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1-1 • Vanaf vandaag zijn de vergaderlunches bij de gemeente Utrecht uitsluitend vegetarisch. Alleen als bij de bestelling expliciet de wens voor vlees of vis wordt aangegeven, kan er ook een kroket of een broodje leverworst op
tafel komen.

		• De hoogste concentratie fijnstof wordt tijdens Oud en Nieuw gemeten op een meetstation in Utrecht. Dat

meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er wordt een gemiddelde uurconcentratie van
1.252 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten.

		 • De jaarwisseling verloopt relatief overzichtelijk en voor de meeste inwoners en bezoekers feestelijk. Er zijn wel

woningen voor starters en 200 zelfstandige studentenkamers realiseren. De oplevering staat eind 2021 gepland.

9-1 • De afdeling Utrecht van de VNG bestaat dit jaar 100 jaar. En dat wordt gevierd, vanmiddag in Utrecht. De VNG,
de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, is een samenwerkingsverband tussen alle gemeentes in
Nederland.

		 • Er zijn honderden ondertekenaars om de Sint-Catharinakathedraal ( Catharijnekerk) aan de Lange Nieuwstraat

te behouden. Maar er zijn slechts 68 parochianen die een vaste bijdrage aan de kathedraal betalen. Er is een
jaarlijks tekort van € 100.000.-

diverse meldingen van vuurwerkoverlast, kleine branden en vernielingen, waaronder bushokjes. Ondanks tal

10-1 • Bij bioscoop Utrecht City is zes maanden lang elke maand een filmklassieker te zien. The Godfather is als eerste

lopen week erbij waren er zelfs veertig autobranden.

14-1 • Eneco treft voorbereidingen om te vertrekken uit het Werkspoorkwartier. Tot 2022 gaat Eneco afbouwen.

theater van Nederland zal verdwijnen. 46 jaar lang zat filmtheater ‘t Hoogt gevestigd in de Utrechtse binnen-

16-1 • De bewoners van Zuilen maken een benauwde avond mee. Er is een demonstratie van anti-islambeweging

directrice Rianne Brouwers: “Het voelt heel onwezenlijk en raar. Dit is echt de laatste dag. Vanaf vandaag

		• In het gebouw van het Pieter Baan Centrum komt tijdelijk ruimte voor kleine bedrijven en creatieve

van maatregelen gingen nog negentien auto’s in vlammen op. Vorig jaar waren dat er zeventien. Met de afge		 • Filmtheater ‘t Hoogt sluit voorgoed zijn deuren. Het huurcontract loopt af en dat betekent dat het oudste film-

stad. Zondag werden de films voor de laatste keer vertoond op het witte doek. Een bijzonder moment voor
hebben we geen films meer van ons in de stad”. Het theater moet een jaar overbruggen tot het mogelijk in 2020
plaats kan nemen in het nieuwe Werkspoorkwartier.

2-1 • Burgemeester Jan van Zanen staat vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak stil bij de hoogte- en dieptepunten in

de stad Utrecht van het afgelopen jaar. Tijdens de receptie in de Utrechtse Jaarbeurs kijkt hij naar de toekomst.

aan de beurt, maar ook Casablanca is één van de zes klassiekers die wordt vertoond.
Hierdoor komt er zeven hectare grond vrij.

Pegida. Er ontstaan rellen in de wijk en autospiegels en autoruiten worden vernield.
ondernemers.

17-1 • Wethouder Maarten van Ooijen is de beste jonge bestuurder van het land. De 28-jarige ChristenUnie-politicus
is de winnaar van deze verkiezing. Het is het derde jaar op rij dat de titel aan een Utrechtse bestuurder wordt
gegeven.

Zijn toespraak heeft als belangrijke thema’s verwondering, verbondenheid en veerkracht. Vooral de gewone

18-1 • In het Utrechts Archief wordt een databank van middeleeuwse oorkondes gepresenteerd. Onderzoekers krijgen

		• De gemeente Utrecht trekt dit jaar een half miljoen euro extra uit voor groepen Utrechters met een laag

		 • De plastic walvis in de Catharijnesingel voor TivoliVredenburg is klaar. Het kunstwerk gemaakt van zwerfafval

Utrechter staat centraal in zijn verhaal.
inkomen.

		 • De stad Utrecht heeft er het afgelopen jaar bijna 5.000 inwoners bijgekregen. De stad hoort net als de andere

daarmee toegang tot meer dan 150.000 documenten over bestuur, handel en rechtspraak in de Middeleeuwen.
uit de oceaan bij Hawaï is in een aantal dagen in elkaar gezet en vandaag is de officiële onthulling van het
kunstwerk.

groten steden bij de grootste groeiers van het afgelopen jaar. Maar Vianen groeide relatief nog meer dan

20-1 • Niet exclusief voor Utrecht! Vannacht is er een volledige maansverduistering. Omdat de maan nu dichtbij de

		 • Het rioolgemaal aan de Professor Leonard Fuchslaan in Tuindorp is het eerste gemaal in Utrecht met een groen

wolfmaan. Alles bij elkaar een ‘superbloedwolfmaan’. Als je het gemist hebt is er op 7 september 2025 weer een

Utrecht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

dak. Het dak van 90 vierkante meter kan hierdoor per regenbui 4000 liter water opnemen. Dit moet helpen
voorkomen dat het riool overstroomt bij hevige regenbuien.

7-1 • De Domkerk staat op de derde plaats op de lijst van best bezochte kerken in 2018 van Hart voor Monumenten.
Zo’n 400.000 mensen kwamen op Utrechts bekendste kerk af. De Domkerk moet daarmee alleen de
Dominicanenkerk in Maastricht en de Broerenkerk in Zwolle voor zich dulden. Deze beide kerken zijn omgetoverd tot boekwinkel en dat blijkt een succesvol concept. In 2018 hadden ze respectievelijk 750.000 en 600.000
bezoekers over de vloer. Hart voor Monumenten is een platform voor monumenteigenaren en -liefhebbers. Het
maakt deel uit van het Nationaal Restauratiefonds in Amersfoort.

		 • De nieuwe warmtecentrale op biomassa op de Lage Weide wordt in gebruik genomen. Het gaat de eerste tijd
nog om een testperiode. Daarbij wordt al wel warmte aan het net geleverd, maar de oude gascentrale blijft
gewoon meedraaien. Pas in april is het testbedrijf afgerond en gaat de biomassacentrale op volle kracht
draaien.

		 • Het Via Nova College neemt vanaf morgen intrek in een gloednieuw schoolgebouw. Naast een nieuw schoolgebouw neemt de vmbo-school ook een nieuwe naam in gebruik. Het Via Nova College gaat verder als Volt!

8-1 • Utrecht Centraal wordt aan het eind van de middag deels afgezet. De oorzaak: een defect grillapparaat dat flink

stond te roken en de brandweeralarmen inschakelt. Een gesprongen waterleiding zorgt vervolgens voor een
waterballet.

		 • Sporthuis Henk Temming aan de Utrechtse Sint Jacobsstraat sluit na zeventig jaar zijn deuren.

		 • Het is nu definitief: Sportpark Thorbeckepark in Ondiep gaat Sportpark Wesley Sneijder heten. Het stadsbestuur

laat dat aan de Wijkraad Noordwest weten. Het sportcomplex is de thuisbasis van voetbalvereniging DHSC.
Deze fusieclub ontstond uit onder meer DOS, de club waar Sneijder zijn loopbaan begon.

		 • Op de plek van het voormalige belastingkantoor aan de Gerbrandystraat komen 487 huurwoningen voor starters en studenten. Syntrus Achmea Real Estate & Finance laat, namens een Nederlands pensioenfonds, 287
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aarde staat is het een supermaan en omdat het ook nog eens de eerste volle maan van het jaar is is het een
kans om een volledige maansverduistering te zien.

21-1 • De schade wordt niet door de gemeente vergoed. Als gevolg van de Pegida-demonstratie bij de moskee in
Zuilen hebben nu 49 bewoners aangifte gedaan van vernieling van hun auto’s.

		 • Hoe krijg je Utrechters op de fiets? De provincie gaat daarvoor een gedragscampagne opzetten om Utrechters
aan het fietsen te krijgen. De campagne is onderdeel van de Ronde van Spanje die volgend jaar in onze regio
wordt verreden.

		 • Willibrord van Beek neemt vanmiddag afscheid als commissaris van de koning van de provincie Utrecht.
		 • Het Utrechts Stedelijk Gymnasium en OBS Overvecht zijn benoemd tot ‘Excellente school’.

23-1 • De violiste Janine Jansen geeft vanavond de aftrap voor een vierdaags jubileumfeest in TivoliVredenburg. Het
5-jarig jubileum van het gehele gebouw én 40 jaar Grote Zaal wordt daarmee gevierd.

		• Koning Willem-Alexander beëdigd Hans Oosters als commissaris van de koning. Oosters volgt Willibrord van
Beek op en wordt 1 februari geïnstalleerd. Oosters is lid van de Partij van de Arbeid. Hij is nu nog dijkgraaf van
het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

24-1 • De geplande prostitutiezone in Overvecht komt er, het besluit van de gemeente staat vast. Dat is de reactie op

een brief van boze buurtbewoners. Zij kwamen gisteren met een petitie tegen de tippelzone, die inmiddels
1.500 keer is ondertekend.

		 • Het hoofdkantoor van T-Systems verhuist naar Papendorp in Utrecht. Vanaf vandaag gaan ook de deuren open
van het Innovation Experience Center. Er zijn meer dan 120 mensen aan het werk.

		• Het oude wijkbureau aan ’t Goylaan gaat omgebouwd worden tot 39 appartementen. Vroeger was hier het
UWV gevestigd.

25-1 • Het Huisje van Mien (hovenierswoning uit 1875) bij de Veilinghaven is aan het verkrotten. Waar vroeger tuinderijen waren, staat nu de Jaarbeurs. Het is eigendom van de gemeente, die er de afgelopen 23 jaar nauwelijks
onderhoud aan heeft gepleegd. De sloop van het huis gaat niet door.
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		 • Een groepje parochianen wil de Sint-Catharinakathedraal openhouden als kerk. Ze maken bezwaar tegen het

idee om de bisschopskerk aan de Lange Nieuwstraat te verkopen aan Museum Catharijneconvent. Een petitie
op internet tegen deze verkoop heeft nu zeker 1.600 ondertekenaars.

26-1 • De A28 tussen hectometerpaal 2,0 en 2,9 op de linker weghelft, is het gevaarlijkste stuk snelweg in de provincie

Utrecht. Dat valt op te maken uit een berekening van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), een
samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders.

		• Maxime Garcia Diaz is Nederlands Kampioen Poetry Slam 2019. Zij verslaat Martje Wijers in de finale en veroverde daarmee de nationale titel.

gaat om een ‘black letter posy ring’, vervaardigd in de periode 1375-1550. De ringen werd vooral gesmeed en
gebruikt in Engeland.

6-2 • Parochianen van de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal, beter bekend als de Catharijnekerk, zijn boos over de
sluiting van hun kerk. Door het parochiebestuur zijn ze geïnformeerd dat het gebouw voor 1 euro verkocht gaat
worden aan Museum Catharijneconvent.

		 • De directeur-bestuurder van het Utrechts Landschap, Saskia van Dockum, wint de ‘Vrouw in de Media Award

Utrecht’. De stemmers vinden haar betrokken en positief. Ook roemen ze haar inzet voor het behoud van de
natuur en noemen haar een bevlogen spreekster.

27-1 • Dominee Netty de Jong-Dorland neemt na 12 jaar als predikant tijdens de dienst om 10.30 uur in de Domkerk

		• Het nijntje museum krijgt twee grote schenkingen van de BankGiro Loterij en Mercis BV. Beiden schenken 1

van de maand in de Domkerk. Na 36 jaar actief te zijn geweest als predikant, waarvan de laatste 12 jaar in de

8-2 • Rik Atteveld komt in het nieuws met zijn kunstwerk: een Domtoren van 548 gebruikte lachgaspatronen. De

28-1 • Een ambitiedocument dat de gezamenlijk partners ven het Utrecht Science Park hebben opgesteld wordt over-

lachgaspatronen tegen”. Hij besloot een Domtoren met een hoogte van 115 cm en een gewicht van 35 kilogram

afscheid. Netty is verantwoordelijk geweest voor de start van de Night of Light op elke derde zaterdagavond
Domkerk, gaat dominee Netty de Jong-Dorland met emeritaat.

handigd aan wethouder Klaas Verschuure. Zij vinden dat het wel wat bruisender kan. Het moet een autoluw
gebied worden met een aantrekkelijk centrum dat plaats biedt horeca en winkels.

		 • De NS opent op Utrecht Centraal een Carrièrestation. In de pop-up store kunnen bezoekers kennismaken met
medewerkers van het spoorwegbedrijf en krijgen ze informatie over honderden verschillende banen.

miljoen euro voor uitbreiding van het museum.

kunstenaar maakt dagelijks een wandelingetje door zijn buurt. “Tijdens het wandelen kom je overal van die
te maken van deze lachgaspatronen.

10-2 • Het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) bestaat 150 jaar en viert de verjaardag met een jubileumconcert in de

Catharijnekerk. Al sinds de oprichting van het koor wordt gezongen in het gebedshuis aan de Lange Nieuwstraat,
maar er is een kans dat het vandaag voor het laatst is.

		 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie wil UNESCO Werelderfgoed worden. Het verzoek hiervoor wordt in Parijs aan-

11-2 • De molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat krijgt vandaag nieuwe roeden. Voor die klus is een hijskraan nodig

29-1 • Stichting Kunstuitleen Utrecht mag het landhuis Oud Amelisweerd in Bunnik vanaf 1 maart voor ten minste

		• Voordat de overgebleven panden aan de Van Sijpesteijnkade gesloopt gaan worden is er gekeken welke ele-

30-1 • In de Vecht in de buurt van de Rode brug wordt vanmiddag een oude handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog

raad weten dat in ieder geval een aantal ‘beeldbepalende’ elementen terugkomen, zoals de twee dier-elemen-

geboden aan UNESCO.

één jaar gebruiken met kans op een verlenging van nog een jaar. (Later blijkt dit niet door te gaan.)

gevonden. Het gaat om een Britse granaat van het type Mills 36M. De granaat wordt later gecontroleerd en tot
ontploffing gebracht bij de Haarrijnseplas.

		 • Actiegroep ‘Binnenstad 030’, een groep bewoners van de binnenstad, overhandigt een petitie met zeker 1.500

en daarom is de aanliggende Merelstraat vandaag naar verwachting tot 18.00 uur dicht.

menten er mogelijk kunnen terugkomen in de nieuwbouw. Wethouder Victor Everhardt laat aan de gemeenteten in de gevel van de begane grond en het ijzeren ornament op de topgevel. Ook de glas-in-loodraampjes

zullen binnen in de nieuwe panden weer een functie krijgen. Alleen het rijksmonument op huisnummer 25 is nu
onderdeel geworden van de 90 meter hoge woontoren waar 266 huurwoningen in komen.

handtekeningen aan wethouder Anke Klein. Zij vinden de binnenstad te druk, te lawaaiig en zo gaat het oor-

12-2 • De gemeente presenteert een actieplan voor het aanpakken van het lerarentekort. Met dit plan maakt de

31-1 • Wethouder Maarten van Ooijen komt kijken bij Plan Einstein in het asielzoekerscentrum (AZC) in Oog in Al. Het

13-2 • De eerste vrachtwagen met beton komt aanrijden en daarna komen er nog ongeveer 600. Zij moeten 5,6 mil-

spronkelijke karakter van de binnenstad verloren.

project waarbij buurtbewoners en asielzoekers samen cursussen volgen, maakt een doorstart. “Hier gebeurt
precies wat we voor ogen hebben”, zegt Van Ooijen.

gemeente aanspraak op 1 miljoen euro van de Rijksoverheid. De gemeente legt zelf ook 330.000 euro bij.

joen liter beton storten voor de fundering van de Galaxy Tower op het Jaarbeursterrein waar deze toren van 90
meter hoog moet komen.

1-2 • De Uithoflijn wordt nu ook overdag getest. De tram zal beginnen met rijden tussen de Adama van Scheltemabaan

		• Aan de statige Maliebaan in Utrecht is een nieuw woonconcept opgeleverd. Een voormalig kantoorpand is

		 • Vandaag is Hans Oosters officieel de nieuwe commissaris van de koning. Vanmiddag krijgt hij zijn voorzitters-

		 • De gemeente Utrecht laat de komende weken 32 nieuwe bomen planten aan de Nieuwe- en Oudegracht. De

en de P+R Utrecht Science Park. Het is nog niet duidelijk wanneer er passagiers mee kunnen.
hamer overhandigd tijdens een bijzondere Statenvergadering.

		 • Radio M Utrecht bestaat precies dertig jaar.

		• Het Centraal Museum koopt voor 5 miljoen dollar in New York op een veiling bij Sotheby’s het schilderij, ‘de
bruiloft van Cupido en Psyche’ van de Utrechtse schilder Joachim Wtewael.

omgebouwd naar 30 luxe appartementen en draagt nu de naam Latona Apartments.
nieuwe bomen komen in de plaats van gekapte bomen.

18-2 • Het CDA in Utrecht maakt zich druk over het hekwerk rond het SHV-gebouw in Utrecht aan de Rijnkade. Het

hekwerk verscheen begin deze maand en is geplaatst door SHV zelf. De grond is echter eigendom van SHV en
geen openbare ruimte.

		• De actie ‘Houd de stoep vrij’ begint met een flyercampagne. De campagne moet mensen motiveren om niet

		• Op de Neude is een groot metalen varken geplaatst. Het kunstwerk ‘Ode aan het Varken’ van kunstenares

		 • De gemeente maakt bekend dat er in het Griftpark, Park Lepelenburg en het Máximapark meer ruimte komt

Het metersgrote object is mede mogelijk gemaakt door de Partij voor de Dieren samen met enkele dierenbe-

zomaar fietsen, borden of andere objecten op de stoep neer te zetten.

voor kraampjes of foodtrucks van waaruit eten en niet-alcoholische dranken worden verkocht. Park Transwijk
volgt mogelijk later.

4-2 • Op de Universiteit krijgt een hond een nieuw schedeldak uit een 3D-printer. Het is voor het eerst in Europa dat

een dergelijke operatie met goed gevolg is uitgevoerd. Met behulp van een CT-scan van de hond is een nieuw
schedeldak geprint van titanium. Zo kan het implantaat perfect op maat kan worden gemaakt.

Jantien Mook is bedoeld om Utrechters stil te laten staan bij het welzijn van dieren die leven in de vee-industrie.
schermingsorganisaties. Het beeld is tot en met 10 maart op de Neude te zien.

19-2 • Het college van burgemeester en wethouders ziet geen mogelijkheden om horecaondernemers in de binnenstad van Utrecht tegemoet te komen met ruimere openingstijden rond Koningsdag. Volgens burgemeester Jan
van Zanen ontbreekt de capaciteit bij de hulpdiensten om langer door te gaan. Ook wijst hij erop dat de schoonmaakwerkzaamheden dan langer doorgaan, wat overlast geeft.

5-2 • Vandaag maakt het Landschap Erfgoed Utrecht de vondst een gouden ring openbaar. Een zeer goed geconser-

20-2 • De wieken van de molen aan de Adelaarstraat draaien weer. De vernieuwde roeden van de wieken van molen

Vertaald als: ‘Liefde voert mijn hart naar mijn lief’. Het betreft een gouden middeleeuwse liefdesring die is

		 • Oranjeverenigingen en andere organisatoren van feesten tijdens Koningsdag hebben last van steeds strengere

veerde en heel zeldzame ring, met aan de binnenkant een inscriptie: ‘Amours portent mon cuer à mon ami’.
gevonden. Een unieke vondst. Nog nooit werd in Nederland zo’n ring gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het
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Rijn en Zon werden ruim een week geleden geplaatst.

regels en veiligheidseisen. Vrijwilligers haken soms af omdat ze bang zijn voor aansprakelijkheid. Ook zijn de
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kosten van voorbereidingen en de beveiliging nauwelijks op te brengen.

21-2 • Plan van 11 miljoen euro voor toekomst Overvecht. In het plan staan vijf ambities, zoals het vergroten van de
veiligheid in de wijk en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. In 2016 was er ook al een plan voor het

verbeteren van de wijk waar ruim 10 miljoen euro voor was uitgetrokken tot en met dit jaar. Ook in dat plan

		 • De Botanische Tuinen zijn weer open voor publiek. Het is een bijzonder jaar voor de Tuinen want in 2019 wordt
het 380-jarig bestaan gevierd.

4-3 • De politie houdt een grote verkeerscontrole gisteren op de Nijenoord. Er wordt voor ruim 27.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

stonden zo’n vijf speerpunten. Het nu gepresenteerde plan lijkt hierop voort te borduren.

		 • Al jaren zorgen hangjongeren voor overlast op het Maasplein. Op de Maaspleinschool in Rivierenwijk proberen

ling om te zetten in faillissement. De winkels blijven voorlopig open om de kansen op een doorstart te vergro-

		• Museum Catharijneconvent legt zich neer bij het plotselinge besluit van kardinaal Eijk om de Sint-

		 • Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Bewindvoerders hebben aan de rechter gevraagd de uitstel van betaten. De mogelijkheden daarvoor worden momenteel onderzocht.

24-2 • Energie Beheer Nederland (EBN) start met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Almere

(ongeveer 35 km.). Gekeken wordt of de bodem in deze gebieden geschikt is voor het winnen van aardwarmte.
Door “kleine ladingen explosieven elke minuut gecontroleerd te laten ontploffen” moet dit duidelijk worden.

25-2 • Rond het middaguur meldt MeteoGroup dat het met 15,2 graden de warmste 25 februari ooit is. Later blijkt dat

het vandaag de warmste februaridag is die ooit is gemeten in De Bilt. Om 14.20 uur is het bij het meetstation
17,5 graden. Het oude record was 17,3 graden op 28 februari 1959.

		 • Het Leeuwenbergh Gasthuis wordt centrum voor kamermuziek; bijzonder orgel niet meer nodig. De Israëlische
muzikant Gavriel Lipkind gaat het gebouw inrichten als centrum voor kamermuziek. Het orgel gaat gebruikt
worden in de Grote Kerk in Zwolle.

		 • In Jemen is een groot tekort aan schoon drinkwater en daarom wil Utrechter Faris Alqubati, geboren in Jemen,
waterzuiveringspompen naar het land sturen. Om het geld bij elkaar te krijgen is hij een crowdfunding gestart.

26-2 • De gemeente gaat 120 vogelhuisjes ophangen waarmee de irriterende eikenprocessierups aangepakt moet

worden. Dit is een natuurvriendelijke manier, want de vogels eten de rupsen op. Het gebruik van de meeskasten
is een proef die 3 jaar gaat duren.

		• Burgemeester Jan van Zanen krijgt zijn eerste Spaanse les. Hij bereidt zich voor op de start van de Vuelta in
Utrecht.

27-2 • Enorme palen en liggers van 4.000 kilo per stuk worden in stelling gebracht aan de voet van de Domtoren. Ze
vormen de constructie waarop de steigers gebouwd gaan worden voor de restauratie van de bijna 700 jaar

leerlingen het plein een beetje op te fleuren met bloemen en planten.

Catharinakathedraal niet te verkopen. Hoewel het Catharijneconvent grote interesse had in de kathedraal,
vindt het museum het een goede zaak dat de Sint-Catharinakathedraal een kerk blijft.

		 • Er staat op het Jaarbeursplein een foodtruck met gezonde taartjes. Initiatiefnemers zijn onderzoekers van de
Universiteit Utrecht, die willen weten in hoeverre de reizigers openstaan voor een voedzame snack. Het doel is
om vooral meer te weten over het voedselpatroon van de Utrechtse reiziger.

		 • De tufstenen reliëfs uit 1953 van Pieter d’Hont voor de entree van het Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg,
moeten in de nieuwe singelmuur aan de Rijnkade komen. Daar dringt het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF) op
aan, gesteund door de werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut.

5-3 • De provincie Utrecht en vervoerder Qbuzz presenteren twee nieuwe elektrische bussen. De bussen moeten over

een jaar een deel van de verouderde vloot van Qbuzz gaan vervangen. Een gelede bus van achttien meter is
bedoeld voor het stadsvervoer, de bus van twaalf meter wordt vooral in het streekvervoer ingezet.

		• Anne Wensing is een van de hoofdonderzoekers van IciStem, een internationale onderzoeksgroep, en verantwoordelijk voor de tweede en derde genezing van een hiv-patiënt ooit. Wensing is arts-microbioloog en viroloog van het UMC Utrecht.

9-3 • Bewoners uit Overvecht gaan demonstreren voor 3 onderdoorgangen op de Noordelijke Randweg Utrecht
(NRU).

		• Het grote metalen varken op de Neude is verdwenen. Het kunstwerk ‘Ode aan het Varken’ van kunstenares
Jantien Mook stond twintig dagen lang op het stadsplein, maar wordt vanmorgen gedemonteerd en
verwijderd.

oude toren.

12-3 • De Utrechtse Kunstuitleen gaat toch niet naar het landhuis Oud-Amelisweerd. De locatie zou niet geschikt zijn

Protestanten). Ze willen hiermee laten zien dat “ze er toe doen in Utrecht” en een zichtbare bijdrage leveren aan

13-3 • Het NRC rekent uit dat de Uithoflijn op dit moment in totaal 515 miljoen euro kost. Het gaat dan om 64 miljoen

28-2 • Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn heel blij met een nieuwe ontdekking over cannabis. Het is wetenschap-

15-3 • Het Diakonessenhuis in Utrecht bestaat 175 jaar. Om het jubileum te vieren heeft het ziekenhuis een fototen-

		• De Utrechtse Protestanten brengen vanaf maart een nieuwe glossy uit: de PUP (Platform Utrechtse
de samenleving.

pers gelukt om een werkzame stof die in de wietplant zit, in het laboratorium na te maken uit gist. Door dat
proces zou medicinale wiet vervangen kunnen worden.

en gaat liever naar het pand in de St. Jacobsstraat. Het landhuis zal daarom voorlopig leeg blijven staan.
euro per kilometer of € 64.375 euro per meter.

toonstelling geopend over de geschiedenis van de zorginstelling. De ruim driehonderd foto’s laten zien hoe de
zorg zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren.

		• De Uithoflijn wordt vandaag voor het eerst overdag getest tussen de Adama van Scheltemabaan en de P+R

16-3 • De Stadsbaantunnel gaat vanaf nu twee weken dicht om de hittebestendigheid van de tunnel te onderzoeken.

		 • Het Spoorwegmuseum krijgt een bijzonder cadeau van het ‘Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen van de NS’.

bij vier rijkswegtunnels er bij een grote brand de kans bestaat dat het beton niet brandwerend genoeg is. In

Utrecht Science Park.

Een kist met allerlei opmerkelijke spullen die zijn achtergebleven in de trein, zoals een kunstbeen en een
Porsche-autosleutel.

		 • Bij de aanleg van een transportleiding voor stadsverwarming in de Dichterswijk vond energiebedrijf Eneco in
november een explosief. Een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, Eneco maakt deze vondst nu pas bekend.

		 • Het speciaal voor het rijksmonument Leeuwenbergh gebouwde orgel had niet verwijderd mogen worden. Daar
was een vergunning voor nodig en die is nooit verleend. Dat laat de gemeente Utrecht weten. De voormalige
eigenaar van pand, die het orgel liet verwijderen, is het daar niet mee eens.

1-3 • De Utrechtse onderzoeker Francesco Salese levert bewijs voor een omvangrijk grondwaterstelsel op Mars.

2-3 • Kardinaal Eijk luistert: De Catharijnekerk gaat toch niet dicht. De kerk blijft kathedraal. Na protesten van parochianen tegen sluiting van de monumentale kerk, heeft aartsbisschop Eijk besloten dat de kathedraal open
moet blijven.

		• PvdA-partijleider Lodewijk Asscher komt langs bij bewoners van de Veemarktstraat omdat de toekomst van
hun buurt onder druk staat. De sociale huurwoningen moeten mogelijk plaatsmaken voor een stadspark.
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De testen zijn noodzakelijk nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar concludeerde dat
delen van de Stadsbaantunnel is hetzelfde type beton gebruikt als bij deze rijkswegtunnels.

		 • Huisartsen in achterstandswijken krijgen door een nieuwe wijkaanpak meer tijd en geld voor hun patiënten. De

nieuwe samenwerkingsaanpak, ontwikkeld door Stichting Overvecht Gezond en Buurtteam Sociaal, wordt nu
uitgebreid.

		 • De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa ontvangt de 100.000ste bezoeker.

18-3 • In Utrecht wordt vanochtend geschoten in een tram bij het 24 Oktoberplein. Daarbij vallen drie doden en raken

zes mensen gewond (Een gewonde overlijdt later). Hoofdverdachte Gökmen Tanis (37) wordt later aangehou-

den, zo wordt aan het begin van de avond bekend tijdens een persconferentie. Nog onduidelijk is of er sprake is

geweest van terroristisch of persoonlijk motief. Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht blijft 5, in elk geval
tot 22.00 uur.

		• De Universiteit ontvangt volgens eigen zeggen de grootste nalatenschap uit haar geschiedenis. De schenker,
Johanna Alida van Leerzem, liet haar gehele vermogen van 1,2 miljoen euro na aan de universiteit waar zij in de
jaren vijftig geneeskunde studeerde.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2019

7

Datum		Gebeurtenis

Datum		Gebeurtenis

19-3 • Premier Mark Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus leggen bloemen bij het 24 Oktoberplein neer. De vlag-

		 • De sloop van 31 woningen aan de Croeselaan is definitief. De gemeenteraad besluit dat de huizen plaats moeten

20-3 • Op de Mariaplaats wordt een oude ANWB-praatpaal geplaatst. Mensen kunnen tussen 10.00 en 20.00 uur via

		• De Dafne Schippersbrug krijgt een extra aanvaarbescherming. Tijdens de aanleg van de brug bleek dat het

gen op overheidsgebouwen gaan vandaag halfstok.

de paal contact maken met een team van de Hogeschool van de Kunsten en ideeën delen over de toekomst van
de stad. Het moet een laagdrempelige manier worden om bewonersparticipatie te vergroten.

		 • Een nieuwe bijzondere muurschildering die niet is te missen. Aan het Westplein hebben schilders een 12 meter
hoog werk gemaakt dat de Slapende Mars toont. De Utrechtse kunstenaar Hendrick ter Brugghen maakte het
originele schilderij in 1629, de kunstenaars van collectief De Strakke Hand deden het hier over.

21-3 • Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de lancering van een nieuw netwerk van laadpalen in Utrecht. Bij de

laadpunten kunnen elektrische auto’s worden opgeladen, maar de palen kunnen op piekmomenten ook ener-

gie teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Het koninklijk paar brengt ook een bezoek aan het politiebureau

aan de Marco Pololaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Het politiebureau ligt vlak bij de plek van de aanslag
van maandag.

		 • Burgemeester Jan van Zanen is trots op de veerkracht van de stad. Dat zegt hij vanmiddag bij een extra raadsbijeenkomst. De gemeenteraad staat stil bij het drama op het 24 Oktoberplein.

maken voor een park.

ontwerp niet meer voldeed aan toen inmiddels aangescherpte veiligheidseisen.

29-3 • Mede door een valse melding over een mogelijke livestream op Facebook werd voor Utrecht al snel het hoogste
alarmniveau afgekondigd. Daardoor ontstond bij de politie de eerste minuten na de aanslag op het 24
Oktoberplein het idee dat er sprake was van een terreuraanslag met meerdere doelen.

		 • Op de geluidsschermen van het viaduct bij de Prins Hendriklaan is door wethouder Anke Klein een serie bijzondere foto’s onthuld. Op de foto’s staat de geschiedenis van het Rietveld Schröderhuis dat enkele meters verderop
staat. Het idee is ontstaan op initiatief van een buurtbewoner die de geluidsschermen mooier wilde maken.

30-3 • Vier Utrechters laten een maand lang hun auto staan en gebruiken andere vervoersmiddelen zoals de fiets, de

elektrische fiets en het openbaar vervoer. Vanochtend hebben ze de testvoertuigen gekregen van wethouder
Lot van Hooijdonk bij station Zuilen. De gemeente wil dat stadsbewoners nadenken over andere vervoersmiddelen dan de auto. Uit de 2.500 Utrechters die zich voor de proef meldden, gaan slechts vier van hen kijken hoe
de (elektrische) fiets en het OV het houden tegenover de auto.

22-3 • Zo’n 16.000 mensen verzamelen zich om de tramaanslag van afgelopen maandag te herdenken. Onder hen

31-3 • Voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord, wordt vanmiddag een indrukwekkend eerbe-

Zanen, is er een minuut stilte en een lied op speciaal verzoek van de nabestaanden van een van de slachtoffers

1-4 • In vier Utrechtse buurten wordt betaald parkeren ingevoerd. Het gaat om de gebieden rond de Gazellestraat

ook verschillende burgemeesters mee o.a. burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam, Ahmed Aboutaleb

		 • Vanochtend wordt er een explosief gevonden op bedrijventerrein Cartesiusweg. Dat meldt de politie. De omge-

onder meer premier Mark Rutte en burgemeester Jan van Zanen. Na een toespraak door burgemeester Jan van

begon de menigte aan de stille tocht naar het 24 Oktoberplein. Heel indrukwekkend en emotioneel. Er lopen
van Rotterdam en Pauline Krikke van Den Haag. ‘Utreg buigt nooit’: langzaam over de volle breedte van de

toon gebracht aan de slachtoffers van de aanslag op het 24 Oktoberplein op 18 maart.

(Tolsteeg & Rotsoord), Waalstraat (Rivierenwijk), Kouwerplantsoen (Tuindorp) en Eykmanhof (Tuindorp).
ving rond de Vlampijpstraat werd vannacht rond 03.15 uur afgezet.

Graadt van Roggenweg schuift dit spandoek richting het 24 Oktoberplein.

2-4 • In de Jan Pieterszoon Coenstraat wordt een 18 meter lang gangenstelsel ontdekt onder huizen. De tunnel loopt

ken de verdachte van de aanslag in Utrecht in bewaring te nemen.

3-4 • De ontdekte tunnel in de Jan Pieterszoon Coenstraat wordt voor een deel volgestort met zand. Volgens de

hart van Nederland. Wij zijn allemaal geraakt.”

5-4 • In Leidsche Rijn is de opgraving van een middeleeuws schip eenmalig te bezoeken. De ‘Vleuten 3’. Het is een

		 • Gökmen Tanis wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM zal de onderzoeksrechter verzoe23-3 • Een imam preekt bij het 24 Oktoberplein na de aanslag. “Kanaleneiland is het hart van Utrecht, Utrecht is het
		 • Vanmorgen staat er een 20 meter lange graffiti bij 24 Oktoberplein die verwijst naar een uitspraak van de verdachte Gökmen T. van de aanslag. Na de ontdekking wordt de tekst afgeschermd met zwarte hekken. De
gemeente laat weten dat ze de graffiti snel gaat verwijderen.

25-3 • Burgemeester Jan van Zanen gaat vandaag tot 29 maart naar Taiwan om een zakelijke reis te leiden. De reis is

onderdeel van een al langer lopende strategie waarmee Nederland de handelsrelatie met Taiwan wil
verbeteren.

		 • Bij een wooncomplex aan de Maria Van Hongarijedreef in Overvecht vallen zo nu en dan stenen van de gevels

dood.

gemeente is er geen gevaar voor de funderingen van woningen in de straat.

boot die is gebruikt voor de aanleg van een kade. Ze hebben waarschijnlijk een oude boot in tweeën gezaagd en
dat hout hergebruikt,

		 • Leerlingen van het Sint Bonifatiuscollege zijn enkele dagen in Barcelona met hun zelfgebouwde robots. Ze doen
mee aan een internationale wedstrijd in het bouwen van robots en nemen het daar tegen scholierenteams uit
de hele wereld op.

		• Begraafplaats Sint Barbara heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw crematorium. Ruim
700 omwonenden gaan bezwaar aantekenen.

van de huizen naar beneden. Samen met de aannemer wordt gekeken naar lijm waarmee steenstrips zijn

6-4 • De bibliotheek in Parkwijk sluit vandaag. De vestiging wordt iets verderop verplaatst naar Leidsche Rijn

		• De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa is afgelopen. De expositie trok ruim 100.000 bezoekers en

7-4 • Voor het eerst dit jaar is het boven de 20 graden uitgekomen. Vandaag wordt de eerste officiële warme dag van

26-3 • Een bijzondere muurschildering: kunstenaar ‘Jan is de Man’ (Jan Heinsbroek) en graffiti-artiest Deef Feed

		 • Het Diakonessenhuis bestaat 175 jaar. In 1844 begonnen met één arts en drie diaconessen en nu tweehonderd

vastgemaakt.

was daarmee een groot succes.

hebben hun schildering vandaag af. Hij is te zien langs de Amsterdamsestraatweg, op de Mimosastraat, een
metershoge boekenkast van drie verdiepingen geschilderd.

27-3 • Zo’n 140 professoren van de Universiteit Utrecht stappen vanochtend in toga op de fiets. Ze bezoeken zo’n

3.500 kinderen van groep 7 en 8 op verschillende basisscholen. Daarmee willen ze kinderen kennis laten maken
met de universiteit en met het doen van onderzoek.

		 • De eerste beelden in de beeldentuin van de Croeselaan zijn geplaatst. Acht verschillende kunstwerken staan op
de laan tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein, waaronder een levensgroot standbeeld van de Argentijnse

Centrum. Die opent dinsdag 23 april op het Brusselplein.
het jaar. Utrecht loopt uit.

medisch specialisten, 2.800 medewerkers en vierhonderd vrijwilligers.

8-4 • De eerste bewoners ontvangen de sleutel van hun woning in de torenflat De Syp (90 m). Het gebouw telt 29

verdiepingen is na de Domtoren (112 m), de Rabotoren (105 m) en het stadskantoor (94 m) het hoogste gebouw
van de stad. De woontoren heeft 266 appartementen.

9-4 • De grote hoeveelheid bloemen die na de aanslag op het 24 Oktoberplein is neergelegd, wordt weggehaald. Er

liggen naast bloemen ook veel kaartjes en knuffels. De aanslag, waarbij vier mensen om het leven kwamen,
maakte diepe indruk.

revolutionair Che Guevara en de Romeinse generaal Julius Caesar.

		 • Er komen 700 oranje deelfietsen bij in Utrecht. De fietsen van het bedrijf Donkey Republic worden op verschil-

afgeschaft, maar vanaf de verkiezingen voor het Europees parlement wordt gebruik gemaakt van voorgeplakte

		 • De Utrechtse animatiestudio ‘Job, Joris & Marieke’ ontvangen in Cannes de International Emmy Kids Award. De

28-3 • De gemeenteraad besluit het plakken van verkiezingsposters af te schaffen. De verkiezingsborden worden niet
borden.

8

Oud • Utrecht

lende plekken in de stad gestald.

prestigieuze prijs krijgen de drie voor de korte animatiefilm ‘Kop Op’.
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10-4 • Door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn de dossiers van duizenden kwetsbare kinderen gelekt. In de
dossiers vind je uiterst gevoelige informatie, zoals hun psychische stoornissen, details over seksueel misbruik
en zelfs zelfmoordpogingen.

11-4 • Het voormalig tankstation aan de Croeselaan is open als horecagelegenheid De Pomp

15-4 • In de oude sluiswachterswoning uit 1906 op het Cereolterrein in Oog in Al worden workshops gehouden van

Staffhorst Jenever en Gin. Het pand werd in 2016 overgenomen van de gemeente en gerestaureerd door BOEi,
dat zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed.

		• Utrechtse natuurkundigen hebben biologisch materiaal van sinaasappelschillen gemaakt dat een alternatief
kan worden voor plastic verpakkingen.

16-4 • De spandoekactie van FC Utrechtsupporters en de Moskee Sayidina Ibrahim is genomineerd voor de Utrechtse

26-4 • Het Landhuis Oud-Amelisweerd wordt tijdelijk een pop-up museum. Op initiatief van Museum Huis Doorn,
gesteund door de partners van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (SSKU) zullen er objecten

uit de depots van de vier verschillende kastelen tentoongesteld worden. Herman Sietsma, directeur van
Museum Huis Doorn, en wethouder Victor Everhardt tekenen vandaag in aanwezigheid van wethouder Anke
Klein een huurcontract van één jaar.

29-4 • “Een onaangename verrassing”, zo reageren omwonenden van een pand aan De Meentweg in De Meern op het

nieuws dat ze nieuwe buren krijgen. De villa is verkocht aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Dat wil 20 minderjarige asielzoekers in het pand huisvesten.

		• De wijzerplaten van de Domtoren worden vandaag met een hijskraan naar beneden gehaald om plaats te
maken voor steigerwerk, omdat de iconische toren een langdurige restauratie ondergaat.

tolerantieprijs 2019. Op 22 maart, vlak na de Utrechtse tramaanslag, liepen beide genomineerden met een

30-4 • Mitros wil drie woonflats slopen in de Utrechtse Staatsliedenbuurt, waar nu studenten wonen. In de plaats

		• Museum Catharijneconvent koopt een zeldzaam middeleeuws devotiestuk. Het schilderij is aangekocht voor

		 • De eerste groep mensen vertrekt naar de Vechtsebanen in Overvecht. Meer dan 2.000 Utrechtse gezinnen met

18-4 • De onvrede over het declaratiegedrag van de voorzitter van de Universiteit Utrecht groeit. Er wordt bekend dat

van de U-pas, bedoeld voor mensen uit Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht die het niet zo

spandoek tijdens de stille tocht om de slachtoffers te herdenken.

420.000 euro, het hoogste bedrag dat het museum ooit voor een kunstwerk betaalde.

Anton Pijpers voor ruim 124.000 euro aan vervoerskosten declareerde; hoofdzakelijk ritjes met privéchauffeur.

		 • Bij de testritten met de Uithoflijn worden een aantal technische problemen ontdekt. Het gaat om wissels die

niet goed werken, problemen met slagbomen en magneetvelden. Volgens de gemeente is het nog altijd 95
procent zeker dat de Uithoflijn eind dit jaar gaat rijden.

moeten 320 nieuwe woningen komen, waarvan zeker 150 sociale huurwoningen.

een laag inkomen worden komende maanden getrakteerd op een bezoekje aan een pretpark. Zij maken gebruik
breed hebben.

1-5 • Kunstuitleen Utrecht verhuist per 1 mei 2019 terug naar de St. Jacobsstraat. Na een brand in juni 2017 moest de
winkel noodgedwongen verhuizen en werd de pop-up locatie op het Oudkerkhof geopend. Inmiddels is het
oude pand op de St. Jacobsstraat gerenoveerd en klaar voor gebruik.

		• Koningin Máxima bezoekt het jubileumcongres van budgetvoorlichter Nibud in TivoliVredenburg. Het Nibud

		 • De gemeente Utrecht start een pilot gericht op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloze jongeren

19-4 • De bouw van het nieuwe gebouw van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en College ter

		• Het pand aan de Maliebaan 76-78 is sinds vandaag open als tijdelijke nachtopvang voor daklozen. Voorheen

viert met dit jubileumcongres zijn 40-jarig bestaan.

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op de Uithof is in volle gang. Iedere dag komt er twee meter bij. Na vier
weken dag en nacht doorwerken heeft het gebouw bijna de top van 76 meter bereikt. De eerste twee van de

van 16 tot 27 jaar.

was in het pand tijdelijke opvang van het Leger des Heils gevestigd, nu trekt de Tussenvoorziening erin. Deze
opvang is tijdelijk, omdat andere locaties in de stad momenteel worden verbouwd.

vier torens zijn af.

5-5 • ‘De Emigratie Generatie’ wint de Utrechtse Tolerantieprijs 2019. Dat wordt vanmiddag bekendgemaakt op het

Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal lange tijd een operatie uitvoeren om het explosief onschadelijk te maken.

6-5 • Het pand van New York Pizza in de Nobelstraat brandt na een explosie nagenoeg helemaal uit. Er zijn geen

kiezen er namelijk voor hun kinderen niet te laten inenten. Volgens de GGD Utrecht was de vaccinatiegraad in

7-5 • De Utrechtse ontwerper Ralf Lambie demonstreert een anti-telefoon-tafelkleed. Mobiele signalen worden

20-4 • Bij een pand op industrieterrein Nieuw Overvecht wordt vannacht een explosief gevonden. De Explosieven
		• Een Vaccinatiealliantie gaat aan de slag om de dalende vaccinatiegraad aan te pakken. Steeds meer ouders
de stad voor bijvoorbeeld difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis in 2015 nog 95,6 procent, terwijl dat vorig
jaar 92,7 procent was. Eerder dit jaar werd wel bekend dat de landelijke daling tot stilstand lijkt te komen.

		 • In de Domkerk wordt een eerbetoon aan de Notre Dame gehouden. Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki
schreef een hommage aan de beroemde kathedraal in Parijs, die deze week door brand werd getroffen.

22-4 • Het is de warmste Tweede Paasdag ooit gemeten. Om half vijf wordt het in De Bilt 24,8 graden.

		 • De stad moet groener, schoner en leefbaarder vindt de gemeente. En daarom krijgen alle bushokjes een groen
dak van sedum-vetplantjes. Deze week begon de gemeente met het vervangen van de oude haltes.

23-4 • De bibliotheek aan het Brusselplein in Leidsche Rijn opent vandaag. Hiervoor is de collectie uitgebreid van
24.000 naar 36.000 boeken.

24-4 • Bijna achthonderd huishoudens in Leidsche Rijn hebben vanochtend een tijdje geen stroom. Door deze de storing wordt ook de bioscoop van Pathé ontruimd.

25-4 • RTV Utrecht riep inwoners van de provincie twee weken lang op om risicovolle locaties achter te laten op een
digitale kaart. Dat leverde meer dan 20.000 reacties op. De drie meest genoemde onveilige plekken in de pro-

vincie Utrecht liggen allemaal in de stad: 1) ’t Goylaan/Constant Erzeijstraat; 2) Smakkelaarsveld/Vredenburg;
3) Leuvenlaan/Universiteitsweg.

		 • Beveiligers gaan ‘s avonds surveilleren bij begeleidwonenproject De Kiezel in de Utrechtse wijk Overvecht. In
het project van zorginstelling Amerpoort wonen jongeren met een verstandelijke beperking, die volgens buurtbewoners vooral na tien uur voor overlast zorgen.

		 • De gemeente gaat op zes verschillende locaties kunstgrasveldjes met bloemen rond afvalcontainers plaatsen.
Wethouder Klaas Verschuure plaatst het eerste veldje op het Thomas à Kempisplantsoen.
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hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival.
gewonden.

daardoor geblokkeerd, waardoor mensen die aan de dinertafel zitten volle aandacht voor elkaar kunnen
hebben.

		 • Uit onderzoek van onderzoeksbureau RIGO blijkt dat de leefbaarheid in de Utrechtse wijken, waar veel sociale
huurwoningen staan, afneemt.

8-5 • De oude rioolwaterzuivering in Overvecht is definitief uit de roulatie. Lange tijd draaiden de installatie uit de

jaren 50 en de nieuwgebouwde zuivering werkten tot vandaag gelijktijdig. Al het afvalwater van de stad

Utrecht wordt nu verwerkt door de nieuwe zuivering, laat waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden weten. Die verbruikt minder energie, neemt minder ruimte in en levert schoner water.

		 • Het laatste deel van het Stationsplein wordt om 12.00 uur officieel geopend door wethouder Victor Everhardt.
Met de opening van het Stationsplein hoeven reizigers die vanaf het station naar het centrum willen, niet
langer door Hoog Catharijne te lopen. Mensen kunnen weer buitenom naar het Moreelsepark lopen.

		 • Wethouder Klaas Verschuure opent vanmorgen de Primark in Hoog Catharijne. Hij knipte een lint door, waarna
de eerste klanten door een haag van medewerkers met ballonnen naar binnen liepen. De belangstelling is
groot.

9-5 • De Maliebaan gaat op de schop. Dat is althans het plan van het Utrechtse college. Het college wil de weg omtur-

nen tot een promenade met in het midden ruimte voor fietsers en voetgangers. De twee ventwegen blijven
beschikbaar voor automobilisten.

		• Wethouder Victor Everhardt blijft bij zijn voornemen om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s uit de
Utrechtse milieuzone te weren. Dat maakte hij bekend in navolging van Amsterdam, dat eerder soortgelijke
plannen presenteerde. Sommige autogebruikers moeten wellicht gecompenseerd worden.
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		• Burgemeester Jan van Zanen opent vanmiddag het stadhuis na een renovatie. Er is ook de eerste gemeente-

gebouwd in 1909 na de invoering van de Woningwet in 1901. Het was voor het eerst dat arbeiders en andere

zegt de burgemeester in zijn toespraak. Ook heeft het plein aan de Korte Minrebroederstraat een nieuwe naam:

21-5 • Kleurenblind zijn en toch kunnen genieten van kunst? Dat kan in ieder geval bij het Centraal Museum Utrecht.

raadsvergadering in de vernieuwde raadszaal. “De lokale democratie klopt weer in het hart van ons stadsie”,
het Stadhuisplein.

		 • De nieuwe combiwinkels van HEMA en Albert Heijn openen later dit jaar in Utrecht en Rotterdam de deuren.
Dat maken de twee ketens vandaag bekend.

10-5 • CU2030 Utrecht maakt de komst van een tijdelijke skatebaan op het Jaarbeursplein bekend. De komende twee
zomers kunnen “sk8ters” en andere sporters “de blitzzzz” maken op het Jaarbeursplein. De aanleg van het
skatepark is begonnen.

		 • De herstelwerkzaamheden van de historische kades in Utrecht kosten veel meer dan gepland en duren ook veel
langer. Tot die conclusie komt wethouder Kees Diepeveen. Hij grijpt in bij het project en kondigt een extern
onderzoek aan dat gaat bekijken hoeveel geld er nodig is om de renovatie alsnog af te maken.

12-5 • Meerdere deelnemers van de Utrecht Marathon worden de verkeerde kant opgestuurd. De organisatie van de

Utrecht Marathon betreurt het dat de deelnemers van de 10 kilometer vrijwel allemaal een verkeerde route
lopen. Ongeveer 2.000 deelnemers lopen daardoor zeker 5 kilometer extra en komen op sommige delen van het
parcours ook tussen het overige verkeer terecht.

13-5 • Medewerkers van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) willen bij de rechter de strijd aan gaan met de
gemeente. Ze vinden dat het stadsbestuur ten onrechte aanstuurt op een faillissement van de organisatie.

		 • Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, is vandaag op bezoek bij de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

14-5 • Utrechters inspireren minder hout te stoken, een strengere milieuzone en een centrale vuurwerkshow in plaats

arme Utrechters in een huis konden wonen met wc, douche en zelfs een keuken.

Ze hebben namelijk sinds kort een speciale bril waardoor mensen met rood-groene kleurenblindheid de kleuren
in kunstwerken ervaren.

		• Showman’s Fair in Leidsche Rijn stopt ermee. Dat meldt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.
Volgens het college worden de kosten van het evenement steeds hoger en trekt het te weinig publiek naar het

Berlijnplein. Showman’s Fair draaide om lokale artiesten die zich konden inschrijven om op diverse podia te
spelen. De eerste editie was in 2017.

		• GroenLinks zet landelijk partijbureau aan Oudegracht 312 in de verkoop. Het pand heeft een monumentale
status.

22-5 • Handhavers van de gemeente Utrecht hebben vorig jaar ruim 1.100 boetes uitgeschreven aan mensen die afval
naast de ondergrondse containers plaatsen. Dit is meer dan twee keer zoveel in vergelijking met 2017.

		 • De Van der Hoeven Kliniek krijgt een grote muurschildering. Het kunstwerk op de muur van de tbs-kliniek aan
de Willem Dreeslaan is gemaakt door Munir de Vries. Hij sprak voor het ontwerp met bewoners van de wijk én
bewoners van de kliniek.

23-5 • Blinden en slechtzienden kunnen donderdag in twintig gemeenten, waaronder Utrecht en Zeist, zelfstandig
hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Op de stembureaus ligt een hulpmiddel dat ervoor zorgt
dat ze niet afhankelijk zijn van anderen: een speciale mal in combinatie met een audioapparaat.

25-5 • Café Zussen aan Korte Jansstraat in Utrecht gaat sluiten. Vandaag is het afscheidsfeest waarna de zaak de
deuren sluit.

van consumentenvuurwerk. Dat zijn enkele maatregelen die de gemeente overweegt in de strijd voor schonere

		• Er vliegen drie reclamevliegtuigjes boven de stad in met de teksten ‘happy birthday Shirley’, ‘geef me een

15-5 • De organisatie van de Utrecht Marathon komt deelnemers die zondag de verkeerde kant op werden gestuurd

29-5 • Bij een schietincident valt een dode. Dat meldt de politie. Het schietincident is in de Kanaalstraat, ter hoogte

		 • De Utrechtse theepot is weer te zien op het dak van de parkeergarage aan de Rijnkade. Het zicht op het kunst-

		• De Hogeschool Utrecht (HU) organiseert een feestelijke opening van het ‘Denver House’. Dit duurzame huis

en gezondere lucht.

tegemoet en biedt hen een gratis startbewijs aan voor de kwart marathon in 2020.

werk werd lang belemmerd door een aantal bouwketen die ook op het dak van de garage stonden, maar deze
zijn weer verwijderd.

		 • Het leegstaande fort Lunet 1 wordt een plek voor verschillende creatievelingen op het gebied van muziek, film

en animatie. Het leegstaande fort is in beheer gekomen van Ad Hoc, dat alle leegstaande gebouwen van de
gemeente gaat beheren.

16-5 • Er wordt op de Neude door een groep kunstenaars begonnen aan een zandmandala. Tijdens het SPRING

Performing Arts festival op de Neude wordt gewerkt aan deze zogenoemde zandmandala, een patroon
gemaakt van zandkorrels. Zodra de zandmandala gereed is moet het kunstwerk het kabelnetwerk van Utrecht
visualiseren.

17-5 • De Laan van Chartroise wordt onder handen genomen. Twee kruisingen worden aangepakt en er komt meer
ruimte voor fietsers. De fietsstroken worden rood gemaakt en waar mogelijk verbreed.

		• De zichtbaarheid van het Markt Mozaïek op het Vredenburg is nog steeds onvoldoende. Men is bezig met

tweede kans’ en ‘ik mis je enorm’ (Er is weer contact).
van de Billitonkade.

bezorgde een team studenten van de HU de publieksprijs op de Solar Decathlon 2017 in Denver, VS.

30-5 • In Park Oog in Al wordt een nieuwe bier- en wijnfestival georganiseerd. Van vandaag tot en met zondag 2 juni
neemt Kannen & Kruiken het park over.

		 • Klub Lange Mensen Nederland organiseert een poging om in het Guinness Book of Records te komen. In een
partycentrum in stadion Galgenwaard wil de belangenvereniging een zo groot mogelijke groep lange mensen
bij elkaar krijgen. Mannen moeten minimaal 1.90 zijn en vrouwen 1.80.

1-6 • Om het vijfjarige bestaan te vieren toont DOMunder voor het eerst de vroegmiddeleeuwse muntschat die tij-

dens opgravingen op het Domplein werd gevonden. De bijzondere schat ligt normaal gesproken opgeborgen in
een kluis. De 69 gouden en zilveren munten werden tijdens opgravingen in 2011 en 2014 gevonden.

		 • Vandaag is de Utrecht Canal Pride 48 boten trokken door de Utrechtse grachten om aandacht te vragen voor

LHBTI’ers. De organisatie wilde met de botenparade laten zien dat iedereen trots mag zijn op zichzelf en van
wie ze houden.

onderzoek.

2-6 • In Park Oog in Al wordt een nieuwe bier- en wijnfestival georganiseerd. Van donderdag 30 mei tot en met

miljoen mensen het centrum en vorig jaar waren dat er al 29 miljoen. Dit zijn echter nog lang niet de aantallen

4-6 • Het directievoertuig van de NS maakt zijn laatste officiële rondje als trein van de NS. De Kameel mag na 65 jaar

bestaat uit mensen die in Utrecht wonen en 35 procent komt uit de omliggende regio’s. Slechts 15 procent van

allemaal bijzondere plekken. Zoals de fabriek in Rotterdam waar die werd gebouwd en Leiden, waar Queen

18-5 • Na jaren van teruggang groeit het aantal bezoekers van het centrum van Utrecht weer. In 2010 bezochten 22
van vóór de crisis met meer dan 32 miljoen bezoekers in 2008. De helft van de bezoekers van het centrum
de bezoekers van het centrum zijn toeristen. Blijkt uit het Toeristisch Bezoekersonderzoek van de gemeente.

19-5 • Utrecht heeft alles in huis om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te huisvesten. De Jaarbeurs staat te sprin-

zondag 2 juni neemt Kannen & Kruiken het park over.

met pensioen, maar hij zal af en toe nog rijden voor speciale gelegenheden. De trein maakt een tocht langs
werd afgezet. Ook rijdt de Kameel naar Amsterdam, waar Ajax ooit met deze trein naartoe werd gebracht. De
Kameel eindigt op station Maliebaan.

gen om dit waar te maken. De burgemeester heeft premier Rutte na de winst van Duncan Laurence hier al een

		• Utrecht meldt zich officieel gemeld bij de NPO voor de organisatie van het Songfestival in de Jaarbeurs.

20-5 • Het eerste sociale huurwoningenproject Jaffa in Utrecht bestaat 110 jaar. De woningen aan de Surinamestraat

5-6 • Het vernieuwde Vredenburg wordt officieel geopend. Wethouder Victor Everhardt en Gijspiet van Os

berichtje over gestuurd.

waren van de N.V. tot Verbetering der Volkshuisvesting Jaffa, dat nu woningcorporatie BBo-Ex is en werden
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Vanavond komt voor het eerst het bidbookteam bij elkaar om alles te bespreken.

(namens de Markt-commissie Vredenburg) verrichten de opening. De granieten mozaïekvloer van het plein
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Datum		Gebeurtenis

Datum		Gebeurtenis

veroorzaakt veel ophef. De vloer kostte ruim 2.1 miljoen euro kostende vloer heeft afbeeldingen die verwijzen

22-6 • Molen de Ster viert twintigjarig jubileum in Lombok. Het is precies 20 jaar geleden dat de molen is herbouwd.

naar de markt en naar het Romeinse verleden die nauwelijks te onderscheiden zijn. Wethouder Victor

		 • Op de het pand van De Stadstuin aan de Europalaan 20 wordt een muurschildering van het Utrechts kunste-

Daarom kijken we hoe we het plein op een goede manier kunnen schoonmaken, want op die manier kan je

24-6 • Utrechtse Bazaar bijna failliet. Er is een conflict rond de naderende sluiting van de Utrechtse Bazaar. Het huur-

6-6 • Het winkelcentrum en kantorencomplex De Planeet wordt gerenoveerd en krijgt ook een nieuwe naam: House

het stadsbestuur stelselmatig weigert mee te werken aan oplossingen. De gemeenteraad heeft het college van

Everhardt: “In de uitvoering is het niet de kleurigheid geworden die in het oorspronkelijke plaatje stond.
het resultaat echt goed terugzien.”

Modernes – een verwijzing naar het warenhuis Galeries Modernes, dat tot 1981 op de locatie zat.

11-6 • De oprichter en eigenaar van winkelketen Dille & Kamille, Freek Kamerling, overlijdt op 78-jarige leeftijd. Hij

naarscollectief De Strakke Hand onthuld.

conflict met de gemeente veroorzaakt waarschijnlijk het einde aan de markthal. De Utrechtse Bazaar zegt dat

burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd en de adviseur van het familiebedrijf achter de markthal pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar het geschil.

begon zijn bedrijf in 1974 in een werfkelder aan de Oudegracht.

		• Het alarmnummer 112 was enkele uren niet bereikbaar in verband met een grote storing bij KPN. De laatste

apotheek zat eerder iets verder op de Burgemeester Reigerstraat.

		 • Buurtbewoners en de Utrechtse politiek maken zich zorgen over het grote aantal vernielde bushokjes in de wijk

en de Wittevrouwensingel wordt een waterleiding geraakt. De hele kruising wordt afgesloten vanwege

		 • Drinkwaterbedrijf Vitens roept op om tijdens deze warme dagen zuinig te zijn met drinkwater. De temperatuur

		• Inwoners van Overvecht maken zich zorgen over de nieuwe plannen voor het Zandpad. De bewoners vrezen

25-6 • Aan het Vrouwjuttenhof in de binnenstad moeten 24 koopappartementen en 9 koopwoningen komen. Het

Nieuwe Zandpad te realiseren. Het Nieuwe Zandpad is een prostitutiegebied in ontwikkeling. Ook komen er

27-6 • De gemeente zet veiligheidscamera’s neer op de Gagelhof in Overvecht en op de Lepelenburg in de binnenstad.

Overvecht schoon, veilig en transparant te houden.

28-6 • Utrecht zakt van de tweede naar de derde plek van de meest fietsvriendelijke steden ter wereld. Dat blijkt uit de

bezoeken een bijeenkomst die in het teken staat van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun

29-6 • Zo’n 350 demonstranten lopen in een zogenoemde klimaatparade door de binnenstad.

		 • In het voormalige pand van Potten & Pannen aan de Nachtegaalstraat opent Alphega apotheek Wilhelmina. De
13-6 • Een gedeelte van de Biltstraat staat vanavond onder water. Bij werkzaamheden op het kruispunt bij de Biltstraat
werkzaamheden.

een onveilig Overvecht, ook nu de gemeente heeft aangegeven minder werkruimten voor sekswerkers op het

minder regels en wordt er meer samengewerkt met alle betrokkenen om het raamprostitutiegebied in de wijk
		• Minister Arie Slob van Onderwijs en prinses Laurentien komen vanmiddag naar de Utrechtse wijk Zuilen. Ze
kinderen.

15-6 • Er is een boomklimcursus voor potentiële demonstranten tegen bomenkap in het natuurgebied Amelisweerd

landelijke storing van het noodnummer 112 was in 2012.

Overvecht. Een bewoner maakte beelden van vijftien bushokjes, waarbij ramen waren ingeslagen.
kan oplopen tot 31 graden. Daarmee wordt juni in de Bilt de warmste junimaand ooit gemeten.
plan is door de gemeente goedgekeurd.

Die moeten een eind maken aan hardnekkige overlast en criminaliteit.
Copenhagenize Index die om het jaar wordt samengesteld.

1-7 • Vanaf vandaag is het verboden om op de fiets een telefoon in je hand te hebben. Je route checken of snel een
appje beantwoorden komt je met een boete van 95 euro duur te staan.

bij Utrecht. Voor de verbreding van de A27 moeten 800 bomen worden gekapt.

		• Ultimaker, een grote fabrikant van 3D-printers, verhuist naar Creative Valley in het Noordgebouw aan het

klachten. Wees gewaarschuwd: de rups is deze periode extra nadrukkelijk aanwezig. De overlast is dit jaar

		• Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht, heeft voor het eerst een 3D-hartje gemaakt van een

18-6 • Reizigers op Utrecht Centraal kunnen hun lege accu opladen door te schommelen. Dit in het kader van de

2-7 • Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan Taal Doet Meer. De Utrechtse vrijwilligersorganisatie is één van

		• De bouw van het bedrijfspand van de Technische Unie op het jarenlang gekraakte terrein naast transferium

		• De testritten van de nieuwe Uithoflijn worden stilgelegd op advies van de Inspectie voor Leefomgeving &

17-6 • Jeuk, uitslag en irritaties aan ogen en luchtwegen. De kleine haren van de eikenprocessierups zorgen voor veel
groter dan de andere jaren.
Duurzame Week.

Westraven begint.

19-6 • Er trekt een noodweer met forse buien over Utrecht. Het dak van Gamma Laagraven stort daardoor in.

		 • Er wordt begonnen met de aanleg van verkeersdrempels op de Amsterdamsestraatweg. Er wordt gewerkt aan
vier drempels, die bij het spoorwegviaduct worden gelegd.

20-6 • Met een grote zak vol koffie staan verschillende vluchtelingen op het Stationsplein van Utrecht Centraal. Met

‘een bakkie’ willen zij het gesprek aangaan met de Nederlanders. Stichting VluchtelingenWerk organiseert deze

actie, zodat vluchtelingen meer met Hollanders in contact komen en ze de taal nog meer eigen kunnen maken.

		• De voormalige Westerkerk is open voor publiek. De kerk werd een jaar lang intensief verbouwd en is nu een

Stationsplein. Het bedrijf telt 400 medewerkers.

ongeboren kindje. De nieuwe techniek is voor het eerst in Nederland toegepast.

de winnaars van een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven.

Transport (ILT). Volgens de inspectie is een aantal oversteekplaatsen en kruisingen op het traject niet veilig.

4-7 • De gemeente plaatst hekken om de iconische rode beuk bij het Wilhelminapark. Volgens de gemeente is de

boom inmiddels zo ziek dat er een kans bestaat dat takken van de boom afbreken. De 170 jaar oude boom aan

de rotonde bij de Prinsesselaan is al lange tijd ernstig ziek. De beuk heeft last van een nare schimmel en er
groeien grote, bruine zwammen rondom de stam.

		• De eerste huurders die wat extra’s voor hun buren willen doen aan de Bangkokdreef ontvangen de sleutel.
Woningcorporatie Portaal was voor het complex in Overvecht op zoek naar een goede mix van bewoners en
heeft daarom mensen die anderen kunnen helpen een woning toegewezen.

Bunk Hotel. Daarnaast is er ook een café, restaurant en bar in het pand gekomen. Het gebouw uit 1891 is behalve

6-7 • Burgemeester Jan van Zanen is aanstaande zaterdag aanwezig bij de start van de Tour de France. De wieler-

21-6 • Een flink deel van de Utrechtse wijk Welgelegen gaat op de schop. Het college van burgemeester en wethou-

8-7 • Interviewer, beleidsmaker en architect Jan Jansen overlijdt. Jansen was voor zijn pensioen werkzaam als archi-

een hotel en hostel is het ook een restaurant met cultuurpodium.

ders heeft vandaag ingestemd met de herontwikkeling van Ravellaan Noord, waar minimaal 220 woningen
moeten verrijzen.

		 • Bas van Bavel, historicus van de Universiteit Utrecht, wint de Spinozapremie. Van Bavel is wereldwijd expert op

het gebied van sociaaleconomische geschiedenis. “Zijn spraakmakende boek ‘De onzichtbare hand - hoe markt-

economieën opkomen en neergaan’ biedt een geheel nieuwe visie op de rol van de markteconomie in onze
samenleving”, aldus de organisatie.

		 • Utrecht stopt met het aanbieden van gratis WiFi in de stad. Een proef van vier jaar is afgelopen en krijgt geen
vervolg, zegt wethouder Klaas Verschuure.
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ronde begint met een etappe die start en finisht in Brussel.

tect. De afgelopen vijf jaar was hij bestuurslid van de Adviescommissie Ouderen en zette zich daarbij in voor de
realisatie van woningen voor ouderen op de NPD-strook in Overvecht.

9-7 • De viszaak aan de Laan van Nieuw-Guinea in Lombok die eind mei werd beschoten, is weer open. Ook twee
andere panden die anderhalve maand geleden werden beschoten, mogen open. Volgens burgemeester Jan van
Zanen is de veiligheid niet langer in gevaar.

		• Het bidbook om het Eurovisie Songfestival naar Utrecht te halen, is met een fietskoerier onderweg naar
Hilversum. Op het Domplein werd de fietser uitgezwaaid door tientallen aanwezigen. De Jaarbeurs wil het
evenement organiseren in een tent.
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10-7 • Premier Mark Rutte brengt een werkbezoek aan het Bartholomeus Gasthuis. Hij gaat in gesprek met bewoners
en bezoekt het Aging Lab waar jongeren, familieleden en werknemers kunnen ervaren hoe het voelt om ouder
te worden.

13-7 • In het voormalige pand van Scheer & Foppen aan de Vondellaan opent een vestiging van Kringloop Broers. De
kringloop blijft minstens een half jaar in het pand op de hoek van Croese- en Vondellaan.

		 • Co van Beek, de fietsspeciaalzaak aan de Springweg, gaat na 60 jaar noodgedwongen de deuren sluiten. “Ik kan
niet meer concurreren met webshops”, zegt eigenaar Co van Beek.

16-7 • De Raad van State verklaart de bezwaren tegen het Tracébesluit A27/A12 gegrond en daarmee mag ook de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet doorgaan.

		• De bouw van de Wilhelminawerf in de Mewerdekanaalzone gaat van start. In dit bouwplan aan het
Merwedekanaal in Utrecht komen 167 appartementen, een horecapaviljoen en een binnenhaven.

18-7 • Utrecht maakt als een van de eerste grote steden van Nederland werk van de aanpak van lachgas. De gemeenteraad besluit dat het mogelijk moet zijn om in de toekomst plekken in de gemeente aan te wijzen waar het
gebruiken of bezitten van lachgas verboden is.

		 • Gemeenteraad wil dat Jan van Zanen wordt herbenoemd als burgemeester Utrecht.

19-7 • Zes Utrechtse parken worden omgetoverd tot een buurtcamping. Dit weekend zijn in het Griftpark, Maximapark,
Park De Gagel, Majellapark, Noordse Park en Park Transwijk buurtcampings te vinden.

binnenstad is het gemiddeld zo’n 2,5 graden warmer dan buiten de stadsgrenzen en in het Máximapark is dit
verschil door al het groen al een stuk kleiner.

		 • Bewoners van de Utrechtse Rivierenwijk maken zich grote zorgen over de plannen die de gemeente heeft in de
Merwedekanaalzone. Daar moeten duizenden nieuwe woningen komen. De bezorgde buren vrezen voor de
komst van extra fietsbruggen, waardoor woonboten moeten verdwijnen en de rust in Rivierenwijk wordt
verstoord.

		 • De schoenenwinkels van Dungelmann en Hermans worden failliet verklaard. Hermans, tegenwoordig aan het

Oudkerkhof, bestond al sinds 1906. Dungelmann heeft een vestiging aan de Steenweg. De twee zaken maken
samen deel uit van een keten winkels in Nederland.

26-7 • De zomer wordt gekenmerkt door twee periodes van extreme hitte. Vandaag wordt het zelfs 40,7 graden.

30-7 • The Fish Market aan de Schoutenstraat was al jaren klaar voor de opening, maar nu wordt het restaurant weer
leeggehaald. In 2016 werd bekend dat restaurant Pronto Pronto in het centrum van Utrecht plaats ging maken

voor een vestiging van The Fish Market. In 2017 bleek dat het restaurant moeite had met de vergunningsaanvraag vanwege een Bibob-onderzoek. Er waren twijfels over de integriteit van de eigenaren.

31-7 • Het grote onderzoek naar de jaarrekening 2017 van de provincie Utrecht is eindelijk afgerond. Ook het project

Uithoflijn is daarbij meegenomen. Over de besteding van een totaalbedrag van 12,2 miljoen euro zijn
onduidelijkheden.

		 • Acteur Rutger Hauer overlijdt op 75-jarige leeftijd. Hauer, die in Breukelen is geboren, werd beroemd door zijn

		• De Literaire Boekhandel aan de Lijnmarkt sluit na 30 jaar de deuren. De boekhandel maakt plaats voor hard-

		 • De restauratie van de bastionmuur van de Sonnenborgh gaat van start. De werkzaamheden maken deel uit van

1-8 • Op het Vredenburg is een tafereel van een heftig ‘ongeluk’ nagebootst. Er is een auto in de grond geboord en

rollen in Floris, Turks Fruit en Soldaat van Oranje, en Amerikaanse films als Blade Runner en Batman Begins.

een restauratieproject waarin ook het terrein boven op het bastion opnieuw wordt bestraat en de dakbedekking van de Sterrenwachtgebouwen wordt vervangen.

		• De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is niet brandveilig genoeg. Dat schrijft het college van Utrecht aan de

gemeenteraad. Bij extreme hitte voldoet een deel van het beton in de tunnel niet aan de gestelde normen op
het gebied van brandwerendheid.

		• Het ontwerp van tientallen nieuwe woningen in de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn aan het AmsterdamRijnkanaal is bekend. De gemeente Utrecht heeft bouwbedrijf Hurks aangewezen voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen.

		 • De gemeente wil de binnenstad autoluwer maken. Er gaan 267 parkeerplekken verdwijnen.

loopwinkel All4running.

een andere ligt op de kop en er is veel rookontwikkeling. Dit tafereel is ter promotie van de Brits-Amerikaanse
serie The Rook.

		• De platenwinkel Muziek Staffhorst Vinyl is failliet. De zaak ging in november 2017 open aan het Willem van
Noortplein maar sluit nu weer de deuren.

2-8 • Er verzamelen zich 42.000 Jehova’s van over de hele wereld in de Jaarbeurs. Daar hebben zij een congres met de
titel ‘Liefde faalt nooit!’.

		 • Door koperdiefstal rijden er minder treinen. ProRail moet door de diefstal acht kabels vervangen.

		• De bouwhekken op het Stationsplein zijn weggehaald. Het plein is nu helemaal toegankelijk voor
voetgangers.

20-7 • Het Culturele Zondag Kadeconcert is dit jaar tweedaags. Vandaag en morgen is er een muziekprogramma bij de

6-8 • Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) wordt failliet verklaard. Het UCK had al langere tijd financiële

21-7 • Op het Berlijnplein kan iedereen op een groot springmatras terecht. Het kunstproject heeft de kleuren van de

euro ontvangt. UCK ontving jaarlijks al 976.000 euro en dat moet met 190.500 euro worden verhoogd. Daar

Weerdsluis. Er zullen weer duizenden mensen bij aanwezig zijn.

vlag van Utrecht. Ook is er een zwart springkasteel waar iedereen op kan springen.

problemen. Het UCK kon alleen voortbestaan als het centrum een eenmalige financiële injectie van 1,8 miljoen
ging de gemeente niet mee akkoord.

22-7 • Het Utrechts Archief denkt een grote slag te hebben geslagen waardoor het mogelijk wordt om honderddui-

		 • De muurschildering van de boekenkast op de Amsterdamsestraatweg wordt zo gewaardeerd dat graffitikun-

computerprogramma dat handgeschreven brieven van kasteelvrouwe Margaretha Turnor inscant, leest en

Boulogne-sur-Mer heeft hij een soortgelijke schilderingen gemaakt. In Engeland was de sluiting van de plaatse-

zenden handgeschreven teksten veel sneller te digitaliseren. De afgelopen maanden liep een proef met een
omzet in digitale teksten. Dat is handig, want zulke teksten kunnen door onderzoekers en geïnteresseerden
makkelijk doorzocht worden.

		 • Het Jaarbeursplein krijgt een tijdelijke skatebaan op het bouwterrein.

		 • In de weken van eind mei tot eind juni zijn er zo’n 100 beschadigingen aangebracht aan bushokjes. De aanleiding hiervoor is niet bekend.

23-7 • Het huidige fietsbeleid op de Vismarkt en omliggende straten in de binnenstad van Utrecht werkt niet. Dat

laat de gemeente weten in een raadsbrief na een evaluatie van het beleid. Fietsen is op de Vismarkt, ‘t Wed, de

Neude en delen van de Oudegracht sinds 1 mei 2018 op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 18.00 uur
verboden. De lokale overheid heeft daarom meerdere scenario’s voor ogen; een uitgebreider verbod, of juist

helemaal geen verbod. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met betrokkenen om te bekijken welk
scenario het beste is.

25-7 • Een warme nacht achter de rug en vandaag een bloedhete dag op komst - De warmste dag ooit. In Utrecht

wordt er geen afval meer opgehaald. Er vallen vijf vuilniswagens uit en dus ligt het ophalen van afval vandaag
(en morgen waarschijnlijk ook) stil. Tot en met vrijdag is het 35 tot 40 graden in Nederland. In het hart van de
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stenaar Jan Heinsbroek alias ‘Jan is de Man’ nu ook in het buitenland gevraagd wordt. In Londen en het Franse
lijke bibliotheek de aanleiding. In Frankrijk maakte hij een metershoge boekenkast die net als in Utrecht favoriete boeken van mensen uit de buurt bevat.

7-8 • Volgens de gemeente varen er steeds meer recreatieboten elektrisch of zonder motor in Utrecht. Het aantal
schone recreatieboten is dit jaar zelfs ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

8-8 • Al eens een krekelburger gegeten? In één burger gaan 35 krekels. Vier Utrechters zijn samen met burgerketen

‘Meneer Smakers’ druk bezig om een krekelburger aan de man te brengen. De krekelburger is bij ‘Meneer
Smakers’ deze maand de special.

12-8 • Wesley Sneijder stopt met zijn voetballoopbaan. De 35-jarige middenvelder uit Utrecht maakt dit vanmiddag
bekend. Hij neemt een skybox bij de club in de stad waar hij geboren werd. Sneijder treedt daarmee ook toe tot
de FC Utrecht Business Club.

		 • Alweer! De Utrechtse Tolsteegsingel wordt voor langere tijd opengebroken. Van 12 augustus tot 20 december
wordt de weg in één richting afgesloten. Het is voor de 5e keer in de laatste 3 jaar.

14-8 • In de provincie Utrecht liggen in totaal 66 gebieden die vervuild zijn. Daarvan zijn er 29 geclassificeerd als ‘ernstig vervuild’. En 24 van die ernstig vervuilde gebieden liggen in de stad. Onder andere in Lombok.
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15-8 • De bioscoop aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn krijgt een zogenoemde 4DX-zaal. Hiermee blijft de film niet

1-9 • Zo’n 60 mensen wonen de laatste zondagsdienst bij in de rooms-katholieke Wederkomst des Herenkerk. De

18-8 • Een poging om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg te kraken mislukt. Eerdere pogingen lukten de

		 • Het bijzondere 17e-eeuws pand op Achter Sint-Pieter 140 opent als een boetiekhotel. Het Beijerspand huisvestte

19-8 • Van de grootste fietsenstalling ter wereld gaat het laatste gedeelte van de ‘Stationspleinstalling’ open en daar-

te kweeken’. De school bood kosteloos christelijk onderwijs aan, aan armoedige kinderen uit de achterbuurten.

beperkt tot het doek maar zijn er nog 20 andere effecten, zoals bewegende stoelen en weersimulaties.
afgelopen jaren wel. De watertoren is een geliefd doelwit van krakers.

mee zijn er 12.500 stallingsplekken beschikbaar. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven komt om de opening
bij te wonen. Vanaf 16.00 uur mogen ook bezoekers in het gloednieuwe gedeelte dat tot nu nog niet toegankelijk was. De opening wordt gepresenteerd door voormalig profwielrenster Marijn de Vries.

20-8 • Tijdens de vervanging van warmteleidingen nabij Lepelenburg, zijn delen van de middeleeuwse stadsmuur

gevonden. Het gaat om tufstenen restanten van een muur die vanaf het jaar 1122 gebouwd is in een aarden wal.

		 • De groene bushokjes, staan nu ook in Oostenrijk. In Wenen heeft het Weense ov-bedrijf Wiener Linien de bushokjes in ‘groene oases’ omgetoverd, schrijft Railtech. Op dit moment zijn er vijf van zulke bushokjes.

21-8 • Vandaag en morgen zijn historische autobussen te bekijken in de Utrechtse Werkspoorkathedraal. “Iedere bus
heeft een verhaal. Een verhaal dat moet worden gedeeld en bewaard.” volgens de Stichting Veteraan
Autobussen die dit evenement organiseert.

23-8 • Een huis in Lombok met een mysterieus gangenstelsel is verkocht. De gang was zo’n 18 meter lang en bleek na

buurtkerk in de wijk Kanaleneiland mag van het aartsbisdom geen diensten meer houden op de zondag.

ooit de Haveloozenschool met als doel ‘kinderen uit de volksklasse tot degelijke leden van de maatschappij op
Daarna zat het Utrechtse antiquariaat Beijers in het pand.

2-9 • Utrecht heeft tekort aan opvangplekken voor daklozen. De gemeente stelt tijdelijk extra bedden beschikbaar

voor daklozen. Ze staan bij de Stadsbrug aan de koningin Wilhelminalaan, waar ook in de winter extra opvang
is voor daklozen.

		 • De Kanaalweg wordt bij Villa Jongerius voor meer dan een jaar afgesloten. Dit terwijl de weg net weer open
was na een sluiting van ruim 11 maanden. De nieuwe afsluiting is nodig om een fietsonderdoorgang te
maken.

3-9 • Nieuwe cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat het aantal armen in heel Nederland
afneemt. “Utrecht doet het opvallend goed ten opzichte van de andere drie grote steden”. Het aantal mensen

in de stad Utrecht dat onder de armoedegrens leeft, is verder gedaald. In 2013 leefde 10 procent van de
Utrechters onder de armoedegrens, nu is dat 7,5 procent.

grondig onderzoek dood te lopen. De enige in- en uitgang was vanuit een woning die verhuurd werd. Een robot

4-9 • Eigenaar van de boekhandel De Wijze Kater, Leo Spee, sluit voorgoed de deuren van zijn winkel aan de

kenen waren niet op de hoogte van de voorgeschiedenis van het gebouw. De politie heeft ook geen verdere

		 • Er moeten meer mensen naar het centrum komen, meent Centrummanagement Utrecht (CMU). Daarom start

van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ingezet om het gangenstelsel te onderzoeken. De betrokaanknopingspunten, het lijkt erop dat het mysterie van de tunnel nooit opgehelderd gaat worden.

24-8 • Burgemeester Jan van Zanen zet in Spanje zijn handtekening onder LaVueltaHolanda, het officiële document
voor de start van de ronde volgend jaar in Utrecht.

26-8 • Een gedeelte van de Stadhuisbrug wordt tot medio oktober afgesloten. De straat moet open om de werfkelders
daar waterdicht te maken.

28-8 • Het Griftpark werd 20 jaar geleden feestelijk geopend en daarom komen er twee exposities. Wethouder Linda
Voortman opent de exposities. De ene expositie bestaat uit een actualisering van foto’s van de ontwikkeling en
geschiedenis van het Griftpark. De andere expositie heet ‘Ontmoetingen op Griftsteede’. In deze foto-expositie

met audiotour vertelt een diversiteit aan bezoekers wat Griftsteede voor hen betekent. De portretfoto’s zijn
gemaakt door Hiske Midavaine.

		• Begraafplaats Sint Barbara mag een crematorium bouwen in Utrecht. De vergunning voor crematorium

Utrecht is terecht verleend volgens de rechtbank. Omwonenden van de begraafplaats willen de komst tegenhouden en stapten daarom naar de rechter.

29-8 • De bijzondere muurschildering die op een flat van woningcorporatie Portaal in Overvecht is aangebracht wordt

officieel onthuld door burgemeester Jan van Zanen. Samen met de makers van De Strakke Hand ondertekende
hij het werk. Het handgeschilderde werk aan de Dorbeendreef toont ‘De Fluitspeler’ uit 1621 van Abraham

Bloemaert en is het slotstuk in de serie muurschilderingen van de Utrechtse Caravaggisten gemaakt door De
Strakke Hand. De muurschildering heeft een totale hoogte van 30,5 meter.

30-8 • Wethouder Anke Klein en zuster Meijerink onthullen een Labyrint in de bestrating van de werf. Aanleiding is het

85-jarig bestaan van de zusters Augustinessen. Het labyrint is een oud universeel symbool voor een zoektocht
naar het innerlijk leven.

		 • Een tweede onthulling vindt plaats in de Teelingstraat 13. Daar is het geboortehuis van Theo van Doesburg (geb.
13-8-1883). Theo van Doesburg heeft veel invloed gehad bij het ontstaan van ‘De Stijl’. Er is een gedenksteen in
de bestrating aangebracht die ons hieraan herinnert.

31-8 • Prinses Beatrix slaat bij de Munt een speciale munt ter ere van het 70-jarig bestaan van KWF Kankerbestrijding.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van KWF Kankerbestrijding, die vernoemd is naar haar grootmoeder,

Mariaplaats. Na 32 jaar is de zaak niet meer rendabel.

vandaag een nieuwe campagne om mensen uit omliggende gemeenten te verleiden om naar de Utrechtse binnenstad te komen.

5-9 • Koningin Máxima bezoekt De Kindertelefoon. De hulpinstantie viert die dag het 40-jarige bestaan op het

hoofdkantoor in het Utrechtse Rijnsweerd. Haar komst betekent ook het begin van een campagne getiteld ‘Met

De Kindertelefoon kun je al 40 jaar over alles praten’. Door middel van podcasts moet de naamsbekendheid van
De Kindertelefoon een boost krijgen.

		 • Boze Overvechters demonstreren vanavond opnieuw tegen komst Nieuwe Zandpad

6-9 • Vanmiddag krijgen de nieuwe eigenaren de sleutel van het seinhuis vlakbij Blauwkapel. Het wordt na een gron-

dige verbouwing een horecaplek. Het seinhuis is ontworpen door Sybold van Ravesteyn, een architect die aller-

lei stations en seinhuizen ontwierp voor de NS. “Hij is voor het spoor één van de grote architecten geweest. Er
is niet veel van zijn werk bewaard gebleven. Stations zijn vervangen door nieuwe en de meeste seinhuizen zijn
gesloopt.”

7-9 • In Lombok zijn op drie plekken tijdelijke camera’s geplaatst. Die moeten helpen in de strijd tegen overlast en
criminaliteit in de buurt. De camera’s staan op de hoek van de J.P. Coenstraat met de Kanaalstraat, op de hoek
van de J.P. Coenstraat en de Van Imhoffstraat en op de hoek van de Kanaalstraat en Lombokstraat.

8-9 • Bewoners en ondernemingen starten een petitie en willen zo voorkomen dat de middenbaan van de Maliebaan
wordt afgesloten voor auto’s.

		 • Op de slotavond van het Utrechtse festival Gaudeamus Muziekweek reikt minister Ingrid van Engelshoven de
compositieprijs voor jonge muziekpioniers uit aan Kelley Sheehan. Het festival trok van 4 tot 8 september duizenden mensen naar de stad.

9-9 • De trams die door Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein rijden, bevatten verf met daarin de stof chroom-6. Die stof
kan bij inademing zeer schadelijk voor de gezondheid zijn en leiden tot ziektes als kanker. Voor reizigers is geen
gevaar, maar medewerkers die de afgelopen jaren onderhoud pleegden aan de trams lopen wel risico dat ze
chroom-6 hebben ingeademd.

		 • Een deel van de Utrechtse Oudegracht wordt enkele maanden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er zijn
werkzaamheden rond het voormalige postkantoor.

koningin Wilhelmina.

		• Koningin Máxima is in Utrecht voor het congres ‘Kom uit je schuld’. De bijeenkomst in de Koninklijke

menten in het bezit van Het Financieele Dagblad. De Utrechtse vestiging van Hudson’s Bay opende op 21 maart

		 • Er zijn wapenstukken, paardentuig, kledingspelden, vingerringen en kruiken uit de Romeinse tijd gevonden in

		 • Vandaag wordt bekend dat warenhuisketen Hudson’s Bay eind 2019 vertrekt uit Nederland. Dat blijkt uit docu2019 in het voormalige pand van V&D in winkelcentrum Hoog Catharijne.

		 • Utrecht gaat zich inzetten om toch mee te mogen doen met wietexperiment.

18

Oud • Utrecht

Nederlandse Munt richt zich vooral op mensen die werken in de schuldhulpverlening.

de buurt van Castellum Hoge Woerd. Voor een deel lijken de objecten te zijn geofferd in de rivier de Rijn, op dat
moment de grensrivier van het Romeinse Rijk.
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10-9 • Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Met een groei van 22,5 procent tot 2035 heeft de

stad dat jaar 425.000 inwoners volgens prognoses van het CBS. Er zijn ook steden die waarschijnlijk harder
groeien dan Utrecht zoals Almere met 22,8 procent.

gesprek met buurtbewoners en drinkt een kopje koffie met directeuren van Douwe Egberts en het Oranje
Fonds, de initiatiefnemers achter Burendag. Dat jaarlijkse evenement heeft als doel om mensen die bij elkaar in
de buurt wonen samen iets leuks voor de wijk te laten organiseren.

11-9 • Er komt waarschijnlijk een combinatie van hotel, horeca, koop- en huurwoningen in het voormalige gebouw

		• Asielzoekerscentra in heel het land houden een open dag. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een

		• De nieuwe gevel van Hoog Catharijne gaat opgesierd worden met twee draken die ooit op het historische

		• Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland is ingevoerd. Utrecht

van de Hogeschool Utrecht aan de Oudenoord. Daar heeft de gemeente nu toestemming voor gegeven.

gebouw De Utrecht stonden. De twee beelden van zo’n 3.000 kilo per stuk komen boven de ingang van het
winkelcentrum.

13-9 • De Muntbrug wordt enkele uren afgesloten vanwege een storing. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

17-9 • De hovenierswoning aan de Van Zijstweg 51 is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk beschermd
monument. De negentiende-eeuwse woning staat ook bekend als ‘Huis van Mien’ naar de laatste bewoonster.

18-9 • De K.F. Hein Foyer in TivoliVredenburg wordt verrijkt met een kunstwerk van zo’n 150 m². Het werk heet
Transcendence en is gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Lennard Kok.

		 • De Koninklijke Nederlandse Munt brengt ter ere van het 80-jarig bestaan van Batman een speciale munt uit. De

indruk krijgen van het dagelijks leven op een azc.

viert dit met een herdenkingssteen. De gevelsteen wordt vanmiddag door burgemeester Jan van Zanen en initiatiefnemer Marjet Douze onthuld aan het stadhuis in Utrecht.

30-9 • De gemeente denkt dat de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar oplopen tot 200.000
euro. De gemeente vergrootte het budget al van 90.000 euro naar 120.000 euro.

1-10 • Er verschijnt een boek over de verzetsheldin Truus van Lier, die een Utrechtse NSB’er vermoordde. Het Utrechtse
meisje haalde in 1940 haar diploma in Zeist en wilde rechtswetenschappen studeren in Utrecht. Maar toen brak

de oorlog uit. In die oorlog vervulde ze, ondanks dat ze pas net 20 jaar oud was, een bijzondere rol. Langs de
Singel zie je nog steeds als eerbetoon narcissen die haar naam ‘Truus’ vormen.

munt is een zogenoemde Mirror Coin waarmee het iconische batsignaal geprojecteerd kan worden.

		• Er staan steeds meer grote winkelpanden in de binnenstad lang leeg: “De voorkeur gaat uit naar Hoog

204 gewonden en 3 dodelijke slachtoffers. In heel 2018 waren er 496 gewonden en 7 dodelijke slachtoffers bij

		• De wielklem is er weer. Verkeersdeelnemers met drie of meer openstaande parkeerboetes in kunnen vanaf

21-9 • De gemeente Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-

		 • De parkeerbon onder de ruitenwisser is vanaf vandaag verleden tijd in Utrecht. Een boete voor parkeerders die

bewoners van Utrecht per dag blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 tot 60 decibel. 60 decibel wordt

2-10 • Een groep aangrenzende panden op de Burgemeester Reigerstraat dat gisterenavond is gekraakt wordt ont-

		 • De 70-jarige Thomas Willemse sluit na vijftig jaar voorgoed de deuren van speciaalzaak Foto Film Office aan de

		• Koningin Máxima is vanmiddag bij de uitreiking van de ScienceMakers Awards in het Spoorwegmuseum. De

19-9 • Het aantal geregistreerde verkeersongevallen lijkt dit jaar weer te dalen. In de eerste helft van 2019 waren er
ongevallen in het verkeer.

programma De Monitor en het datajournalistiek platform Pointer. Volgens De Monitor wordt 20 procent van de
omschreven als indringend en is vergelijkbaar met het geluid dat een wasmachine maakt.
Biltstraat.

23-9 • De Universiteit Utrecht maakt bekend dat de University College binnen enkele jaren weg moet van het terrein
van de oude Kromhoutkazerne. Het nieuws slaat in als een bom.

		 • De Lange Nieuwstraat in het centrum van Utrecht wordt aantrekkelijker gemaakt voor fietsers en voetgangers.
De weg moet een aantrekkelijk alternatief worden voor de Oudegracht, waar het momenteel druk is met ver-

keer. Automobilisten moeten het gevoel hebben dat ze te gast zijn, schrijft verkeerswethouder Lot van
Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.

Catharijne”.

vandaag een wielklem krijgen. Na zo’n 10 jaar is de klem weer terug.
niet betalen wordt met een brief binnen twee weken opgestuurd.

ruimd. Bij de ontruimingsactie worden 21 mensen gearresteerd. Alle krakers worden uit de panden gehaald.

prijzen worden voor de vijfde keer uitgereikt aan jongeren die het afgelopen jaar nationale of internationale
wedstrijden hebben gewonnen op het gebied van wetenschap en technologie.

		 • Na jarenlang getouwtrek is er eindelijk een nieuw ontwerp voor het Universiteitsmuseum. Zowel de gevel als

‘het karakter’ blijven volgens de universiteit intact. Aanvankelijk zou het museum, dat te klein is voor het groei-

ende aantal bezoekers, in maart 2018 sluiten voor een ingrijpende verbouwing van twee jaar. Maar dat plan

moest worden uitgesteld na het felle verzet tegen het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond, waarin
onder meer de monumentale glazen gevel moest wijken.

		• Het Gastenhuis in Vleuten biedt hoge kwaliteit zorg voor een betaalbare prijs aan bewoners met dementie.

3-10 • Overvecht is een criminele kweekvijver voor de nationale cokehandel. Volgens de politie Midden-Nederland zijn

		 • De plastic walvis in de Catharijnesingel bij TivoliVredenburg is vannacht voor een groot deel afgebroken. Alleen

		 • Het college van burgemeester en wethouders in Utrecht wil vijf gebieden aanwijzen waar het bezit van lachgas

Minister Hugo de Jonge komt op bezoek bij het verzorgingshuis van Emiel en Diane de Jong.
het stalen frame staat vanochtend nog in de singel.

		 • Minister Arie Slob van Onderwijs is in Utrecht om de landelijke week tegen pesten af te trappen. De week tegen
pesten is een initiatief van de stichting School & Veiligheid.

24-9 • In Kanaleneiland wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe Holland Casino aan de Winthontlaan. Het casino
zit nu nog in een pand aan de Overste den Oudenlaan.

25-9 • De plannen voor de Tolsteegbarrière en –brug zijn bekend. Er moet meer ruimte komen voor voetganger, gevel-

in de wijk 14 criminele families actief die elkaar bevechten en beginnen de leden al jong.

wordt verboden. Het gaat om over de stad verspreide gebieden waar structureel overlast is van lachgasgebruikers (Lombok-oost, Wesley Sneijderpark, Kanaleneiland-noord, Overvecht Zuid en de Zambesidreefbuurt).

		 • Slachtofferhulp Nederland is jarig en viert het 35-jarig bestaan vandaag met de opening van een nieuw kantoor
in Utrecht. Onder anderen minister Sander Dekker en burgemeester Jan van Zanen zullen bij de opening van het
pand aan de Moeder Teresalaan zijn.

4-10 • De Nederlandse straatorgelcultuur wordt als immaterieel erfgoed bijgeschreven in museum Speelklok.

terras en fietsparkeren en de bushalte moet verdwijnen.

		 • Mitros koopt de voormalige Victaslocatie aan de ABC-straat. Het met de Rietveldprijs bekroonde complex gaat

andere forten van de Hollandse Waterlinie.

		 • Het Utrechts Archief opent een nieuwe expositie: ‘Utrecht begint hier’. De tentoonstelling is gemaakt in samen-

26-9 • Er is een pop-up restaurant in Fort Lunet II. De opening is vandaag en het restaurant reist daarna door naar
		 • De bewoners van Maliebaan krijgen voor een deel hun zin. Het alternatieve plan dat buren van de Maliebaan
hebben gemaakt voor de toekomst van hun straat, wordt onderzocht door een externe verkeerskundige. Dat
zegt wethouder Lot van Hooijdonk vanavond toe tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

27-9 • Het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht wordt gerenoveerd en uitgebreid. Zowel het hoofdgebouw aan de
Fockema Andreaelaan als het brugklasgebouw ernaast worden vernieuwd. Een deel van het hoofdgebouw uit

1960 gaat tegen de vlakte. In plaats daarvan komt nieuwbouw. Bij het huidige brugklasgebouw (gebouwd in
2005) komen twee nieuwe gymzalen.

28-9 • Koning Willem-Alexander komt onverwachts even buurten op Burendag in Geuzenwijk. De koning gaat in
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ruimte bieden aan 90 nieuwe sociale huurwoningen.

werking met de organisatie Podium en bestaat voor een groot deel uit projecties, films, games en 3D foto’s.
Bezoekers kunnen er de geschiedenis van Utrecht herbeleven.

5-10 • Er is een groot protest tegen nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. Ruim 1.700 tegenstanders tekenden

een petitie die wordt overhandigd aan wethouder Kees Diepeveen. Kees Diepeveen, wethouder Wonen in de
gemeente Utrecht, betreurt dat er onrust is ontstaan over de mogelijke bouw van vijf bruggen over het
Merwedekanaal.

6-10 • Omwonenden van de Columbuslaan hebben deze ochtend geen water nadat er rond 8.00 uur een waterleiding
knapt.
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7-10 • De Sleep Inn op de Jansveld opent de 24-uurs opvang officieel. De afgelopen tijd is de opvang verbouwd. De

		 • Het college van burgemeester en wethouders besluit dat er in Pijlsweerd zo’n komen zestien woningen op de

		 • Minister Cora van Nieuwenhuizen verricht vandaag de officiële openingshandeling van de waterzuiveringsin-

		• Het kunstwerk ‘Courage’ op het dak van bedrijvencentrum Rudolf Magnus wordt verwijderd. De grote rood-

laatste dingen worden nu geregeld en binnenkort mogen daklozen in deze opvang verblijven.

stallatie tussen het Zandpad en de Brailledreef. Het is de grootste in het gebied van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en een van de grootste zuiveringen in Nederland.

		 • De NS en Albert Heijn hebben samen een winkel geopend op station Utrecht Centraal die gebruikt wordt als
duurzame proeftuin. Reizigers kunnen in deze winkel producten kopen die verantwoorder en duurzamer zijn.

		 • De gemeente Utrecht geeft uiteindelijk toch een vergunning voor het verwijderen van het bijzondere orgel uit

het Leeuwenbergh Gasthuis. Er is echter wel een voorwaarde opgenomen: het muziekinstrument moet op den
duur terug naar Utrecht komen.

8-10 • Voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar overlijdt in haar woonplaats Utrecht.

		 • Het Sonnenborgh Museum - Sterrenwacht wint de RAAK Stimuleringsprijs 2019. Die prijs wordt uitgereikt aan

het museum met het beste idee om de collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele
handicap.

		• Studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. heeft 36.766 euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum in

Hogenoord aan de Vecht.

witte letters hingen 4 jaar aan de gevel van het gebouw aan de Vondellaan. Het kunstwerk krijgt wel een
tweede leven.

25-10 • Utrecht wil dat het kabinet meer doet om de stijgende dakloosheid tegen te gaan. In een brandbrief aan pre-

mier Mark Rutte luiden de verantwoordelijke wethouders van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en
de noodklok en vragen ze om een aantal maatregelen.

		 • De vijf jaar oude piano op Utrecht Centraal wordt door vandalen gesloopt. Liefhebbers kunnen de piano niet
meer bespelen.

26-10 • De organisatie van het fietsfestival wil dat het festival geld oplevert voor het verfraaien van de Domtoren. Het

doel is om de toren vanaf de grond verder in het licht te zetten. Er rijdt een lang lint van fietsers met bonte
lichtjes voor een tocht van 70 km door de stad.

		 • In de Nicolaikerk is een marathonconcert. Daar houden een organist, een altviolist en een basklarinettist samen
een elf uur durend concert.

Utrecht. Daarvoor hebben de studenten onder meer twee veilingen, een dansmarathon en een zeiltocht naar

27-10 • De Utrechtse componist Mark Wind wint een Amerikaanse filmprijs. Voor zijn muziek in de film Homeless

			• Een aantal bijzondere objecten uit het 16e-eeuwse kasteel Vredenburg zijn de komende maanden te zien in

		 • In Utrecht is sprake van discriminatie op de woningmarkt op grond van etniciteit en seksuele geaardheid. Dat

Londen georganiseerd.

het stadhuis. Ook wordt er een bankje gepresenteerd dat is gemaakt van hout van de brug van het kasteel.

9-10 • In het Máximapark is afgelopen zomer voor het eerst een ree gezien. Het dier is vermoedelijk vanuit Haarzuilens
naar Leidsche Rijn gekomen.

		 • Het hoogste punt bij de restauratie van de Domkerk wordt bereikt. Wethouder Anke Klein plaatst op ruim 40
meter hoogte een gotisch sierelement terug aan de buitenkant van de kerk.

15-10 • Het bijzondere lichtproject Keys of Light wordt vanavond afgetrapt met een openingsshow. Tientallen mensen
zijn aanwezig om de eerste lichtstralen op de Domtoren te bewonderen. Het lichtproject Keys of Light siert
vanaf vanavond wekenlang de Domtoren.

16-10 • Sportwinkel Decathlon opent aan het Vredenburg. De Franse keten komt in het voormalige pand van de C&A,
dat nu volledig gerenoveerd is.

		 • De personenlift naast de Domtoren is geïnstalleerd en kan volgend jaar in gebruik worden genomen. Bezoekers

kunnen met de lift naar het kraaiennest op 105 meter hoogte en ook uitstappen op 40 meter. De eerste bezoekers kunnen waarschijnlijk rond 2 april 2020 gebruikmaken van de lift.

18-10 • Een gedenksteen voor wielrenner Michel Stolker wordt onthuld door (sport)wethouder Klaas Verschuure teza-

Ashes kreeg hij de prijs ‘Best Music Composer’ van de Pitch to Screen Film Awards.

blijkt uit ‘correspondentietesten’ en ‘mysterycalls’. Dat meldt de gemeente, die onderzoek liet doen op aandringen van DENK, Student & Starter en PvdA.

28-10 • Nouwens heeft het beeld speciaal voor die plaats gemaakt en het staat sinds 2016 in de Domkerk. Het moet nog
voor kerst verwijderd worden. De kunstenaar probeert al jaren het werk te schenken maar de Domkerk blijft dit

afhouden. In 2016 was het 1.700 jaar geleden dat Sint-Maarten werd geboren, de beschermheilige van de stad

Utrecht. Daarom werd een tijdelijke tentoonstelling gehouden in de Domkerk. Onder andere beeldhouwer
Herbert Nouwens werkte aan de tentoonstelling mee. Hij maakte daarvoor het beeld van een mantel.

29-10 • FC Utrecht-supporters kunnen bijna tweehonderd zitkuipjes ophalen in de stadion Galgenwaard. De Bunnikside

moet zijn stoeltjes kwijt want er komt een sta-vak in de tribune. Deze fans hebben geluk want de stoelen waren
op 24 oktober in twintig minuten uitverkocht. Voor een tientje per stuk kon je zo’n stoel reserveren.

1-11 • Hartschade opsporen bij kinderen die kanker hebben overleefd. Met dat doel beginnen onderzoekers van het

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht vanaf
volgend jaar een nieuwe studie. Die wordt gefinancierd met 100.000 euro van de Maarten van der Weijden
Foundation en Stichting KiKa.

men met familieleden van Michel Stolker. Michel Stolker (29 september 1933 – mei 2018) was in de jaren rond

		 • In het Diakonessenhuis in Utrecht is sinds begin deze maand een speciale polikliniek van Jellinek geopend. Door

19-10 • Burgemeester Jan van Zanen onthult de eerste schildering aan de Burgemeester Reigerstraat die Buys Ballot

2-11 • Ondanks verschillende maatregelen rijdt er nog steeds te zwaar en te groot verkeer over de Kromme

voor de stad. Zo richtte hij in 1854 het KNMI op, op de plek waar nu nog Sterrenwacht Sonnenborgh zit. Buys

Nieuwegracht. Niet alleen bij bijvoorbeeld geparkeerde auto’s, ook de eeuwenoude werfkelders onder de rij-

1960 een van de beste wielrenners in Nederland.

laat zien. Een bekende Utrechter en voormalig hoogleraar aan de Universiteit Utrecht die veel heeft betekend

Ballot leende een trein, zette koperblazers op een open wagon en liet waarnemers langs de spoorlijn het verschil in toonhoogte noteren, dat staat bekend als het Dopplereffect. En dit tafereel is vanaf vandaag dus te zien
op de grote gevelschildering aan de Burgemeester Reigerstraat.

20-10 • De pers rijdt vandaag voor het eerst overdag mee met de Uithoflijn. De tram tussen Utrecht Centraal en Utrecht
Science Park moet half december, anderhalf jaar later dan gepland, gaan rijden.

23-10 • In het nummer van november van het bekende reisblad Lonely Planet speelt de stad Utrecht een hoofdrol. Het

staat in het teken van originele korte reizen. Utrecht is de tip, want daar kun je verliefd op worden, aldus het
blad.

24-10 • Er is onrust in zorgflat De Keizershof. Een groep ouderen moet noodgedwongen verhuizen en is daar niet blij
mee. De reden? Het pand voldoet niet meer aan de normen om goede, intensieve zorg te kunnen verlenen.

		 • Een flink deel van de oude fietsenrekken uit het stationsgebied hebben een nieuw leven gekregen bij sportver-

deze samenwerking kunnen patiënten met een verslaving direct worden geholpen.

Nieuwegracht. Te grote en te zware voertuigen kunnen schade aanrichten op de smalle en bochtige Kromme
baan lijden onder de druk.

3-11 • De petitie om de atletiekbaan in het Amaliapark te behouden wordt ruim 1.500 keer ondertekend. De gemeente
wil de baan in Leidsche Rijn sluiten en het gebied omvormen tot een zogeheten ‘urban sports park’. Het onderhoud van de atletiekbaan zou te duur zijn en de bezettingsgraad te laag.

4-11 • De vereniging de Hollandsche Molen krijgt vandaag de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit

handen van koningin Máxima. En ook Utrechtse molenaars zijn enthousiast over de waardering voor de landelijke molenclub en het vooruitzicht dat er misschien wat extra geld hun kant op komt.

		• In heel Nederland schuiven deze ochtend een half miljoen kinderen aan om samen te ontbijten. Het Nationaal
Schoolontbijt wordt geserveerd op zo’n 2.750 scholen. In Utrecht doen 19 scholen mee aan het nationaal ontbijt.

7-11 • Het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik is verkozen tot het meest kindvriendelijke museum van
Utrecht.

enigingen in de stad. De fietsenrekken zijn verwijderd van het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark. De meeste

		 • Victor Everhardt wordt vandaag wethouder in Amsterdam, maar blijft in Utrecht wonen. De D66’er was 9,5 jaar
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lang bestuurder van de stad. De gemeenteraad in Amsterdam heeft daar toestemming voor gegeven. Maar er
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is wel een voorwaarde opgenomen in een motie: Everhardt moet de Amsterdamse gemeenteraad uitnodigen

22-11 • Het boek met oude plaatjes van de stad wordt gepresenteerd. Het heet ‘Utrecht 1930 - 1960’ en staat vol met

8-11 • Museum Catharijneconvent wint de Museumeducatie Prijs. De prijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor

		• De Stadhuisbrug in het centrum van Utrecht is na bijna twee maanden weer open. De afgelopen tijd zijn de

		 • Vlakbij Leidsche Rijn wordt in een sloot een exotische waterplant gevonden. Het gaat om een Smalle Theeplant,

		 • In het voormalige winkelcomplex ‘De Blauwe Planeet’ worden vanaf 2021 zeven verdiepingen als flexwerkplek-

voor een borrel in dat ‘verre vreemde oord’ Utrecht.

excellente samenwerkingsprojecten tussen musea en basisscholen.

zo meldt de provincie. Tot dit moment was niet bekend dat de plant in Nederland voorkomt. De Smalle

Theeplant is een snelgroeiende waterplant uit de (sub)tropische moerassen van Latijns-Amerika. De plant mag
binnen de Europese Unie niet verhandeld worden.

9-11 • Het Centraal Museum houdt een grote expositie over Dick Bruna, en wat de kunstenaar heeft betekend voor de
stad Utrecht.

foto’s van fotograaf Frans van der Werf.

historische werfkelders onder de straat waterdicht gemaakt.

ken aangeboden. De werfkelders van het pand, dat nu de naam ‘House Modernes’ draagt, is beschikbaar voor
horeca.

		 • FC Utrecht opent een 32e skybox op een bijzondere plek: het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

23-11 • Tientallen fans van de stad vereeuwigen vandaag hun liefde voor Utrecht op hun lichaam. Bij tattooshop U INK
zetten vier tatoeëerders hun speciale Utrechtse ontwerpen voor een zacht prijsje.

10-11 • De grootste spellenbeurs van Nederland trekt dit weekend ruim 14.000 bezoekers. Het Spellenspektakel, zoals

		 • Het Prinses Máxima Centrum wint een German Design Award. Het ziekenhuis voor kinderoncologie wint in de

11-11 • Bij een klimmetje richting het Stadskantoor hangt wethouder Klaas Verschuure een col-bordje op voor fiet-

		 • Orkest Tegenwind viert haar 35-jarig jubileum.

de beurs heet, wordt dit jaar voor het eerst in de Jaarbeurs gehouden. Bordspellen worden steeds populairder.
sende ambtenaren. Het is een promotieactie voor de Ronde van Spanje die volgend jaar in Utrecht start.

		 • Op station Utrecht Centraal staat deze week een nieuwe piano. De vorige stationspiano is eind oktober vernield
door vandalen.

		• Er staat tot 4 december een 18 meter hoge Domtoren in Hoog Catharijne. Het bijzondere witte object wordt

iedere avond tussen 17.00 en 01.00 uur verlicht. Deze tweede Domtoren is neergezet om aandacht te vragen
voor het lichtproject Keys of Light op het Domplein.

12-11 • De in augustus geopende ‘grootste fietsenstalling ter wereld’ op het Stationsplein heeft last van een constante
lekkage. De stalling is het paradepaardje van de gemeente, dat dertig miljoen euro kostte.

13-11 • Utrecht krijgt een vestiging van de Aziatische winkelketen Miniso. Mirage, het moederbedrijf van Blokker en

Intertoys, zet in Nederland in eerste instantie drie franchisezaken van de keten neer, ook in Amsterdam en
Eindhoven.

14-11 • In een muur van het conservatorium aan de Mariaplaats vinden bouwvakkers bij een verbouwing van de recep-

tie een echte tijdscapsule, van meer dan honderd jaar geleden. In de capsule (een loden doosje, ingemetseld in
een muur) zat een brief over de Utrechtse jonkheer Karel Bosch. Die schonk indertijd maar liefst 150.000 gulden
voor de stichting van het St. Joannes de Deo Ziekenhuis. Het gebouw waar nu het conservatorium zit.

		 • Het gevaarlijkste kruispunt van Utrecht is de Admiraal Helfrichlaan met de Beneluxlaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws na het analyseren van cijfers van Rijkswaterstaat.

15-11 • De openingsdatum voor de nieuwe centrale bibliotheek in het voormalige postkantoor aan de Neude is bekend.
13 maart 2020 opent het nieuwe boekenpaleis de deuren. In het gebouw komen ook verschillende horecazaken
en winkels.

		 • Een chauffeur van een waardetransport verliest bij de Weg der Verenigde Naties een kunststof box met daarin
een goudstaaf ter waarde van ruim 200.000 euro. Een zijdeur van zijn bestelbus zit niet goed dicht.

18-11 • Een bankje in het Zocherpark wordt verwijderd omdat er aanhoudende klachten zijn van overlast. Het lijkt erop

dat de groep overlastgevers in Park Lepelenburg sinds de komst van camerabeveiliging zich deels heeft verplaatst langs de singel. Park Lepelenburg heeft al geruime tijd te maken met overlast en criminaliteit.

		 • De gemeente Utrecht vindt haar eigen plan voor de Maliebaan nog altijd het beste, nadat ook het plan van de
bewoners is voorgelegd aan een onderzoeksbureau. De bewoners trekken een andere conclusie: zij zien dat het

categorie Architectuur. Dit is één van de belangrijkste internationale architectuurprijzen.

			• De piano op station Utrecht Centraal is voor een tweede keer in korte tijd vernield. De nieuwe piano is vorige
week op het station neergezet nadat de oude eind oktober was vernield door vandalen.

24-11 • Hoe modern was Utrecht na de Eerste Wereldoorlog aan het worden? En wat was daar in het het jaar 1919 van
te merken? Deze vragen staan honderd jaar nadien centraal in het Jaarboek Oud-Utrecht 2019 dat wordt
gepresenteerd.

		 • De politie meldt op Facebook dat de eerlijke vinder van de goudstaaf zich heeft gemeld.

29-11 • D66 vindt een opvolger voor wethouder Victor Everhardt. De keus valt op de 35-jarige Eelco Eerenberg, nu nog
wethouder en locoburgemeester in Enschede.

		 • De papieren worden ondertekend: de ontwikkeling van het hoogste gebouw van Utrecht kan gaan beginnen.
De bouw van drie torens van 80, 100 en de hoogste van 140 meter moet in 2021 starten en in 2023 klaar zijn. De
gemeente noemt het project ‘iconisch’. Wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn) ondertekent namens de
gemeente de overeenkomst voor het hoogbouwproject MARK in Leidsche Rijn.

		 • De 17 meter hoge kraan van de vroegere Cereolfabriek in Oog in Al staat te koop. De zogenoemde losinstallatie
dateert uit 1978 en wordt namens het Rijksvastgoedbedrijf door een Utrechtse makelaar verkocht.

30-11 • De vrijwilligers van het Pandhof bij de Dom houden er na 44 jaar trouwe dienst mee op. Daarmee komt er een
einde aan bijna een halve eeuw beheer van de siertuin in het centrum die jaarlijks honderdduizenden bezoekers

trekt. Dit is hun laatste dag. “Vroeger was er een informeel contact met de beheerder van het Academiegebouw.
Dan kon je direct actie ondernemen. Nu moet er eerst een ‘traject’ uitgezet worden. Ik ben meer bezig met
procedures dan tuinieren. Dan gaat de lol er wel vanaf.” zegt Sies Jonkman.

2-12 • De raadsleden schrikken van het vernietigende rapport over het herstel van de historische grachten. Er blijkt dat

de bouw enorm is vertraagd én veel duurder uitvalt dan gepland. De complexiteit van het herstel van de grachten is ‘stelselmatig onderschat’.

3-12 • De Tweede Kamer neemt een motie aan die de minister oproept om ‘met kracht’ vaart te maken met de verbre-

ding van de A27 en A12 bij Utrecht. De motie wijst er op dat de doorstroming van verkeer op de twee snelwegen
voor Midden-Nederland van enorm belang is.

		 • Vanmiddag overhandigt de CEO van Jaarbeurs zijn uitgebreide toekomstvisie aan burgemeester Jan van Zanen.
Het Jaarbeurs-terrein moet gezellig, levendig en bruisend worden.

plan ‘minstens gelijkwaardig’ is. De gemeenteraad is nu aan zet.

		 • Koningin Máxima brengt vanmiddag een werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

vraag Max Havelaar aandacht voor oneerlijke handel en uitbuiting in de cacao-industrie.

		• De Dirk van de Broek-supermarkt aan de Zambesidreef in Utrecht gaat morgen weer open. Het filiaal werd

straat en Groenestraat afgesloten voor verkeer. Op korte termijn kunnen fietsers en voetgangers er wel weer

		• De bouw van 51 eengezinswoningen en 9 appartementen in Leidsche Rijn aan het Amsterdam Rijnkanaal is

21-11 • De Utrechtse gemeenteraad besluit dat er definitief een einde komt aan de wijkraden. Voor inwoners wil het col-

4-12 • Het Museum van Zuilen verhuist naar de Werkspoorfabriek aan de Schaverijstraat. Het huidige pand aan de

		• Studenten van de Universiteit Utrecht beginnen met de aanleg van een Tiny Forest en planten honderden

5-12 • Het gedeelte van de Westerkade dat onder Station Vaartsche Rijn loopt is vanaf vandaag definitief gesloten

19-11 • Op station Utrecht Centraal staat deze week een chocolade pop-up store. Onder het motto ‘break the systeem’
20-11 • Op de Nieuwegracht is in de bestrating een gat van ongeveer 30 centimeter ontdekt. De weg is tussen de A.B.C.door, meldt de gemeente. Het vrachtverkeer wordt op de Nieuwegracht verder aan banden gelegd.

lege van burgemeester en wethouders nieuwe manieren invoeren om ze bij het gemeentebestuur te betrekken.
bomen. Het wordt een klein bos zo groot als een tennisbaan en komt bij de Cambridgelaan, op de Uithof.
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vorige week woensdag gesloten wegens muizenoverlast.

officieel van start gegaan. Wethouder Klaas Verschuure geeft samen met toekomstige bewoners het startsein.
Amsterdamsestraatweg is na ruim tien jaar te klein geworden.
voor auto’s.
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7-12 • Vannacht gaan twee personenauto’s en een bestelbusje in vlammen op. Buurtbewoners van de Cubadreef in de

met bentonietkorrels worden gebruikt. Er wordt in de stad ook zo’n 84 kilometer aan gasleidingen vervangen.

8-12 • In Leidsche Rijn Centrum opent zondag een pop-up kerstbomendoolhof. Het is bijna duizend vierkante meter

		 • Het gat op de Nieuwegracht dat vorige maand werd ontdekt, is het gevolg van een constructiefout tussen een

11-12 • Als het aan de gemeente Utrecht ligt, kan prostitutiezone het Nieuwe Zandpad in de wijk Overvecht vanaf de

ders in een brief. Volgens de gemeente is de technische staat van de twee kelders bij het gat slecht. Vanwege de

wijk Overvecht-Noord schrikken rond 1.40 uur wakker van meerdere knallen.
groot en bestaat uit ruim 750 echte kerstbomen.

zomer van 2022 gebruikt worden. Dat betekent dat er weer vertraging is opgelopen in het proces van de

Uit onderzoek blijkt dat de leidingen fragiel zijn geworden.

appartement en een van de onderliggende werfkelders. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouslechte staat, blijft de weg tussen de A.B.C.-straat en Groenstraat voorlopig afgesloten voor verkeer.

nieuwe prostitutiezone. Eerder zou het Nieuwe Zandpad namelijk in het tweede kwartaal van 2021

		• De gemeente besluit dat de middenbaan van de Maliebaan wordt afgesloten voor autoverkeer. Daarmee

		• De laatste hoop om komend jaar een buslijn in Schaakwijk in Zuilen te behouden is vervlogen. In Provinciale

		• Utrecht krijgt een centrum voor film- en beeldcultuur. De gemeenteraad maakt een bedrag van 3,55 miljoen

		• Utrecht krijgt twee ton van het Rijk om zich voor te bereiden op de nieuwe inburgeringswet. Vanaf 2021 zijn

22-12 • De Utrechtse theatergroep Aluin springt op de bres voor het behoud van de Nederlandse taal en literatuur. Ze

opengaan.

Staten is hiervoor geen meerderheid.

gemeentes veel meer verantwoordelijk voor integratie.

		• De Utrechtse literatuurprijs ‘C.C.S. Crone Prijs’ gaat dit jaar naar de in Overvecht opgegroeide schrijver en
columnist Maxim Februari.

12-12 • Naast de Hogeweidebrug, de gele brug, over het Amsterdam-Rijnkanaal komen 144 woningen in ‘terrasgebouwen’ met veel groen. Heijmans gaat ze bouwen en de eerste schop gaat waarschijnlijk in 2022 in de grond.

		 • In de Dichterswijk verdwijnen binnenkort 90 bomen. Ze moeten plaatsmaken voor woningbouw op het terrein
van de voormalige Royco-fabriek.

13-12 • De ja-ja-sticker mag vanaf 1 januari 2020 worden ingevoerd in de gemeente Utrecht. Dat heeft de rechtbank
Midden-Nederland beslist. Dat betekent dat huishoudens geen reclame en huis-aan-huiskranten krijgen, tenzij

moeten de Maliebaan en de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat veiliger worden.
euro vrij om bij te dragen aan het realiseren van het centrum. Het komt in het Werkspoorkwartier.

presenteert een voorstelling, De Hollanders, bestaande uit delen van diverse oude toneelstukken uit de Lage
Landen.

24-12 • Anne Brasz-Later uit Utrecht is nu de oudste mens van Nederland, na het overlijden van mevrouw Geertje
Kuijntjes uit Gorinchem, die 114 jaar is geworden. Anne Brasz-Later is precies 113 jaar en 162 dagen. Ze leefde zo’n

veertig jaar in Indonesië en tegenwoordig woont ze in een aanleunwoning in verzorgingshuis De Bijnkershoek
in Transwijk.

		 • Het carillon van de Domtoren blijft de gemoederen bezighouden. Op Twitter wordt geklaagd over de nachtelijke muziek, en de gemeente reageert daarop met “Je zult het voor lief moeten nemen als je in de binnenstad
wilt wonen”.

er een ja-ja-sticker op de brievenbus zit.

		• Een bijzonder jubileum. Het Utrechts Klokkenluiders Gilde bestaat vandaag precies 40 jaar. Er zijn vanavond

die nu is afgerond. Vanaf vandaag is de Clay klok voor het eerst te zien én te horen.

		 • Het blad De Oud-Utrechter stopt ermee. Het laatste nummer ligt nu in de schappen, want de inkomsten bleven

		 • Drie jaar lang werkte museum Speelklok aan de restauratie van deze bijzondere orgelklok uit 1738. Een hele klus
		 • ‘Tussen Zwaansteeg en Achterom’ heet het boek dat Bert Poortman presenteert. Het boek is het resultaat van

verschillende luidingen om dat te vieren.

achter. De eerste editie van De Oud-Utrechter kwam op 7 september 2010 uit.

een onderzoek van de Commissie Cultureel Erfgoed naar de stegen van onze oude stad en wordt uitgegeven

26-12 • 2019 is het op twee na warmste en op drie na zonnigste jaar ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur komt

		 • Een gedeelte van de Kromme Nieuwegracht wordt afgesloten vanwege een gaslek. De brandweer en medewer-

30-12 • Vanaf vandaag zijn op de steigers van de Domtoren aan vier kanten klokken bevestigd. Het zijn niet de originele

14-12 • Tientallen kerstmannen en –vrouwen gaan door de Utrechtse binnenstad rennen om kwetsbare ouderen te

		 • Het bedrijfsleven, het kabinet en de EU trekken samen 87 miljoen euro uit voor innovaties ter bevordering van

door de historische vereniging Oud Utrecht.
kers van Stedin kunnen het lek dichten.

steunen. De opbrengst van deze eerste ‘Santa Run’ gaat geheel naar het goede doel Stichting Met Je Hart. Naast

kerstmannen zijn er ook kerstmannen op de motor te zien. Zij halen geld op voor het Prinses Máxima Centrum,
waar kinderen worden behandeld tegen kanker.

		 • Tientallen bewoners van de wijk Rijnsweerd demonstreren bij de Uithoflijn. Ze zeggen dat de overgang bij de
halte Kromme Rijn niet veilig is en willen dat de gemeente maatregelen neemt.

15-12 • Deze maand is de maand van de vrijwilligers. Utrecht is trots op de meer dan 100.000 vrijwilligers die zich inzet-

ten in de stad. Al die mensen maken de stad een beetje mooier. Op de dag van de vrijwilliger zijn mensen die
zich belangeloos voor een ander inzetten, in het zonnetje gezet.

		 • Vanmiddag wordt de tram naar De Uithof feestelijk in gebruik genomen. Na een sobere bijeenkomst op Utrecht

Centraal vertrekt de eerste tram met alleen hoogwaardigheidsbekleders en pers aan boord. In de volgende

uit op 11,2 graden, tegen 10,1 normaal, meldt Weeronline. Alleen in 2014 en 2018 was het warmer.
exemplaren, maar reproducties.

het klimaat en de luchtkwaliteit. Dat meldt de NOS. Het geld gaat onder meer naar laadpalen en nieuwe waterstoftankstations in Utrecht en Nieuwegein.

		 • Het museum van Zuilen sluit vandaag op de huidige locatie en gaat verder in het Werkspoorgebied.

31-12 • Het St. Antonius Ziekenhuis, in Utrecht en Nieuwegein, heeft het met twee locaties een stuk drukker. In totaal
worden er 129 mensen bekeken; 75 in Nieuwegein en 54 in Leidsche Rijn. Zeven mensen hebben last van vuur-

werkletsel. Ook hier worden drie personen met een alcoholvergiftiging binnengebracht. In het Diakonessenhuis

is er sprake van een “relatief rustige” nacht. Er brengen zeven mensen een bezoek aan de SEH vanwege een
alcoholvergiftiging. Vier van hen vallen door het drankgebruik van de trap en of fiets. Er worden opnieuw hulp-

verleners belaagd en bekogeld met vuurwerk. Er zijn bij dit feest in Utrecht 38 arrestaties, één agent gewond en
20 autobranden.

trams mag het gewone volk gratis kennismaken met de lijn van een half miljard euro.

		 • Traditioneel gaat onze stadsbeiaardier, Malgosia Fiebig, vannacht tussen 23.30 - 00.00 uur een concert spelen

tect en de aannemer schatten in dat de restauratie tot einde 2024 duurt.

		• Voor het eerst werd voor het Volksbuurtmuseum de grens van 10.000 bezoekers in een jaar doorbroken. In

16-12 • De restauratie van de Domtoren gaat komend jaar echt beginnen. De voorbereidingen zijn afgerond. De archi		 • Alle geldautomaten in Nederland worden per direct ’s nachts uitgeschakeld. Dit is om plofkraken tegen te gaan.

op de 50 klokken van de Domtoren.

totaal waren er 10.133 bezoekers in 2019.

18-12 • In de binnenstad worden de komende vier jaar alle 1.200 straatnaamborden vervangen. De nieuwe borden zijn

		• 2019 is het jaar van de demonstraties. Onder andere klimaatactivisten komen in actie voor een beter milieu.

19-12 • Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. De leerlingen van vakschool Nimeto organiseren een kerst-

vincie. Stikstof en PFAS, twee onzichtbare stoffen, leiden zo tot een blokkades op de Utrechtse wegen.

gemaakt van emaille en hebben een ‘ouderwetse’ uitstraling.
markt om te helpen en halen daarmee 6.250 euro op.

Boeren en bouwers spannen de kroon, wat impact betreft. Zij veroorzaken kilometerslange files door onze pro-

20-12 • Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat op de Kromme

Nieuwegracht op drie plekken problemen met de fundering van de kluismuren zijn ontdekt. Begin deze maand

deden duikers onderzoek bij de muren. De openingen worden in januari gevuld. Hiervoor zullen jutten zakken
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