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1-1 • In 2017 is het aantal Utrechters gegroeid met 4931. De sterke groei komt vooral door de jonge bevolking die de
stad rijk is, waardoor er meer mensen geboren worden.

2-1 • De burgemeester Jan van Zanen houdt vanavond in het Spoorwegmuseum zijn eerste toespraak na zijn operatie begin november. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente vergeleek hij de stad met een levend
wezen, met een lichaam dat we moeten koesteren en waar we goed voor moeten zorgen.

		 • Nog nooit bezochten zo veel mensen het Spoorwegmuseum als in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het museum.
De teller voor 2017 kwam uit op 444.000 bezoekers.

3-1 • De eerste storm van het jaar heeft vannacht veel impact gehad. Er werden extreme windstoten in Utrecht
gemeten, met een snelheid van 122 km per uur. De piek van de storm zal tussen 12:00 en 15:00 plaatsvinden. Het
KNMI heeft code geel afgegeven tot vanavond 18.00 uur.

4-1 • Vanmorgen wordt de nieuwe looproute tussen Utrecht Centraal en de Moreelsebrug geopend. Wethouder

Victor Everhardt verricht de officiële opening. De nieuwe route loopt vanaf de uitgang van Utrecht Centraal aan
de Jaarbeurskant en het Beatrixgebouw richting de Moreelsebrug en Rabobank.

19-1 • Wethouder Paulus Jansen staat positief tegenover de verkoop van monumenten van Stadsherstel Midden

Nederland en lijkt een meerderheid van de raad mee te krijgen. Er worden tientallen monumentale panden in
Utrecht voor verkoop aangeboden, waarvan een gedeelte sociale huur is.

21-1 • Er komt een nieuwe horecazaak in het pand waar nu Broers zit. Nu laten initiatiefnemers Wes Schreutelkamp
en Joost Bergsteijn weten wat er komt: The Streetfood Club. Vandaag is de laatste dag voor Broers. In maart
2018 opent daar het nieuwe concept.

22-1 • De nieuwe eigenaar van het bekende Concordia-gebouw aan Oudenoord, ontwikkelaar BPD, gaat het komende

jaar de plannen voor het pand verder uitwerken. Wel laat de ontwikkelaar weten dat ze denken aan een mix van
wonen en horeca.

		 • Het prijswinnende ontwerp van het Universiteitsmuseum gaat ten onder aan zijn eigen succes. Het museum is

in zijn huidige vorm gebouwd met de ambitie 25.000 bezoekers per jaar te trekken, maar vorig jaar kwamen er
75.000 mensen op af. Het plan is vanaf maart 2018 het museum twee jaar te sluiten voor een grondige verbou-

wing. De unieke gevel gaat dan volgens de huidige plannen ook gesloopt worden. Daar is niet iedereen blij mee.

5-1 • Buurtbewoners van de toekomstige methadonlocatie op de Wittevrouwenkade hebben deze week uit protest

24-1 • Op de plek van het voormalige belastingkantoor aan de Gerbrandystraat in Utrecht komen 487 woningen.

deling of het afhalen van de pijnstiller methadon. Bewoners zijn daar niet blij mee, mede omdat er in de omge-

huurappartementen (waarvan 233 middenhuur) bouwen. De sloop van het huidige gebouw moet dit jaar

spandoeken opgehangen. Ze vrezen voor overlast. Verslaafden kunnen er vanaf maart terecht voor een behanving nu al een opvang voor verslaafden, een jongerenopvang en een zogenoemde wietboot is.

6-1 • Een Volkswagen brandt vanmorgen uit op de Spaaklaan in de wijk Kanaleneiland. De politie sluit brandstichting

niet uit. Rond de feestdagen gingen er in Utrecht tientallen auto’s in vlammen op. Met name in de wijken
Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht was het vaak raak.

Ontwikkelaar Koopmans wil 200 zelfstandige studentenwoningen in het sociale segment en 287 vrije sector
starten.

		 • De steiger om de lantaarn van de Domtoren in Utrecht weegt in totaal 105.000 kilo. Dat laat de beheerder van
de toren weten. In totaal is er 11,5 kilometer aan buis gebruikt, 8,8 kilometer steigerdelen en 8600
koppelingen.

8-1 • Een groep Utrechters protesteert tegen de grondige verbouwing van het Universiteitsmuseum aan de Lange

29-1 • Wethouder Paulus Jansen (wonen) geeft het startsein voor de transformatie van de voormalige Hogeschool

9-1 • De ULU-moskee in Utrecht vindt de uitspraken die de Utrechtse PVV-lijsttrekker Van Deún gisteren deed bij

		 • Tientallen journalisten, ondernemers, raadsleden, wethouders en burgemeester Wen-Je Ko van miljoenenstad

Nieuwstraat. Het gebouw krijgt veel meer bezoekers dan verwacht en moet daarom op de schop.

Bingo FM ‘ingrijpend en zorgwekkend’. Van Deún zei dat hij de moskee in Lombok ‘bij wijze van spreken het
liefst ziet afbranden’.

		 • Er wordt een schaatsbaan geopend op station Utrecht Centraal. De baan is onderdeel van de pop-upwinkel van
Sportlife.

		 • Een leegstaand kantoorpand, waar voorheen het UWV gevestigd was, aan ’t Goylaan wordt getransformeerd
tot 39 woningen. De bouw gaat naar verwachting in september beginnen.

10-1 • Het Fentener van Vlissingenhuis, in 1951 door de laatste bewoner aan de gemeente geschonken voor culturele

doeleinden, komt weer in handen van de ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. Hun investeringsmaatschappij Boron heeft een vergunning gekregen om er zes appartementen van te maken.

11-1 • Het gebouw ‘Jan van Foreest’ is herbestemd naar appartementen. Het ligt in de Dichterswijk aan het spoor,
direct achter de Rabotoren aan de Croeselaan en vlakbij de Moreelsebrug. Bij het transformeren van kantoor
naar appartementen is de originele constructie zoveel mogelijk behouden.

		 • Onderzoekers aan de Universiteit Utrecht hebben de oudste fossiele overblijfselen van motten en vlinders ontdekt. De fossiele resten zijn ruim 70 miljoen jaar ouder dan de oudste fossielen van bloeiende planten.

12-1 • Het Hof van Cartesius, een creatieve en circulaire broedplaats aan de Vlampijpstraat, opent feestelijk de deuren.
Na een lang traject met investeerders en gemeente en een succesvolle crowdfunding hebben de initiatiefnemers begin 2017 groen licht gekregen voor het bouwtraject. De initiatiefnemers spreken van een bijzonder

bouwtraject. ‘Negentig procent van de materialen, van constructie tot interieur, is eerder gebruikt. Wethouder
Jeroen Kreijkamp opent vandaag Het Hof van Cartesius.

Utrecht aan Nijnenoord 1 naar 192 vrijesector huurappartementen.

Taipei brengen een bezoek aan de gemeente Utrecht om te kijken hoe wij hier omgaan met stedelijke ontwikkeling. Vanochtend kijken de bezoekers hun ogen uit over het stationsgebied vanaf de 21e verdieping van het
stadskantoor, alwaar burgemeester Jan van Zanen vertelt over de stad.

		• Wethouder Kees Geldof geeft het startschot voor de sloop van de huidige loodsen op de zogenoemde NPDstrook in Overvecht. Het langgerekte gebied tussen de Brailledreef en het parkeerterrein nabij het winkelcentrum wordt gereedgemaakt voor nieuwbouw. Er komen ruim 900 woningen.

30-1 • In een jaar tijd heeft het initiatief Straatpoëzie van de Universiteit Utrecht 1.729 gedichten verzameld. Het project heeft als doel om een inventarisatie te maken van alle poëzie in de openbare ruimte van Nederland en
Vlaanderen.

		 • De fietsenstalling Hoog Catharijne, op Stationsplein 69, gaat sluiten. Morgen moeten alle fietsen weg zijn want
de ingang wordt geblokkeerd door bouwwerkzaamheden aan het Stationsplein.

31-1 • Op station Utrecht Centraal loopt vanavond een demonstratie uit de hand. Volgens de politie gaat het om een
actie van zo’n zeventig Koerden en komt het tot een confrontatie vanwege een onverwachte tegendemonstra-

tie van ongeveer veertig Turken. De Koerden worden in het station gehouden, terwijl de politie de andere groep
buiten de deur probeert te houden. De Koerden demonstreren tegen het Turkse militaire ingrijpen in de
Syrische regio Afrin.

		 • Er wordt een petitie met ruim 560 handtekeningen overhandigd aan de gemeente Utrecht en aan het bestuur

van de Universiteit Utrecht waarmee wordt opgeroepen om het huidige ontwerp van het Universiteitsmuseum
te behouden. Het museum wil vanaf maart twee jaar dichtgaan om het museum volledig te verbouwen.

		• Vandaag kunnen vrouwen voor het eerst bevallen in het nieuwe geboortecentrum van het St. Antonius

		• Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen die tips hebben over de autobranden. Al eerder

13-1 • Weer zijn er drie auto’s uitgebrand in Kanaleneiland en Zuilen. Al jaren is er niemand veroordeeld voor auto-

		 • De Uithof-tramlijn wordt pas in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. In december van dat

15-1 • Het Centraal Museum heeft een bijzondere aankoop gedaan: een verbrand meubelstuk. Het gaat om het

miljoen euro extra nodig. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen euro bij. Het resterende bedrag van 59 mil-

Ziekenhuis in Leidsche Rijn.

branden in Utrecht. De afgelopen vijf jaar waren er in de stad Utrecht 588 autobranden.

‘Ellingbuffet’ van Rietveld dat door kunstenaar Maarten Baas verbrand en bewerkt werd. Het museum gaat het
werk vanaf vandaag tonen tijdens de voorstelling ‘Bye Bye de Stijl’.
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Oud • Utrecht

maakte het Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht bekend dat de gouden tip 20.000 euro oplevert.

jaar gaat de lijn volledig in exploitatie. Het project is daarmee met ruim een jaar vertraagd. In totaal is er 84
joen euro is voor rekening van de provincie Utrecht. Hiervan is al 30 miljoen euro aangevraagd. Het totale
Uithoflijn-project gaat nu bijna een half miljard kosten.
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1-2 • De directeur-bestuurder, Peter Grooten, van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) neemt afscheid. Hij

was tien jaar lang directeur. * Er is geen instortingsgevaar in het Hijmans van den Berghgebouw op de Uithof.
De vloer in het pand van de faculteit geneeskunde van het UMC is veilig verklaard door deskundigen.

		 • Ondiep is vannacht weer het toneel van een autobrand. Rond 1:00 uur wordt daarvoor alarm geslagen op de
Joan Roëllstraat.

2-2 • De gemeente Utrecht gaat praten met de universiteit over de eventuele sloop van een deel van het
Universiteitsmuseum. Politici en omwonenden vinden het zonde dat het mooie pand aan de Lange Nieuwstraat
mogelijk verdwijnt.

		 • De provincie Utrecht is flink tekort geschoten bij de realisatie van de Uithoflijn. Dat blijkt uit een rapport dat de

gemeente Utrecht vanavond openbaar maakt. De gemeente Utrecht treft geen blaam, blijkt uit het rapport.
Volgens het onderzoeksbureau is de aanleg van de Uithoflijn een complex project, waarbij vooral de provincie
veel steken heeft laten vallen.

7-2 • Er is opnieuw een auto uitgebrand. De brandweer moest vannacht uitrukken naar de Landskroondreef in
Overvecht. De vlammen werden snel gedoofd, maar de binnenkant van de wagen brandde volledig uit.

9-2 • Inwoners van Overvecht zijn bezorgd over de kosten die zij mogelijk moeten betalen als ze straks geen gas meer
gebruiken. De gemeente wil dat hun buurt meedoet aan een proef waarbij de gasmeter op slot gaat. Het gaat

om het gebied tussen de Franciscusdreef, Karl Marxdreef, Einsteindreef en de Vechtdijk. Voor dit deel is gekozen
omdat er in de wijk gasleidingen liggen die uiterlijk in 2030 vervangen moeten zijn. De gemeente vindt het
zonde om er nieuwe leidingen te plaatsen als die straks toch niet meer gebruikt worden.

12-2 • Reaal Schadeverzekeringen in Utrecht is zijn boekje te buiten gegaan door in 2016 in een keer 232 verzekeringen
voor woonwagens te beëindigen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht gaat het om
discriminatie. Het besluit van Reaal leidde tot grote onrust bij woonwagenbewoners. Antidiscriminatiebureau
RADAR maakte de zaak vervolgens aanhangig. Het college spreekt in zijn advies nu van ‘een verboden onderscheid op grond van ras’.

		 • De Warmetruiendag is bij het Centraal Museum even ‘oudetruiendag’. Het museum heeft een van de kleurrijke

		 • Het pand aan de Europalaan in Kanaleneiland dat bekend staat als ‘De Drommedaris’ gaat plaatsmaken voor

Spekman staat bekend om zijn gebreide truien, die hij in zijn tijd als wethouder van Utrecht al vaak droeg. Het

fietsen. Momenteel doet het pand aan de woonboulevard dienst als bedrijfsverzamelgebouw. Het staat deels

truien van oud-wethouder Hans Spekman gekregen. Directeur Bart Rutten had Spekman om de trui gevraagd.
Centraal Museum verzamelt objecten die belangrijk zijn geweest in de historie van de stad. Jerry Goossens in

nieuwbouw. Er komt horeca (onder meer een hotel), kantoren/zalen en een parkeergelegenheid voor auto’s en
leeg omdat de kantoren niet meer voldoen aan de huidige eisen.

zijn column: ‘De trui die het Centraal Museum heeft verworven zal dan ook de geschiedenis ingaan als de lijk-

		 • Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn geeft de komende vier tot vijf jaar in totaal 185 miljoen euro uit,

4-2 • Het Jaarboek Oud-Utrecht 2017 wordt uitgereikt. Dat vraag waarop diverse auteurs antwoord geven is: Wat

Rabobank en de BNG Bank. Nog dit jaar vernieuwt het ziekenhuis één van de negen operatiekamers in Utrecht

wade van de sociaaldemocratie.’.

aten de inwoners van stad en provincie Utrecht in de afgelopen zevenduizend jaar?

5-2 • In het Stadskantoor in Utrecht is een prachtige maquette van de Domtoren en –kerk onthuld. Maquettebouwer
Gedo Voorn uit Vleuten is in opdracht van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk al jaren bezig
met het bouwen van het iconische gebouw op schaal 1:50.

		• Rozenverkoper en Polaroid-fotograaf Singh vertrekt naar zijn vaderland India om vermoedelijk nooit meer
terug te keren. Decennialang ging hij langs de kroegen in de stad. Zo groeide hij uit tot een fenomeen. Singh
sprak alleen Hindi. Hij is voor veel mensen een mysterie gebleven.

		• De Universiteit Utrecht gaat meewerken aan een de eerste drijvende zonnecentrale op zee. Zes Nederlandse

bedrijven en kennisinstellingen gaan dit de komende drie jaar ontwikkelen, bouwen en in gebruik nemen.
Hiermee moet het in de toekomst mogelijk worden om op plekken waar land schaars is, toch schone energie op
te wekken.

		 • Er zou een nieuwe fietsbrug moeten komen in Utrecht over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug, die de Anton

Geesinkbrug zou moeten gaan heten, moet industrieterrein Lage Weide verbinden met Zuilen en Overvecht.
Voorzitter van de industrievereniging, Floris de Gelder, maakt zich hard voor het plan.

6-2 • Ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het opknappen van het oude Tivoli-pand aan de Oudegracht kunnen
zich vanaf deze week melden bij de gemeente. Voor de zomer moet duidelijk zijn wie de nieuwe eigenaar wordt

van het 750 jaar oude middeleeuwse kloostercomplex. De gemeente stelt een aantal eisen aan de ontwikkelaar.
Zo moet die ervaring hebben met monumentale panden van voor 1945. Ook is het de bedoeling dat het gebouw
een ‘verbindende’ functie krijgt tussen het centrum en de zuidelijke binnenstad. Verder moet het ‘een bijdrage

onder meer aan verbouwingen en renovaties. Een deel van het geld, 75 miljoen euro, wordt verstrekt door de
en opent een Gezondheidshuis op het eigen terrein.

13-2 • De verbouwing van het oude postkantoor aan de Neude gaat van start. Vandaag is een hek geplaatst voor het
pand dat in de toekomst dienst gaat doen als bibliotheek.

		 • Koffiecafé Lewis staat niet langer toe dat klanten met een laptop in de zaak zitten. Café Lewis, dat in het centrum van Utrecht op de hoek van de Korte Elisabethstraat en Achter Clarenburg zit, is naar eigen zeggen het
eerste etablissement in de Domstad waar laptops verboden zijn.

		• De provincie en de stad Utrecht willen zich definitief kandidaat stellen voor de start van de Vuelta in 2020.
Samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda hebben ze een plan ingediend voor het huisvesten van de wielerronde. De gemeente en provincie Utrecht willen 4,2 miljoen euro uittrekken voor de start van

de Vuelta in 2020. De ploegenpresentatie en eerste etappe, een ploegentijdrit, moeten in Utrecht plaatsvinden,
gevolgd door twee etappes door Brabant.

		• Het Universiteitsmuseum wordt voorlopig niet gesloopt. De grootscheepse verbouwing wordt uitgesteld,
omdat er van diverse kanten protest klonk toen bekend werd dat het gebouw aan de Lange Nieuwstraat mogelijk plaats zou maken voor een moderner museumpand. De landelijke monumentenorganisatie Het
Cuypersgenootschap heeft een aanvraag voor een monumentenstatus ingediend. Zolang die procedure loopt
kan het Universiteitsmuseum niet verder met noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw.

		 • Het Museum van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg wil gaan verhuizen. De collectie wordt te groot voor

het huidige pand en museumhouder Wim van Scharenburg kijkt of het mogelijk is om naar een andere plek te
gaan.

leveren aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van dit deel van de binnenstad’. De binnentuin aan de achter-

14-2 • Onder grote belangstelling wordt het eerste deel van het Stationsplein in Utrecht geopend. Het plein tussen

		 • De restauratiewerkzaamheden aan de Domkerk in Utrecht verlopen voorspoedig. Aan de zuidkant is het werk

15-2 • De provincie Utrecht begint met het rooien van 650 zwakke of zieke bomen langs provinciale wegen. Ze vormen

kant van het gebouw moet toegankelijk blijven.

al klaar en door een financiële bijdrage kan meteen worden begonnen aan de andere kant van de kerk.

		• Inwoners van Rivierenwijk maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van zes bruggen over het

Merwedekanaal. Als het aan de gemeente ligt komen die er namelijk. De bruggen moeten de wijk en alle nieuw
te bouwen woningen beter bereikbaar maken. Dat betekent wel dat sommige woonboten verdwijnen, roeiers
er niet meer goed langs kunnen en ook de scheepvaart zou er hinder van ondervinden.

		 • De pinautomaten van de ING aan het Vredenburg zijn gesloten. Het contract met de eigenaar van het pand is

niet verlengd, meldt een woordvoerder van de bank. Eind vorig jaar sloten ook al de pinautomaten bij het voormalig postkantoor aan de Potterstraat.
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Oud • Utrecht

Utrecht Centraal en Hoog Catharijne wordt gekenmerkt door het bollendak.

een gevaar voor de verkeersveiligheid. De bomen kunnen volgens de provincie makkelijk omwaaien. Ook
bestaat het risico dat grote takken afbreken.

		• Bewoners in de omgeving van het Wilhelminapark maken zich zorgen over de komst van een crematorium.
Begraafplaats Sint Barbara wil uitbreiden met een crematiefaciliteit omdat er steeds minder wordt begraven.
Volgens omwonenden zorgt een crematorium voor luchtvervuiling en verkeersoverlast. ‘We zitten al in een
stuk waar de luchtkwaliteit niet denderend is.’. Het gaat om het gebied rond de Waterlinieweg en de Berekuil.

16-2 • Kringloopwinkel De Waarde is binnenkort verleden tijd. De winkel gaat sluiten omdat er een hotel komt in het

pand aan de Helling. Het vinden van een nieuwe locatie gaat moeizaam. Voor eigenaar Herman Punt is De
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Waarde meer dan alleen een kringloopwinkel. Er zijn meer dan vijftig vrijwilligers actief, onder wie ex-gevange-

‘Het is niet verstandig geweest dit thema te kiezen’, zegt directeur Frans Vreeke. Tegen het muziekcentrum is

		 • In de race om de exploitatie van de nieuwe prostitutiezone, zijn nog twee partijen overgebleven. Dat schrijft het

vicepremier Hugo de Jonge op het besluit van TivoliVredenburg om geen kinderfeesten met als thema cowboys

nen en mensen met een uitkering.

stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de gemeente zijn de twee partijen van plan om in

aangifte gedaan wegens racisme. ‘Laten we ook een beetje normaal blijven doen met elkaar.’ Zo reageerde
en indianen meer te houden.

totaal 128 werkruimten te realiseren, waarvan er zes specifiek zijn voor zzp’ers. Een van de partijen heeft zich

		 • Er komen bakfietsen te staan bij alle Utrechtse afvalscheidingsstations. De bakfietsen zijn bedoeld om het weg-

vorige prostitutiezone aan het Zandpad werd ruim vier jaar geleden gesloten na signalen over misstanden. De

24-2 • Er branden vijf bestelbussen uit op de Proostwetering in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De politie onder-

		 • Na elf jaar stopt het beeld- en literatuurfestival Utrecht over Utrecht. Elf jaar lang werd het festival georgani-

		 • Utrecht Centraal en de centrale hal van de Jaarbeurs worden korte tijd ontruimd na brand in toiletten. De politie

ingeschreven als eigenaar en exploitant, de andere partij als investeerder en verhuurder aan exploitanten. De
nieuwe locatie komt iets verderop.

seerd in het Louis Hartlooper Complex. Er komt wel een ander festival voor in de plaats – een festival voor

brengen van grofvuil ook mogelijk te maken voor bewoners zonder auto.
zoekt of de wagens in brand zijn gestoken.

gaat uit van brandstichting en vraagt of er getuigen zijn.

amateurs: LHC Open Doek.

25-2 • De omwonenden van de verlaten benzinepomp aan de Croeselaan zijn het wachten zat. Al tien jaar kijken ze uit

school aan de Van Lieflandlaan. Het nieuwbouwplan bestaat uit twintig verandawoningen, dertig parkeer-

26-2 • De garage achter het voormalige hoofdpostkantoor aan de Oudegracht wordt gesloopt. Aan de achterkant van

18-2 • Een kleine tweehonderd mensen demonstreren vanmiddag in het centrum tegen de uitzetting van Afghanen.

		• Met de kou die deze weken over Nederland is neergedaald laait de discussie over houtkachels weer op.

		• De realisatie start van het Van Lieflandpark. Het Van Lieflandpark komt op het voormalige sportveld bij de
plaatsen en een groene buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is.

De demonstranten, ondersteund door Amnesty International, vinden het onverantwoord om mensen terug te

sturen naar het land. ‘Het is op zijn best onverantwoordelijk en op zijn slechtst levensbedreigend om mensen
terug te sturen naar Afghanistan’, aldus Amnesty.

20-2 • De grootschalige woningbouw in de Merwedekanaalzone gaat gerealiseerd worden door onder meer de Britse

vastgoedinvesteerder Round Hill Capital. Samen met G&S Vastgoed en vastgoedontwikkelaar Boelens de

Gruyter gaan zij zes- tot tienduizend woningen neerzetten. In het gebied is nu nog een bedrijventerrein gevestigd. Het samenwerkingsverband rond Round Hill wordt de grootste investeerder in de nieuwe wijk en gaat
bijna 4,5 hectare bebouwen.

		• In de provincie Utrecht is gisteravond stevig gedebatteerd over de perikelen rond de Uithoflijn. Een brief van

tien wethouders was het onderwerp van gesprek, een conceptversie verschilt van de eindversie en zou niet door

alle wethouders vooraf gezien zijn. De Uithoflijn zou eigenlijk dit jaar in gebruik genomen moeten worden,
maar dit is uitgesteld tot eind volgend jaar. De extra kosten voor het project bedragen 84 miljoen euro.

		 • Het college in Utrecht wil dat alle centrum- en wijkstraten van de stad een snelheidslimiet krijgen van 30 kilo-

meter per uur. In een brief aan de gemeenteraad blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 600 straten moeten worden
aangepast. Een ruime schatting van de kosten komt uit op grofweg 150 tot 200 miljoen euro.

21-2 • Utrecht stelt een onderzoek in naar de bijstand in de stad. De komende dagen worden ruim 900 bijstandsge-

op het vervallen tankstation. Er zou een restaurant in komen, maar sinds september is er niets veranderd.
het oude postkantoor wordt een nieuwe gevel gebouwd, waarachter één of twee grote winkels komen.

Onderzoek van het RIVM in Bilthoven wijst uit dat de lucht aanzienlijk schoner wordt als we stoppen met het
verbranden van hout, maar een houtstookverbod gaat veel mensen te ver.

27-2 • De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Alkmaar scoren het hoogst op duurzaamheid, zo blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu. In deze studie onder de 42 grootste stedelijke gemeenten van Nederland
is gekeken hoe ze het doen op het gebied van energie, mobiliteit en afval.

		• Bij een overval in Kanaleneiland op een pakketbezorger wordt politiekleding buitgemaakt. De politie is bang
dat de kleding gebruikt wordt bij misdrijven.

28-2 • De Omar-al-Faroukmoskee in Overvecht stroomt vanmiddag vol voor een afscheidsgebed voor de verongelukte
Ayoub. De 16-jarige Utrechter kwam maandag om het leven bij een aanrijding in de wijk.

3-3 • Voor de vijfde dag zijn er nog problemen met de watervoorziening op Station Utrecht Centraal. Zo is er geen

koffie te krijgen en zijn de toiletten gesloten. De NS laat weten dat het probleem sinds 16:00 uur vanmiddag
wordt verholpen. Ook dit keer was de vorst de aanleiding van de problemen.

5-3 • De gemeente Utrecht verkoopt het Fentener van Vlissingenhuis aan de Maliebaan onderhands voor 1,9 miljoen

euro. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan TivoliVredenburg en is bedoeld om sponsortekorten bij
het muziekpaleis weg te werken. Dat heeft het college van Utrecht vandaag bekend gemaakt.

rechtigden geworven. Er zijn vier onderzoeksgroepen die een uitkering krijgen. Voor elke groep gelden andere

7-3 • Wethouder Kees Geldrof (gemeente Utrecht), gedeputeerde Mariëtte Pennarts (provincie Utrecht) en wethou-

regie krijgen en zelf plannen kunnen maken om betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden. Ook wordt gekeken

		• Dertien voormalige prostitutiepanden in de Hardebollenstraat worden verkocht voor bijna 4,3 miljoen euro.

regels. Met het experiment wil wethouder Victor Everhardt onderzoeken wat het effect is als mensen meer
naar het effect op de gezondheid, op eventuele schulden en of mensen tevreden zijn met de eigen situatie.

		 • Het aantal signalen van radicalisering in Utrecht is vorig jaar toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
Dat staat in het Veiligheidsbeeld 2017 van de gemeente.

22-2 • Leerlingen van basisschool Wijzer aan de Vecht in het Utrechtse Zuilen hebben het gehad met rokende ouders.
Groep acht heeft daarom een rookvrije zone ontworpen bij het hek rond de school. Vanmiddag is de feestelijke
opening.

23-2 • In de Zadelstraat opent officieel de Pindakaaswinkel. In de zaak worden verschillende soorten smaken pindakaas verkocht. Hoe lang de winkel er precies zit is niet bekend, want het gaat om een pop-up.

		 • De Stadsbaantunnel in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn gaat vanavond om 20:00 uur dicht voor verkeer.
Ook morgen is de tunnel de hele dag nog afgesloten. Reden van de geplande afsluiting is een aanpassing aan
de hard- en software in de tunnel.

der Erika Spil (gemeente Bunnik) nemen het nieuwe Bunkerpad in Bunnik in gebruik.

Dat is ook het minimumbod dat is vastgesteld bij de openbare inschrijving. De gemeente kocht de panden in
2016 voor 5,9 miljoen euro en lijdt dus een verlies van 1,6 miljoen euro.

8-3 • Twee slibsilo’s maken een tocht door Utrecht. Ze worden gebracht naar de rioolwaterzuivering tussen de

Brailledreef en het Zandpad. Daar laat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuwe rioolwaterzuivering bouwen. Die nieuwe installatie kan meer rioolwater zuiveren, verbruikt minder energie, verspreidt

minder geur en maakt het water schoner, volgens het Hoogheemraadschap. Eén silo is ruim 12 meter hoog,
heeft een diameter van 7 meter en weegt bijna 40 ton.

9-3 • Er komen nieuwe regels voor horeca in Utrecht. Een eerder plan voor versoepeling van de regels werd aangepast door de wethouder Jeroen Kreijkamp van Economie na kritiek van bewoners en politici. In een aangepaste

vorm is de horecanota nu wel aangenomen door de gemeenteraad. Geen uitbreiding horeca in de binnenstad;
wel meer mogelijk in de wijken.

		• De petitie om de toegang tot het Henschotermeer gratis te houden, is in drie dagen tijd door ruim 5.400

10-3 • Wim Oostveen (64) overlijdt in de nacht van 10 op 11 maart aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was

		 • TivoliVredenburg houdt geen kinderfeesten meer met als thema cowboys en indianen. Een feest in juni vorig

		 • Wethouder Kees Geldof en Sandra Helmus, projectleider van de Maag Lever Darm Stichting, openen in het park

mensen getekend.

jaar dat eenmalig het thema het Wilde Westen had heeft tot veel gedoe geleid en dat betreurt het poppodium.
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medeoprichter van Stadsbelang Utrecht en in de periode 2014 – 2016 raadslid in de gemeenteraad Utrecht.

De Voorveldse Polder een nieuwe openbare toiletunit. De wc’s kunnen zowel staand als zittend gebruikt worden.
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		• De brandweer moet in de avond en nacht van zaterdag op zondag twee keer uitrukken voor een brandend

		 • De bouw van het grote Amrath-hotel aan het Jaarbeursplein met zo’n 250 kamers en daarboven nog 317 wonin-

voertuig. Eerst is het raak in Hoograven en even later in Kanaleneiland.

		 • Vijfduizend badeendjes worden vanmiddag in de gracht gekieperd. Daar strijden ze voor de titel ‘snelste badeendje van Utrecht’. De ludieke actie wordt georganiseerd door studenten om geld in te zamelen voor het

goede doel. De race is onderdeel van de Utrechtse Ragweek. Rag staat voor Raise and Give en het is een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij studenten zich inzetten voor verschillende goede doelen.

14-3 •Het monument aan de Johan van Oldenbarneveltlaan met 1.239 namen van Joodse slachtoffers uit Utrecht van de

Tweede Wereldoorlog krijgt extra informatie. Er wordt een steen geplaatst met de tekst ‘Over Joodse slachtoffers in Utrecht worden soms nieuwe feiten bekend’.

		 • Werftheater Utrecht viert 40-jarig jubileum

		 • Utrecht heeft een landelijke primeur: op een parkeerplaats van de Jaarbeurs is vandaag een grote Tesla-batterij
geplaatst. Dat is volgens de initiatiefnemers een onmisbare schakel in de energievoorziening van het
stationsgebied.

		 • Prinses Beatrix plant een Koningslinde in het Griftpark in Utrecht. De boom is aangeboden door de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, een netwerk van religies en levensbeschouwingen in Nederland.

		 • Diana Monissen (Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum) en Kees Geldof (wet-

gen kan gaan beginnen. Wethouder Everhardt tekent de laatste overeenkomst met de eigenaren van de hotelketen. In 2021 moet het gebouw klaar zijn.

		• De herinrichting van de Croeselaan, tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg, gaat beginnen. De veel
gebruikte straat bij het station Utrecht Centraal en de Jaarbeurs wordt een 30 km-zone met veel groen.

20-3 • De rechtbank heeft de organisator van Foodtruck Festival Maximaal Genieten in Utrecht failliet verklaard. Het

vierdaags evenement in Leidsche Rijn heeft tienduizenden euro’s schuld bij zo’n twintig foodtruck-eigenaren.
Een van de crediteuren heeft het faillissement aangevraagd.

		 • Professor doctor Henk Kummeling is benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij volgt Bert
van der Zwaan op, die met emeritaat gaat.

21-3 • Rami Ismail uit Utrecht ontvangt vanavond in San Francisco de Ambassador Award, een belangrijke prijs van de
game industrie. De 29-jarige gameontwikkelaar krijgt de prijs omdat hij al jaren de wereld overvliegt om
mensen in ontwikkelingslanden te helpen bij het maken van games.

		 • Gemeenteraadsverkiezingen. Utrecht zet vandaag drie mobiele stembureaus in. ‘Om de 2,5 uur rijden de busjes
naar een andere plek. Ik hoop dat nog meer Utrechters dan de vorige keer komen stemmen’, aldus burgemeester Jan van Zanen.

houder Erfgoed en Monumenten) onthullen een aantal vondsten die bij de opgravingen tevoorschijn zijn geko-

22-3 • Utrechters ontvangen een e-mail van Burgernet met een oproep om daders van autobranden aan te geven bij

Maxima Centrum wordt gebouwd. Bij het onderzoek zijn sporen van menselijke activiteit gevonden die zelfs

gemeente en politie, zijn de daders nog altijd niet gepakt. De politie hoopt daarom dat mensen die meer infor-

men. Archeoloog Linda Dielemans zat wekenlang met haar handen in de grond op de plaats waar het Prinses
teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Volgens Kees Geldof zijn nooit eerder zulke

de politie. Eind vorig jaar gingen in Utrecht tientallen auto’s in vlammen op. Ondanks extra toezicht van de
matie hebben zich alsnog melden.

vondsten uit de oude steentijd (paleolithicum) in Utrecht gedaan: ‘Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven wel

		• In de Utrechtse wijk Oog in Al worden aan de Johan Wagenaarkade drie blokken duplexwoningen (tijdelijk

v. Chr-40 na Chr.). Met deze recente ontdekkingen begint het verhaal van Utrecht maar liefst 8.000 jaar eerder!’.

ningen aan het Amsterdam-Rijnkanaal maken plaats voor ongeveer 55 nieuwe sociale huurwoningen. Het is

prehistorische sporen gevonden, maar die waren uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) en de ijzertijd (800
		 • UPS opent vandaag het vernieuwde bezorg- en sorteercentrum op Lage Weide. De vestiging is nu de grootste
van het bedrijf in Nederland. Het centrum is 12.000 vierkante meter groot.

15-3 • De PvdA en GroenLinks in Utrecht willen verdere opheldering van het college over de verkoop en verbouwing van

Maliebaan 42. Bij de verkoop van het pand was er sprake van de bouw van appartementen in het gebouw. De
heer F.H. Fentener van Vlissingen schonk het pand in 1951 aan de gemeente Utrecht, met de last het huis ‘uitslui-

tend voor culturele of representatieve doeleinden te gebruiken en nimmer voor enig ander doel te bestemmen’.

		• Studenten houden een symbolische kampeeractie op het Janskerkhof om aandacht te vragen voor de in hun

gesplitste eengezinswoningen) gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De huidige twintig sociale huurwoeen project van woningbouwvereniging Mitros.

23-3 • Een meesterstuk van Catharijneconvent weer terug in museum dankzij fundraising. Het schilderij de Kruisiging

van Abraham Bloemaert uit 1629 dat lange tijd in depot stond vanwege de slechte staat waarin het verkeerde,
kan weer aan het publiek worden getoond.

24-3 • De vliegende auto die twee weken geleden werd gepresenteerd op de Autosalon van Genève, is dit weekend te
bewonderen tijdens een auto-evenement in The Wall in Utrecht. Het is een auto die ontwikkeld en geproduceerd is door het Nederlandse bedrijf Pal-V.

ogen beroerde Utrechtse woningmarkt.

25-3 • Vannacht worden er twee auto’s door brand verwoest, een derde wagen raakte licht beschadigd. De auto’s

offers in Syrië. Het is exact zeven jaar geleden dat in dat land de Opstand begon.

26-3 • Aan de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park moet snel iets gebeuren, anders komt de groei in gevaar.

		 • Tientallen betrokken Utrechters komen vanavond bijeen op het Domplein om stil te staan bij de geweldsslacht		• Met de opening van de eerste vestiging van Vapiano aan het nieuwe Stationsplein heeft de stad er ook een
mooi dakterras bij. De restaurantketen, gericht op Italiaanse gerechten, heeft nu tien locaties in Nederland. Het
nieuwe restaurant telt 531 zitplaatsen verdeeld over 1.300 vierkante meter met twee verdiepingen.

		 • Het nieuwe park De Groene Kop wordt geopend. Het gebied is gelegen tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, het

volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de twintigste eeuw aanwezig was.

16-3 • De gemeente Utrecht gaat de daken van de eigen bedrijfspanden aan de Tractieweg voorzien van 1.834 zonne-

staan geparkeerd aan de Livingstonelaan in Kanaleneiland.

Volgens directeur Jan Henk van der Velden moet er actie worden ondernomen nu bekend is dat de Uithoflijn
later gaat rijden dan gepland.

		 • De gemeente Utrecht gaat kijken of de luchtkwaliteit op de Graadt van Roggenweg zo snel mogelijk verbeterd

kan worden. Dat meldt het college in een brief aan de raad. Daar is toe besloten na gesprekken tussen verkeerswethouder Lot van Hooijdonk en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Deze straat is het enige knelpunt in

de gemeente dat nog niet voldoet aan de Europese grenswaarden, en moet worden aangepakt. Er is alleen nog
geen geld beschikbaar voor de plannen.

panelen, met een totaalvermogen van 532.000 Watt piekvermogen (Wp). De panelen worden geplaatst op de

27-3 • Het is vannacht weer raak in Utrecht. Voor de derde keer op rij gaat er een auto in brand. Deze keer betreft het

17-3 • De restauratie, conservering en digitalisering van het archief van het Domkapittel is afgerond. Hiermee is één

Hoograven. In de nacht van zondag op maandag gingen er op de Livingstonelaan in Kanaleneiland twee auto’s

voormalige opslagplaats voor strooizout, de werkplaatsen, de voertuigenstalling en de fietsenstalling.

van de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar middeleeuws Nederland online beschikbaar gekomen. De

een auto op de Aziëlaan in Kanaleneiland. Gisternacht stond er ook een auto in brand op de Wijnesteinlaan in
in vlammen op. Volgens de hulpdiensten zijn alle autobranden aangestoken.

handgeschreven boeken en oorkonden geven een inkijkje in het bestuur, de religie en het dagelijks leven in de

		• De bouw van het project Parkzijde in Leidsche Rijn begint. Het worden energieneutrale eengezinswoningen,

19-3 • In het nijntje museum in Utrecht worden vanmiddag de Rookvrije Generatie Awards uitgereikt. Die prijs is voor

28-3 • De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) schenkt een bijzondere boom aan de stad Utrecht. Wethouder

Middeleeuwen.

mensen die hun best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er een generatie opgroeit die zo min mogelijk
geconfronteerd wordt met roken. De hoop is dat roken vervolgens helemaal uitsterft.
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gebouwd door ontwikkelaar Hurks, in Hoge Weide aan de westkant van Leidsche Rijn.

Kees Geldof ontvangt de boom uit handen van Désirée Majoor, waarnemend voorzitter van het College en
Bestuur van HKU. Samen zullen zij de boom in de singelbocht planten.
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29-3 • Het aantal klachten van inwoners bij de gemeente Utrecht is in 2017 toegenomen. In 2016 werd er 1.360 keer
een klacht ingediend, in 2017 was dat 1.514 keer. Dat blijkt uit de klachtenrapportage 2017.

30-3 • Directeuren bioscoopconcern Pathé op non-actief. Algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin
Slutter van Pathé zijn met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Dat meldt vakblad Holland Film Nieuws.

		• Kringloopwinkel De Waarde vindt na een lange zoektocht toch nog een pand. Herman Punt, eigenaar van de
kringloopwinkel, vertelt naar de Amsterdamsestraatweg 346 te gaan.

		 • De gemeente Utrecht doet onderzoek naar een naamswijziging van de buurt ‘De Uithof’ naar ‘Utrecht Science
Park’. De stichting Utrecht Science Park heeft die naam al aan het gebied gegeven, maar de naamswijziging is
maar gedeeltelijk doorgezet.

8-4 • De slagbomen op de Vaartscherijnbrug staan vandaag urenlang naar beneden. Er worden verkeersregelaars
ingezet om de auto’s en fietsers veilig over de brug te leiden. De storing begint rond 17:00 uur en duurt tot
ongeveer 20:30 uur.

31-3 • De Bistro Chez Jacqueline in Wijk C gaat de deuren sluiten. Het bekende restaurant wordt verkocht en vanavond

10-4 • Tijdens werkzaamheden aan de kademuren bij de Kromme Nieuwegracht bij Paushuize ontstaat verzakking en

wordt tijd dat we stoppen.’ Burgemeester Jan van Zanen reikt de Domtoren in Goud aan Stien de Bruin, eigena-

den al op de hoogte van de risico’s en is aansprakelijk gesteld voor alle kosten. De kademuren en werven langs

is de laatste avond zijn. Mede-eigenaar Frans van Wieren zegt het erg jammer te vinden, maar vertelt: ‘Het

res van Bistro Chez Jacqueline. Ze krijgt de onderscheiding vanwege haar jarenlange verbintenis aan het restaurant en daarmee de stad. Het Utrechtse restaurant opende in 1974 aan de Mariaplaats en verhuisde vier jaar
later naar de huidige locatie aan Korte Koestraat.

		 • Han Marbus (78), al 60 jaar marktkoopman op onder andere de Vredenburgmarkt, kijkt vanochtend verrast op
als opeens de Burgemeester voor hem staat. ‘Mijn naam is Jan, ik ben van de gemeente en kom hier om u te
feliciteren met het 60-jarig jubileum.’

1-4 • Vandaag wordt de laatste keer Pasen gevierd in de Sint Gertrudiskerk in de Rivierenwijk in Utrecht. Na bijna

instortingsgevaar bij de tuinmuur en de poortwoningen bij Paushuize. De gemeente was voor de werkzaamhede Kromme Nieuwegracht worden hersteld. Voorafgaand aan deze werkzaamheden heeft de gemeente
Utrecht opdracht gegeven om de funderingen van Paushuize, poortwoningen, de tuinmuur en het koetshuis te
inspecteren. Uit deze inspectie bleek dat er een risico was voor de stabiliteit van de fundering als er in de buurt

gewerkt zou gaan worden. Er staan nu enorme steigers om het ‘uitbuiken’ van de funderingsmuur op te vangen.

11-4 • In Utrecht gaan kinderen van ouders met een hoog inkomen steeds vaker naar basisscholen waar ook andere
kinderen met rijke ouders zitten. Dat blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het
Onderwijs. In het rapport worden de ontwikkelingen in het onderwijs beschreven.

honderd jaar komt er een eind aan de diensten in de kerk. De kerk stond al op de nominatie om gesloten te

		 • De provincie en de gemeente Utrecht gaan niet ruziën over Paushuize. De gemeente voerde werkzaamheden

niet op orde was.

		• De zoektocht naar nieuwe huisvesting voor Filmtheater ’t Hoogt richt zich vanaf deze week volledig op het

worden maar dat proces is versneld nadat de brandweer eerder dit jaar constateerde dat de brandveiligheid
2-4 • De gemeente Utrecht organiseert deze week een grote schoonmaakactie in Kanaleneiland. De actie heet Frisse

uit aan de kademuur, daardoor staan een tuinmuur en de poortwoningen op instorten.

Werkspoorkwartier. De bioscoop zit nu nog in het centrum van Utrecht maar moet de panden daar verlaten.

Start en is een samenwerkingsproject met woningbouwverenigingen, scholen, organisaties in de wijk en

12-4 • In de Lange Elisabethstraat opent de eerste (tijdelijke) Vitens Waterwinkel geopend door tv-presentatrice en

4-4 • Op het Smakkelaarsveld bij station Utrecht Centraal is de nieuwe busbaan klaar. Vanaf vandaag rijden de

bron’ bewust maken van de waarde van kraanwater en iedereen oproepen te helpen om drinkwaterbronnen te

actieve wijkbewoners.

bussen via deze nieuwe baan door de binnenstad en verder.

		 • De Utrechtse brouwerij De Leckere wint de categorie pils van de Dutch Beer Challenge. Er werden 400 bieren
beoordeeld in diverse categorieën door ruim 40 biersommeliers.

5-4 • Het OM eist celstraffen tegen de vier mannen en twee vrouwen die vorig jaar de watertoren aan de
Amsterdamsestraatweg in Utrecht kraakten. Ze deden uit protest tegen het kraakverbod. De straffen die het
OM eist variëren van zestien dagen gevangenis onvoorwaardelijk tot tien dagen waarvan acht voorwaardelijk.

wereldreizigster Floortje Dessing. Drinkwaterbedrijf Vitens wil haar klanten met de campagne ‘Water uit Lokale
beschermen. In de pop-up-store kunnen bezoekers tegen kostprijs karaffen aanschaffen waar hun eigen unieke
bronverhaal op bedrukt is.

		• De restauratie van de Domtoren in Utrecht gaat 37,2 miljoen euro kosten en gaat vijf jaar duren. Volgens de
gemeente zijn hier alle kosten in meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten. Het
meeste werk vindt straks plaats in de lantaarn. Dit is het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Dit

gedeelte bevat veel cultuurhistorisch materiaal dat stamt uit de originele bouwtijd (1382), schrijft de gemeente.

		 • Een klein deel van het geheel vernieuwde Domplein moet nu alweer op de schop. Het gaat om de kasseien die

		• De gemeente Utrecht gaat bacteriën in het grondwater in het Griftpark onderzoeken. De bacteriën zorgen

Stoepen en wegen verdwenen, en maakten plaats voor ‘shared space’: alle gebruikers van het plein moeten de

en vuiloverslag. Deze maakten het tot een van de meest vervuilde plekken van Nederland. Een aantal jaren

het ingestorte deel van de Domkerk moeten verbeelden. Vorig jaar is het Domplein ingrijpend heringericht.
ruimte delen. Tegelijkertijd werd de geschiedenis van het Domplein afgebeeld in het plaveisel.

6-4 • Minister van Defensie Ank Bijleveld opent vanmiddag het Vredesbolwerk. Het pand aan het Lucasbolwerk moet

ervoor dat vervuilde grond sneller wordt afgebroken. In het Griftpark stonden tot de jaren zestig een gasfabriek
geleden werd een bacteriegroep in de grond ontdekt, die zich volledig heeft aangepast aan de vervuiling en de
schadelijke stoffen afbreekt.

dé basis worden voor Nederlandse initiatieven op het gebied van vrede, democratie en internationale rechts-

		 • Ruimteonderzoeksinstituut SRON krijgt de beschikking over 19,5 miljoen euro om een camera te ontwikkelen voor

Initiatiefnemer is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg vfonds. Volgens minister

		 • Sinds vanochtend kunnen zo’n 3.000 reizigers hun fiets ook kwijt in de nieuwe fietsenstalling De Knoop, gele-

eeuwse werken om Utrecht te verdedigen tegen ongewenste indringers. Ik vind het fraai dat juist op deze plek

		 • Jaarbeurs Utrecht heeft 2017 met een positief resultaat afgesloten door kostenbesparing en omzetstijging. Dat

		 • Erfpachters ontvangen een brief van de gemeente met een persoonlijk aanbod om hun erfpacht af te kopen. De

13-4 • Nijntje keert terug op de Mariaplaats in Utrecht. Het kunstwerk was vorig jaar beschadigd en uit voorzorg door

orde. Het Vredesbolwerk is gevestigd in een monumentaal pand uit 1873, schuin tegenover de Stadsschouwburg.
Bijleveld mag het pand met recht een ‘vredesbolwerk’ worden genoemd. ‘Het pand is één van de zestiendenu een ontmoetingsplek staat.’

bedragen liggen in de stad tussen de 10.000 en 200.000 euro. Hoe hoog de afkoopsom voor de erfpacht is, is
afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis.

		 • Een rotsblok dat in een baan om de zon draait krijgt de naam van Nederlander Roel Gathier. Gathier, die in 2016

op 63-jarige leeftijd overleed, was directeur van het instituut voor ruimteonderzoek SRON in Utrecht. De rots
‘Roelgathier’ zweeft tussen de planeten Mars en Jupiter, op ongeveer 380 miljoen kilometer van de zon.

		• De 160 meter lange brug tussen het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum is
vandaag feestelijk in gebruik genomen. De brug wordt straks gebruikt om zieke kinderen van het ene naar het
andere ziekenhuis over te brengen.
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een nieuwe Europese ruimtetelescoop. De röntgentelescoop van ESA wordt in 2030 de ruimte in geschoten.
gen aan de voet van de Moreelsebrug aan de Jaarbeurszijde.

meldt het bedrijf in het jaarverslag. De afgelopen jaren maakte Jaarbeurs verlies.

de gemeente weggehaald. Vooral toeristen vinden het leuk om op de foto te gaan met het beroemde konijn van
Dick Bruna, maar daarbij is er iets te hard getrokken aan haar oren. De gescheurde oren zijn gelijmd, verstevigd
en verbonden. Wethouder Kees Geldof zal het verband verwijderen.

		 • De binnenstad van Utrecht is het decor van de Nedal Utrecht Night Run. Het hardloopevenement is de eerste

zogenoemde Night Run in Utrecht. De start en finish zijn op het Domplein en het 8 kilometer lange parcours
gaat onder meer over de Neude, Ledig Erf en de grachten.

14-4 • De aanleg van het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht is begonnen. Dit najaar moet het vernieuwde plein met

daaronder een ondergrondse parkeergarage af zijn. Het Jaarbeursplein is vanaf Stationsplein west (de
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westelijke entree van Utrecht Centraal) via de trappen te bereiken. De hoop is dat het plein in de toekomst een
stuk levendiger wordt dan voorheen. Het plein wordt geschikt gemaakt voor grote manifestaties en evenementen, zo komt er een grote vijver in het nieuwe plein die afgedekt ook kan dienen als podium.

16-4 • Steeds meer mensen met een beperking of een chronische ziekte melden dat ze gediscrimineerd worden. Dat

schrijft het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht, in de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken die
vandaag verschijnt.

		• De treinen rijden voor het eerst over de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug werd in
november al op zijn huidige plek geïnstalleerd. Doel van de brug is om uiteindelijk vier sporen op het traject
tussen Utrecht en Woerden te kunnen inzetten.

		• Veertien bomen die aan de singel staan, op de plek waar straks het water moet stromen, worden deze week

		 • Per jaar worden er 700 kentekens van auto’s in Utrecht gestolen. Om hier iets aan te doen heeft de gemeente
Utrecht met vier autobedrijven een actie opgezet. Van mei tot en met december kunnen automobilisten hun
kenteken snel en eenvoudig laten vastzetten.

			Burgemeester Jan van Zanen geeft het startschot van de actie door een kentekenplaat vast te schroeven voor
het stadhuis.

25-4 • De gemeente haalt langs de gevel van de Mediamarkt op het Smakkelaarsveld 234 fietsen weg. De fietsen
stonden in de looproute van bezoekers tijdens Koningsdag en moesten ook weg door werkzaamheden. Eerder
was al bekend dat er geen fietsen meer mochten staan vanaf 26 april.

		 • RTV Utrecht bericht dat de gemeente alle meetgegevens van een project in de binnenstad heeft weggegooid.
Volgens de gemeente waren de gegevens niet betrouwbaar en daarom niet nuttig.

gekapt. Dit is nodig om het laatste deel van de Utrechtse singel in ere te herstellen.

26-4 • Het Amerikaanse Baskin-Robbins opent in Utrecht haar allereerste ijswinkel in Nederland. De eerste 100 klan-

hierin uitgebreid aan bod. In het boek van Evert van der Zouw en Daniel M. van Doorn worden veel geruchtma-

27-4 • Weer twee auto’s gaan in vlammen op. Dat gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens twee afzonder-

		 • Er wordt te hard gereden op de Maliesingel en Tolsteegsingel. Dit blijkt uit de data van 244.913 metingen die

		• Een fout die Utrecht maakt met de erfpachtregeling, kost de gemeente zo’n 30.000 euro. Verantwoordelijk

17-4 • Een misdaadboek ‘Crimineel Utrecht’ verschijnt. De schemerige wereld van de misdaad in onze regio komt
kende zaken tot in detail beschreven.

verricht zijn door de snelheiddisplays die er van 12 januari tot en met 24 februari hebben gestaan. Daarbij zijn
fietsers en brommers die harder rijden dan 15 km per uur meegerekend.

18-4 • De gemeente Utrecht stemt in met de verkoop van monumentale panden van Stadsherstel Midden-Nederland,
maar wel onder bepaalde voorwaarden. Met woningbouwvereniging Mitros is afgesproken dat de woningen

de komende tien jaar niet zonder toestemming van de gemeente mogen worden doorverkocht. Ook moet een
gedeelte in de middenhuur gaan vallen. Het gaat in totaal om 225 huurwoningen en 14 bedrijfsruimten.

		 • De omwonenden van de verlaten benzinepomp aan de Croeselaan kunnen aan de slag. Al tien jaar kijken ze uit

op het vervallen tankstation. Daar moet een restaurant komen dat ‘comfort- en soulfood’ gaat serveren. Ze
kunnen nu, na enige vertraging, de vergunningsprocedure in.

19-4 • Voor stadion Galgenwaard wordt een borstbeeld van Frans van Seumeren onthuld. De supporters van FC
Utrecht willen de grootaandeelhouder van de club hiermee bedanken.

		 • Het stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat gaat dicht voor een grondige renovatie. De vergaderingen van de

gemeenteraad gaan tijdelijk in het FNV-gebouw aan de Varrolaan in Rijnsweerd plaatsvinden. De renovatie
gaat in totaal 10,2 miljoen euro kosten, waarvan 1,2 miljoen wordt gereserveerd voor de tijdelijke locatie. De
ingang aan de Stadhuisbrug gaat ook weer gebruikt worden.

		 • De verbouwing van winkelcentrum De Gaard aan de Troosterlaan in Tuindorp-Oost start vandaag.

		 • In de discussie over de verbouwing van het Universiteitsmuseum komen de partijen vandaag weer tegenover
elkaar te staan. Vanmiddag is er een informatiebijeenkomst waarin de voor- en tegenstanders hun standpunten kracht bij mogen zetten om zo de gemeenteraad te informeren. Gaat de sloop en verbouwing van de kenmerkende gevel wel of niet gebeuren, krijgt het pand wel of niet de monumentenstatus?

20-4 • Het Utrechtse 2getthere gaat zelfrijdende shuttles leveren aan het vliegveld in Brussel. Na grote opdrachten in

ten tijdens de opening krijgen een jaar lang gratis ijs.
lijke autobranden in Kanaleneiland en Overvecht.

wethouder Kees Geldof beseft naar eigen zeggen dat hij het vertrouwen van de erfpachters moet terugwinnen.
De gemeente deed erfpachthouders onlangs een onjuist aanbod om hun erfpacht af te kopen.

		 • De aanleg van de tramlijn tussen station Utrecht Centraal en de Uithof lijkt opnieuw miljoenen duurder uit te
vallen. De risico’s op het overschrijden van het budget zouden enorm zijn. De Uithoflijn kampt met tegenvallers
en is onlangs nog met anderhalf jaar vertraagd, een kostenpost van 84 miljoen euro.

28-4 • Gelukkig dit weekend nog geen entree betalen voor het Henschotermeer. Het betalingssysteem van de nieuwe
exploitant werkt nog niet en dus mag iedereen gratis het terrein op. Het was de bedoeling dat er vanaf vandaag
betaald zou moeten worden voor de toegang.

30-4 • Op de Scharlakendreef in Overvecht raken in totaal vijf auto’s beschadigd bij twee afzonderlijke autobranden.
De politie gaat uit uit van brandstichting.

		 • In het Utrechtse Griftpark start een bodemonderzoek naar vervuiling. De grond daar is sterk verontreinigd door
de gasfabriek die er bijna 100 jaar stond. Bacteriën kunnen die grond ‘schoon-eten’, maar dat moet sneller.

3-5 • Het Openbaar Ministerie besluit de aanklacht van actiegroep De Grauwe Eeuw tegen TivoliVredenburg niet

verder op te pakken. De actiegroep maakte zich boos over een festival voor kinderen met als thema ‘cowboys
en indianen’.

		• In de zaak rond de autobrand tijdens de jaarwisseling in Overvecht: na maandagmiddig twee mannen te

hebben aangehouden heeft de politie nu ook twee vrouwen opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid
bij verzekeringsfraude.

8-5 • Het is de zoveelste tegenvaller voor de nieuwe prostitutiezone in Utrecht: de investeerder die aan de slag wilde
bij het Nieuwe Zandpad heeft zich teruggetrokken. Al eerder haakten andere potentiële bouwers af. Er is nu
niemand die aan de slag wil met het Nieuwe Zandpad.

Dubai en Singapore is dit weer een grote klant voor het innovatieve bedrijf.

9-5 • ‘Heeft u geen geld, dan mag u 1 maaltijd gratis uitzoeken.’ Een briefje met die tekst hangt achter het raam van

waar ooit Joden woonden die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd.

		 • Utrechters lijken tevreden over de stad waarin ze wonen. Dat meldt de gemeente, die vorig jaar opnieuw onder-

23-4 • In Oog in Al worden vanmiddag acht struikelstenen geplaatst. Dat zijn gedenktekens op de stoep voor huizen
		 • De gemeente Utrecht brengt voor Koningsnacht en Koningsdag een speciale app uit. Naast standaard bezoekersinformatie kan daarmee in noodgevallen push-berichten worden verstuurd aan het feestende publiek.

24-4 • Eén van de twee partijen die wil bouwen op het Nieuwe Zandpad in Utrecht, heeft zich teruggetrokken uit de

de winkel van Bader Dahhan in de Utrechtse wijk Lombok.

zoek deed. Maar de Utrechters maken zich ook zorgen over hun stadsie, zoals over de beschikbaarheid van

betaalbare woonruimte. Inwoners oordelen positief over de leefbaarheid van de stad. Ze waarderen met name
de diversiteit en de levendigheid die de stad brengt en ook het ‘dorpse’ karakter en de natuur in de buurt.

procedure. Dat heeft het college vandaag per brief laten weten aan de gemeenteraad. Het Nieuwe Zandpad

		 • De bouw van 79 sociale huurwoningen aan de Nijeveldsingel in Hoograven wordt gestart. De appartementen

maal 162 werkruimten voor prostituees. De gemeente was met twee marktpartijen in gesprek in een voor-

10-5 • Gas- en elektriciteitsnetbeheer Stedin gaat samenwerken met waterbedrijf Vitens. De twee hopen zo onder

		 • Meer files, ongelukken en huftergedrag. Dat zijn de belangrijkste klachten over de heringerichte ‘t Goylaan in

achter elkaar opengebroken wordt. Stedin en Vitens willen dat in de toekomst gaan voorkomen door beter

moet een plek worden waar sekswerkers zelfstandig en veilig hun beroep kunnen uitoefenen, met maxilopige gunning.

Utrecht. Anderhalf jaar na de oplevering is de verkeersader nog steeds regelmatig onderwerp van discussie
en frustratie.
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moeten in de zomer van 2019 klaar zijn.

meer de overlast voor omwonenden te beperken. Nu gebeurt het nog wel eens dat een straat twee keer
samen te werken.

		 • Anti-islambeweging Pegida wil tijdens de ramadan een speenvarken braden voor de Ulu-moskee.
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14-5 • De ondernemers rond de Neude zijn boos over het grote kunstwerk van het SPRING Performing Arts Festival dat

daar op maandag wordt opgebouwd. Met grote spaanplaten tot bijna 2 meter hoog is het hele plein zeker twee
weken aan het zicht onttrokken.

15-5 • Burgemeester Jan van Zanen geeft vanochtend om 08.30 uur het startsein voor de Lock me Up-actie van stichting Free a Girl in restaurant Camping Ganspoort. De eerste actievoerder, Heleen, verblijft 12 uur lang in een
klein hok om aandacht te vragen voor gedwongen kinderprostitutie in Azië.

16-5 • De feestelijke opening van Leidsche Rijn Centrum vindt plaats.

		 • Bewoners van de F.C. Dondersstraat steken een stokje voor de kap van vier Japanse notenbomen in hun straat.
De Ginkgo heeft mannelijke en vrouwelijke variant. ‘Van de vrouwelijke bomen kunnen de vruchten in het

		• Gezondheidscentrum Medimel in Utrecht mag van de Inspectie Gezondheidszorg voorlopig geen zorg meer
verlenen. De inspectie zag eerder deze maand dat de huisartsenzorg en de spoedzorg niet goed waren
geregeld.

		• In Castellum Hoge Woerd wordt vanmorgen een nieuwe wandel- en fietsroute geopend langs de Romeinse
Limes. De wandelroute is 275 kilometer lang, de fietsroute 200 kilometer.

24-5 • Het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan, in de Utrechtse wijk Oog in Al, moet de werkwijze van het

AZC in Overvecht overnemen. Jongeren en asielzoekers vormen via dit zogenaamde ‘plan Einstein’ samen een
gemeenschap. Het AZC in Overvecht sluit november dit jaar. Volgens de gemeente moet ‘goed onderzocht
worden wat haalbaar is’, omdat de locaties erg van elkaar verschillen.

najaar een beperkte periode stankoverlast geven’ schrijft wethouder Kees Geldof in een brief aan de gemeen-

		 • De opvang en zorg voor Utrechtse daklozen is ontoereikend. Dat concludeert de rekenkamer van Utrecht in een

versie kan transformeren naar een vrouwelijke variant en de gemeente ontving daardoor klachten over een

op terugval groot. Het lukt de gemeente niet om de complexe problemen van veel daklozen te herkennen. Het

teraad. ‘Om die reden planten we in de stad alleen de mannelijke variant van de Ginkgo.’ Maar de mannelijke
penetrante stank die ook in huizen goed te ruiken is. De gemeente wilde de bomen daarom weghalen.

		 • In de wijk Overvecht wordt vannacht een bedrijf aan de Arkansasdreef onder vuur genomen. Op dat moment is
er niemand in het gebouw aanwezig. Het incident gebeurt rond 02:00 uur bij een autobedrijf. Daarbij worden
meerdere schoten gelost, meldt een woordvoerder van de politie. De verdachte(n) zijn daarna gevlucht.

17-5 • De gemeente Utrecht presenteert vandaag vier mogelijke scenario’s voor energiewinning in de polders

Rijnenburg en Reijerscop. Vanavond is een discussie over de komst van windmolens in de polders, Deze discussie begint steeds feller te worden. De voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar.

		 • Zo’n twaalf uur na opening van Leidsche Rijn Centrum is er al een ramkraak in het gloednieuwe winkelcentrum.
		 • De glasbak bestaat 40 jaar!

		 • In Utrecht start vanmiddag een nieuwe landelijke campagne om jongeren op te roepen meer uit zichzelf hun

identiteitsbewijs te tonen. De campagne is een initiatief van het Trimbos-instituut en het ministerie van
Volksgezondheid.

		• Het kunstwerk op de Neude, waar eerder deze week kritiek op werd geuit door verschillende ondernemers,

vandaag verschenen rapport. Lang niet iedereen krijgt op tijd ondersteuning of de juiste hulp. Ook is het risico
gaat regelmatig fout bij de opname, waardoor ze andere hulp krijgen dan eigenlijk nodig is.

		 • Zeven bootcamp-clubs stellen gedragsregels op voor mensen die in groepjes buiten sporten. Bootcamp is een fit-

nessrage die de afgelopen tien jaar uit Amerika is overgekomen en ook in Utrechtse parken en straten populair is.

25-5 • Het Utrechts Landschap wil de komende vijf jaar het eigen natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500
hectare. Dat staat in het beleidsplan dat zij vandaag presenteert.

		 • De gemeente Utrecht heeft de barbecue van Pegida op het plein voor de ULU-moskee verboden. Wel mogen de
leden van Pegida die dag demonstreren, maar dan op het Westplein, iets verderop.

		• Het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders heeft het standbeeld van Jan van Nassau op het

Domplein aangewezen als gemeentelijk monument. Eerder werd al bekend dat het beeld toch op zijn huidige
plek blijft staan.

		 • Na een restauratietraject van bijna drie jaar wordt het monumentale Jongerius Kantoor in gebruik genomen.
Het pand wordt officieel geopend in het bijzijn van burgemeester Jan van Zanen en Frans van Seumeren, de
kleinzoon van Jan Jongerius.

wordt in gebruik genomen. Bezoekers kunnen nu via het bezoekerscentrum kijken hoe acteurs zogenaamd aan

		 • Aan de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein wordt aan een beeldentuin gewerkt. De kunst-

19-5 • De archeologische publieksdagen 19, 21 en 27 mei van Haarzicht gaan van start. Haarzicht, waar een een nieuwe

26-5 • In aanwezigheid van wethouder van de gemeente Utrecht, Kees Geldof, Gerhard Bolk (directeur AM) en Wim

het werk zijn op de fictieve bouwplaats.

woonwijk komt, ligt tussen Vleuten en Haarzuilens in. Er zijn intensieve bewoningssporen gevonden die vanaf
de bronstijd tot de middeleeuwen gaan.

			Haarzicht is weinig aangetast door het afgraven (‘afvletten’) van kleigrond ten behoeve van de dankpan- en

baksteenindustrie. Het betreft nederzettingen uit de IJzertijd (800 vC – begin van de jaartelling) en de Romeinse
tijd, vermoedelijk waren er één of twee boerderijen, die op steeds andere plaatsen in het landschap werden

werken komen in het midden van de groene strook. Er komen in 2018 in totaal acht verschillende beelden.

Bunnik (directeur Bunnik Projekten) is de realisatie van Haarzicht officieel gestart. Hiermee is de eerste gasloze
wijk in Utrecht een feit. In totaal worden er circa 500 energiezuinige woningen gerealiseerd. De wethouder
krijgt de sleutel van nieuwbouwwijk Haarzicht in Vleuten overhandigd door een uil. Volgens de Partij voor de

Dieren negeert hij daarmee het collegebeleid om roofvogel- en uilenshows geen ruimte meer te geven binnen
de gemeente Utrecht.

herbouwd. Ook in de Vroege Middeleeuwen (c. 500-800) bleek er in Haarzicht te zijn gewoond.

27-5 • Het is precies 200 jaar geleden dat Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) in Tilburg werd geboren. Ter ere

leverd. Nu, twintig jaar later, wordt dat op het gloednieuwe Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum gevierd.

29-5 • De Sint-Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat in de binnenstad van Utrecht gaat sluiten. Dit wordt

		 • In 1997 werd in Leidsche Rijn de eerste paal de grond ingeslagen en een jaar later werd de eerste woning opge21-5 • Vluchtelingen die hier naartoe komen zijn het vaak niet gewend om te fietsen. Om het ze alsnog te leren, én om

nieuwe mensen te leren kennen, is er het Utrechtse project ‘ga toch fietsen’. Vandaag gaan vijftien Nederlanders
en vijftien nieuwe landgenoten de 235 kilometer lange Elfstedentocht fietsen.

		 • Op twee plekken worden vannacht in totaal vier auto’s verwoest door brand.

22-5 • Wendy van Os ontvangt het eerste Anne Faber Stipendium, een beurs van 15.000 euro voor jonge talenten die de

daarvan wordt het standbeeld van de wereldberoemde oogarts op het Janskerkhof versierd.

bekendgemaakt door het parochiebestuur, net nu de kerk een maand zonder vaste pastoor zit. Kerkgangers zijn
geschokt door de aankondiging. Ze hebben sinds een aantal jaar tekorten van ruim vier ton per jaar. Gebouwen
en personeel zijn de grootste kostenposten.’ Het Bisdom onder leiding van kardinaal Wim Eijk heeft in een rap

tempo ook andere kerken in Utrecht gesloten onder andere de Sint-Willibrordkerk in de binnenstad, de SintJacobuskerk in Zuilen, de Sint-Dominicuskerk in Oog in Al en de Sint-Antoniuskerk in Lombok.

ambitie hebben om zakelijk leider te worden in de culturele sector. De omgebrachte Anne Faber had deze ambitie

		 • De woningprijzen in Utrecht zijn de afgelopen vijf jaar met 42 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van onaf-

		 • Archeologen zijn de komende weken bezig met onderzoek rondom de A27/A12 Ring Utrecht. Op enkele plekken

			Utrechters die geen huis kunnen betalen in de stad zoeken hun heil steeds vaker in omringende gemeenten.

ook. Wendy van Os (23) krijgt de beurs. Ze zet zich met haar Van Os Productions in op verschillende fronten.

langs het tracé in Utrecht en Houten komen speciale proefsleuven, zodat archeologen er gericht de bodem
kunnen onderzoeken.

23-5 • Bij de Jaarbeurs worden vanavond twintig elektrische auto’s tegelijk opgeladen op zonne-energie, terwijl de

zon al onder is. Met deze demonstratie worden twintig laadpunten, tweehonderd zonnepanelen en een grote
batterij bij de Jaarbeurs officieel in gebruik genomen.
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hankelijk technologiebedrijf Calcasa.

Hierdoor zijn de huizenprijzen ook daar met 30 procent gestegen.

		 • De eerste mozaïeksteen op het Vredenburgplein wordt gelegd. De komende maanden wordt er verder gewerkt
aan het plein, in totaal komen er bijna 500.000 graniettegels van over de hele wereld te liggen.

30-5 • De schoorsteen van het voormalige Ontspanningsgebouw van Werkspoor, gelegen aan de Vlampijpstraat zal in
oude staat hersteld worden. De eerste werkzaamheden vinden nu plaats.
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		 • De Voedseltuin Overvecht krijgt de Toegankelijkheidsprijs uitgereikt uit handen van wethouder Kees Diepeveen.
Het is de vierde keer dat de gemeente Utrecht deze prijs uitreikt. ‘De Voedseltuin zorgt ervoor dat iedereen zich

welkom voelt en heeft vanaf het begin rekening gehouden met mensen voor wie dit niet altijd gemakkelijk is.’

		• Aan het Vredenburg gaat SNCKBR open. Het restaurant serveert alleen veganistische maaltijden en heeft al
vestigingen in Amsterdam en Eindhoven. Eerder zat op deze locatie het Chinese restaurant Paradijs.

		 • ANWB-café en winkel in de Neudeflat gaan open voor publiek.

31-5 • De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen wint de Duidelijketaalprijs 2018. ‘Van Zanen spreekt helder en con-

creet, verlevendigt zijn verhaal met humor en voorbeelden en structureert zijn uitleg uitstekend. Een voorbeeld
voor andere burgemeesters’, aldus de jury die onderzoek deed in opdracht van het Taalcentrum-VU.

1-6 • Yvonne Ploum legt na zes jaar haar functie neer als directeur van Museum Oud Amelisweerd (MOA). ‘Het was

een inspannend en inspirerend project, maar het kostte ook veel energie. De rek was er een beetje uit en MOA
heeft de beste nodig, iemand die alle energie nog heeft.’.

2-6 • Sonnenborgh viert dat de grootste meteoriet in Nederland in Utrecht neerkwam. Het is op die dag namelijk 175
jaar geleden dat de steen genaamd ‘Utrecht’ insloeg.

		• Het Stadsinitiatief Rotsoord plaatst in het gebied een houten bankje als signaal tegen de verstening.
Tegelijkertijd wordt het pamflet ‘Rotsoord Groen!’ aan GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg overhandigd.

5-6 • Koningin Máxima opent het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Na de onthulling van een speciaal

plastiek door de koningin volgt een optreden van zangeres Maan, de Dj’s Sunnery James en Ryan Marciano en
het Kinderen voor Kinderen koor.

11-6 • De provincie Utrecht trekt de buidel voor de start van de Vuelta in 2020. Provinciale Staten stemde vandaag in

om daar 2,1 miljoen euro aan uit te geven. Daarmee lijkt één van de laatste stappen voor de komst van de
Spaanse wielerronde een feit.

		• Opnieuw ontdekt amateurhistoricus Jim Terlingen een fout op het Joods Monument aan de Johan van

Oldenbarneveltlaan. Oorlogsslachtoffer Albert Spanjer zou de oorlog volgens de gemeente niet hebben overleefd, maar uit onderzoek van Terlingen blijkt dat Spanjer pas in de jaren negentig stierf.

		 • De bekende wagens van Google Street View gaan met ondersteuning van de Universiteit Utrecht de luchtkwaliteit meten, om te beginnen in Kopenhagen. De universiteit is verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het project.

12-6 • De Domkerk in Utrecht krijgt 2,1 miljoen euro van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. De beheerders van
het middeleeuwse rijksmonument kunnen dat geld gebruiken voor restauratie en onderhoud. Buitenplaats
Over Holland in Nieuwersluis krijgt 148.400 euro van het rijk.

13-6 • Burgemeester Jan van Zanen onthult samen met architect Dirk Jan Postel de architectuurplaquette van het

Stadskantoor Utrecht. Vier jaar na de opening van het gebouw is een bordje opgehangen waarop staat wie
verantwoordelijk is voor het pand.

		 • Het eerste nieuwe gedeelte van het Jaarbeursplein is open voor voetgangers. Het plein wordt op dit moment
bestraat met Schots natuursteen in verschillende kleuren. De aanleg van het nieuwe Jaarbeursplein is in het

najaar klaar; tot die tijd wordt er steeds een groter stuk van het plein geopend. Onder de vlakte is een grote
parkeergarage gebouwd waar plek is voor zo’n 800 auto’s.

		 • Er is een grote muurschildering op de hoek van Bleekstraat en Catharijnesingel aangebracht ter ere van de opening

14-6 • De gemeente Utrecht gaat jong erfgoed in kaart brengen. Utrecht kent vele monumenten die de stad karakter

6-6 • Bij winkelcentrum De Gaard in de wijk Tuindorp-Oost staat een oranje praatpaal, die precies lijkt op de bekende

Utrechts Erfgoed, dat gebouwd is na 1970, ligt dat anders. Hier gaat verandering in komen op verzoek van CDA

van het Prinses Máxima Centrum. ‘De Strakke Hand’ bracht de schildering aan in opdracht van Utrecht Marketing.

ANWB-praatpalen langs de snelweg. Wie op de knop drukt krijgt echter geen ANWB-medewerker aan de lijn,
maar kunstenaar Paul Hohner. Met de praatpaal wil de kunstenaar in gesprek gaan met buurtbewoners. Hij
vraagt of ze zich fijn voelen in de wijk en of ze ergens tegenaan lopen. ‘Het leuke is dat de gemeente wel vaker

in contact probeert te komen met buurtbewoners, bijvoorbeeld door meet-ups te organiseren. Maar daar
komen dan toch veelal hoogopgeleide mensen, terwijl ik via deze praatpaal met iedereen in de wijk spreek: van
laag- tot hoogopgeleid en van jong tot oud.’

		• Het viaduct op de Cartesiusweg wordt verbreed en bij sloopwerkzaamheden verschuiven twee ondersteu-

en sfeer geven. De oude monumenten zijn duidelijk in kaart gebracht en worden beschermd, maar bij het Jong
en GroenLinks.

		 • Eén van de panden waar filmtheater ’t Hoogt in zit staat te koop. Het gaat om Slachtstraat 5. De begane grond
van het gebouw is in gebruik voor het theatercafé, de andere etages voor de bioscoop. De vraagprijs is 850.000
euro en het gebouw kan per 1 februari opgeleverd worden.

16-6 • De Nacht van de Vluchteling, een sponsorloop die dit jaar voor het eerst ook in Utrecht vertrekt, brengt ruim 1,6
miljoen euro op voor hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Burgemeester Jan van Zanen geeft in de
komende nacht om precies 00:00 uur het startsein in het Spoorwegmuseum.

ningspalen. Uit voorzorg is daarom de Cartesiusweg afgesloten voor al het verkeer.

17-6 • De SingelSwim gaat weer van start. In de grachten zwemmen deelnemers 1,2 kilometer of 2 kilometer om geld

Pijperlaan is volgens hen dermate gevaarlijk dat er onmiddellijk actie ondernomen moet worden. Er is een

20-6 • Utrecht heeft sinds vandaag eigen flessenwater. Met de overhandiging van de eerste fles Eau de Gracht aan

		 • De monumentale Cereol Silo in Oog in Al staat te koop. Het unieke gebouw kan na de verkoop getransformeerd

vermoeden uit de gracht, maar uit de kraan. ‘Utrecht heeft toch het lekkerste kraanwater van de wereld’, zei

		 • Bewoners van de Utrechtse wijk Oog in Al trekken aan de bel over de verkeerssituatie. Het verkeer rondom de
actiegroep opgericht.

worden naar een luxewoning of kantoorplekken.

in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte FSHD.

burgemeester Jan van Zanen, is het watermerk feestelijk gelanceerd. Het water komt niet, zoals de naam doet
burgemeester Jan van Zanen tijdens het proeven.

7-6 • Holland Casino Utrecht verhuist definitief naar een nieuwe locatie aan de Winthontlaan. De gemeenteraad

		 • De speciale Spoorwegmuseumkamer in de Stayokay aan de Neude wordt geopend. De vierpersoonskamer staat

		 • Het Sluiswachtershuis aan de Oude Vleutenseweg in Leidsche Rijn wordt herontwikkeld tot horeca. Momenteel

		• Er is een film van een promotiewedstrijd uit 1944 van de Utrechtse voetbalclub DOS opgedoken. De beelden

Sluiswachtershuis is een cultuurhistorisch gebouw in Leidsche Rijn, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, en eigen-

21-6 • Het NK polsstokhoogspringen is op het Domplein. De Domtoren staat centraal bij een van de onderdelen van

stemt in met de wijziging van het bestemmingsplan. Holland Casino mag nu op de nieuwe plek bouwen.

is het nog een woning, maar de gemeente zoekt een ondernemer die er horeca in wil beginnen. Het
dom van de gemeente.

8-6 • De Universiteit Utrecht gaat de universiteitsbibliotheken op sommige momenten alleen toegankelijk maken
voor haar eigen studenten. Dat meldt de universiteit na klachten over drukte in de bieb.

9-6 • Prinses Beatrix is eregast bij de officiële opening van de Buitenwegse Molen in Oud-Zuilen. De kleinste molen
van de provincie brandde twee jaar geleden af en is sinds vorig jaar gerestaureerd. Prinses Beatrix komt om de
Buitenwegse Molen te laten draaien. Ze is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen.

10-6 • Op twee plaatsen in de grachten zijn vandaag duikers te zien. Ze springen het water in van de Wittevrouwensingel,
ter hoogte van de Wittevrouwenbrug en de Maliesingel, bij het Spoorwegmuseum. Doel van de duikactie is om

te bekijken wat er onder water leeft in de gracht. Daarbij gaat het niet alleen om vissen, maar ook onder meer
mossels, slakken, kreeften, bloedzuigers en allerlei waterplanten.
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volledig in het teken van het spoor en het Spoorwegmuseum.

worden geschonken aan Het Utrechts Archief en zijn te zien vanaf 30 juni.

het NK atletiek dat plaats vindt in Utrecht. De aanloop van het polsstokhoogspringen wordt gedaan onder de
Domtoren door. Het Nederlands kampioenschap atletiek is tot en met 24 juni.

		 • De brandweer moet vanochtend uitrukken voor een brand in het monumentale fort Lunet I aan de Koningsweg.
Een medewerker van het fort waarschuwt de brandweer nadat ze bij aankomst ziet dat er rook uit het fort
komt. Het gebouw loopt roetschade door de brand.

22-6 • De kosten van de prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad vallen hoger uit dan eerder werd bericht. Het project,
dat al lange tijd ter discussie staat binnen de Utrechtse gemeenteraad, blijkt tot dusver al 4,4 miljoen euro te
kosten. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan in eerste instantie werd gemeld.

25-6 • De brandweer is massaal onderweg naar theehuis Rhijnauwen. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat het
restaurant is ontruimd en dat er brand is in de rieten kap van het gebouw.
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		• Rijkswaterstaat moet meer bomen kappen voor verbreding A27. Rijkswaterstaat wil het tracébesluit voor de
aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht uit 2016 aanpassen. Er moet een kleine versmalling van het
Merwedekanaal worden gemaakt en er moet meer groen worden verwijderd dan gedacht.

27-6 • Station Utrecht Overvecht heeft een gloednieuw stationsplein. Aan het stationsgebied werd het afgelopen half
jaar flink gesleuteld. Het plein wordt feestelijk geopend door wijkwethouder Kees Diepeveen.

		 • Bewoners van een flat aan de Van Brammendreef in Overvecht hebben tijdelijk geen water. Kamerverhuurder

SSH meldt dat het komt door de diefstal van koper. Woensdagochtend bleek dat een deel van waterleidingen,
die gemaakt zijn van koper, van de flat was gestolen. Huurders hebben daardoor al de gehele dag geen water.

		 • Zes straten in Utrecht worden deze zomer een zogeheten leefstraat. De Concordiastraat, Grasstraat, Kersstraat,
Noordeindestraat, Malakkastraat en Runstraat worden tijdelijk afgesloten voor het verkeer waarna bewoners
de straat anders kunnen gaan inrichten.

1-7 • Het stadhuis van Utrecht aan de Korte Minrebroederstraat gaat dicht voor een grondige renovatie, dit duurt tot
en met het voorjaar van 2019. Die gehele tijd is het gemeentehuis gesloten. De gemeente is er echter nog niet
over uit wat er moet gebeuren met het gebruik van de raadszaal.

		• Met de feestelijke doop van de gloednieuwe voetveer over de Kruisvaart wordt de wandelroute Ringpark

Dichterswijk compleet. Het vaartuig verbindt het parkje ter hoogte van de Da Costakade 99 met het groen aan
de overkant.

2-7 • Op de Maliebaan – waar de ANWB in 1883 werd opgericht – wordt de 135e verjaardag van de vereniging gevierd.

Directeur van de ANWB, Marga de Jager, overhandigt een exemplaar van het boek Het avontuur van de ANWB.
135 jaar onderweg aan de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk.

3-7 • PostNL vervangt in Utrecht dagelijks 20 ritten van dieselbestelauto’s door bezorging met elektrische bakfietsen

en kleine elektrische voertuigen. Met deze voertuigen bezorgt het bedrijf zakelijke post bij bedrijven en worden

		• De provincie Utrecht wil dat vmbo-scholen meer tijd en geld steken in kunst- en cultuurlessen op school.
Politieke partijen vinden dat de leerlingen daar door hun korte leertijd te weinig mee in aanraking komen.

		• Ad de Jong, oprichter van de ‘culturele broedplaats’ NUtrecht, heeft een boek geschreven om docenten te
helpen effectiever met probleemjongeren om te gaan. Deze week wordt zijn boek ‘Woef woef en nu je bek
houden’ gepresenteerd.

12-7 • Bij de spoortunnel onder station Utrecht Overvecht zijn twee grafittispuiters op heterdaad betrapt. De teamleider van de gemeentelijke dienst Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft via Twitter bericht over de
aanhouding.

		• De karakteristieke gele praatpalen die een jaar geleden zijn weggehaald langs de snelwegen, komen weer
terug. Ze worden onder meer omgebouwd tot laadpaal. In Utrecht wordt vanmorgen de eerste auto aangesloten op zo’n laadpraatpaal.

		 • Utrecht Centraal nog steeds grootste station van Nederland. Het station was ook in 2017 het grootste station
van Nederland. De NS meldt een stijging van 3 procent ten opzichte van 2016. Er waren vorig jaar op Utrecht
Centraal 186.000 in- en uitstappers per werkdag.

			Utrecht wordt gevolgd door Amsterdam Centraal met 184.000 in- en uitstappers. Amsterdam Centraal groeide
wel meer (6 procent) ten opzichte van een jaar eerder.

13-7 • Nu weten de huurders van monumenten in Utrecht en Amersfoort eindelijk wie de nieuwe eigenaar is van hun

huizen. De vorige eigenaren Mitros en Stadsherstel Midden-Nederland hebben maandenlang naar een koper
gezocht, ondanks bezwaren van bewoners. De Woerdense vastgoedbelegger MHM is de gelukkige geworden
en heeft de woningen gekocht.

14-7 • De kraker van het voormalige pand van verhuurbedrijf Bo-rent in de Utrechtse Dichterswijk moet vertrekken.
Hij zegt een brief te hebben gekregen van advocaat Tomlow.

ruim 150 brievenbussen in de stad geleegd.

			Kraker Remco trok begin juli in het pand. Hij zegt dat hij er alleen in zit. In de brief van de advocaat staat dat hij

donderdag nogmaals in de raad. Het verbod wordt uit de APV geschrapt en politie en handhavers wordt

		 • Enkele woningen in Tuindorp worden ontruimd. Reden daarvoor is een gaslek in de Doctor P. van Hoeklaan.

4-7 • Burgemeester Jan van Zanen kondigt aan dat het stoepkrijtverbod in Utrecht zal verdwijnen en dat herhaalt hij
gevraagd geen bonnen meer uit te schrijven.

5-7 • Het voormalige gebouw van Bo-rent aan de Veilingstraat in de Dichterswijk is gekraakt. Het gebouw staat al
even leeg, maar moet uiteindelijk worden herontwikkeld tot woningbouw.

		 • De gemeente Utrecht gaat tijdelijke maatregelen nemen om pleinen in de stad beter te beveiligen tegen een

aanslag. Het gaat om het Domplein, Neude, Vredenburg, Jaarbeursplein en het plein voor de Ulu Camii moskee.

		 • De Utrechtse Uitloper stopt na 30 jaar en vandaag zal de laatste editie van deze wekelijkse Utrechtse uitagenda
worden verspreid.

maandag weg moet zijn omdat het gebouw inmiddels verhuurd is

		 • De nieuwe fietsenstalling met plek voor 900 fietsen in het WTC gaat open. Deze stalling is verbonden aan de
Jaarbeurspleinstalling waar al plek was voor 4.000 fietsen.

		 • De gemeente Utrecht legt een boete van 50.000 euro op voor de bouw van een vlonder aan de Biltse Grift. De

gemeente had eerder al gewaarschuwd dat er niet gebouwd mocht worden en had ook al aangifte gedaan bij
de politie vanwege een economisch delict. Toch is er gewoon weer gebouwd. Bij het Anatomiegebouw aan het

water werd gebouwd aan een vlonder met aanleghaven, maar volgens de gemeente is daar geen vergunning
voor verleend.

6-7 • Het eerste verzinkbare toilet van Utrecht wordt op het Janskerkhof in gebruik genomen. Wethouder Kees

16-7 • De nachtcactus in de Oude Hortus aan de Lange Nieuwstraat bloeit. Dat is bijzonder omdat de plant de afgelo-

onder de grond kan zakken. In twee minuten is de wc vanuit de grond omhoog gelift. Het toilet is voor

gezicht niet eens echt de aandacht, maar de witte bloem die uit de knop komt kan wel 30 centimeter zijn.

Diepeveen opent het openbare toilet. Het liftsysteem zorgt ervoor dat het toilet op rustige momenten

mannen en vrouwen. Op het Janskerkhof zal het toilet van donderdagmiddag tot en met maandagochtend
te gebruiken zijn. Daarna zakt het weer de grond in. Ook voor bijvoorbeeld de markt op zaterdag verdwijnt
het toilet weer even.

7-7 • Utrecht heeft de wereldprimeur met World of Dinos in de Jaarbeurs. De organisatie noemt het ‘de grootste
reizende dino-expo van Europa’. Meer dan zestig levensgrote en bewegende dinosaurussen zijn tot en met 2

september in Utrecht te vinden. Interactieve elementen en special effects vormen een belangrijk onderdeel van
de tentoonstelling. De expositie omvat meer dan 7.000 vierkante meter.

8-7 • ‘Struinen in de Tuinen’ vindt voor het eerst plaats in Utrecht. Er komen zo’n 6.000 bezoekers. Er hebben 92

pen elf jaar niet in bloei heeft gestaan. Daarnaast bloeit een knop maar één nacht. De cactus trekt op het eerste
Waarschijnlijk heeft het tropische weer van de afgelopen tijd ervoor gezorgd dat de nachtcactus tot bloei is
gekomen.

		 • De nieuwe kruising op de Vondellaan met de busbaan in de Utrechtse Dichterswijk wordt voor 200.000 euro
aangepast. De gemeente maakt een afslag zodat bussen nu ook vanuit Kanaleneiland de busbaan op kunnen
rijden.

		• De hele week is de Neude het volleybalhart van de stad. 2.000 toeschouwers kunnen de wedstrijden zien.
Gisteravond werd het kampioenschap al afgetrapt in Apeldoorn. Vanavond wordt er voor het eerst in Utrecht
gespeeld.

eigenaren hun tuin opengesteld voor publiek. Er zijn onder meer theatervoorstellingen en veel muzikanten te

		• An Brasz uit Utrecht wordt vandaag 112 jaar. Ze is de op een na oudste Nederlander. De oudste is Geertje

10-7 • Wie in een woonwagen wil wonen, moet de kans daartoe krijgen. En dat moet ook binnen een redelijke termijn

		 • Deze week begint de grote opknapbeurt van het oude stadhuis. Volgens de projectleider krijgt het pand op alle

woonwagenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten zich daar aan houden.

17-7 • Wethouder Maarten van Ooijen gaat in gesprek met tientallen bewoners van de verzorgingsflat van Careyn in

vinden in de verschillende tuinen.

kunnen. Het ‘uitsterfbeleid’ dat gemeenten jarenlang gevoerd hebben, mag niet meer. Dat staat in het nieuwe
Woonwagenkampen zijn een lastige kwestie voor veel gemeenten. Zij menen dat de kampen overlast veroorzaken en dat er veel criminaliteit voorkomt.
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Kuijntjes uit Gorinchem. Zij wordt donderdag 113.
fronten een opwaardering.

Tuindorp-Oost. De senioren zijn boos, omdat ze binnenkort twee keer in korte tijd dreigen te moeten
verhuizen.
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18-7 • De voormalige broodfabriek van Lubro in Utrecht wordt verbouwd tot horeca- en bedrijfsruimte. Er komen een

maatregelen zijn nodig in verband met de aanvoer van zoetwater naar de hoogheemraadschappen van

		 • De methadonkliniek van stichting Arkin aan de Wittevrouwenkade in Utrecht mag definitief open, dat besluit

25-7 • De Utrechtse volkszanger Hans van der Laan overlijdt op 54-jarige leeftijd. Van der Laan was al langere tijd

restaurant, kantoren en zes woningen.

de rechter. Omwonenden stapten uit vrees voor overlast naar de rechtbank, nadat ze daarvoor al met spandoe-

Rijnland, Delfland en Schieland. Dat meldt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
ernstig ziek. Hij had kanker.

ken protesteerden tegen de komst van de kliniek.

		• Een nieuwe woonark wordt naar de Wittevrouwensingel gesleept. Dat is een flinke operatie, want er moeten

restaurant dat voortkomt uit de Wok To Go-formule. Het is de eerste vestiging van WOK!, het restaurant krijgt

		• Terreinmannen van voetbalverenigingen door heel de regio zitten met de handen in het haar: de tropische

		 • De schoenenwinkel Van Haren zal binnenkort de deuren sluiten en plaatsmaken voor WOK! Vredenburg, een
ruim 150 zitplaatsen.

19-7 • Op de plek van het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht komen drie nieuwe woontorens. Twee van die

daarvoor een aantal bruggen worden opengezet. De Noorderbrug moet zelfs helemaal omhoog getakeld worden.
temperaturen die de provincie doormaakt, zijn namelijk dodelijk voor de voetbalvelden. En het voetbalseizoen
begint al over iets meer dan een maand.

flats zijn bedoeld voor starters en bevatten zo’n 170 woningen. In het derde gebouw is op 23 verdiepingen

		 • Er komt een bijzondere reclamemast. Naast de gebruikelijke reclameborden komt er ook een ‘bijenhotel’ in. De

		• Steeds meer Utrechters die langs provinciale wegen wonen, ervaren overlast door het verkeer. Dat blijkt uit

26-7 • Nederland heeft de eerste hittegolf in drie jaar tijd te pakken. Bij het KNMI in De Bilt werd donderdag om 11:20

jaren gaan aanpakken. Zo wordt op veel wegen in Utrecht straks een speciaal soort geluiddempend asfalt neer-

is sprake van een hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan

ruimte voor 450 studenten. Dat meldt Vastgoedjournaal.nl.

onderzoek van de provincie. In een nieuw actieplan beschrijft de provincie hoe ze dit probleem de komende

gelegd. ‘De structuur van het asfalt is wat groffer, waardoor geluid van banden minder te horen is’, legt Susan

Kreuger van de provincie Utrecht uit. ‘Eigenlijk overal waar aan de weg wordt gewerkt, wordt het toegepast.’
Ook geluidswanden kunnen een oplossing zijn. Als dat nog niet genoeg is, kan de provincie inwoners helpen
hun huis beter te isoleren.

20-7 • Een wijkagent is boos op de maker van een kunstwerk in de Pandhof Sinte Marie. De tekening van een UFO, een
buitenaards wezen, een waterpijp en de tekst ‘Alien Bong’ werd namelijk achtergelaten op een van de pilaren
van het pandhof . Dit overblijfsel van de Mariakerk stamt uit de 11e eeuw. Naast de tekening ligt er ook een boel
rotzooi in het hofje. Dit wordt opgeruimd door vrijwilligers.

		• De Domtoren en theater De Kom in Nieuwegein kleuren de komende dagen rood. Het uitlichten van beide

gebouwen heeft te maken met de Special Olympics, die dit jaar vijftig jaar bestaan. De organisatie vraagt zo
aandacht voor samen sporten, door mensen mét en zónder een beperking.

		• Bij de Weerdsluis in Utrecht kunnen muziekliefhebbers vanavond genieten van klassieke muziek en musical-

hits tijdens het Kadeconcert. Op het water is een podium gebouwd waar onder meer het Utrechtse symfonieorkest en musicalster Antje Monteiro op zullen treden.

21-7 • Liefhebbers van beachvolleybal kunnen vandaag nog één keer hun hart ophalen op de Neude. Daar zijn de
laatste wedstrijden van het Europees Kampioenschap. Na vandaag wordt er alleen nog in Den Haag gespeeld.

		• Het klooster aan de Deken Roesstraat is verkocht. De laatste twee broeders van de orde van de franciscanen

zullen in september vertrekken uit Utrecht. Het historische gebouw was vanaf 1901 in gebruik als klooster, daar
komt nu verandering in. Een investeringsmaatschappij heeft het pand gekocht. Nog een paar maanden en dan
trekt broeder Ton Peters als laatste de deur dicht.

23-7 • De organisatoren van een verkiezing voor het ultieme Utregse woord heeft een lijst bekendgemaakt van 25

nominaties. Naast favorieten als jochie, dâkhaos en (agtelijke) gladiool, zitten daar nog wat aardige aanvullingen tussen. De organisatie pikt bijvoorbeeld dajakker, slaoiemmer en paordeverschut eruit. Verder komen in de
top 25 woorden voor als goazerd, wijffie, ouchie, mokkeltsjie, stadsjie, kneien, boogie, messie, wors, glittergladiool, badmuts, achentachentig, harses, huchie, baoliekluivert, guppekop, hals, gehakballegie en waor. In de lijst

staan opvallend veel verkleinwoorden voor met de typisch Utrechtse uitgangen sjie, tsjie en chie. Voorbeelden
zijn stadsjie, ouchie, wijffie en mokkeltsjie.

24-7 • Het KNMI in De Bilt geeft voor morgen en overmorgen code oranje af, vanwege de extreme hitte. Volgens het

weerinstituut worden zeer hoge temperaturen verwacht, van 35 graden en hoger. Door de aanhoudende hitte
wordt de luchtkwaliteit in ons land slecht. Met name het midden en het oosten van het land krijgen tot en met
vrijdag te maken met smog.

duurzame reclamemast moet langs de A2 tegenover The Wall komen.

uur een temperatuur van 30 graden Celsius gemeten, waarmee de landelijke hittegolf officieel is geworden. Er
er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

27-7 • Syrische vluchtelingen in Utrecht hebben een film gemaakt over hun leven. De film is bedoeld voor Nederlanders,
maar ook voor hun gevluchte landgenoten. De speelfilm gaat over een jonge Syriër die symbool staat voor veel
vluchtelingen. Hij probeert te overleven in Nederland, onder meer door anderen te helpen. De première is vandaag in het Wilde Westen in de Cereolfabriek in Oog in Al.

		 • Op vrijdagavond zal de langste maansverduistering van de eeuw te zien zijn tussen 22:30 uur en 23:30 uur. De

verduistering is goed te bekijken vanuit Park 6 in TivoliVredenburg, waar de maan net rechts van de Dom te zien
zal zijn.

28-7 • Sonnenborgh gaat tijdelijk dicht. Van 30 juli tot en met 29 september wordt de sterrenwacht aan de Maliesingel
heringericht.

31-7 • Er komt een vestiging van woonwinkel Home Stock in het pand van het voormalige Aboriginal Art Museum aan

de Oudegracht. De locatie moet in oktober opengaan. Home Stock is een winkel waar meubels en interieuraccessoires te koop zijn.

1-8 • Met ingang van augustus is Jeroen Bartelse de nieuwe algemeen directeur van TivoliVredenburg. Hij vormt

samen met directeur programma Margriet van Kraats en zakelijk directeur Suzanne van Dommelen het nieuwe
directieteam van de Utrechtse concertzaal.

2-8 • De fietsenstalling bij station Utrecht Centraal. De grootste fietsenstalling ter wereld heeft een Architectizer A+
Award gewonnen. De jury koos voor het bouwwerk van Ector Hoogstad Architecten in de categorie
Transportation infrastucture.

6-8 • Lombokkers in actie voor eiland Lombok. De Stichting Lombok Anders start een inzamelingsactie voor slachtoffers van de aardbevingen op het gelijknamige Indonesische eiland.

		 • Potten & Pannen aan de Nachtegaalstraat houdt ermee op. De winkel was sinds 1955 gevestigd op de hoek van
de Maliebaan en Nachtegaalstraat in Utrecht. Potten & Pannen was daarmee een van de eerste echte kookwinkels in Nederland.

11-8 • Utrecht voert de ranglijst aan als het gaat om het schoonste verkeer van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Natuur & Milieu. Dat Utrecht zo hoog scoort, komt onder meer doordat oude auto’s in de

binnenstad geweerd worden door de zogeheten milieuzone. Ook streeft de stad naar emissieloos openbaar
vervoer.

12-8 • Het uurwerk van de Domtoren staat weer stil. De wijzers blijven steken op tien minuten voor zes.

13-8 • De gemeente wil onderzoeken of er te veel overlast is in Park Lepelenburg, en zo ja welke maatregelen er genomen kunnen worden.

		 • Voor de derde keer in zijn bestaan wordt in Utrecht vandaag het gemaal De Aanvoerder aangezet. Hiermee wordt

		 • Op het Domplein staat tot 25 augustus een ‘bouwplaats’ waar bezoekers oude ambachten kunnen bewonde-

water van de grote rivieren te zout is geworden en dat is niet goed voor onder meer de natuur in het Groene Hart.

14-8 • Van de skatebaan in het Griftpark is de vloer omgetoverd tot rails, de quarterpipes tot NS-treinen. De ontwerper

een grote hoeveelheid zoet water in de Leidsche Rijn gepompt. Dat is nodig, omdat in het westen van het land het

		 • Er komt vandaag een vaarverbod op de Leidsche Rijn tussen het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht en Harmelen.
Het verbod gaat in om de aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland mogelijk te maken. De
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ren. Het moet een werkplaats worden die een indruk geeft van de activiteiten bij een historisch bouwbedrijf.

van het nieuwe jasje van het skatepark is JanIsDeMan, die al op meerdere plekken in de provincie zijn kleurrijke
stempel heeft gedrukt.
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15-8 • De Universiteit Utrecht is opnieuw als beste Nederlandse universiteit in de Academic Ranking of World
Universities van de Universiteit van Shanghai.

		 • Wat weinig Nederlanders weten is dat vandaag (15-8) wordt stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede

27-8 • Vanaf vandaag worden meer spitsbussen en een extra buslijn ingezet om de Uithof goed bereikbaar te houden.
Dat is hard nodig, want momenteel zitten passagiers vaak als sardientjes tegen elkaar aan gedrukt. Bovendien
blijft de reizigersstroom naar het Science Park groeien.

Wereldoorlog. Dat is vooral een belangrijke dag voor mensen die in Nederlands-Indië werden onderdrukt door

28-8 • Aan de Lijnmarkt opent in september een Cannatheek. In de winkel worden allerlei hennepgerelateerde pro-

		• Duitser brengt ‘gestolen’ fietsen terug naar Utrecht. 23 Duitsers hebben de afgelopen dagen een fietstocht

tieve of medicinale cannabis, maar om voedingssupplementen. Op Facebook schrijft de Cannatheek dat ze een

de Japanners. In De Bilt en Soest zijn herdenkingen.

gehouden van hun thuisland naar Utrecht. Het was een idee van Jochen Baier, die een ludieke teruggeefactie

organiseerde in het kader van de vele fietsen die door Duitse bezetters zijn gestolen in de Tweede Wereldoorlog.

		 • De minibossen in de Cremerstraat en Terwijde krijgen navolging. Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) heeft daarover afspraken gemaakt met 12 gemeenten waaronder Utrecht. De gemeente krijgt

er nog vier nieuwe tiny forests bij. De exacte locaties moeten nog worden bepaald in overleg met de gemeente.
De primeur van de minibossen was in Utrecht en sindsdien reageren mensen heel positief, stelt projectleider
Daan Bleichrodt.

16-8 • In een tuin aan de Maliebaan wordt vanavond geschiedenis geschreven. Hardloper Paul Zwama verbrak er het
wereldrecord marathon op de loopband. ‘Dit is heel gaaf!’

		 • Studenten kunnen vandaag in het Griftpark leren hoe ze zelf simpel en goedkoop hun fiets kunnen repareren.
De spoedcursus wordt gratis aangeboden door jongerenorganisatie TeamAlert.

		 • Museum Oud Amelisweerd is failliet. Het museum kampte al langere tijd met financiële problemen door tegenvallende bezoekerscijfers en een oude schuld van 100.000 euro. Het bestuur van de stichting MOA vroeg het

faillissement zelf aan. Het is nog niet bekend wat er nu gaat gebeuren met het monumentale landhuis waarin
het museum zat.

		 • Voor een van de panden van Filmtheater ‘t Hoogt is zeer veel belangstelling. Dat zegt de eigenaar en de makelaar.
Het pand staat te koop voor 850.000 euro. De panden van Filmtheater ‘t Hoogt zijn eigendom van het Utrechts
Monumentenfonds. Een deel van het complex zal gerestaureerd worden, een ander deel wordt verkocht.

17-8 • Museum Oud Amelisweerd in Bunnik is vandaag voor het laatst open. Eerder deze week werd de stichting
achter het museum failliet verklaard. Het museum sluit na vandaag ook daadwerkelijk de deuren.

		 • Vanaf de Domtoren klinkt vanmiddag een eerbetoon aan Aretha Franklin. De zangeres overleed gisteren in haar
woning in Detroit op 76-jarige leeftijd. Ze had kanker.

18-8 • Sinds het begin van de historische metingen in 1706 is de gemiddelde temperatuur in de zomer niet zo hoog
geweest als dit jaar. Dat meldt Weeronline. Volgens de huidige verwachting komt de gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt uit op 19,1 graden.

		• ‘Eigenlijk staat hier nergens aangegeven waar auto’s en fietsers wel of niet mogen rijden.’ Volgens Ronald
Tamse, verkeersadviseur van de gemeente Utrecht, is het Domplein een schoolvoorbeeld van een verkeerssituatie waar fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer door elkaar heen bewegen.

20-8 • In het UMC Utrecht wordt deze week gebruik gemaakt van een apparaat dat tumoren bij patiënten kan herken-

nen en tegelijk kan bestralen. Er is twintig jaar gewerkt aan deze zogeheten MRI-linac. Vanwege de precieze
beeldinformatie die de MRI-linac geeft kunnen artsen tumoren nog gerichter bestralen.

21-8 • Er worden grote betonblokken geplaatst op de Neude die het plein en de mensen moeten beveiligen tegen
voertuigterrorisme. ‘Nice, Londen, Berlijn: een aanslag met een voertuig is een reëel risico’, liet de gemeente

eerder weten. De betonblokken op de Neude zijn van tijdelijke aard. Deze maatregel wordt over twee jaar
geëvalueerd.

22-8 • Op sommige plekken komen er fietsenrekken bij en op andere plekken gaan ze weg. De gemeente gaat 775
fietsparkeerplaatsen weghalen op het Westplein. Er blijven er nog 850 staan.

		 • Enkele bewoners in de Utrechtse wijk Oog in Al krijgen als eerste in Nederland supersnel internet. Met snelheden van meer dan 1.000 Mbits wordt het internet ruim twee keer zo snel als nu het geval is. 20 huishoudens en
bedrijven proberen het internet via de kabel de komende maanden uit.

25-8 • Een consortium van Marianna Tryfonidou, hoogleraar Regeneratieve Orthopedie aan de Universiteit Utrecht,
krijgt een beurs van 15 miljoen euro voor onderzoek naar de behandeling van een versleten tussenwervelschijf.
Dit is wereldwijd in zo’n veertig procent van de gevallen de oorzaak van chronische rugpijn, en kost de Europese
Unie alleen al zo’n 240 miljard euro per jaar.
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ducten aangeboden en presentaties gegeven, maar het is geen coffeeshop. Het gaat namelijk niet om recreawinkel zijn voor ‘medicinale hennepproducten’.

29-8 • Het woord ‘jochie’ wordt verkozen tot het ultieme Utregse woord. Na het tellen van de 16.288 binnengekomen

stemmen komt dat woord als winnaar uit de bus. Organisator Rake zaak lanceert nu een t-shirt en een woordenboek om de uitslag te vieren.

30-8 • Progressief Woerden wil dat twee Romeinse schepen door de stad blijven varen. De lokale partij begrijpt er niks
van dat Stichting Romeins Schip Woerden stopt en eist dat het college zorgt dat de boten niet uit de stad ver-

dwijnen. Volgens de vrijwilligers die met de boten varen, is hun beslissing echter definitief. Stichting Romeins

Schip Woerden vaart al jaren met twee herbouwde Romeinse schepen door Woerden: de Per Mare ad Laurium,
een nagebouwd Romeins vrachtschip voor 36 mensen, en de Fiducia, een punter voor 12 man. Vanwege een
tekort aan vrijwilligers en de stijgende onderhoudskosten van de schepen stopt de stichting in Woerden.

3-9 • De Utrechtse gemeenteraad vergadert sinds deze week niet meer in het oude stadhuis aan de Oudegracht in
de binnenstad. In plaats daarvan wordt de gemeentepolitiek tijdelijk besproken vanaf een bedrijventerrein

aan de rand van de stad. Het stadhuis in de binnenstad staat in de steigers voor een grote opknapbeurt. De
komende tijd worden onder meer het dak en de goten vernieuwd. Ook wordt metselwerk gerenoveerd, krijgt

het pand een nieuw likje verf, wordt de boel beter geïsoleerd en wordt aan de binnenkant van alles
opgeknapt.

6-9 • Tijdens kadewerkzaamheden aan de Oudegracht zinkt vanmorgen een ponton met kraan erop. Ter hoogte van

Kathmandu en de oude Tivoli gaat het mis met het vaartuig. Medewerkers van het renovatiebedrijf proberen
de schade te beperken met pompen. Het duurt tot laat in de middag voor het ponton weer goed lag.

7-9 • Twee Utrechtse bedrijven gaan samen een spijkerbroek maken. De Rode Winkel aan de Lange Elisabethstraat

zamelt vanaf deze week oude spijkerbroeken in. Samen met het duurzame Utrechtse jeansmerk Kuyichi gaan
ze hier weer nieuwe jeans van maken.

		• Voor een kwart van alle patiënten die chronische Q-koorts ontwikkelen is de ziekte fataal. Arts-onderzoeker

Sonja van Roeden van het UMC Utrecht concludeert dat in onderzoek waarop ze deze week is gepromoveerd.
Van Roeden baseert zich in haar onderzoek op een bestand van 429 patiënten die zeker of vermoedelijk een

chronische vorm van Q-koorts hebben overgehouden aan de uitbraak van de ziekte tussen 2007 en 2010. Ze trof
in het bestand 63 patiënten aan van wie vaststaat dat er een definitief verband is tussen de ziekte en het overlijden. Gemiddeld overlijden ze binnen acht maanden.

8-9 • Archeologen van de gemeente hebben in Leidsche Rijn stukje Romeinse weg uit ongeveer 150 blootgelegd., Nog

heel even hebben de onderzoekers de tijd het allerlaatste onbebouwde stukje in het gebied te onderzoeken
waar de Romeinse weg is gevonden, omdat er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. pPubliek mag met Open
Monumentendag over dat grindpakket lopen. Bezoekers kunnen een zakje met kiezelstenen met daaraan nog
wat vette klei van deze weg meenemen.

		 • De normaal hermetisch gesloten Kromhoutkazerne opent vandaag voor één dag haar poorten. Ook de ‘oude’
Kromhoutkazerne (nu University College) is te bezoeken op deze Open Monumentendag en kan je zomaar van
de ene naar de andere kant lopen!

		 • Museum Catharijneconvent viert de verjaardag van het eigen klooster met een bijzonder laatmiddeleeuws
sculptuur. Het klooster bestaat dit jaar 550 jaar en dat wordt vandaag en morgen gevierd. Speciaal voor de
verjaardag van het gebouw overhandigt burgemeester Jan van Zanen het museum de laatmiddeleeuwse

sculptuur Christus en de Samaritaanse Vrouw. Het werk is van de Meester van de Utrechtse Stenen
Vrouwenkop.

10-9 • Na 70 jaar komt er een einde aan de forensische observatiekliniek Pieter Baan Centrum. Vandaag verhuist de
instelling naar Almere. Het Pieter Baan Centrum heeft de bijzondere opdracht om onderzoek te doen naar verdachten van ernstige strafbare feiten waarbij het vermoeden is dat er psychisch iets aan de hand is.
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12-9 • Het World Trade Center (WTC) wordt officieel geopend door burgemeester Jan van Zanen. De bouw van de 70

meter hoge toren in het stationsgebied is na meer dan twee jaar af. Het WTC telt 19 verdiepingen en is ongeveer
20 meter minder hoog dan het stadskantoor.

		 • Na de feestelijke opening van Leidsche Rijn Centrum op 16 mei moest er nog volop worden gebouwd om alle

winkels, woningen, kantoren en de nieuwe bibliotheek te openen. Nog steeds is niet alles klaar, maar de laatste
winkelmeters zijn nu verhuurd.

		• De Sint-Antoniuskerk aan de Kanaalstraat is verkocht aan de Van Maarseveen B.V. en zal worden beheerd

Stichting Stadsklooster. Er zullen geen katholieke diensten meer worden gehouden. De nieuwe beheerder,

in de directe omgeving een nieuwe prostitutiezone bouwen. Daar moeten sekswerkers zelfstandig, vrijwillig en
onafhankelijk kunnen werken. Maar de aanbesteding voor de bouw van 162 ramen is al drie keer mislukt.

		 • De Hardebollenstraat, de voormalige prostitutiestraat, wordt niet ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een brief
van de gemeente aan de raad. De koper van de dertien voormalige prostitutiepanden is het bedrijf Caron
Realestate & Development. De eigenaren van dat bedrijf bezitten meer panden in de stad.

		 • De gevolgen van de droge zomer zijn er nog steeds. Zo is er in het westen van Nederland zoveel behoefte aan
zoet water, dat het gemaal De Aanvoerder in De Meern weer is aangezet en ook het Noordergemaal in Utrecht
draait weer. In het oosten van onze regio is de aanvoer van water nog steeds niet normaal.

Stichting Stadsklooster, krijgt de kerk in bruikleen en gaat de ruimte gebruiken voor onder meer een cultureel

20-9 • In twee brieven van burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad staan de volgende besluiten: Utrecht

		 • Het nieuwe tracébesluit van de A27/A12 Ring Utrecht is gepubliceerd. In dit document staan de plannen voor de

substantieel positief effect’ op de openbare orde in de wijken. In een andere brief gaat de burgemeester in op

programma en houdt de deuren zo wel open.

snelwegen rondom Utrecht. De plannen waren al zo goed als rond, maar er bleek dat er toch meer bomen

gekapt moeten worden dan eerder was gepland. Daarom is het tracébesluit aangepast. Vandaag en dinsdag 9
oktober houdt Rijkswaterstaat twee bijeenkomsten over de wijzigingen in het plan.

ziet af van een centrale vuurwerkshow in de stad. Volgens de gemeente is het niet haalbaar en heeft het ‘geen

de vele autobranden in Utrecht tussen Kerst en Oud en Nieuw, vooral in Hoograven en Kanaleneiland. De
gemeente overweegt onbemande vluchtsystemen van Defensie in te zetten als er weer sprake is van een
hausse aan autobranden in een wijk.

13-9 • Er worden 750 tot 800 starters- en studentenwoningen gerealiseerd op het voormalig KPN-terrein aan de

21-9 • In de Haverstraat wordt vanmiddag brand gesticht bij een voordeur. Een voorbijganger ontdekte de brand en

		 • Eind deze maand begint de aanleg van het hemelwaterriool om overstromingen in Lombok aan te pakken. Later

		 • De gemeente Utrecht gaat extra geld vrijmaken voor de aanpak van armoede. Vooral inwoners met een zorg-

Burgemeester Fockema Andreaelaan. Vandaag start de bouw.

volgt ook de Zeeheldenbuurt. Gebroeders Van der Aa BV gaat het project Waterproof uitvoeren. In januari
moeten de werkzaamheden in Lombok klaar zijn. Tweehonderd bewoners van Lombok en de Zeeheldenbuurt

kampen al jaren met wateroverlast bij hevige regenbuien. Vooral souterrainwoningen blijken kwetsbaar te zijn

voor regenwater dat niet goed kan wegstromen. Soms sijpelt water door de muren en drijven de drollen door
de huizen.

14-9 • Café Fier aan de Korte Minrebroederstraat wordt verkocht en maakt plaats voor een nieuwe vestiging van
Jacketz. Het restaurant heeft aardappels poffen als specialiteit.

15-9 • Het International Literature Festival Utrecht is vernieuwd. Het literaire evenement duurt dit jaar twee weken,
van 15 tot en met 29 september, en vindt op verschillende locaties plaats in de stad.

		 • Het vernieuwde Jaarbeursplein wordt geopend met een grote catwalk tijdens het Uitfeest.

			Deze maand is het weer mogelijk, na drie jaar van verbouwingen, om over het plein lopen. Na de start van de

belde 112. De overburen hebben de brand geblust met een poederblusser.

vraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en de kinderen zelf
moeten er op vooruit gaan. Ook vanuit het Rijk komt er meer geld beschikbaar.

22-9 • Burgemeester Jan van Zanen gaat het opgeknapte Anna Maria van Schurmanhofje heropenen. Het hofje was
de laatste jaren verwaarloosd geraakt. In het Museumkwartier tussen de Keukenstraat en de Magdalenastraat

ligt het geheel vernieuwde hofje. Het plaatsje is nu informeel omgedoopt tot het ‘Anna Maria van
Schurmanhofje’.

29-9 • In het hart van Lombok staat al ruim een eeuw de Sint-Antoniuskerk. In juni 1903 werd de nieuwe kerk ingewijd

waarna generaties katholieken er bijzondere momenten in hun leven beleefden. Vandaag wordt de kerk echter
aan de katholieke eredienst onttrokken en is er een nieuwe toekomst voor het gebouw.

30-9 • Sonnenborgh gaat eind deze maand weer open voor publiek. Het museum was tijdelijk gesloten door een verbouwing, maar vanaf vandaag is er weer een nieuwe tentoonstelling te bezoeken: Ver weg komt dichterbij.

Tour de France in 2015 werd er begonnen aan de bouw van het nieuwe Jaarbeursplein. Naast het plein is ook de

1-10 • De watertoren op de Utrechtse Amsterdamsestraatweg is na een jaar weer opnieuw gekraakt. Op het gebouw

		 • De laatste verdachten uit het Pieter Baan Centrum zijn in busjes naar het gloednieuwe pand in Almere gebracht.

2-10 • Stickting Make-A-Wish vervult bijna dertig jaar wensen van ernstig zieke kinderen. Wendy van Dijk is ambas-

Croeselaan op de schop gegaan, en openen het WTC en parkeergarage Croeselaan de deuren.

Daarmee wordt een hoofdstuk afgesloten in de justitiële geschiedenis van Utrecht. De kliniek gaat na 70 jaar
weg uit Utrecht.

16-9 • Utrecht krijgt een jaarlijkse boekenmarkt op het Vredenburgplein. Tijdens het Uitfeest en tevens de start van
het ILFU International Literature Festival Utrecht vindt de eerste editie plaats. De boekenmarkt is een succes en
wordt goed bezocht.

		 • Het hoekpand op de Kromme Nieuwegracht 2 is gekocht door Bert Degenaar en zal worden ingericht als bed
and breakfast.

17-9 • Een brandstichter steekt vanavond een hooihoop in brand in het Máximapark in Leidsche Rijn.

		• Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet onderwijs trapt in Utrecht de Week Tegen Pesten af. Dat doet hij
door op een Utrechtse basisschool met leerlingen in gesprek te gaan over het onderwerp.

18-9 • Het kantoorgebouw aan de Eendrachtlaan 10 wordt gekraakt. Het is de bedoeling dat het pand begin volgend

jaar gesloopt wordt voor de woningbouw in de Merwedekanaalzone. ‘Het aantal mensen dat hier verblijft wisselt. Het zijn er 15 tot 25’.

		• Vandaag de officiële opening van een tweede zorghotel: Domstate. Gasten behouden hier hun eigen leven
terwijl ze revalideren of herstellen van een operatie of ziekte.

		• De vestiging van woonwinkel Home Stock in het pand van het voormalige Aboriginal Art Museum aan de
Oudegracht is open.

19-9 • De gemeente Utrecht gaat meer onderzoek doen naar legale prostitutie in Utrecht. Doel is om te kijken hoe het

Nieuwe Zandpad alsnog kan worden ontwikkeld. Na het sluiten van de schuitjes op het Zandpad wil de gemeente
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hangen vlaggen en spandoeken met teksten als ‘profit over people’ en ‘leeg sinds 1986’.

sadrice voor Make-A-Wish en slaat vandaag ter ere van het jubileum een exclusieve penning bij de Koninklijke
Nederlandse Munt in Utrecht.

3-10 • Michiel Kuijper verzamelt lachgaspatronen om een kunstwerk van te maken. Hij ergert zich enorm aan alle

patronen die op straat worden achtergelaten door de gebruikers. Michiel is kunstenaar en wil al langer iets van
de glimmende buisjes maken. Het project dat hij nu is gestart kwam in een stroomversnelling toen zijn buurvrouw met haar fiets was gevallen. ‘Ze is over de patronen heen gereden en heeft daardoor met haar gezicht
het asfalt geraakt.’

4-10 • Het Centraal Museum heeft een belangrijk schilderij verworven: ‘De overgave van de stad Utrecht op 30 juni
1672’. Het is een uniek doek van Lambert de Hondt II over Utrechts rampjaar. Het werk is verkregen met steun
van het Mondriaan Fonds en het K.F. Hein Fonds.

5-10 • Koningin Máxima komt naar Leidsche Rijn om de 20e verjaardag van het stadsdeel te vieren. Het verjaardagsfeest
wordt gevierd op het Brusselplein in het nieuwste deel van de Vinex-wijk: Leidsche Rijn Centrum. Máxima maakt

een wandeling door het centrum en spreekt met bewoners van verschillende woonvormen die de wijk kent, zoals
de atelierwoningen in De Kersenboomgaard en het project Place2BU, waar jongvolwassenen met elkaar leven.

		• Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht beëindigt vanavond een demonstratie van anti-islambeweging
Pegida bij de Ulu Camii moskee in de wijk Lombok voortijdig. De burgemeester wil verdere wanordelijkheden
voorkomen, nadat tumult was ontstaan. Pegida had toestemming van de gemeente om bij de moskee te

demonstreren. Op een groot scherm wilden ze beelden tonen van onder meer verkrachtingen, onthoofdingen
en besnijdenissen. Zo’n vijftien aanhangers van Pegida kwamen op de demonstratie af.
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7-10 • De Utrechtse Keet Oldenbeuving alias SkateKeet wint opnieuw een World Cup. Een trotse burgemeester Jan

van Zanen nodigt haar aanstaande woensdag uit op het stadskantoor en doet haar een griptape van de
bekende Utrechtse graffitikabouter (#KKBTR) cadeau. Keet is inmiddels 13 jaar. Ze is de afgelopen jaren uitge-

		 • Midden in de stationshal van Utrecht Centraal staat van 10:00-16:00 uur een boekenkast gevuld met meer dan

duizend nieuwe kinderboeken. Kinderen kunnen hier hun boeken ruilen voor een nieuw boek of een boek van
een ander kind. De NS organiseert, op de laatste dag van de Kinderboekenweek 2018, een kinderboekenruil.

groeid tot een fenomeen in de skatewereld. Ze werd onder meer Europees kampioen. De Utrechtse is vanwege

15-10 • De Utrechtse Universiteit start vandaag met een proef om buitenstaanders uit de bibliotheken te weren.

9-10 • Utrechtse snorfietsers moeten vanaf mei 2019 op de rijbaan in plaats van het fietspad rijden. Met de maatregel

neel en studenten. Met de juiste campus- of collegekaart van de universiteit gaan de toegangspoorten open en

haar goede prestaties ook opgenomen in het olympisch team.

hoopt het college de overlast voor bewoners en gebruikers van het fietspad te verminderen. Volgens de

Tussen 15 oktober en 8 november zijn de panden op de Uithof en de Drift alleen toegankelijk voor eigen persokun je een plekje zoeken in de bieb.

bestuurders daalt de geluidshinder, vermindert de blootstelling aan uitlaatgassen en gaat de veiligheid van het

		 • Het wordt drukker op de vaarwegen in Midden-Nederland, nu de waterstanden nieuwe laagterecords hebben

		 • Bij de ingang van Hoog Catharijne aan het Vredenburg zijn vijf stalen palen geplaatst. Ze beschermen het win-

door de lage waterstanden minder lading meenemen. Voor het lokale verkeer tussen Utrecht en Amsterdam

fietspad omhoog.

kelcentrum bijvoorbeeld tegen terreuraanslagen met een vrachtwagen.

		 • Arjan Vliegenthart wordt de nieuwe directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in Utrecht.
Hij volgt Gerjoke Wilmink op, die achttien jaar leiding gaf aan het Nibud. Vliegenthart was vier jaar lang wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam en voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.

10-10 • Een Romeinse brug wordt in Leidsche Rijn door archeologen blootgelegd. De opgravings-site wordt opengesteld

bereikt. Na de extreem droge zomer is het rivierwater nog altijd niet op normaal peil gekomen. Schepen kunnen

geldt dat nog niet, benadrukt hij. Rijkswaterstaat houdt in Midden-Nederland het water met stuwen op peil.
Maar wie bijvoorbeeld naar Duitsland of Rotterdam vaart komt bij Wijk bij Duurstede en Vianen bijna letterlijk
een drempel tegen.

16-10 • In Utrecht komen meerdere digitale informatieschermen, waar bewoners en bezoekers via touchscreen infor-

matie kunnen krijgen. Op de schermen kan allerlei informatie getoond worden, zoals een plattegrond en de
Uitagenda.

vanwege de Nationale Archeologiedagen, omdat daar vorige maand een stuk van de Romeinse weg was gevonden

17-10 • Koning Willem-Alexander en minister Kajsa Ollongren bezoeken vanmiddag Veemarkt en Overvecht. De koning

vlakte bij sportpark Strijkviertel, waar de woonwijk Rijnvliet wordt gebouwd. De eikenhouten palen werden ver-

pakt. In dit werkbezoek staat de krapte op de woningmarkt en de verduurzaming van huizen centraal. De

die ooit naar de brug heeft geleid. De zestien pijlers van de zogenoemde paaljukbrug komen vandaag aan de oppermoedelijk in het jaar 100 of 125 in de drassige grond gedreven om een zijrivier van de Rijn over te kunnen steken.

		• Omwonenden van een speeltuin in het Utrechtse Pijlsweerd hebben last van dode ratten. De beesten liggen

is op een reeks werkbezoeken waarin ministers en staatssecretarissen laten zien hoe beleid in de praktijk uitkoning wordt tijdens zijn wandeling door de nieuwe Utrechtse wijk Veemarkt vergezeld door wethouders Lot
van Hooijdonk (GroenLinks) en Klaas Verschuure (D66).

onder de vloer van een buurthuisje en stinken flink. Daarom is het huisje nu gesloten.

		 • De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg gaat langer duren dan gepland. Om toch de verkeersveiligheid

hun leeftijd of door een medische aandoening - liet in 2008 nog 72 procent zich vaccineren. In 2017 was dit nog

		 • Een groep huiseigenaren stapt vandaag naar de rechter in een zaak over erfpacht. De zaak komt erop neer dat

		 • De krakers die het voormalige terrein van Wijkpost Oost aan de Prinsesselaan gebruiken, moeten nu toch echt

pen van die erfpacht en zich voor het blok gezet voelen. In Utrecht hebben honderden mensen een koophuis dat

		 • Steeds minder mensen halen de griepprik. Van de mensen met een hoog risico op complicaties bij griep - door
maar 50 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in Utrecht.

verdwijnen. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt in een brief aan de raad. Het perceel waar de krakers zitten
grenst aan begraafplaats St. Barbara, en is in 2016 verkocht aan het kerkhof. St. Barbara wil op de plek parkeerplaatsen en een crematorium bouwen. In de koopovereenkomst is afgesproken dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat krakers niet meer op het terrein aanwezig zijn wanneer het wordt overgedragen.

12-10 • De gemeente Utrecht verwacht eenmalig grofweg zo’n 13,5 miljoen euro binnen te krijgen met de afkoop van
erfpacht. De structurele inkomsten dalen naar schatting met ongeveer 325.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een
brief van het college aan de gemeenteraad. Zo’n 2.700 Utrechtse huishoudens hebben een koophuis staan op
grond die van de gemeente is.

		 • De gemeente Utrecht neemt maatregelen om zwaar vrachtverkeer te weren van de Kromme Nieuwegracht. Er
komt onder meer een beweegbare paal op het Hieronymusplantsoen bij de Herenbrug. Vrachtwagens hebben
in het verleden al eens schade aangericht bij onder andere auto’s, fietsen, gevels en straatmeubilair.

13-10 • Eigenaren van boten met een verbrandingsmotor gaan in de toekomst aanzienlijk meer liggeld voor hun vaartuig betalen. Het geld wat hiermee wordt opgehaald wordt onder andere geïnvesteerd in laadpalen voor elektrische boten.

		 • Het Wilhelminapark is het toneel van een bijzondere wedstrijd. Het SBS6-programma In de ban de Trouwring
organiseert een bruidsrun waarbij de deelnemers het parcours in een bruidsjurk moeten afleggen.

14-10 • Een bewoonster van het Utrechtse woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht valt in de Vecht en overlijdt. De
politie en zorgorganisatie AxionContinu onderzoeken het incident. Verzorgers treffen de vrouw rond vier uur ‘s
nachts niet op haar kamer aan. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de bewoonster naar buiten is gelopen.

		 • Er verschijnt een glossy over Leidsche Rijn. Vanwege het jubileum van de Vinexwijk is de historische vereniging

te kunnen waarborgen, neemt de gemeente tijdelijke maatregelen.

de huizenbezitters ineens met een rekening van tienduizenden euro’s geconfronteerd worden voor het afkoop grond staat van de gemeente. Ze moeten voor de grond een soort huur betalen, de erfpacht. Maar de
gemeente wil van dit systeem af en dringt erop aan dat Utrechters hun erfpacht afkopen.

18-10 • Fietsers en wandelaars die de kruising van de Einsteindreef en Brailledreef in Utrecht passeren moeten uitkij-

ken voor natte voeten. Bij werkzaamheden van waterbedrijf Vitens is iets mis gegaan, waardoor het wegdek
blank staat.

		• De Dafne Schippersbrug krijgt elektrische verwarming om glij- en valpartijen te voorkomen. Vorige winter

waren er meerder valpartijen van fietsers op de brug. Vooral het wegdek boven het schooldak bleek erg glad. De
werkzaamheden starten vandaag en de brug wordt 2,5 week afgesloten.

		 • De enorme 7 meter hoge Utrechtse theepot staat nu nog op de parkeergarage aan de Rijnkade, maar dit is geen

permanente plek. CDA-raadslid Sander van Waveren vindt dat de theepot nu te lang verstopt is en vraagt aan
Utrechters waar zij vinden dat het kunstwerk terug zou moeten komen.

21-10 • Voormalig wethouder Toon Gispen is overleden. Gispen was van 2001 tot 2005 wethouder namens Leefbaar

Utrecht. In 2001 trad Gispen aan als wethouder van Cultuur. Daarnaast had hij ook Bestuurlijke Vernieuwing en
Volksgezondheid in zijn portefeuille.

24-10 • Op tramviaduct Vaartsche Rijn, gelegen tussen de Bleekstraat en het Oude Houtensepad, moet 900 meter van

de spoorconstructie van de Uithoflijn aangepast worden. Dit kwam naar voren tijdens het testen van de
Uithoflijn. Hierdoor zijn er maanden extra werk nodig, en gaat de tram dus ook pas maanden later rijden.

		 • In het pand van het voormalige Tivoli Oudegracht komt onder meer een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en
ruimte voor culturele initiatieven. De gemeente heeft zojuist bekendgemaakt wie de aanbesteding heeft gewon-

nen. Dat is ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken.

in de geschiedenis gedoken. Leidsche Rijn bestaat precies 20 jaar. Op 14 oktober 1998 kregen de eerste bewoners

25-10 • De eerste jeu de boulesbar van Utrecht, JEU, gaat open voor publiek. De horecagelegenheid komt onder de

Romeinen hier over de dijk’, zegt van ‘t Veen, wijzend naar de straat achter het plantsoen. Die verhalen wil de

27-10 • Op het Domplein worden voorbereidingen getroffen om vanavond de laatste luidklok voor de Buurtoren te

aan het Klifrakplantsoen de sleutels. Maar de historie gaat veel verder terug. ‘2000 jaar geleden liepen de
vereniging vertellen met het blad.
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parkeergarage van het Paardenveld tegenover Roost.

gieten. De afgelopen jaren hebben de jeugdluiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) zich ingezet om
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twee nieuwe luidklokken toe te voegen aan de Buurtoren. Daarmee wordt het geluid van de toren weer op mid-

4-11 • Honderden deelnemers fietsen mee tijdens een zogenoemde fietsdemonstratie om te protesteren tegen de

vraagd. De klok die gegoten wordt is vernoemd naar prinses Catharina-Amalia. De nieuwe klokken in de

verzamelen op het Domplein. Hier worden draagbare kartonnen sandwichborden gemaakt waarop leuzen

deleeuwse sterkte gebracht. Er zijn fondsen geworven, de klokken zijn ontworpen, en vergunningen zijn aangeBuurtoren worden op 11 november 2018 in gebruik genomen.

verbreding van de rijksweg A27 bij Amelisweerd. Zo’n 800 bomen moeten hiervoor wijken. De demonstranten
staan als: ‘kappen met kappen’ en ‘weg met de weg’.

		 • Er is een wandeling om de omstreden straatnamen in Lombok toe te lichten. De lancering van de Bitterzoete

5-11 • De gemeente Utrecht gaat het noodlijdende Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) geen extra financiële

28-10 • Een tram op de Uithoflijn heeft vannacht voor het eerst zelfstandig door het stationsgebied in Utrecht gereden.

		 • De komende twee weken wordt er geboord in het Griftpark. Daar zit namelijk een mysterieuze bacterie die zich

route is vandaag.

De bovenleiding is nu klaar en gekoppeld aan die van de tram naar Nieuwegein/IJsselstein.

29-10 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert nieuwe cijfers over Utrecht: Utrecht heeft 10 wijken,

steun geven. Daardoor is het UCK na dit cursusjaar failliet. Dat blijkt uit een brief van wethouder Anke Klein.

voedt met vervuilde grond. Er is nog maar weinig bekend over de bacterie en daarom wordt er in opdracht van
de gemeente onderzoek gedaan.

34 subwijken en nog eens 111 buurten, Utrecht heeft 3.703 inwoners per vierkante kilometer. Vogelenbuurt

		 • De 170 jaar oude monumentale beuk langs de Emmalaan mag blijven staan. Een trekproef heeft aangetoond

kilometer. Daarna volgen de buurten Lombok-West, Lombok-Oost en Wittevrouwen met allen iets meer dan

		 • Jumbo komt in het oude V&D-pand in het Utrechtse Hoog Catharijne. Jumbo zal het pand delen met Primark

per vierkante kilometer. De buurt met de meeste woningen is Rivierenwijk, er staan er 4.291. Kanaleneiland-

		 • In het stationsgebied zullen deze week tot vrijdag groepjes mensen te zien zijn die hardlopen met afvalzakken

staat bovenaan in de lijst van meest dichtbevolkte buurten van de stad, met 20.323 inwoners per vierkante

18.000 inwoners per vierkante kilometer. In de buurten Papendorp en Rijnenburg, zijn dat 8 en 25 bewoners
Zuid, Veldhuizen en Lunetten-Zuid volgen met respectievelijk 3.672, 3.412 en 3.275 woningen.

			De buurt met de meeste jongeren, in totaal 2.000 van 15 tot 25 jaar, is De Uithof. Gevolgd door Tuindorp/Van
Lieflandlaan-West en Kanaleneiland-Zuid met 1.645 en 1.535 jongeren.

30-10 • Het winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn wordt voor 49 miljoen euro verkocht aan private beleggers Urban
Interest en Built to Build. Het pand was in handen van Propertize dat weer eigendom is van Lone Star Funds.

31-10 • Een aantal winkeliers op de Croeselaan is een groot deel van hun omzet kwijt. Dat komt omdat Eneco bezig is
met de aanleg van een leiding voor de stadsverwarming. Maar de winkeliers klagen ook over een levensgevaarlijke situatie.

			*In Kanaleneiland vindt rond middernacht een schietincident plaats. Op de Rooseveltlaan werd een man meerdere keren beschoten.

1-11 • De gemeente Utrecht komt het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) niet tegemoet in de wens om het asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef langer open te houden. Dat betekent dat het centrum met ingang van vandaag definitief de deuren sluit.

		 • De gemeente wil samen met woningbouwvereniging Mitros 24 energiezuinige sociale huurwoningen bouwen
in de wijk Zuilen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een zogenoemd startdocument vastgesteld waarin het plan beschreven moet worden.

		• Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught gaat de ingrijpende restauratie van de Domtoren uitvoeren. Dat
heeft de gemeente Utrecht bekendgemaakt. De grote opknapklus kan daarmee van start gaan.

dat de boom niet op instorten staat.
en Hudson’s Bay.

en -prikkers. Zij doen mee aan de plog- en plandelcompetitie die georganiseerd is door de Green Business Club
Utrecht.

6-11 • In het voormalig hoofdkantoor van Douwe Egberts, naast de fabriek van het koffiemerk aan de Vleutensevaart,
opent een nieuw restaurant. Mr. Black and the White Ox wordt een bar en bistro met een groot terras aan het
Amsterdam-Rijnkanaal.

		• Wijnhandel Van Wageningen en de Lange verlaat na meer dan 130 jaar de Oudegracht. Met pijn in het hart
verlaat eigenaar Cees Daas de bekende plek in de binnenstad.

7-11 • Utrechtse milieuorganisaties hebben goede hoop dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet doorgaat.
Het Europees Hof deed vanmorgen een uitspraak over aanpak van de Nederlandse stikstofwetgeving, de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Die zegt dat de huidige aanpak niet aan de eisen voldoet. Het gevolg

is dat zo’n 200 vergunningen op losse schroeven staan voor onder meer veehouders en transportbedrijven,
maar ook de aanleg of verbreding van wegen is onzeker. De verbreding van de A27 bij Amelisweerd naar twee
keer zeven rijstroken staat daardoor ook onder druk.

		• Twee eeuwenoude zwaarden zijn weer terug in Slot Zuylen. De wapens werden in de jaren tachtig uit het
museum gestolen en zijn nu dankzij een oplettende handelaar weer waar ze horen.

		 • Bierbrouwer De Leckere verhuist vandaag van De Meern naar de oude Werkspoorfabriek in Utrecht. Het is een
grote operatie. De inboedel bestaat bijvoorbeeld uit vergistingstanks van 12.000 liter. Voor de verhuizing zijn
zo’n twintig vrachtwagens nodig.

		 • Joop Daalmeijer start als voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

8-11 • Het Werkspoorkwartier wint de Circular Economy Awards voor de beste circulaire werklocatie van Nederland

		• De Romeinse brug die onlangs werd ontdekt in Leidsche Rijn krijgt een speciale plek in het stadsdeel. Dat

9-11 • Er komen toch zonnepanelen op het stadhuis van Utrecht te liggen. Dat besluit het college.

Daalmeijer werd bekend als journalist en presentator op radio en tv.

tijdens het BT Event in Rijswijk.

beloofde wethouder Anke Klein.

		• De gemeenteraad wil de fietsenstalling op het Vredenburg uitbreiden en de Neude krijgt een groot aantal

tegen te gaan. Fietsers en voetgangers worden anoniem gefilmd om zo de verkeersdrukte in kaart te brengen.

		• Dat Utrecht negen eeuwen stadsrechten bezit wordt in 2022 van de stadsverjaardag op 2 juni tot en met 11

		 • De gemeente heeft twee camera’s en een elektrisch bord geïnstalleerd om de overlast van fietsers op de Vismarkt
		 • Het UMC Utrecht begint vandaag met een actie om geld in te zamelen voor behandelingen tegen prostaatkan-

ker. Deze maand laten medewerkers van het Utrechtse ziekenhuis hun snor staan en mensen kunnen daarvoor

bomen erbij.

november - de naamdag van Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht - gevierd. Komend jaar starten de

voorbereidingen met onder meer het vinden van genoeg geld, want het feest mag liefst 18,5 miljoen euro kosten.

geld doneren.

		 • Het voorstel van VVD Utrecht om het Nijntje museum vanuit de binnenstad te laten verhuizen naar Leidsche

ophoudt in een bosgebied achter tramhalte Westraven. Circa acht mensen verzetten zich sinds vanochtend

		 • De historische muurreclame die in 2017 in de Utrechtse Zwaansteeg werd ontdekt is volledig gerestaureerd en

		 • Filmtheater ‘t Hoogt gaat aan het einde van dit jaar sluiten. Tot en met 30 december kun je nog naar de huidige

onder het stucwerk. Er zijn al eerder twee historische reclames ontdekt in de steeg. De eigenaren van het pand

2-11 • De politie is bezig met de ontruiming van een alternatieve woongemeenschap in Kanaleneiland die zich
tegen de ontruiming.

locatie. Daarna gaat ‘t Hoogt een jaar lang ‘on tour’ en worden er op verschillende locaties in Utrecht films
vertoond. In 2020 verhuist ‘t Hoogt naar het Werkspoorkwartier.

3-11 • In Tolsteeg wordt vanmiddag een bijzonder restaurant geopend. Taalrestaurant Queridon wordt gerund door

Rijn Centrum wordt niet aangenomen.

wordt onthuld. De eigenaren van het pand aan de Springweg 86 ontdekten een reliëf van ongeveer 20 letters
aan de Springweg ontdekten de oude muurreclame in 2017 achter een oude stuclaag. De tekst zat hier decennialang achter verborgen. Na de ontdekking schakelden de eigenaren de gemeente Utrecht in.

10-11 • De gemeente Utrecht wil de fietsenstalling op het Vredenburg uitbreiden.

een Nederlandse kok en zijn vrouw die docente Nederlands is voor nieuwe Nederlanders. Het personeel bestaat

		• De gemeente Utrecht heeft de halfjaarlijkse vellijst gepubliceerd waarop dit keer 272 zieke en dode bomen
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uit statushouders die op die manier de taal kunnen leren en werkervaring op kunnen doen.
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staan. Alle bomen op de lijst moeten worden gekapt omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving.
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11-11 • Op de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland wordt geschoten. Daarbij valt een gewonde.

12-11 • De jeugdafdeling in de Centrale Bibliotheek blijft nog de hele week gesloten. Door een kleine brand in het portiek voor de bibliotheek en boekhandel Broese gaat het sprinklersysteem aan, wat voor veel wateroverlast

zorgt. De jeugdafdeling in de kelder is het zwaarst getroffen. Daar staat water op de vloer, er komen plafondplaten naar beneden en de kasten met B en C leesboeken hebben waterschade.

		 • De Meern wordt getroffen door een stroomstoring. Even voor 12:00 uur vanmiddag valt de elektriciteit uit.
		 • Het in Utrecht bedachte bordspel Chartered: The Golden Age is een succes.

19-11 • Op het Westplein wordt een treinwagon geplaatst. De wagon gaat gebruikt worden voor verschillende eve-

nementen en initiatieven van bewoners van Lombok ‘en andere enthousiastelingen’. De wagon wordt omge-

bouwd tot vergaderruimte, werkplek en ontmoetingsplaats, en wordt neergezet door stichting Perron West.

		• De gemeente plant deze week in Wilhelminapark en Hogelandse park de eerste subtropische bomen van
Utrecht. Het is een van de manieren waarop Utrecht zich wil aanpassen aan het veranderende klimaat. De
bomen kunnen namelijk bijzonder goed tegen droge perioden, zoals die van afgelopen zomer.

26-11 • Het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat bestaat 90 jaar.

13-11 • Een meerderheid van de Utrechtse raad vindt dat er naast raamprostitutie ook andere vormen van sekswerk

		 • De werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats en de steiger van de Domtoren starten. De bouw

Utrechtse sekszone. Op het Nieuwe Zandpad moet raamprostitutie weer mogelijk worden, maar nieuwe initia-

		• Premier Mark Rutte geeft een waarschuwing af aan de grote steden, waaronder Utrecht. Zij hadden te

moeten kunnen plaatsvinden op het Nieuwe Zandpad. Dat bleek in een debat over de toekomst van de
tieven mislukken steeds. Vijf jaar geleden kwam er een einde aan de raamprostitutie op het Zandpad en de
Hardebollenstraat. Er was een vermoeden van ernstige misstanden, zoals mensenhandel.

		 • Utrecht gaat dit jaar extra zijn best doen om het aantal autobranden terug te dringen. Vanaf maandag gaan zes

buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) op pad die zich alleen focussen op de autobranden. Het aantal
autobranden neemt al jaren toe.

		 • In een woning boven de VVV-winkel op het Domplein woedt vanmiddag een grote brand. Bij het vuur ontstaat
veel rook die in de wijde omgeving te zien is.

		 • De gemeenteraad van Utrecht wil actie van het college tegen de rattenplaag die verschillende wijken teistert.
		 • Het Utrechtse Olivier bemachtigt de 34ste plaats in de Café Top 100 2018 van Misset Horeca.

14-11 • Voor het eerst organiseert HP het ‘SecurITy Festival’. In de Metaal Kathedraal komen IT-deskundigen en ondernemers bij elkaar. Het doel: elkaar bewustmaken van de gevaarlijke cybercriminaliteit.

15-11 • Burgemeester Jan van Zanen sluit twee woningen voor zeker zes maanden. De bewoners van deze huizen
worden ervan verdacht jongeren onder (geestelijke) dwang in de prostitutie te laten werken.

		 • Koningin Máxima is vanmorgen in de Utrechtse Werkspoorkathedraal. Ze houdt een toespraak bij de conferentie ‘The Future of Sustainable Trade’. De bijeenkomst is ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Initiatief voor Duurzame Handel (IDH).

		 • De energiecoöperatie Rijne Energie organiseert vanavond haar eerste algemene ledenvergadering in de Metaal
Kathedraal in Utrecht. De coöperatie heeft als doel om samen met de omwonenden van de polders Rijnenburg

van de steiger neemt ongeveer een half jaar in beslag. De eerste hekken worden geplaatst op het Domplein.
kennen gegeven weinig werk te zullen maken van het komende boerkaverbod. ‘De steden komen er nog wel
achter dat ze zich niet aan het verbod kunnen onttrekken’, zegt de minister-president.

		 • Tientallen bomen worden deze week geplant op een gedeelte van de Croeselaan. Voor het eind van het jaar
komen ook bomen op en rond het Jaarbeursplein.

27-11 • De politie pakt na de laatste autobrand in Kanaleneiland op heterdaad een verdachte op. Er waren 12 autobranden in Utrecht in een week.

		• De directeur van stichting De Tussenvoorziening ontvangt de Maartenspenning voor zijn werk gericht op
zorg voor dak- en thuislozen. Jules van Dam heeft zich ruim 30 jaar ingezet als bestuurder en krijgt de onderscheiding van wethouder Maarten van Ooijen.

29-11 • Aantal bijstandskinderen daalt voor het eerst sinds 2009.

		• De nieuwe locatie van filmtheater ‘t Hoogt is toch nog niet zeker. Het filmtheater kondigde begin deze
maand aan definitief naar het Werkspoorkwartier te verhuizen in 2020. Maar een verhuizing hangt af van de
gemeentebijdrage.

		 • Utrecht krijgt vijf miljoen extra voor de Noordelijke Randweg Utrecht.
		 • Het is definitief: De Uithof wordt Utrecht Science Park.

30-11 • In Rivierenwijk wordt een gevelfoto onthuld van de voormalige Dr. De Visserschool. De foto herinnert aan de
school die daar tot 1995 heeft gestaan. Opmerkelijk zijn de jaartallen die de gemeente op de foto heeft laten
plaatsen. Het bijschrift luidt: ‘dr. De Visserschool (1941-1961)’.

en Reijerscop een duurzaam energiepark op te richten.

		• Utrecht heeft er een nieuwe woonwijk bij. Vanmiddag wordt in de sportkantine van voetbalclub Nieuw

Steen op Oudegracht 364 verwijderen. De gemeente heeft deze week laten weten dat de nieuwe vergunnings-

		 • Het UMC opent een nieuwe polikliniek voor patiënten met hart- en vaatziekten.

		• Telecomaanbieder Vodafone gaat de antenne die zonder vergunning is geplaatst op het pand De Gesloten
aanvraag niet wordt gehonoreerd.

16-11 • Daklozen Utrecht mogen naar binnen vanwege winterkou.

		 • Het woningtekort in de regio Utrecht is ruim 5 procent van het huidige aantal woningen. Utrecht heeft daarmee samen met de regio Amsterdam het grootste woningtekort van Nederland.

		 • De binnenstad van Utrecht is een kunstwerk rijker: de ‘verdwijnende trap’. Op het eerste gezicht lijk je in het

Zocherplanstoen een gewone trap tegen het lijf te lopen. Kom je dichterbij, dan zie je echter dat er iets bijzon-

ders aan de hand is: de treden lopen scheef. Omwonenden zijn samen met kunstenaar Birthe Leemeijer tot de
creatie gekomen. Het begon met een bewonersinitiatief en nadat de gemeente en alle betrokken partijen

akkoord zijn gegaan, is de opmerkelijke trap een feit. Vandaag wordt het kunstwerk officieel geopend. ‘Ik noem
het zelf een omgevallen trap’, zegt Leemeijer.

		 • De bouwafzettingen rondom het voormalige postkantoor op de Neude worden aan de kant van de Oudegracht

opgefleurd. Vijf verschillende graffiti-artiesten zijn de hele dag bezig om zo’n dertig meter van de afzetting te
versieren.

17-11 • Kringloopwinkel De Waarde opent een nieuwe locatie in het voormalige gebouw Bo-rent aan de Veilingstraat.

		• Utrechts Monumentenfonds viert haar 75 jarig bestaan en maakt een Utrechts stripboek over monumenten.
Aan ‘De Dwaalgids van Utrecht’ hebben zeven tekenaars gewerkt.

18-11 • Utrecht heeft langste wachttijd voor psychische hulp bij autisme. Mensen die psychische hulp zoeken voor een

autisme-stoornis moeten in Utrecht gemiddeld 35 weken wachten op behandeling. Dat is bijna drie keer zo lang
als eigenlijk mag.
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Utrecht de oplevering van de eerste woningen in Rijnvliet gevierd.

		• Het oude tankstation aan de Croeselaan krijgt een tijdelijke horecabestemming. Het gebouw, ‘De Pomp’,
wordt een combinatie van horeca met maatschappelijke buurtactiviteiten. Naar verwachting opent de
nieuwe buurthoreca volgend jaar haar deuren.

		 • Midden-Nederland wordt steeds heter. Volgens berekeningen van het KNMI in De Bilt heeft de opwarming
van de aarde ook in de provincie Utrecht duidelijk gevolgen. Het weerinstituut presenteert de nieuwe cijfers

in een klimaattop voor lokale bestuurders Wethouders van veertien Utrechtse gemeenten en bestuurders

van de provincie en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden horen in een presentatie alarmerende cijfers. Het KNMI combineert meetgegevens van zijn eigen stations in onze regio met klimaatscenario’s die het

in 2014 heeft opgesteld. Daarmee geeft het instituut de meest waarschijnlijke klimaatverandering weer.
Conclusie: de temperatuur stijgt, er valt meer regen - niet alleen vaker, maar ook heviger - er is een kans dat

het vaker zo droog zal zijn als afgelopen zomer en het water in de Lek en de Nederrijn zal vaker extreem hoog
staan.

3-12 • In de Ondiep wordt een man beschoten in een auto en die raakt gewond. De politie is de hele middag op zoek
naar de dader, die verkleed is als Zwarte Piet.

		 • Een onderzoeksgroep van Universiteit Utrecht krijgt de komende 5 jaar een half miljoen euro om onderzoek
te doen naar een vaccin voor reumatoïde artritis (RA). De onderzoekers hebben de titel Research Centre of
Excellence gekregen van ReumaNederland.

5-12 • Tijdens de oudste ijsbeurs in Italië doet Coletti mee aan de jaarlijkse strijd om de gouden wereldbeker, de
Coppa d’Oro. De wedstrijdsmaak van dit jaar is vanille-roomijs. Coletti is de beste van honderd deelnemers.
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		• De Medusa van Caravaggio komt voor het eerst naar Nederland. Het werk is te zien vanaf 15 januari in het

Centraal Museum. Het Centraal Museum krijgt bij hoge uitzondering een topstuk van de Italiaanse kunstschilder uit het Vaticaan in bruikleen voor de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.

		• Bewoners van de wijk Lombok zijn opgelucht: de werkzaamheden aan het riool zijn begonnen. De gemeente

legt een zogeheten hemelwaterriool aan om te voorkomen dat de souterrains van de woningen onderlopen bij
hevige regenbuien.

6-12 • Jarenlang werden er al geen auto’s meer verkocht, maar nu wordt het pand dan ook echt gesloopt. De oude
Citroëngarage Boll op Helling 3 wordt de locatie voor een nieuw hotel.

		 • Utrecht Vaartsche Rijn is het populairste nieuwe station van 7 nieuwe stations, met duizenden bezoekers per dag.
10-12 • Leidsche Rijn krijgt het hoogste gebouw van Utrecht. De gemeente noemt het een verticaal dorp van 140 meter

Kasteel Vredenburg. De rol van loper is voor Adrianus VI, de Utrechtse kardinaal die het schopte tot enige
Nederlandse paus uit de kerkgeschiedenis. De pionnen zijn, hoe kan ze ook ontbreken, acht Nijntjes op een rijtje.

		• Utrecht krijgt ruim 900.000 euro voor de aanpak van radicalisering. Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) hebben geld verdeeld over gemeenten die plannen hebben
ingediend om radicalisering te voorkomen en geradicaliseerde personen aan te pakken.

		 • De Neude in Utrecht krijgt voorlopig vier nieuwe bomen. Die worden daar volgend jaar november neergezet.
Om de nieuwe bomen was veel te doen. Onder meer festival Tweetakt was bang dat er na de plant geen ruimte
meer zou zijn om het evenement op het plein te organiseren. De bomen worden nu zo neergezet dat ze niet in
de weg staan. Vroeger stonden er 25 bomen op het plein in de binnenstad. De wens is nog altijd om er zoveel
mogelijk terug te planten. De gemeente gaat daarover nog verder in gesprek met de gebruikers van de Neude.

hoog. Het is het eerste Utrechtse gebouw hoger dan de Domtoren en moet in 2023 klaar zijn. Er komt onder

		 • Het bestuur van de Wijkraad Leidsche Rijn stapt op. In een open brief schrijven de bestuursleden aan de bewo-

bouwen dan de Domtoren te voorkomen. De historische binnenstad is daarom gevrijwaard van hoogbouw.

de wijkraad financieel flink is gekort en zo geen wijkraadpleging meer kan houden. Volgens het bestuur is een

meer een rooftopbar, restaurant en een stadsbos in. In 1997 werd in Utrecht een motie ingediend om hoger
Daarnaast blijft het iconische gebouw zichtbaar vanaf belangrijke aanrijroutes, zoals de Utrechtseweg vanuit

De Bilt, en andere zichtlijnen. Er werd voorgesteld op twee plekken wél hoger te bouwen: aan de westzijde van
het stationsgebied en in Leidsche Rijn Centrum.

11-12 • ‘Het nieuwe Zandpad past niet in onze wijk!’ Bewoners in Overvecht zijn nog steeds fel tegen de komst van een
sekszone aan het Nieuwe Zandpad. Vanavond krijgt de wijkraad Overvecht uitleg van ambtenaren. Vijf jaar

geleden is de prostitutiezone aan het oude Zandpad gesloten, vanwege een vermoeden van mensenhandel.
Ook de raamprostitutie aan de Hardebollenstraat is gesloten. In de stad Utrecht is dus geen plek meer voor

ners van de nieuwbouwwijk dat ze teleurgesteld zijn in de gemeente Utrecht. Het steekt het bestuur vooral dat
wijkraadpleging de beste manier om er achter te komen wat er leeft onder de bewoners.

21-12 • Niet alleen de Domtoren, maar ook de Utrechtse Domkerk wordt gerenoveerd. De ornamenten, de versieringen

op de muren van de buitenkant, zijn afgebrokkeld. Door weer en wind zijn de beschadigingen dusdanig groot,
dat ze volledig moeten worden vervangen. Drie beeldhouwers maken de nieuwe ornamenten in Achterveld.

		 • Het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders krijgt dit jaar een 6+ bij het traditionele kerstrapport.
Jaarlijks beoordelen politiek journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad en RTV Utrecht, samen met een politiek deskundige de prestaties van de Utrechtse bestuurders.

raamprostitutie.

		 • Het Centraal Museum Utrecht heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. Het museum verwacht eind dit jaar

het profpeloton weer neer in Utrecht, voor de start van de Vuelta a España.

		• Burgemeester Jan van Zanen en verschillende wethouders delen vandaag warme chocolademelk uit bij de

12-12 • *Wielerliefhebbers en betrokkenen bij de vorige grote wielerevenementen in de stad zijn dolblij: in 2020 strijkt
14-12 • Een muurschildering van Jos Peeters op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Sint Ludgerusstraat vertelt op 30m2 het rijke verleden van de Utrechtse wijk Zuilen. Het kunstwerk stelt een plattegrond van de wijk
voor waarin 77 elementen zijn verwerkt die de geschiedenis van Zuilen, tot 1954 een zelfstandige gemeente, in
beeld brengen. Wethouder Klaas Verschuure neemt in verband daarmee vanmiddag het eerste exemplaar van
het boek ‘De geschiedenis van Zuilen op 30m2’ in ontvangst.

15-12 • Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa in het Centraal Museum.
Het museum noemt het zelf ‘de meest ambitieuze tentoonstelling ooit’. De tentoonstelling toont het werk van

de Utrechtse caravaggisten Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst. De werken
worden getoond samen met andere Europese navolgers van Caravaggio.

		 • In de gemeente Utrecht wordt relatief het vaakst ingebroken. Inwoners van Utrecht lopen 160 procent meer kans
op een woninginbraak dan de gemiddelde Nederlander. Dat meldt het Inboedelverzekering Informatie Centrum.

17-12 • Utrecht wil in nieuwbouwwijken zo min mogelijk parkeerplaatsen. Dat beleid moet volgens de gemeente ook
zo snel mogelijk worden ingevoerd om te voorkomen dat bestaande nieuwbouwprojecten vertraging op gaan

lopen. In het nieuwe parkeerbeleid, dat pas volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, stelt het college ook voor om de binnenstad verder autovrij te maken.

		 • Burgemeester Jan van Zanen onthult bij de ingang van Park Bloeyendael het bord dat aangeeft dat het om een
vuurwerkvrije zone gaat.

		 • De gemeente gaat extra onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s van te zwaar verkeer op de grachten in de
binnenstad. In de stad geldt een zogeheten aslastbeperking. Voertuigen die te zwaar wegen worden geweerd
om de werfkelders te beschermen.

19-12 • Derk Wessels, een 46-jarige kunstenaar met het syndroom van Down, beleeft vandaag de dag van zijn leven. Zijn

kunstwerk werd in enorm formaat met graffiti op een muur gespoten in de wijk Lauwerecht in Utrecht. Het is een

project van de Utrechtse Maaike Kluft, die de kunst van mensen met een beperking wil verspreiden door de hele stad.

		 • Station Leidsche Rijn krijgt 300 extra fietsenrekken.

20-12 • Scheidend VVD-raadslid André van Schie schenkt de stad een prachtig cadeau bij zijn afscheid. Hij liet een Utrechts

schaakspel ontwerpen, waarop alle stukken geïnspireerd zijn door iconen uit de stad. Zo is de koningin gemodelleerd naar Trijn van Leemput, die in 1577 het voortouw nam bij de sloop van het door de stadsbevolking gehate
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te eindigen op 380.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 310.000.
ingang van het stadskantoor.

23-12 • Reddingsbrigades uit heel Nederland zamelen ruim 16.000 euro in voor de actie Serious Request op 3FM.
Tientallen reddingsboten varen vandaag door de Utrechtse grachten om het bedrag af te leveren bij
TivoliVredenburg, waar het hoofdkwartier is van de goededoelenactie van 3FM.

27-12 • De opbrengst van het door VVD-politicus André van Schie ontworpen Utrechtse schaakbord overtreft al zijn verwachtingen. De winnaar heeft er op de veiling van Serious Request maar liefst 1.250 euro voor stukgeslagen.

		 • Het mag de laatste tijd flink hebben geregend, het is nog steeds niet genoeg om de droogte van de afgelopen
tijd teniet te doen.

28-12 • Er worden vanavond meerdere vuurwerkbommen gegooid naar hulpverleners die aan het werk zijn bij een
brand in een portiek van een flat aan de Stanleylaan in Kanaleneiland. De politie start een campagne om tijdens
de jaarwisseling aandacht te vragen voor de veiligheid van hulpverleners. In vier video’s wordt er uitgelegd dat
uniformdragers toch vooral ook mensen zijn.

		 • Er zijn drie aanhoudingen voor autobranden in Kanaleneiland en Rivierenwijk.

		 • Half miljard euro voor 17 minuten reistijd, De Uithoflijn is politiek en financieel een fiasco. Er is 84 miljoen euro

extra nodig, terwijl de tram pas in de zomer van 2019 zou gaan rijden. Later wordt na onderzoek duidelijk dat de
kosten nog verder uit de hand zouden lopen.

		 • Het plaatsen van tientallen nieuwe reclameschermen begint. Langs verschillende wegen zijn de digitale borden

geplaatst. In totaal komen er 40 nieuwe schermen, waarvan 10 stuks hoger zijn dan 6 meter. De 30 andere
reclameschermen hebben een kleiner formaat.

29-12 • De Utrechtse brandweer had de handen weer vol aan verschillende autobranden. Vannacht gingen drie voertuigen in vlammen op.

		 • Het aantal inwoners in gemeente Utrecht is 352.941 op 1 januari 2019 op 1 januari 2018 was dat 347.574 inwo-

ners. Op 1 januari 2018 waren er 178.764 huishoudens en op 1 januari 2019 waren dat er 181.174 waarbij de
gemiddelde grootte per huishouden 1,9 personen is. De gemeente Utrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.921 hectare (= 99,21 km²), waarvan 9.383 land en 538 water. Er wonen 180.374 huishoudens in

gemeente Utrecht en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 10 wijken en 111 buurten. In de buurt van de
Domtoren is het maaiveld Ca. 5,50+NAP.
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