkele honderden meters door de singels. Vervolgens worden ze gehuldigd op
een podium in Lepelenburg. Daar is plek voor maximaal 12.000 man.

8-8 • Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat fietsers en voetgangers in Utrecht het onderspit delven als het gaat

om ruimte in de stad. In Utrecht neemt de auto zo’n 54 procent van alle ruimte op straat in beslag. Fietsers
krijgen slechts 12 procent van de straat.

9-8 • Op het Domplein trekt een enorm paard de aandacht. De blauwe opblaashengst van negen meter hoog was
een stunt van de Showman’s Fair. Dit rondreizende, onbemande festival trekt van stad naar stad en nodigt
lokale artiesten uit om op te treden in een van de theatertenten of attracties.

		• De omstreden Utrechtse bijstandsproef loopt opnieuw vertraging op. Het kabinet neemt het advies van de

		 • Het UMC heeft voor het eerst een jonge patiënt voorzien van een biologische hartklep, die voor de rest van haar

Utrecht wil dat ontvangers van een bijstandsuitkering tijdens de proef met veel minder regels te maken krijgen.

10-8 • De Domkerk wordt vanaf vandaag gerestaureerd. De steigers blijven de komende vijf maanden aan de oostzijde

Raad van State over, die vindt dat de gemeente de achterliggende verordening niet goed op papier heeft gezet.
Zo zou de sollicitatieplicht kunnen komen te vervallen.

16-7 • Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aanwezig bij de openingswedstrijd van het Europees

Kampioenschap voetbal voor vrouwen. Op zondag 16 juli speelt het Nederlands elftal om 18:00 uur in stadion
Galgenwaard in Utrecht tegen Noorwegen.

18-7 • De grote blauwe borden met treintijden komen terug op de centrale stations van Amsterdam, Rotterdam, Den

leven moet blijven zitten. Volgens het ziekenhuis is sprake van een primeur.

van de Domkerk staan daarna gaat de restauratie verder aan de rest van de kerk. In 2022 zijn alle bouwwerkzaamheden klaar.

14-8 • Utrecht kent een hoop fietsenstallingen, maar veel mensen weten niet waar ze die kunnen vinden. Om daar

verandering in te brengen, gaat Max Rouing vandaag op pad met een speciale fiets met een grote pijl die fietsers moet wijzen op de fietsenstallingen in de stad.

Haag en Utrecht. Dat meldt de NS. Het klapperbord in Utrecht maakte in 2011 plaats voor digitale, kleinere

		 • Bij Hutspot op de Neude staat een oude snoepautomaat van Art to Go die gevuld is met allerlei kunstwerkjes.

19-7 • Het einde is mogelijk in zicht voor het Utrechtse Smartlappenfestival. De organisatoren van het eerste uur, Fred

15-8 • Online supermarkt Picnic laat de eerste paal slaan van een nieuw distributiecentrum op bedrijventerrein Lage

informatieschermen. Het nieuwe blauwe bord zal geen exacte kopie van het traditionele bord zijn, zegt de NS.

Besselse en Peter Elzendoorn, willen het stokje na 27 jaar overdragen, maar dat verzoek wordt niet opgepakt

Oprichter Menno Boere heeft het concept bedacht. In de automaat zitten producten van lokale designers.
Weide. Dat levert vijfhonderd tot duizend nieuwe banen op, zegt een blije wethouder Jeroen Kreijkamp.

door andere horeca-ondernemers.

		 • De Universiteit Utrecht is voor de vijftiende keer op rij uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland, blijkt

tientallen panden. De woningcorporaties Mitros en De Alliantie hebben besloten om het initiatief Stadsherstel

		 • In de provincie Utrecht zijn relatief de meeste speed-pedelecs van Nederland te vinden. Dat blijkt uit cijfers van

		 • In Utrecht en Amersfoort gaan in een keer 152 monumentale panden verkocht worden. In Utrecht gaat het om
Midden-Nederland met alle bijbehorende panden te verkopen.

20-7 • De Domtoren is een van de weinige torens die ‘s nachts muziek blijft maken. Dat blijkt uit een inventarisatie van

uit de jaarlijkse Academic Ranking of World Universities van de Universiteit van Shanghai.

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienst Wegverkeer (RDW), die die de registratie van gemotoriseerde voertuigen bijhoudt.

RTV Utrecht onder tientallen carillons in de provincie. Het carillon van de Domtoren luidt ieder kwartier, ook ’s

		• Ereronde wereldkampioene Dafne Schippers in de Galgenwaard. De Utrechtse wereldkampioene veroverde

		 • Een groep geselecteerde fietsers mocht vandaag de Stationspleinstalling bij Utrecht Centraal testen. Ook voor

19-8 • Utrecht is op dit moment de belangrijkste kandidaat om de start van de Vuelta in 2020 te krijgen. Dat zei voor-

		 • De Sentinel-5P satelliet, met in het hart het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi, is klaar om gelanceerd te

		• Het Utrechts Archief zoekt amateur-historici voor het indexeren van bevolkingsregisters om samen bijna

nachts.

de mensen die in de stalling gaan werken was de proefdag een primeur.

worden. Vanuit de ruimte gaat Tropomi wereldwijd de luchtkwaliteit en verspreiding van broeikasgassen in
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afgelopen vrijdag voor de tweede keer de wereldtitel op de 200 meter sprint.
zitter Cor Jansen van het Business Peloton Utrecht.

30.000 scans van bevolkingsregisters uit de periode 1890-1899 te indexeren.
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21-8 • De officiële opening van de grootste fietsenstalling van het land gebeurt door wethouder Victor Everhardt en

		 • De Stichting alFitrah moet binnen vier weken het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Utrecht ontruimen.

glad, zeker als het regent. Daarom wordt er binnenkort een extra ruw laagje aangebracht om de ondergrond

1-9 • Goede doelen-boekwinkel Books 4 Life moet vandaag weg uit het huidige pand aan de Kromme Nieuwegracht.

De huidige 6.000 fietsparkeerplekken in de Stationspleinstalling worden de komende maanden aangevuld

		 • De gemeente wil starten met een fonds waarmee de gemeente schulden van jongvolwassenen tijdelijk over-

de regiodirecteuren van NS en ProRail. Er zijn wel wat problemen naar voren gekomen. Bij de ingang is het te
stroever te maken. Ook hangt er inmiddels een waarschuwingsbord. Ook wordt de bewegwijzering verbeterd.
met nog eens 1.500 stuks. Eind 2018 is er plaats voor 12.500 fietsen en heeft Utrechtse de grootste stalling ter
wereld. Nu staat die nog in Tokio (9.400 plaatsen).

		• Een deltavlieger springt van een gebouw . Voor zover bekend is dat in Europa nog niet eerder vertoond.

Voormalig Nederlands kampioen deltavliegen Arne Tanzer kiest rond 7.00 uur het luchtruim vanaf De Johanna,
een hoge studentenflat op de Uithof.

Ook moet de huurachterstand worden betaald, bepaalt de rechter.

De Universiteit Utrecht, die de ruimte gratis afstond aan de winkel, heeft andere plannen met het gebouw.

neemt. De gemeente hoopt hiermee te het verder oplopen van schulden tegen te gaan en de jongvolwassenen
een nieuw toekomstperspectief te kunnen bieden.

		 • Er komt een pop up-nachtclub. Het heet WAS en het komt in de voormalige fabriekshal ‘de Werkspoorkathedraal’
in de Cartesiusdriehoek. WAS opent vanavond de deuren en ook de avond erna zijn er optredens. Daarna is de
club één keer per maand open.

		• De nieuwe elektrische bussen van U-OV maken hun eerste kilometers op lijn 1. De tien bussen, die volledig

		 • Kunstuitleen Utrecht heeft een tijdelijk onderkomen gevonden op het Oudkerkhof 48 de stichting opent hier

22-8 • Het college in Utrecht wil twee nieuwe woontorens met in totaal 119 huurappartementen laten verrijzen aan

		• De voormalige prostitutieboten aan het Zandpad in Utrecht zijn nog steeds niet weggehaald. De eigenaren

		 • Biologen slaan alarm nu de Amerikaanse rode rivierkreeft steeds vaker wordt gezien in de Leidsche Rijn. Deze

ëren tussen de 500 en 2.500 euro. De boten worden verkocht zonder ligplaats, dus kopers moeten zelf een

elektrisch zijn, moeten op den duur de huidige Mercedes-dieselbussen vervangen.
de Lomanlaan in Transwijk.

exemplaren hebben de neiging om ook het land op te gaan.

een half jaar de deuren voor publiek.

hadden daarvoor de tijd gehad tot vandaag. Die boten staan nu te koop bij online veilinghuis BVA. Prijzen variandere plek vinden.

23-8 • Op de Bemuurde Weerd naast de Monicaburg wordt een historische stadskraan herbouwd. Het wordt een

2-9 • Ruim 260.000 mensen bezoeken de Harry Potter-expositie in Leidsche Rijn die vandaag voor de laatste dag

kraan daadwerkelijk gaat functioneren. Het College van B&W stelt een startdocument vast waarin het plan

		 • Door alle vrijwilligersorganisaties die rond het Domplein actief zijn, wordt vandaag een feestelijke opening van

24-8 • Het Bartholomeus Gasthuis viert de hele morgen feest. Het verzorgingshuis aan de Lange Smeestraat bestaat

lang overleden Keizer Hendrik V, het vernieuwde Domplein officieel weer aan de burgerij van Utrecht. Daarvoor

replica van de bekendste stadskraan ter hoogte van de huidige Winkel van Sinkel. Het is de bedoeling dat de
verder kan worden uitgewerkt.

650 jaar en krijgt daarom bezoek van koningin Máxima.

		 • Het carillon van de Domtoren speelt niet. Een van de touwen van het opwindmechaniek is gebroken.

		 • De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) lanceert een horeca inspectiekaart. Op de kaart zijn alle

open is.

het nieuw bestrate Domplein georganiseerd. Wethouder Kees Geldof geeft, onder aanwezigheid van de reeds

wordt door de keizer en de wethouder een oorkonde ondertekend. De verdere dag presenteren de vrijwilligers-

organisaties zich groots op het Domplein. Gemotoriseerd verkeer wordt voortaan geweerd van het Domplein
en fietsers en voetgangers mogen overal lopen en rijden.

lunchrooms en horecagelegenheden opgenomen in de gemeente Utrecht. Er is te zien welke gelegenheden

		 • De Utrechtse wereldfietser Rick Creemers is weer terug in eigen stad. Hij vertrok twee jaar geleden in z’n eentje

ken waar verbeterpunten zijn vastgesteld.

		 • Tjerk Ridder, de Utrechtse theatermaker, komt aan op het Domplein na een wandeltocht vanuit Frankrijk samen

voldoen, verbeterpunten hebben, onder verscherpt toezicht staan of zijn gesloten. Momenteel zijn er 26 plek25-8 • Het college van Utrecht wil een groot zonnepark aanleggen op de geluidswal langs de A12 bij De Meern.

		 • Het UMC heeft een belangrijke prijs gewonnen met een onderzoeksvoorstel naar een betere behandeling van
chronische darmziektes.

		 • Vandaag begint het 36e Festival Oude Muziek.

26-8 • Er komt een nieuw bierfestival in de stad. Het Julianapark wordt vandaag en morgen omgetoverd tot een festivalterrein met veel verschillende bieren, muziek en spelletjes.

27-8 • Na bijna zeventig jaar is café Zanzibar in de binnenstad vandaag voor het laatst open.

28-8 • Utrecht scoort goed met de levering van zonnestroom. Huishoudens en bedrijven in de gemeente kunnen het
meeste zonne-energie leveren in het verzorgingsgebied van netbeheerder Stedin.

29-8 • De Fietsersbond is met fietspompen op het Domplein aanwezig om fietsbanden van wat extra lucht te voorzien. Met de actie wil de bond aandacht vragen voor het plan van de gemeente om gedeelten van de binnenstad verboden gebied te maken voor fietsers.

voor een tocht rond de wereld.

met zijn ezel Lodewijk. De tocht staat volledig in het teken van delen, zoals Sint Maarten dat ook deed. Ridder
zamelde geld in via een crowdfundingsactie en verdeelde dat tijdens zijn tocht onder mensen die hij
ontmoette.

4-9 • Bij de opening van het academisch jaar besteedt de Universiteit Utrecht extra aandacht aan de vrouwelijke

hoogleraren. Zij lopen voorop in de jaarlijkse cortège en ze beginnen een netwerk dat moet zorgen voor meer
vrouwelijke hoogleraren aan de universiteit.

		• Het aantal rokers in de provincie Utrecht is tussen 2012 en 2016 afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die de GGD

vandaag bekend maakt. In 2012 rookte 23 procent van de inwoners van de provincie. Vorig jaar was dit gedaald
tot 21 procent.

5-9 • Een bijzondere vondst op Utrecht Centraal: een achtergelaten tas vol post uit de oorlogsperiode 1942 tot 1944.
Rens Zonnenberg, vinder van de handgeschreven brieven, start op Facebook een actie om zo snel mogelijk de
eigenaar op te sporen.

		 • De publieksactie van het Westerdijk Instituut heeft zeker veertig en mogelijk bijna tweehonderd nieuwe schim-

		• Utrecht neemt vandaag de eerste volledig elektrische buslijn van Nederland in gebruik. Stadslijn 1 tussen

zenden. Dat leverde honderden monsters op, waaruit bijna 1.200 verschillende schimmels konden worden

8-9 • Boot kopen? De seksboten van het Zandpad, 23 in totaal, worden geveild op de site BVA-auctions. Geïnteres

		 • Studenten aan de Universiteit Utrecht ontvangen voor het nieuwe collegejaar 2017-2018 een digitale college-

		 • De Utrechtse cabaretière Tineke Schouten krijgt een plek in de portrettengalerij op het Utrechtse stadhuis. Die

30-8 • In Oudwijk (Mecklenburglaan) wordt door wethouder Paulus Jansen een markant monument uit 1918 her-

		• Het Centraal Museum in Utrecht organiseert vanavond een bijeenkomst voor het Alzheimercafé in Leusden

melsoorten aan het licht gebracht. Het instituut had mensen opgeroepen om buisjes aarde uit de tuin in te
gehaald.

kaart. Geen geplastificeerde papieren kaart meer.

opend na een grondige renovatie. De gemeente heeft er als eigenaar alles aan gedaan om het zo energieneutraal mogelijk te maken.

31-8 • Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil dat het carillon van de Domtoren ‘s nachts blijft spelen.
Dat blijkt vanavond tijdens een commissievergadering.
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Overvecht en Hoograven stoot géén CO2 of stikstoffen uit.

seerden kunnen bieden vanaf een prijs van tussen de €500,- en €2500,-. Vandaag is er een bezichtiging.
eer valt haar ten deel omdat ze 35 jaar in het vak zit.

over het programma ‘Onvergetelijk Centraal’, een project waarbij mensen met de ziekte van Alzheimer en hun
mantelzorger worden rondgeleid door een museum.

11-9 • Met een hijskraan van 88 meter hoog worden opnames van de buitenkant van de Domtoren gemaakt. De hijskraan komt vandaag aan de noordkant en morgen aan de oostkant van de Domtoren te staan.
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		 • Utrecht doet diesel helemaal in de ban. In de binnenstad van Utrecht mogen vanaf 2025 helemaal geen bestelbussen en vrachtwagens op diesel meer komen. Ook busjes op benzine zijn niet meer welkom.

		 • In het oude pand van de C&A aan het Vredenburg komt een pop-upwinkel voor kerstspullen.

12-9 • Vanaf vandaag is er voor mensen met dementie een ‘boodschappenroute’ in Oudwijk. Dit is één van de middelen die het Odensehuis Andante in de aankomende periode inzet om een dementievriendelijke buurt in Utrecht
te realiseren.

		 • In Cinemec ziet een bioscoopbezoekje er voortaan anders uit. Naast de gewone films kunnen bezoekers door
middel van een virtualrealitybril een gekozen film in 360 graden bekijken.

zo veel besmette computers als nummer twee Amsterdam en ongeveer veertig keer zo veel als nummer drie
Den Haag. Bots zijn computersystemen die op afstand kunnen worden overgenomen.

28-9 • Het tankstation op de Croeselaan is al jaren onderwerp van gesprek in de buurt. Het vervallen pand werd lang

gekraakt en gisteravond werd er gestemd voor een nieuw initiatief. Het is nu duidelijk wat er gaat komen: een
nieuw restaurant. Het restaurant zal De Pomp gaan heten.

29-9 • In grote delen van Utrecht valt de komende weken een doosje met jodiumtabletten in de bus. De overheid

stuurt deze naar huishoudens binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale. De pillen beschermen
tegen het radioactieve jodium dat bij een kernongeluk vrij kan komen.

		• De Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, is in Den Haag uitgereikt aan

		• Michael P. ontvoert Anne Faber, verkracht en vermoord haar. Faber verdwijnt na een fietstocht, haar lichaam

wijde doorbraak van het systematisch in kaart brengen van alle eiwitten in menselijke cellen en hun biologische

30-9 • Na eerdere edities in Montreal, Londen en Brussel is de Star Wars Identities expositie tot en met 11 maart 2018

doet onderzoek naar de manier waarop cellen in levende wezens zich ontwikkelen tot verschillende typen cellen.

1-10 • De Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in de Tweede Daalsebuurt wordt vanmiddag gekraakt. De kra-

twee onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Analytisch chemicus Albert Heck hielp mee aan een wereldfuncties. Biofysicus Alexander van Oudenaarden is een pionier op het nieuwe vakgebied single-cell biology. Hij

		 • De panden aan de Hardebollenstraat gaan nu pas in de verkoop. De voorbereiding kostte volgens de gemeente
iets meer tijd. De straat staat vooral bekend om de raamprostitutie die er vroeger was.

13-9 • De herinrichting van stationsgebied Utrecht Overvecht gaat officieel van start.

14-9 • Een team van studenten van de Hogeschool Utrecht wordt uitgezwaaid voor hun reis naar Amerika. Daar doen
ze mee aan een wedstrijd om een zo duurzaam mogelijke woning te bouwen. De Utrechtse studenten zijn het
enige Europese team dat zich wist te kwalificeren.

15-9 • De gemeente wil de tippelzone aan de Utrechtse Europalaan verplaatsen en als opties waren aangewezen: De
Boteyken in De Meern of de Elektronweg op industrieterrein Lage Weide. Maar omwonenden van beide locaties

lieten flink van zich horen, omdat ze een tippelzone in de buurt totaal niet zien zitten. De gemeente weten
voorlopig een streep te zetten door het verplaatsen van de tippelzone die nu aan de Europalaan is.

		• Koningin Máxima opent in de Jaarbeurs de ‘dag van de jeugdprofessional’. Honderden jeugdhulpverleners
komen samen op dit congres om te praten over veranderingen in de zorg.

		 • Bij de Universiteit Utrecht zijn ze op zoek naar huishoudboekjes. Met die boekjes willen onderzoekers in beeld
brengen hoe we in ons land met geld omgaan.

		 • Op de Pausdam bij het standbeeld van de Utrechtse Paus Adrianus VI, de enige paus die Nederland ooit heeft

gehad, wordt een in steen gebeiteld gedicht in de straat gelegd. Wethouder Kees Geldof onthult de
stoepsteen.

16-9 • Milieudefensie voert vanochtend actie tegen de nadelen van de melkveehouderij. Die zijn volgens de organisatie aan te pakken als supermarkten de boeren een hogere prijs betalen.

wordt twee weken later gevonden.
te zien in Cinemec.

kers hangen een spandoek met de tekst “fuck het kraakverbod” uit het raam. De politie begint om 17.00 uur met
de ontruiming van de toren.

		• Stadsbrasserie De Utrechter opent de deuren in het oude Staffhorst-pand, het Vinkepand, tegenover
TivoliVredenburg. De Utrechter wil een horecazaak zijn voor een breed creatief stadspubliek, van ontbijt, tot
diner en de late borrel.

2-10 • Op de Neude worden vandaag nieuwe fietspaaltjes geplaatst. Die hebben de vorm van de Domtoren.

4-10 • De NS presenteert in Amersfoort de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). Van deze trein moeten er in 2021 79 van
rijden, maar voorlopig nog niet in de regio.

		 • Een groep vrijwilligers gaat opnieuw aan het zoeken naar sporen van Anne Faber (25), dit keer in de omgeving
van de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide. Daar is de ME aan het eind van de middag ook op de been om het
bosachtige gebied ’op linie’ uit te kammen.

5-10 • De getransformeerde fabriekshal Werkspoorkathedraal wint de Rietveldprijs 2017. De jury vindt het een groots
gebaar om deze ruimte voor het publiek open te stellen en prijst de vrijheid die de fabriekshal biedt.

		 • Oud-burgemeester Vos-van Gortel ontvangt het eerste exemplaar van ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ in Het

Utrechts Archief. 13.000 jaar Utrechtse geschiedenis is nu in beknopte boekvorm uitgegeven door Uitgeverij
Matrijs, met hulp van Gilde Utrecht en Het Utrechts Archief.

8-10 • De Jacobuskerk in Zuilen viert een jubileum én een afscheid in een. Het is precies zestig jaar geleden dat de kerk
in gebruik werd genomen. Dat wordt die dag gevierd met een dienst. Dat is tevens de laatste dienst in de

Jacobuskerk: de kerk wordt verkocht. De kerk is verkocht aan de Best Life Church, een “moderne” kerk in Utrecht.

18-9 • De gemeente tekent een convenant met de transportorganisaties dat vrachtwagens in de toekomst ook ‘s

9-10 • Bewoners van Lombok worden vanavond geïnformeerd over de vondst van lood in tuinen. Bij werkzaamheden

19-9 • Het aantal inwoners in onze provincie groeit bijna twee keer harder dan gemiddeld. In Utrecht stijgt het aantal

bodemonderzoek moet uitwijzen hoe het met de bodem in Lombok is gesteld. Daarvoor zullen er zo’n 60

avonds het voetgangersgebied in mogen om winkels te bevoorraden.

inwoners met 0,7 procent, ten opzichte van 0,4 procent landelijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de provincie. De harde groei komt vooral door de groei van de stad Utrecht.

20-9 • Bij de restauratie van de Domtoren komt aan het licht dat sommige stenen in slechtere staat zijn dan verwacht.
Gisteren zijn de noord- en de westkant geïnspecteerd, vandaag waren de zuid- en oostzijde aan de beurt. De
conditie van de Domtoren valt tegen. “Het middenvlak, waar het uurwerk zit, vertoont wat meer schade dan we
verwacht hadden.”

21-9 • Een voorstel van GroenLinks om het aantal vuurwerkvrije zones in de gemeente Utrecht fors uit te breiden,
haalt het niet.

24-9 • 35 jaar geleden zijn er in Amelisweerd 596 bomen gekapt voor de aanleg van de A27. Vandaag wordt stilgestaan

bij deze kap én willen de initiatiefnemers de noodklok luiden om een eventuele nieuwe kap van bomen tegen
te gaan.

voor het project Waterproof is in 2 tuinen een hoge concentratie van de schadelijke stof aangetroffen. Verder
tuinen worden onderzocht.

		• Het provinciale statenjacht ‘De Utrecht’ is vanmorgen op de helling gegaan bij Museumwerf Vreeswijk. Het
schip krijgt de komende twee weken een onderhoudsbeurt en er worden reparaties uitgevoerd.

10-10 • De nieuwe regering gaat door met de uitbreiding van de Ring Utrecht. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord
van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Ook wil het nieuwe kabinet De Uithof beter bereikbaar maken, dat

steeds meer een alternatief voor Utrecht Centraal moet worden. Ook wordt gesproken over Amelisweerd. In het

akkoord staat dat het kabinet door wil gaan met de ‘al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor
Amelisweerd’. Daaruit blijkt dat de plannen voor de verbreding van de A27 gewoon doorgaan.

11-10 • De voormalige seksbootjes aan het Zandpad zijn vandaag weggesleept. Stichting De Nijverheid heeft drie

boten aan wal gehesen met behulp van een grote hijskraan. Ze zullen omgebouwd worden tot ateliers voor
kunstdisciplines en een klein museum ter ere van de Utrechtse prostitutie op het water.

25-9 • Er wordt een week later dan gepland begonnen met het bouwen van een steiger om en in de Lantaarn van de

		• De politie gaat verder met de zoekactie naar de vermiste Anne Faber. Dat gaat gebeuren in het bos van

27-9 • Utrecht is koploper van Nederland als het gaat om gekaapte computersystemen, zogeheten bots. De stad staat

12-10 • VodafoneZiggo kiest voor zijn nieuwe hoofdkantoor voor een locatie in het centrum van Utrecht. Het wordt

Domtoren. De slechte weersomstandigheden vertragen de werkzaamheden.

zelfs in de Europese top, blijkt uit een onderzoek van beveiliger Symantec. Utrecht heeft maar liefst dertien keer
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Pijnenburg, tussen de Wieksloterweg-Oostzijde en de Dolderseweg in Soest.

volgens het bedrijf een “state of the art-kantoor met een open en toegankelijke uitstraling”. Het pand komt
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naast een van de ingangen van Hoog Catharijne. Vanaf oktober 2018 werken er ruim 1.400 mensen. Er komt ook

		• Het uitschrijven van een individuele parkeerboete kost de gemeente Utrecht tientallen euro’s. Dit komt

		 • Utrecht is begonnen met het aardgasvrij maken van de stad. In Overvecht-Noord wordt als eerste bij ruim

27-10 • Vlak bij zijn geboortehuis aan de Bemuurde Weerd Westzijde wordt een plaquette van Utrechter Rijk de

een “experience center” voor zakelijke klanten, en een winkel.

6.600 woningen de gasaansluiting vervangen door een duurzaam alternatief.

		 • In een natuurgebied in Zeewolde wordt het lichaam van Anne Faber gevonden.

13-10 • Wie heeft hier niet gegeten? Chinees restaurant Paradijs aan het Vredenburg gaat sluiten. Het restaurant

schrijft op zijn website dat er nog tot maandag 27 november gereserveerd kan worden. Daarna gaan de
deuren definitief dicht.

		 • Het lukt de gemeente nog niet om de panden in de Hardebollenstraat te verkopen. De inschrijving liep tot

doordat het Rijk een maximumbedrag heeft ingesteld voor de parkeerbon.

Gooyer onthuld. Zijn zoon Rijk de Gooyer jr. en wethouder Kees Diepeveen van Utrecht verrichten de ont-

hulling. Acteur en schrijver Maarten Spanjer, die samen met De Gooyer reclamespotjes maakte voor KPN,
is ook aanwezig bij de onthulling.

28-10 • Op de Van Asch van Wijckskade is een grote muurschildering aangebracht van een van de werken van Pyke
Koch. De schildering van acht meter hoog, gemaakt door het Utrechtse collectief De Strakke Hand, toont
een portret van de vrouw van Koch.

vandaag, maar er komt geen enkele geldende bieding binnen. De gemeente wil nu de inschrijfprijs gaan

29-10 • In Leidsche Rijn opent de grootste klimwand van Nederland. Over drie weken staat het NK hier op het

14-10 • De studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) die een duurzaam huis bouwden en daarmee meededen aan

30-10 • Utrecht is een van de gemeenten in Midden-Nederland waar de politie bodycams gaat testen. Vanaf van-

verlagen.

een prestigieuze wedstrijd in Amerika zijn daarbij zevende geworden. Elf teams van internationale universiteiten streden tegen elkaar om de felbegeerde titel ‘Winner of the Solar Decathlon 2017.

		 • Vijf roggen die gekweekt zijn in Utrecht, zijn vandaag uitgezet in de Oosterschelde bij Yerseke. “Een wereld-

primeur”, schrijft Omroep Zeeland. Het Wereldnatuurfonds start daarmee een project om te onderzoeken
in welk gedeelte van de Noordzee roggen goed kunnen leven. Daarvoor moeten er honderden roggen speciaal worden gekweekt. Dat gebeurt niet in zee, maar in kwekerij Blue Linked aan de Kanaalweg, boven het
fietsendepot van de gemeente.

16-10 • De Stichting Hospice Utrecht maakt zich zorgen over de op handen zijnde verkoop van de Antoniuskerk. Het

hospice is al jaren in de pastorie gehuisvest. Vorig jaar kreeg het hospice nog een onderscheiding, de “WijMaken-Utrecht-trofee 2016”.

		 • Enkele fietspaden in Utrecht worden aan het eind van deze maand voorzien van symbolen waarmee fietsers
worden opgeroepen om hun licht aan te doen.

17-10 • Een nieuw festival voor ouderen gaat van start. Het Festival of Older People staat bol van de optredens, maar
er wordt ook gesproken over ouder worden. Hedy d’Ancona en Freek de Jonge zijn daarbij aanwezig.

18-10 • Het pand van het voormalige Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), staat te koop voor minstens drie
miljoen euro.

19-10 • Het moet de nieuwe verbinding worden tussen het station, Hoog Catharijne en de binnenstad: het nieuwe

stationsplein in Utrecht. Het ‘bollendak’ dat boven het plein komt, krijgt steeds meer vorm en moet volgens de bouwers dienen als “iconische toegangspoort” van de stad.

		 • Er kunnen vanaf vandaag 1.600 extra fietsen geparkeerd worden in de Stationspleinstalling. Volgend jaar
moet in de ‘grootste stalling ter wereld’ plek zijn voor 12.500 rijwielen.

21-10 • De Brit Alexander Ullman wint in TivoliVredenburg de eerste prijs op het Internationaal Franz Liszt
Pianoconcours.

23-10 • Er wordt bekend dat onderzoekers van het UMC hebben meegewerkt aan een belangrijk onderzoek over de
behandeling van borstkanker. Samen met andere medici ontdekten de Utrechters nieuwe genetische fac-

toren die kunnen wijzen op borstkanker. Door het onderzoek denken de onderzoekers in de toekomst beter
het persoonlijk risico op borstkanker in te kunnen schatten.

		 • ROOST aan de Singel heeft van de gemeente een vergunning gekregen voor een tweede jaar. De horecazaak
die tijdelijk aan de singel bij het Paardenveld zit hoeft de zaak dus niet in november af te breken.

24-10 • Musea in het hele land presenteren gezamenlijk de Canon van Nederland. Daarin wordt aan de hand van
hun topstukken de geschiedenis van ons land uitgebeeld. Het gaat daarbij om spullen uit onder meer het

Utrechtse Museum Catharijneconvent en het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. De hamer

programma.

daag krijgt een aantal agenten een camera die op basis van vrijwilligheid wordt gedragen. De proef in
Midden-Nederland is onderdeel van een breder, landelijk onderzoek en loopt tot maart 2018.

31-10 • Koning Willem-Alexander woont de landelijke viering van vijfhonderd jaar Reformatie in de Domkerk bij.
Tijdens de viering staat de Protestantse Kerk in Nederland stil bij de betekenis van de Reformatie en het
protestantisme in Nederland. Ook vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen zijn aanwezig.

		 • Utrecht wordt door UNESCO benoemd tot ‘City of Literature’ en daarmee de eerste Nederlandse stad met

deze prestigieuze titel. Dat maakt Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO bekend in Parijs. De titel is
permanent; Utrecht mag zich voor de eeuwigheid ‘UNESCO City of Literature’ noemen.

1-11 • De verplichte sluitingstijden van de winkels in Hoog Catharijne worden opgerekt. De winkeliers gaan om

10.00 open in plaats van 09.30 en sluiten op zijn vroegst pas om 20.00 uur. Op zondag zullen de winkels
minimaal open zijn tot 18.00 uur.

		 • De Universiteit Utrecht nomineert vier wetenschappers voor de UU-Publiprijs 2017. Het gaat om Beatrice de
Graaf, Jelle Reumer, Annelien Bredenoord en Joop Schippers. De prijs is een beloning voor de wetenschap-

per die veel in de media is geweest en daar zelf actief aan heeft bijgedragen. Zowel Beatrice de Graaf als
Joop Schippers wonnen de Publiprijs eerder al.

		 • Het is voorgoed voorbij: het knippen of stempelen van treinkaartjes. Vanaf vandaag behoort de ouderwetse
kniptang niet meer tot de vaste toebehoren van de conducteurs van de NS.

2-11 • Van morning afterpil tot ondersteuning van ouders bij de seksuele opvoeding. Al jaren zet de stichting
Rutgers zich in voor seksuele gezondheid. Vandaag bestaat de Utrechtse stichting 50 jaar. Koning WillemAlexander komt naar de Nicolaïkerk voor de viering van dit jubileum.

		 • De vier pinautomaten van ING bij de Potterstraat zijn permanent verwijderd. De bank meldt dat het contract met de eigenaar van het voormalig postkantoor niet meer is verlengd.

3-11 • In Terwijde-West in Leidsche Rijn hebben bewoners van de Carl Zellerhof en Jara Beneshof te maken met

criminaliteit en overlastgevende jongeren, vooral ‘s nachts. Om de pakkans te vergroten en bewijs in

handen te krijgen worden camera’s geplaatst. Ook bereidt de gemeente zeker tien gebiedsgeboden voor.
De camera’s die worden ingezet vallen onder de pilot flexibel cameratoezicht.

		 • Mitros plaatst twee nieuwe windturbines op het dak van haar eigen kantoor aan de Koningin Wilhelminalaan.
De woningcorporatie experimenteer met verschillende manieren om duurzame energie op te wekken om
uiteindelijk de kosten voor energie voor huurders te kunnen verlagen.

5-11 • De Utrechtse ondernemer Tim van Dam is een van de winnaars geworden van een nieuwe ideeënwedstrijd

van het Wereld Natuur Fonds. Tim van Dam zond samen met zijn compagnon Laurens de Groot een plan in
om olifanten te beschermen met behulp van sensoren.

van Sint Maarten en een zogenoemde aurifries, dat is een geborduurde strook, met daarop de aankomst

6-11 • Milieudefensie in Utrecht is op zoek naar mensen die acties willen organiseren voor een betere luchtkwa-

		 • Experts doen onderzoek naar een vloer in een pand van de faculteit geneeskunde van het UMC Utrecht. De

De rechter oordeelde afgelopen najaar dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de

van bisschop Willibrord in het jaar 690 horen ook bij de canon.

zogenoemde breedplaatvloer is ook gebruikt bij de parkeergarage in Eindhoven die afgelopen mei instortte.

		 • In augustus en september is het marktaandeel van Radio M Utrecht gestegen van 9,2% naar 12%. Hiermee is
het in de provincie de best beluisterde publieke zender en de tweede in totaal.
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liteit. Deze zogenoemde luchtwachters moeten ook gaan controleren hoe gezond de lucht in steden is.
luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese norm voldoet. Volgens de Utrechtse mili-

euorganisatie wordt die norm in ieder geval op 95 plekken in het land overschreden en daar moet verandering in komen.
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		 • Utrecht Centraal is vanaf vandaag niet langer toegankelijk zonder OV-chipkaart. De poortjes op het station

18-11 • Het Centraal Museum wijdt een grootse tentoonstelling aan de Utrechtse kunstenaar Pyke Koch (1901-1991).

		 • Vergeleken met andere grote steden wonen in Utrecht de meeste hoogopgeleide paren. Bij 63 procent van de

19-11 • Een illustere naam keert terug. Vandaag opent op het Willem van Noortplein een nieuwe Staffhorst zijn deuren:

in Nederland. Na Utrecht volgen Groningen en Amsterdam met 56 en 54 procent. Dit blijkt uit cijfers van het

		 • De nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal maakt de oversteek en bereikt rond 18.30 uur de over-

7-11 • Een op de drie jonge gezinnen uit Utrecht verlaat de stad binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind.

enkele uren vertraging op door een te lage waterstand in het kanaal. Tussen stations Leidsche Rijn en Utrecht

zijn definitief dicht.

stelletjes tussen de 25 en 45 jaar zijn beide partners hoogopgeleid. Dit is meer dan in welke andere grote stad
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek. De jonge gezinnen
verhuizen naar een andere gemeente, meestal in de buurt van de stad.

8-11 • De Openbare Bibliotheek viert dat vandaag de Utrechtse bieb met 125 jaar de oudste Openbare Bibliotheek

van Nederland is. In het trappenhuis van de Centrale Bibliotheek hangt nu het portret van Hendrik Adriaan
van Beuningen. Met het fortuin dat hij met de Utrechtse Steenkolenhandelsvereniging vergaarde was één

Koch is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neo- of magisch realisme in Nederland.
‘Muziek Staffhorst Vinyl’. Vier jaar geleden ging de laatste Staffhorst failliet.

kant. De spoorbrug wordt nu vastgemaakt aan land. De megaoperatie heeft het hele weekend geduurd en liep
Centraal verdubbelt ProRail het spoor over een lengte van bijna twee kilometer, van twee naar vier sporen.

20-11 • Het café en restaurant Broers gaat sluiten. Wes Schreutelkamp en Joost Bergsteijn van WT Urban Kitchen zijn
vanaf 1 december de nieuwe eigenaren van Broers aan het Janskerkhof. Tot 21 januari blijft Broers bestaan in de
huidige vorm, maar in de eerste week van maart 2018 opent daar een nieuwe zaak onder een nog geheime
naam.

van zijn goede werken de oprichting en medefinanciering in 1892 van de eerste openbare Bibliotheek in

21-11 • Het Beijerspand op Achter Sint Pieter 140, dat tot vorig jaar nog te koop stond voor drie miljoen euro, wordt toch

		 • Een groep ouders van de Vrije School Utrecht en Vrijeschool het Zonnewiel in De Bilt heeft een nieuwe vrije-

gebouw een logement maken. De bouw van het logement start over enkele weken. De mogelijkheid tot aan-

Nederland: de Openbare Leeszaal aan de Loeff Berchmakerstraat.

school opgericht: Waldorf Utrecht. De nieuwe instelling voor voortgezet onderwijs gaat in 2018 starten onder
de vleugels van het Gregorius College.

niet verkocht. De huidige eigenaar, antiekhandelaar en monumentenliefhebber Bert Degenaar, gaat van het

koop van de tuin en het huis op Pieterskerkhof 1 die van oudsher bij het pand horen, waren doorslaggevend.
Degenaar wil het pand – het voormalig stadspaleis – weer zo veel mogelijk in oude glorie herstellen.

9-11 • De Hogeschool Utrecht wint een award voor onderwijsinnovatie. De prijs werd uitgereikt aan Pieter

23-11 • In de Brigittenstraat in Utrecht komt een kantoor waar alleen vrouwen een flexwerkplek mogen huren, mannen

		• De petitie tegen het plan om meer horeca toe te laten in de Utrechtse binnenstad, is door meer dan 1.300

		 • De restauratie van het Jongerius-kantoor in de Merwedekanaalzone is na vandaag weer een stap verder. Deze

Cornelissen, die zich als programmadirecteur bezighoudt met onderwijsvernieuwing op de hogeschool.

mensen ondertekend. Dat maakt actiegroep Binnenstad 030 bekend. Bewoners van het centrum zijn tegen
het plan en startten daarom vorige maand een petitie. De initiatiefnemers vrezen dat de binnenstad verandert in een groot café.

		 • In de raadsvergadering stemt een meerderheid van de gemeenteraad in met de motie ‘Pils in het park’ van

Student & Starter. Met de motie wordt de gemeente opgeroepen om de Regels Standplaatsen 2013 zo aan te

passen dat er meer plaatsen beschikbaar komen voor standhouders in parken en op andere recreatieplekken.
Oftewel, in de toekomst moeten er meer foodtrucks, bierbakfietsen en koffiekraampjes in de parken zijn.

10-11 • De Domkerk staat vanmiddag in het teken van De Mantel van Sint Maarten. Doel van het evenement is het

bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en de hulpverlening vanuit de gemeente, zoals
buurtteams.

		 • Een van de grote bomen op het Vredenburg moet worden gekapt. De boom is aangetast door een schimmel.
Het is de boom die in het verlengde van de Drieharingstraat staat.

zijn niet welkom. Op 1 december gaat Hashtag Workmode open.

ochtend worden twee grote lichttorens met behulp van een grote kraan op het dak van het opvallende gebouw
geplaatst.

24-11 • Op de hoek van de Wittevrouwenstraat en de Ridderschapstraat is een nieuwe muurschildering te zien. De
Sleutelkoning kwam op het idee na foto’s te hebben gezien op DUIC van de muurschildering van Pyke Koch op
de Van Asch van Wijckskade. Het sleutel- en slotenmakerbedrijf bestaat al sinds 1910 en begon in een zijstraat
van de Steenweg. In 1926 verhuisde het bedrijf naar de huidige plek, waar het nu altijd nog zit.

25-11 • Dankzij een bijdrage uit het Evenementenfonds is Utrecht volgend jaar drie nieuwe festivals rijker. Het fonds is

dit jaar opgericht om evenementen te kunnen ondersteunen die ‘binnen het goede karakter van de stad passen
en zowel bewoners als bezoekers van buiten de stad kunnen verrassen’.

27-11 • Het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg gaat verkocht worden door de NS. Het gemeentelijk monument uit 1949
blijft wel behouden en wordt herbestemd. CAB staat voor Centraal Autoherstel Bedrijf en werd in 2013 aangemerkt als gemeentelijk monument.

14-11 • Op het Smakkelaarsveld worden resten gevonden van eeuwenoude gebouwen. Dit gebeurt tijdens de voor-

28-11 • De ChristenUnie gaat onderzoek doen naar bedelaars in de Utrechtse binnenstad. De partij maakt zich zorgen

en met de 19e eeuw. Archeologen documenteren de gevonden resten. In 2009 werden al resten van de kade-

29-11 • In 2020 is de binnenstad van Utrecht eindelijk weer omsingeld. In dat jaar is ook het laatste stuk singel uitge-

bereidingen van de aanleg van de busbaan aldaar. De gevonden resten dateren uit de late middeleeuwen tot

muur blootgelegd. Het gebied is al vanaf de 13e/14e eeuw bewoond. Toen werd het Buiten Catharijne
genoemd. Later werd de naam van dit deel van het gebied veranderd in Leidseveer. Hier werden ook schepen
gelost.

		• Hoewel er meer fietsenstallingsplekken zijn gebouwd, is er nog steeds een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen in de Utrechtse binnenstad. Tijdens piekmomenten is er een gebrek aan 6.000 stallingsplekken.

15-11 • Het zaalverhuurbedrijf K-sjot aan de Oudegracht is gesloten na een geweldsincident. Dat heeft de gemeente

bekendgemaakt. Locoburgemeester Victor Everhardt heeft het bedrijf gesloten omdat een van de exploitan-

ten gasten van een naastgelegen horecabedrijf heeft bedreigd. De exploitant had dit al een keer eerder
gedaan en kreeg toen een waarschuwing.

16-11 • Woonwinkel IKEA opent een tijdelijke vestiging in Hoog Catharijne aan het Vredenburg. De winkel is speciaal
toegespitst op de feestdagen en er worden dan ook vooral cadeautjes verkocht. Het is een tijdelijke winkel en
alleen in Hoog Catharijne. De giftshop sluit 31 december.

		 • De grootse fietsenstalling ter wereld bij het station Utrecht Centraal heeft de Betonprijs 2017 gewonnen. De
jury laat weten grote bewondering te hebben voor: “De wijze waarop de onderpleinse ruimte onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte”.
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over de signalen van mensenhandel en vindt dat het college te weinig inzicht geeft in het probleem.

graven en stroomt het water weer geheel rond het centrum. Het voorlopige ontwerp van het allerlaatste stuk
singel en de omgeving, tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug, is nu klaar.

30-11 • In de fietsenstalling Jaarbeursplein bij het station Utrecht Centraal en het Stadskantoor staan meer dan 15 tij-

delijke steunpilaren, zogeheten bouwstempels, omdat er mogelijk iets mis is met de constructie. Het euvel
kwam aan het licht toen gebouwen, waarbij gebruik is gemaakt van breedvloerplaten, in Utrecht geïnspecteerd
werden.

5-12 • Tieme Hogendoorn, beter bekend als de “Blotebenenjongen”, ontvangt vandaag het Utrechtse jongerenlintje

uit handen van locoburgemeester Victor Everhardt. Ook krijgt hij 250 euro voor zijn actie voor de voedselbank.
Tussen 5 november en vandaag liep Tieme in korte broek om geld op te halen voor Sinterklaaskadootjes voor

kinderen van de voedselbank. De 9-jarige hoopte daarmee 1.000 euro op te halen. De teller staat nu op bijna
9.000 euro.

		 • Een van de delen van het kunstwerk Zeelandschap op het Smakkelaarveld wordt verplaatst. In verband met de

aanleg van de busbaan moet dit deel van het werk van kunstenaar David van de Kop plaatsmaken. Het kunstwerk van David van de Kop bestaat uit vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische objecten in de
kleuren blauw, geel en wit. De objecten staan sinds 1986 op het Smakkelaarsveld.
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6-12 • Bij de Jaarbeurs worden twee zonnecarports in gebruik genomen. De energieopwekkende parkeeroverkappin-

		 • Vanmiddag wordt een boek gepresenteerd over Geuzenwijk, de voormalige Betonbuurt. Die buurt stond vroe-

		 • De twee projectontwikkelaars Synchroon en AM hebben samen als Ontwikkelcombinatie Merwede-C een loca-

grote schaal heroïne gebruikt. Maar juist een groep jonge wijkbewoners zorgde uiteindelijk voor een omslag in

gen bieden ruimte aan 20 elektrische auto’s en laadpalen.

tie van ruim vier hectare in de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht gekocht. De locatie die is aangekocht,
voorheen was drukkerij Roto Smeets hier gevestigd, ligt middenin de Merwedekanaalzone. Volgens de initiatiefnemers is er ruimte voor 1.000 woningen en voor circa 10.000 m² aan voorzieningen.

7-12 • De wieken van de de Buitenwegse Molen in Oud-Zuilen draaien vanochtend weer. En dat is voor de molenaar

ger bekend als een echte probleemwijk. De criminaliteit was groot. Zo waren er schietpartijen en werd er op

de buurt. Het boek ‘Over de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk’, van journalist Jos van Sambeek, beschrijft wat zij
voor de omgeving hebben betekend.

14-12 • Tijdens het Atletiekgala in Utrecht wordt Dafne Schippers geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontvangt
de onderscheiding uit handen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

niet de enige reden tot feest, want het vak van molenaar staat vanaf vandaag op de internationale lijst van

		• Utrechtse bouwbedrijven zijn blij dat de economie weer aantrekt. Overal worden weer huizen gebouwd en

den in vlammen opging. Vorig jaar maart brak midden in de nacht brand uit in de molen. De toeristische trek-

Economisch Instituut voor de Bouw heeft becijferd dat er de komende jaren meer dan 50.000 nieuwe mensen

immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Morgen wordt de molen opgeleverd, nadat hij anderhalf jaar gelepleister brandde als een fakkel.

gerenoveerd en dat levert veel werk op. Maar er is ook een keerzijde aan de economische voorspoed. Het
nodig zijn in de bouw.

		 • Op het Paardenveld naast Roost aan de Singel worden 5 nieuwe bomen geplant. De 16 meter hoge watercipres-

		• Waterschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen vanwege smeltende sneeuw en de regenval van de

		 • Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein. Met

15-12 • Het pand van het Aboriginal Art Museum aan de Oudegracht wordt verkocht. Aan de gevel van het pand hangt

8-12 • Op Rotsoord, vlakbij station Utrecht Vaartsche Rijn, wordt begonnen met de bouw van bijna 250 studentenwo-

		 • Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft is de afgelopen jaren opnieuw gestegen. Waren er in 2012

		• De gemeente wil dat fietsers en voetgangers voortaan meer ruimte krijgen in de Voorstraat en

een brief aan de gemeenteraad. De wethouder deed onderzoek naar armoede in de gemeente Utrecht. Volgens

sen zijn geplant op de Nieuwekade.

dit historische besluit is de bouw van duizenden woningen, kantoren en horeca gemoeid.
ningen. Wethouder Jansen slaat de symbolische eerste paal.

Wittevrouwenstraat. De auto mag in die straten nog wel rijden, maar is er te gast. Vandaag worden de plannen
voor de herinrichting van de straten gepubliceerd.

		• De PVV doet volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Dat bevestigt Geert Wilders
zojuist bij het stadhuis van Utrecht. “We worden geen islamitische stad”, zegt Wilders. “We vonden dat we de
Utrechters niet in de steek mochten laten. Daarom doen we mee”.

10-12 • Voormalig FC Utrecht-voetballer Mihai Nesu krijgt de FIFPro Merit Award. De Roemeen ontvangt de prijs voor

afgelopen dagen. Daardoor is de bodem verzadigd en is er in sloten en rivieren sprake van hoog water.

een verkocht-bord. Wie de koper is of wat de toekomst van het pand wordt, wil de makelaar nog niet zeggen.

nog 23.900 gezinnen in armoede, vorig jaar waren dat er al 25.200. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt in

Everhardt leeft een huishouden in armoede wanneer het minder dan 125 procent van het wettelijk sociaal minimum te besteden heeft.

		 • De kastanjes in Utrecht hebben last van een insectenplaag en de kastanjebloedingsziekte. Vooral de bloedings-

ziekte vormt een serieuze bedreiging voor de bomen. In Utrecht staan zo’n 2.500 kastanjebomen. Eerder was al

bekend dat een groot deel van de essen in Utrecht ernstig aangetast is door de boomziekte essentaksterfte.
Ongeveer 1.700 essen zijn zo ernstig door de ziekte aangetast dat ze komend jaar gekapt moeten worden

het werk dat hij verricht voor kinderen met een beperking. Bij de prijs van de internationale spelersvakbond

		 • Utrechtse initiatiefnemers hebben een subsidieaanvraag gedaan om te boren met een maximum van drie kilo-

hij tijdens de training van FC Utrecht een nekwervel brak. Hij zit sindsdien in een rolstoel en kan alleen zijn

helpen de Utrechtse klimaatambities te realiseren in 2020. De aanvraag is gedaan bij de Rijksdienst voor

krijgt Nesu een cheque ter waarde van 21.000 euro. De oud-voetballer liep zelf in 2011 een dwarslaesie op, toen
rechterarm gebruiken.

11-12 • Het Utrechtse 4 mei Comité heeft een Utrechtse verzetsheld gevonden die een rol kan spelen tijdens de jaar-

lijkse dodenherdenking op het Domplein. Bij het comité heeft zich een dame gemeld die in de oorlog koeriers-

werk heeft gedaan. Zij zal onder meer op 4 mei op het Domplein samen met de burgemeester een krans leggen.

meter diep voor een onderzoek naar de winning van aardwarmte. Deze manier van warmtevoorziening kan
Ondernemend Nederland (RvO).

16-12 • Het Groot Dictee van Utrecht is gewonnen door Pieter van Diepen uit Leiden. De adviseur van het Leidse
gemeentebestuur maakte slechts een paar fouten. Het dictee van ongeveer 300 woorden had als thema de stad
Utrecht en werd geschreven door Manon Uphoff.

Bij die herdenking staat al jaren een verzetsstrijder centraal, maar volgens het comité was het steeds moeilijker

		• Het Utrechtse grafisch reproductiebedrijf Rijnja Repro mag zich ‘Koninklijk’ noemen. De directie van de druk-

die in het Utrechts verzet heeft gezeten. Ruim zeventig jaar na het einde van de oorlog is nog maar een beperkt

van de commissaris van de Koning Willibrord van Beek. Dat gebeurde ter ere van het 125-jarig bestaan van het

om iemand te vinden. “Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking wil jaarlijks een krans laten leggen door iemand
aantal oud-verzetstrijders in leven”.

12-12 • Een studentencomplex in het centrum wordt vannacht ontruimd nadat er voor de deur zwaar vuurwerk werd
afgestoken. Even voor 01.00 uur worden bewoners van het pand aan de Wittevrouwensingel wakker van een
enorme knal.

kersketen ontvangt vanmiddag in het Muntgebouw de bij het predicaat behorende oorkonde uit de handen
familiebedrijf.

17-12 • De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, verzet zich tegen de verplaat-

sing van het beeld van Jan van Nassau op het Domplein. De gemeente Utrecht heeft recent het voorstel gedaan
om het beeld een stuk te verplaatsen om daarmee ruimte te creëren op het Domplein.

		• De gemeente Utrecht doet bijzondere ontdekkingen in Overvecht. Bij een grote politiecontrole van garage-

18-12 • Het Centraal Museum en het Spoorwegmuseum blijven grote publiekstrekkers voor de stad Utrecht. Dat blijkt

garages aan de Faustdreef en de Rubicondreef gebruikt als informeel bedrijfsverzamelgebouw. En dat is ten

dat het totaalaantal bezoekers dit jaar uit zal komen op 310.000. Dat is een forse verbetering van het record in

boxen worden onder meer illegale shishalounges en een kapsalon gevonden. Volgens de gemeente worden de
strengste verboden. 9 op 10 huurders houdt zich niet aan de regels.

		 • De directeur van het Instituut voor Paramedische Studies van de Hogeschool Utrecht wordt geschorst vanwege
‘ontoelaatbare belangenverstrengeling’. Er wordt een tijdelijk vervanger aangesteld.

13-12 • Kinderen dreigen op termijn massaal slechtziend te worden doordat ze te veel op schermpjes kijken in plaats

van buiten te spelen. Daarvoor waarschuwt het Oogfonds. Doordat kinderen de hele dag achter een telefoon,
tablet of boek zitten, kan hun oogbol, die normaal rond is, op termijn ovaal worden. Cellen die licht moeten
opvangen achter in het oog kunnen dan beschadigd raken.

		 • Utrecht krijgt volgend jaar vier verzinkbare toiletliften, waar zowel mannen als vrouwen hun behoefte kunnen
doen. Ze worden in het voorjaar van 2018 geplaatst op de Mariaplaats en het Janskerkhof (twee stuks).
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uit de bezoekcijfers die beide instellingen vandaag hebben bekendgemaakt. Het Centraal Museum verwacht
2016.

		 • Rechtszaken, een dreigend faillissement en vermeend extremisme. De Utrechtse alFitrah-moskee komt in 2017
keer op keer negatief in het nieuws. De moskee kiest daarbij heel bewust haar eigen koers. Dat zorgt steevast
voor politieke verontwaardiging in de stad, maar ook daarbuiten.

		• Bij de schietpartij in Overvecht zijn afgelopen nacht niet twee, maar drie gewonden gevallen. Dat meldt de

politie. Op de Japuradreef werd rond 00.10 uur een rijdende auto onder vuur genomen. Twee mannen in de
wagen raakten gewond, maar ook een 81-jarige vrouw die in haar woning lag te slapen. Volgens de politie
kwam een kogel haar in haar been terecht. De vrouw is meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze wordt
behandeld aan haar verwonding en maakt het naar omstandigheden goed.
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		 • De gemeente laat weten dat er een fout in het onderzoek naar geluidsoverlast is geslopen. Niet één op de zes

24-12 • Met veel tamtam werden in september de nieuwe elektrische bussen van U-OV geïntroduceerd. De bussen

daarvan heeft ook daadwerkelijk last van het lawaai, zo blijkt uit onderzoek. Ruim 57.000 inwoners van Utrecht

de bussen onder de maat presteren. Volgens U-OV is dit deels te wijten aan problemen met het oplaadstation

Utrechters woont op een plek met meer dan 55 decibel geluid, maar 61 procent van de Utrechters. Eén op de zes
hebben te maken met geluidshinder, zo blijkt uit berekeningen van de gemeente.

19-12 • De spelers van FC Utrecht zijn vanavond de gastheren van een kerstdiner voor eenzame ouderen, in stadion

Galgenwaard. Honderdveertig ouderen uit de provincie Utrecht zijn opgehaald met taxibusjes en aan één van
de keurig gedekte tafels in de Van Hanegemzaal gezet. Daar serveren spelers en stafleden van de FC een kerst-

zouden per 6 september de daarvoor gebruikte dieselbussen op lijn 1 vervangen. Deze week werd duidelijk dat
bij halte Vechtse Banen. Ook hebben de bussen last van softwareproblemen.

25-12 • RTV Utrecht ondervraagt voor de zomer 900 mensen naar hun ervaringen op de woningmarkt. De uitkomsten
bevestigen het beeld dat de zorgen groot zijn. 51 procent van de Utrechters die wil kopen, vindt geen geschikt
huis dat binnen de mogelijkheden past. Op de huurmarkt is dat aantal zelfs 77 procent.

maaltijd en is er een uitgebreid randprogramma met een voetbalquiz en muziekoptredens.

26-12 • De brandweer heeft deze kerstdagen de handen vol aan autobranden. Alleen al vanavond zijn er vier meldingen

terecht met hun vragen. Meerdere agenten, de wijkchef, loco-burgemeester Victor Everhardt en andere verte-

27-12 • De dreiging van een aanslag was dit jaar in Nederland het grootst in de stad Utrecht tijdens de openingswed-

		 • Op een informatieavond over de schietpartij in Overvecht komen tientallen omwonenden af. Ze kunnen daar
genwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om de vragen te beantwoorden. Er zijn ook mensen van
Slachtofferhulp en handhavers.

		 • Bij de huiszoekingen die de politie gedaan heeft na de schietpartij in de wijk Overvecht zijn onder andere track

& trace-systemen, observatiemiddelen en een hoeveelheid (hard)drugs in beslag genomen. Dat meldt de politie. Aanleiding daarvan is de schietpartij in de wijk, waarbij twee inzittenden van een auto en een 81-jarige
vrouw die in bed lag gewond raakten. De twee in de auto zijn bekenden van de politie.

		 • Het Spoorwegmuseum heeft een nieuwe directeur. Nicole Kuppens was al actief als interim-directeur nadat de

vorige directeur Marten Foppen in april dit jaar op non-actief werd gesteld. Hij werd verdacht van fraude en
belangenverstrengeling.

20-12 • Naar verwachting passeert Utrecht in 2018 de grens van 350.000 inwoners. De 400.000ste inwoner zal volgens
de gemeente in 2025 verwelkomd worden, eerder dan in de vorige prognose. Dat blijkt uit de jaarlijkse
Bevolkingsprognose van de gemeente. Leidsche Rijn zal het snelst groeien. Het inwonertal wordt 65 procent

in de stad waar de hulpdiensten met spoed naartoe gaan.

strijd van het EK Vrouwenvoetbal in stadion Galgenwaard. Dat zei Dick Schoof, Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid vanavond in het jaaroverzicht van de NOS. Vlak voor de openingswedstrijd
op 19 juli zou Islamitische Staat hebben opgeroepen om een aanslag te plegen op het stadion.

		 • 2017 is opnieuw een topjaar voor de Domkerk in Utrecht. Zo’n 420.000 mensen bezochten dit jaar de kerk. Dat
zijn er 35.000 meer dan vorig jaar.

28-12 • De brandweer moet vanavond tussen 21.30 uur en 21.50 uur drie keer uitrukken voor een autobrand. Dit keer
was het raak in de Detmoldstraat in Tolsteeg, de Rooseveltlaan in Kanaleneiland en de Nijeveldsingel in
Hoograven.

29-12 • De opvanglocatie voor vrouwen op de Maliebaan sluit haar deuren. De voorzieningen van de organisatie
Moviera gaan tijdelijk naar andere plekken in de stad. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor de lange

termijn. Sinds 1986 werden er op de Maliebaan bijna 10.000 vrouwen opgevangen die slachtoffer waren van
huiselijk geweld.

groter, in 2040 wonen er 56.625 mensen. De wijk Zuidwest volgt op de voet met een toename van 48 procent

30-12 • De brandweer blust vanavond een autobrand in de wijk Kanaleneiland. Met deze laatste autobrand komt het

		 • Museum Catharijneconvent in Utrecht haalt dit jaar 150.000 bezoekers, een record. Maria was de grootste pre-

31-12 • Aan het eind van het jaar denken we terug aan de mensen die niet meer bij ons zijn. In de provincie Utrecht over-

tot 55.852 inwoners.

sentatie in Museum Catharijneconvent ooit en met 80.000 belangstellenden een regelrechte hit. De huidige
expositie over Luther is nog tot 28 januari 2018 te bezoeken. Van 23 februari tot en met 3 juni houdt

Catharijneconvent samen met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag de tentoonstelling Magische miniaturen,
die uit zeventien collecties komen en wegens kwetsbaarheid zelden worden geëxposeerd.

21-12 • De weg is vrij voor een veelbesproken bijstandsexperiment in de gemeente Utrecht. Ontvangers van een uitke-

ring krijgen hierbij met veel minder regels te maken. De gemeenteraad stemde vandaag in met een technische

aantal incidenten op 20 sinds Eerste Kerstdag.

lijden gemiddeld zo’n 800 mensen per maand. In dit overzicht een aantal van hen die het nieuws haalden.

			FEBRUARI

16		Dick Bruna - Tekenaar die vooral bekend werd van Nijntje.

			MAART

28		Theo Aalbers - van 1984 tot 1993 voorzitter van betaaldvoetbalclub FC Utrecht.

aanpassing zodat het experiment kan worden uitgevoerd. Utrecht gaat een proef doen met verschillende groe-

			MEI

Everhardt onderzoeken wat het effect is als mensen meer regie krijgen en zelf plannen kunnen maken om

			JUNI

pen die een uitkering krijgen. Voor elke groep gelden andere regels. Met het experiment wil wethouder Victor

betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden. Ook wordt gekeken naar het effect op de gezondheid, op eventuele
schulden en of mensen tevreden zijn met de eigen situatie.

		 • De PvdA en VVD in Utrecht willen dat er in Overvecht geëxperimenteerd gaat worden met stadsmariniers. Een
stadsmarinier is een superambtenaar die speciaal is aangesteld door de gemeente om hardnekkige veiligheidsproblemen op te lossen. De stadsmarinier mag zelfstandig beslissingen nemen.

		 • Kasteel de Haar in Utrecht heeft nog nooit zoveel bezoekers ontvangen als dit jaar. Het bezoek aan de toeristische attractie steeg dit jaar tot nu toe met 12 procent ten opzichte van 2016. Het totaalaantal bezoekers aan het

kasteel en het omliggende park zal vermoedelijk uitkomen op 275.000. In het kasteel zelf kwamen dit jaar
140.000 mensen. Het record van 2016 ligt op 125.000 bezoekjes.

		• De gemeente Utrecht wil op de plek in Leidsche Rijn Centrum waar voorheen de 262 meter hoge Belle van

Zuylen toren zou komen alsnog hoogbouw realiseren. Vanaf het 1e kwartaal van 2018 wordt een selectieproce-

dure gestart voor projectontwikkelaars met een plan voor hoogbouw tussen The Wall en het St. Antonius
Ziekenhuis die tot maximaal 140 meter reikt.

22-12 • De Universiteit Utrecht heeft de sollicitatiecommissie voor een nieuwe rector aangepast na een storm van kri-

17		Annie Brouwer-Korf - Ze was burgemeester van Utrecht van 1999 tot 2008.
23		Tonny van der Linden - DOS-legende. oud-voetballer van deze Utrechtse club, die ook uitkwam voor
Elinkwijk en 24 interlands voor Oranje speelde.

			AUGUSTUS

22		Hans Brouwer - de echtgenoot van Annie Brouwer, de voormalige burgemeester van Utrecht. Zij stierf
drie maanden geleden.

30		Shawn Sotong - Utrechtse voetballer (20) overlijdt na hartstilstand tijdens wedstrijd in Nieuwegein.

			SEPTEMBER

19		Hetty Dankerlui - 26 jaar trouwe supporter van FC Utrecht en een vaste gast in het stadion, op rij 2 van
vak X.

			OKTOBER

27		Hans Kraay senior - De oud-voetballer, trainer en Utrechter. Hij speelde bij het kampioenselftal van DOS
in 1958 en was tevens achtvoudig international.

29		Jan Willem Koeleman - Utrechtse advocaat (onder meer de nabestaanden bij van de vliegramp in Faro).
29		Kees Pot - Voormalig Utrechtse wethouder.

tiek op de eenzijdige samenstelling van de commissie. Die bestond aanvankelijk uit zes overwegend oudere

			NOVEMBER

28
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heren en één jonge vrouw. Daar zijn nu toch twee extra vrouwen aan toegevoegd.
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11		Barry de Vos - vooral bekend als voorzitter van Tivoli Oudegracht en Tivoli De Helling.
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