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1-1 • Er zijn vorig jaar ruim 4.800 nieuwe inwoners van de stad Utrecht bijgekomen. In tegenstelling tot andere

steden gebeurde dit voor meer dan de helft door natuurlijke aanwas; er werden meer Utrechters geboren dan
er stierven. Utrecht telt 352.941 inwoners.

2-1 • Met de aanleg van het laatste gedeelte Oosterspoorbaan loopt het groengebied straks vanaf de Koningsweg
helemaal door tot aan de Maliesingel. Door het park, dat is aangelegd op een vroegere spoorbaan, loopt een
lang fiets- en wandelpad.

		 • Burgemeester Jan van Zanen roemt vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak de eenheid van Utrecht als stad. De

burgemeester vergelijkt samenleven in een stad als Utrecht met teamsport. Hij refereert daarmee onder meer
aan de tramaanslag afgelopen jaar. Ook heeft de burgemeester kritiek op de in zijn ogen erg snelle groei van
de stad.

3-1 • De burgemeester Jan van Zanen roept zijn partij de VVD op om mee te werken aan een totaalverbod op con-

		 • De gemeente Utrecht maakt zich zorgen over de culturele kant van Utrecht Marketing. Dat schrijft wethouder

Anke Klein van Cultuur na schriftelijke vragen van politieke partijen over het afgelasten van de eerste Culturele
Zondag van dit jaar.

17-1 • Prorail gaat de Japanse duizendknoop bestrijden. Naast het spoor van de Oosterspoorbaan staat het vol met de
Japanse duizendknoop. Die hardnekkige plant verwoest alles wat op zijn pad komt. De plant is schadelijk en
moeilijk te bestrijden maar ProRail gaat die uitdaging nu toch aan.

		 • Het Utrechts Monumentenfonds gaat samen met filmmaker en filmhuiseigenaar Jos Stelling onderzoeken of

er een nieuw filmhuis in het oude pand van ’t Hoogt kan komen. Voor het complex is zelfs al een naam onthuld:
Filmtheater Slachtstraat.

		 • Nep-Rutte op bezoek bij de opening van een tentoonstelling van Morren Galleries. Het bleek een act van cabaretier en imitator Remko Vrijdag, bekend van onder meer De Vliegende Panters en Het Klokhuis.

sumentenvuurwerk. Die oproep doet hij in het radioprogramma 1op1 van KRO-NCRV.

20-1 • Vanmiddag worden er zes bomen verplant en langs de Catharijnesingel gezet. De bomen stonden eerder al in

een uitgebreide procedure wordt Willem Roskam gekozen als opvolger.

21-1 • Bewoners van de Utrechtse wijk Rijnsweerd en omgeving eisen een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid

		 • De Domkerk heeft weer een predikant. In januari 2019 nam Netty de Jong-Dorland afscheid van de functie. Na
		 • De bibliotheek in Utrecht is gestopt met het uitlenen van cd’s.

4-1 • Kunsthandel Schoonheim en De Vink in de Vinkenburgstraat sluit na 140 jaar vandaag definitief de deuren.
Eigenaar Erik Geytenbeek gaat online verder als kunsthandelaar.

de zogeheten Catharijnebak. Nu de werkzaamheden grotendeels achter de rug zijn kunnen de bomen terug.

van een kruising in hun wijk. Vanavond overhandigden ze een petitie met 1500 handtekeningen aan de
gemeenteraad. De bewoners maken zich zorgen over de kruising tussen de Platolaan en de Weg tot de
Wetenschap. Daar kruist de nieuwe tram naar De Uithof een stroom van duizenden fietsers.

5-1 • Bij juwelier Schaap en Citroen aan de Steenweg in het centrum vindt vannacht rond 3.30 uur een poging tot

		• Utrecht staat, achter Amsterdam, op de tweede plaats als het gaat om het aantal auto-inbraken. Vorig jaar

7-1 • Aan de Meentweg in De Meern komt een kleinschalige opvang voor maximaal twintig alleenstaande minder-

22-1 • Geschiedenisstudenten van de Universiteit Utrecht starten begin maart een nieuwe podcast. Mensen kunnen

ramkraak plaats. En dat terwijl het winkelgebied ’s nachts voor auto’s is afgesloten met paaltjes.

jarige vreemdelingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar toestemming voor gegeven
ondanks eerdere kritiek vanuit de buurt.

		 • De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen wordt vanavond door de commissaris van de Koning beëdigd voor
een tweede ambtstermijn van zes jaar. Dat gebeurt tijdens een extra raadsvergadering.

		• Oud-wethouder Frits Lintmeijer wordt voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.
Deze commissie adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte.

8-1 • De Berekuil staat tijdens de ochtendspits helemaal blank met een diepe laag water. Dat komt door een breuk
in een waterleiding even verderop. De breuk wordt snel hersteld.

		• Er worden vijf kunstenaars gekozen die met de nieuwe centrale bibliotheek een permanent podium krijgen

voor hun kunstwerken. De vijf kunstenaars zijn gevraagd om een ontwerp te maken dat uitgaat van de architectuur en de nieuwe functie van de Bibliotheek Neude.

		• Ruim een jaar geleden was de naamswijziging definitief: ‘De Uithof’ werd het ‘Utrecht Science Park’.
Vanochtend wordt naast de boerderij waar de naam ‘Uithof’ vandaan kwam een informatiebord onthuld om
de historie van De Uithof in ere te houden.

9-1 • Het stedenbouwkundig plan van de nieuwe wijk Merwede wordt gepresenteerd. De wijk wordt volkomen
autovrij. Alleen de nooddiensten en verhuizers mogen het gebied straks nog in. Werknemers van bedrijven in
de wijk mogen ook niet meer met de auto komen.

		 • De gemeente presenteert het plan om de Predikherenstraat af te sluiten voor autoverkeer.

13-1 • Om 23.46 uur klinkt er een mysterieuze knal die in de wijde omgeving van Utrecht te horen is. De dreun wordt

van Utrecht tot zelfs in Zeist, Driebergen, Amersfoort en Soest gehoord. De oorzaak van de dreun is
onbekend.

14-1 • De herinrichtingsplannen voor Het Ledig Erf worden bekendgemaakt. Net als op veel andere plekken in de
binnenstad wordt dit het domein van voetgangers en fietsers en zal de auto te gast zijn.

15-1 • Muziekcollectief Kytopia stopt ermee omdat er geen nieuw onderkomen is gevonden meldt eigenaar Colin
Benders alias Kyteman, op Facebook.

		 • Het rood-witte kraampje van Broodje Mario is in verband met de renovatie van De Planeet voorlopig gesloten.
Liefhebbers kunnen hier waarschijnlijk in 2021 weer terecht voor een broodje.

16-1 • Het duurt minstens tot eind 2021 voordat het oude Tivolipand aan de Oudegracht opnieuw in gebruik kan
worden genomen. Dat schrijft wethouder Eelco Eerenberg aan de Utrechtse gemeenteraad.
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werden in onze provinciehoofdstad 4.858 autokraken gepleegd.

hiervoor vragen en suggesties indienen. Het project loopt tot eind juni en het resultaat is te vinden op podcastuu.nl.

		 • De schade is bekend er veel geweld bij de jaarwisseling, bijna twee ton aan vuurwerkschade, relatief jonge raddraaiers en bekogelde hulpverleners in Kanaleneiland en Zuilen; de gemeente Utrecht heeft de definitieve
balans opgemaakt van de jaarwisseling.

23-1 • Aan de Meentweg in De Meern komt definitief een kleinschalige opvang voor minderjarige asielzoekers. Een
grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het initiatief van het COA. Over het plan wordt
inmiddels al anderhalf jaar gepraat.

		 • Horecazaken schieten in de stad Utrecht als paddenstoelen uit de grond. Ook de afgelopen jaren kwamen er

weer meer zaken bij. Sinds 2012 steeg het aantal horecagelegenheden met 39 procent, becijferde onderzoeksbureau Datlinq.

		 • Het mobiel bereik op station Utrecht Centraal heeft een upgrade gekregen. T-Mobile, Vodafone en KPN hebben
in samenwerking met ProRail en NS een nieuw netwerk geïnstalleerd.

24-1 • Utrecht en Rotterdam gaan gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidin-

gen. Utrecht start hiermee bij alle basisschoolgebouwen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd.
Loden leidingen mochten tot dat jaar worden gebruikt bij de bouw.

		 • De plannen voor de nieuwe Merwedekanaalzone betekenen mogelijk het einde van de Baracuda Zeeverkenners.
Twee weken geleden publiceerde de gemeente Utrecht een omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone waar
zes- tot tienduizend nieuw te bouwen woningen komen. In die omgevingsvisie staat het voornemen om meerdere bruggen over het Merwedekanaal aan te leggen.

		• De openingsdata van twee grote winkels in Post Utrecht zijn bekend. Volgende maand openen de nieuwe
Albert Heijn en buitenwinkel Bever hun deuren op respectievelijk 12 en 28 februari.

25-1 • De Woolloomooloo de populaire discotheek die onderdeel is van het Utrechts Studenten Corps (USC), bestaat
dit jaar 50 jaar en dat wordt gevierd met een speciaal boek: ‘Wolloomooloo - de eerste vijftig jaar’.

		 • Dit laatste weekend van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht wordt feestelijk. De bibliotheek gaat naar
het voormalig postkantoor aan de Neude: Post Utrecht. Op 13 maart openen de deuren aan de Neude.

26-1 • Alleen een bronzen voetje is er overgebleven van het beeld ter herinnering aan de Joodse kinderen die in de
Tweede Wereldoorlog van een weeshuis in Utrecht zijn weggevoerd. Onbekenden zagen afgelopen nacht het
beeld van zijn sokkel. Het beeld stond voor de deur van de synagoge aan de Utrechtse Magdalenastraat.
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		• In TivoliVredenburg wordt met een marathonconcert het Beethovenjaar ingeluid. De Duitse componist werd

9-2 • Vandaag is de eerste grote storm van het jaar. Verschillende attracties, organisaties en instellingen hebben al

28-1 • Utrecht eindigt op de negende plek in de top tien van steden in Nederland met de meeste verkeersopstoppin-

10-2 • Er wordt bekend gemaakt dat het hoofdkantoor van McDonalds Nederland naar Utrecht komt. De fastfoodke-

250 jaar geleden geboren en dat wordt dit jaar wereldwijd herdacht.
gen blijkt uit de TomTom Traffic Index.

		• Onderzoekers van het UMC krijgen 1,2 miljoen euro EU-subsidie om hersenschade bij extreem vroeggeboren
baby’s beter aan te pakken.

		 • De roltrappen aan de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal hebben vaak een storing. Dat heeft de gemeente na
veel klachten onderzocht. Een van de oorzaken is opvallend: de roltrappen zijn helemaal niet geschikt voor
gebruik in de buitenlucht.

		• Utrechter Frank Heinen wordt door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot sportjournalist van het
jaar 2019. Heinen is columnist, schrijver en maker van tv-portretten over bijzondere voetballers.

29-1 • Het Centraal Museum koopt een bekend kunstwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen. Hiermee heeft

het Centraal Museum een topstuk erbij. Het schilderij is voor 850.000 Amerikaanse dollar, omgerekend ongeveer 770.000 euro, gekocht.

		• De rechtbank verklaart De Utrechtse Bazaar failliet. Voor het bankroet werd al gewaarschuwd toen de
gemeente de huur van de Bazaar opgezegd had. Het bedrijf betaalde al jarenlang geen of te weinig huur.

30-1 • Het gestolen beeld ter herinnering aan weggevoerde Joodse kinderen in Utrecht is terecht. Het bronzen beeld
van een wegvluchtend meisje werd afgelopen weekeinde van de sokkel gezaagd voor de deur van de synagoge
aan de Magdalenastraat. Het beeld is even verderop aan de Maliebaan teruggevonden.

		 • De NS stopt met de verkoop van tabak in zijn eigen winkels. Daarnaast is ProRail begonnen met voorbereidin-

voorzorgsmaatregelen genomen tegen de harde wind met zeer zware windstoten tot wel 120 kilometer per uur.
ten zit per november 2021 in het nog te bouwen kantoorpand Central Park naast Utrecht Centraal. Voorheen zat
het hoofdkantoor in Amsterdam.

11-2 • Het wordt een pijnlijke dag voor veel Utrechters want vanmorgen gaat de zaag in de 170 jaar oude rode beuk bij

het Wilhelminapark. De geliefde bruine beuk is aangetast door een schimmelinfectie. Omdat hij niet meer te
redden is wordt hij geveld. Eerst worden alle takken verwijderd, later volgen de stam en de wortels

12-2 • De eerste winkel in Post Utrecht, het oude postkantoor aan de Neude, opent vandaag haar deuren. De supermarkt van Albert Heijn viert dat bij de ingang aan de Potterstraat.

		• De gemeente Utrecht organiseert informatieavonden over de Werelderfgoednominatie van de Neder-

Germaanse Limes. Betrokken erfgoedexperts gaan deze avonden uitleggen wat een potentiële
Werelderfgoedstatus betekent voor Utrecht.

13-2 • Ook als Hoog Catharijne helemaal verbouwd is blijft het stiltecentrum in het vernieuwde winkelcentrum. Dat

komen vredesorganisatie PAX, beheerder van het pand en Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, overeen.
Vanaf volgende maand wordt het stiltecentrum verbouwd. De verwachting is dat het pand vanaf dan drie tot
zes maanden dicht is.

14-2 • Het kabinet maakt extra geld vrij voor de verbetering van drie wijken in de provincie. Met de extra steun van 15
miljoen euro moeten Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist en Batau in Nieuwegein een impuls krijgen in
onder andere werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid.

gen om alle 390 rookpalen van de perrons te verwijderen. Dat maken de twee spoorbedrijven, die de stations

		 • Voor het Centraal Museum in Utrecht pronkt op een sokkel een enorme bronzen courgette. Het kunstwerk van

		 • De bouw van 400 studentenwoningen op het Utrecht Science Park begint. Naar verwachting kunnen de eerste

		• Na een lange tijd van voorbereiding wordt de restauratie van de Domtoren dan écht begonnen. Het eerste

stapsgewijs rookvrij gaan maken, bekend.
huurders eind april al verhuizen.

31-1 • vandaag is warmste 31 januari ooit gemeten: 12,3 graden.

		 • Utrechters kunnen voor een leenauto voortaan terecht bij een centraal punt. De deelhub, zoals de plek heet, is

de Engelse Sarah Lucas heet Kevin en is gisteren geplaatst. Het staat symbool voor groei en vruchtbaarheid.
natuurstenen element op 100 meter hoogte wordt onder veel belangstelling verwijderd.

		 • De voetbruggen bij de Weerdsluis worden tijdelijk weggehaald. Het draaigedeelte is toe aan vervanging en dat
kan niet ter plaatse gebeuren. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

vandaag geopend in parkeergarage Grifthoek aan de Wittevrouwensingel. De gemeente wil met de hub het

15-2 • De 48-jarige Bernd Wallet wordt de nieuwe oudkatholieke aartsbisschop van Utrecht. Het kiescollege kiest hem

		 • Tijdens een inspectie wordt er bij meerdere bomen roetschorsziekte gevonden. De ziekte is niet te bestrijden en

		 • In vier gebieden is het vanaf vandaag verboden om in de openbare ruimte lachgas te gebruiken. Dit lachgasver-

delen van auto’s stimuleren.

is in beperkte mate ook schadelijk voor mensen. De bomen worden, als de ziekte is gevonden, ingepakt met
plastic. Vandaag worden de eerste bomen verwijderd.

2-2 • Tijdens het Nederlands Vioolconcours & Festival wint de 24-jarige Coraline Groen de Oskar Back Prijs 2020. De
prijs is bestemd voor violisten in de leeftijd van 18 tot 26 jaar.

		• Tientallen belangstellenden komen bij elkaar om afscheid te nemen van de 170 jaar oude beuk aan de
Emmalaan. Er zijn toespraken en muziek, ook wordt er stilgestaan bij het leven van de boom.

3-2 • Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs bezoekt vandaag de Marnix Academie. Ze krijgt een inkijkje in
de lerarenopleiding en gaat in gesprek met studenten.

4-2 • Langs de A27 bij Utrecht wordt door de politie en Rijkswaterstaat een tentenkamp van daklozen aangetroffen.
Het ligt verscholen in de bosjes achter de Archimedeslaan in Rijnsweerd. Het kamp bestaat uit verschillende
tentjes en ook staat er een barbecue. Verder ligt er volgens de politie ontzettend veel afval en menselijke ontlasting in de omgeving.

5-2 • Er komt een nieuwe kroeg op de plek waar tot vorig jaar het roemruchte café Murk zat. De gemeente Utrecht

reageert positief op de vergunningsaanvraag van een nieuwe horecaondernemer. Stamgasten zijn blij: “Murk
had een belangrijke sociale functie in Ondiep”.

		 • Er wordt geen nieuwe plek in Utrecht gevonden voor het beeld De Mantel van kunstenaar Herbert Nouwens.
Afgelopen december moest hij het kunstwerk op last van het kerkbestuur uit de Dom verwijderen. De gemeente
Utrecht had wel een plek in het gemeentehuis maar die vond de kunstenaar niet geschikt.

		 • In Oog in Al staan er weer iedere doordeweekse ochtend klaar-overs op de kruising van de Everard Meijsterlaan
met de Franz Schubertlaan en de Goethelaan.
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al in de eerste stemronde. De installatie en wijding is waarschijnlijk op 21 juni.
bod wordt na een jaar geëvalueerd.

		• In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling ‘De tranen van Eros’ geopend, tevens opent burgemeester
Jan van Zanen een expositie waarin het atelier van Moesman naar oorspronkelijkheid is ingericht.

16-2 • De bibliotheek verhuist. Zo’n vijfhonderd enthousiaste kinderen vormen een rij van de bibliotheek aan de
Oudegracht tot aan de nieuwe bieb in het Oude Postkantoor aan de Neude. Een voor een worden de boeken
doorgegeven. Na een klein uurtje staat de teller op ongeveer 400 boeken.

17-2 • Ter ere van Internationale Doe Vriendelijk Dag staat de Langste Bank van Nederland op Utrecht Centraal. Op
deze heerlijke loungeplek kunnen reizigers elkaar begroeten, met anderen in gesprek raken en iets vriendelijks
voor een ander doen.

		 • De Oudegracht is voorlopig voor een gedeelte afgesloten vanwege werkzaamheden aan meerdere werfkelders.
De kelders zijn niet waterdicht en dat wordt nu verholpen. Na de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht
is dit dus de derde gracht die is afgesloten vanwege werk aan de historische kelders.

18-2 • Bij een raadsinformatieavond in het stadhuis blijkt opnieuw dat er veel verzet is tegen de komst van acht windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Zo’n twee-derde van de 150 aanwezigen zijn inwoners en
omwonenden van de polders. Zij zijn in ruime meerderheid tegen de komst van de turbines.

19-2 • Bewoners aan het Zocherpark beginnen een petitie tegen de plannen van de gemeente om een afvalstation te
plaatsen naast de speeltuin ‘Het Kleine Bos’ in het park.

		• Het verhoor van de leider van de alFitrah moskee, Suhayb Salamal in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer
vindt plaats. Burgemeester Jan van Zanen pleitte tijdens zijn verhoor voor wetgeving om ook bij informeel
onderwijs toezicht en inspectie mogelijk te maken.
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20-2 • Het Oogfonds start een campagne om de sterk groeiende bijziendheid onder kinderen tegen te gaan. Ernstig
oogleed kan worden voorkomen met de 20-20-2-regel. Na twintig minuten dichtbij kijken, bijvoorbeeld naar je

smartphone of tablet, even twintig seconden in de verte kijken. Die 2 aan het einde van de regel staat voor twee

uur buiten spelen. Want een nog grotere boosdoener dan te veel beeldschermtijd is een gebrek aan
buitenlicht.

		• De verkeersveiligheid op de Amsterdamsestraatweg baart Utrecht zorgen blijkt uit een rapport waarin de

gemeente de ongevalscijfers van de laatste jaren op een rij heeft gezet. De veelbesproken ‘ovonde’ op ’t Goylaan
komt in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage nu ook nadrukkelijk in beeld als gevaarlijke straat.

		 • Op de rotonde bij de Emmalaan wordt een nieuwe bruine beuk geplant. Vanmorgen wordt de boom bezorgd
met een dieplader.

		• De gemeente Utrecht wordt beschuldigd van overtredingen bij de bodemsanering aan Fortlaan in Zuilen in

2-3 • Vanaf vandaag rijdt iedere 5 minuten een tram tussen Uithof en Utrecht Centraal.

		 • De eerste coronabesmettingen in Utrecht wordt gemeld.

5-3 • Voor de opening van de bezoekerslift van de Domtoren wordt gezocht naar personen die het verdienen om als
eerste naar boven gebracht te worden.

6-3 • De herontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw in Utrecht in combinatie met Sijpesteijn en Hojel II gaat
voorlopig niet door. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

		 • Om Utrecht als snelgroeiende stad leefbaar en bereikbaar te houden moet er volgens de gemeente iets gedaan

worden aan de manier waarop inwoners zich verplaatsen. Zo moet er meer gebruik gemaakt gaan worden van
het openbaar vervoer en van de fiets, maar bijvoorbeeld ook van deelauto’s.

9-3 • De vogelopvang in Utrecht is sinds deze week weer open. Goed nieuws voor de vogels in de regio, Toch zijn de
financiële problemen van de opvangcentra nog niet voorbij.

2015 en 2016. Het betrof destijds een verontreiniging met zware metalen, PAK en asbest. Het Openbaar

		• Stadsbrouwerij Rood Noot in Leidsche Rijn centrum krijgt 680.000 euro subsidie van de gemeente. Het geld

genoeg beschermingsmaatregelen zijn genomen zoals het afdekken van een asbesthoudende weg en het

10-3 • De Koninklijke Nederlandse Munt onthult een officiële penning voor het Eurovisie Songfestival. Het is een speci-

21-2 • Net als Amsterdam en Den Haag gaat ook Utrecht onderzoeken of Joodse huiseigenaren na de Tweede

11-3 • In het oude postkantoor op de Neude wordt een nieuwe fietsenstalling geopend. Er is plek voor 720 fietsen.

Ministerie verdenkt de gemeente Utrecht van een aantal zogenoemde economische delicten. Er zouden niet
plaatsen van waarschuwingsborden.

Wereldoorlog ten onrechte straatbelasting hebben moeten betalen. In de twee andere steden bleek eerder dat

de gemeente ongepaste heffingen had opgelegd aan Joden die een huis bezaten tijdens de oorlog. Ze moesten
na 1945 achterstallige straatbelasting betalen voor de kosten die de gemeente vanaf 1940 maakte voor het
onderhoud van de stoep voor het huis.

22-2 • Deze winter is nu al de op een na warmste sinds 1901 meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur over de

maanden december, januari en februari komt in De Bilt uit op 6,4 graden en dat is 3 graden hoger dan normaal.
Alleen de winter van 2006-2007 was met 6,6 graden nog zachter.

24-2 • Voor de vierde keer is de gemeente Utrecht op zoek naar een exploitant voor het nieuwe Zandpad. Vandaag
start de aanbestedingsprocedure om een partij te zoeken die zich wil wagen aan het uitbaten van het
nieuwbouwsekscentrum.

		• Er is stevige discussie ontstaan rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er
windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen waar een groot deel van de elektriciteit die Utrecht nodig
heeft wordt opgewekt. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever

wordt gebruikt voor de restauratie en herinrichting van het gemeentelijk monument uit 1880.

ale jubileumuitgifte als eerbetoon aan de 65e editie van het festival die dit jaar in Nederland wordt gehouden.
‘Maar het is nog niet voldoende’ aldus wethouder Lot van Hooijdonk.

		 • De verspreiding van corona is sinds vandaag als pandemie erkend.

12-3 • Burgemeester Jan van Zanen moet meer doen om intimidatie bij de abortuskliniek aan de Biltstraat te voorkomen. Daartoe roept een meerderheid van de gemeenteraad op.

		• Er is een rustige binnenstad, lege schappen en er zijn heel veel gecancelde bijeenkomsten. Vandaag gaan de

landelijke overheidsmaatregelen in. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te blijven bij klachten

als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook wordt gevraagd om sociaal contact te mijden.
Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties als

musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor supermarkten geldt die regeling niet.
Mensen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

		 • Een deel van de Utrechtse Domtoren wacht een roemloos einde meldt Wethouder Klaas Verschuure. Na vermalen te zijn in een puinbreker zullen stenen van de monumentale toren gaan dienen als fundering bij de aanleg
van nieuwe rijkswegen. Er komen veel oude stenen vrij die niet hergebruikt kunnen worden.

woningen willen bouwen en van omwonenden.

		• Bij TivoliVredenburg staan tot en met het einde van deze maand 120 concerten met zo’n 60.000 bezoekers

plek moet worden voor het nieuwe depot van het Utrechtse Centraal Museum.

		 • De Utrecht Marathon, die voor 19 april op de planning staat, wordt uitgesteld.

26-2 • Het college van burgemeester en wethouders concludeert na onderzoek dat industrieterrein Lage Weide de
27-2 • Investeringsfonds Peak Capital steekt 1,75 miljoen euro in de Utrechtse startup Trengo. Het bedrijf biedt klant-

gerichte teams een platform om samen te werken en gesprekken af te handelen. Daar worden kanalen zoals

gepland. Die gaan na de nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus niet door.

13-3 • Nu het kabinet adviseert om niet meer in grote groepen bij elkaar te komen vanwege het coronavirus, heeft de
gemeente Utrecht besloten de herdenking van de tramaanslag niet door te laten gaan.

Facebook, WhatsApp, spraak en website-chat samengevoegd in een gedeelde inbox. Met deze investering wil

		 • De oproep om zoveel mogelijk thuis te werken is ook merkbaar op station Utrecht Centraal. Het is er veel rusti-

		 • Door een nieuwe MRI-techniek bij het UMC kun je nu in 5 minuten gescand worden in plaats van 25 Het is geen

		 • De opening van de Centrale Bibliotheek gaat niet door. Alle vestigingen van Bibliotheek Utrecht zijn tot 31 maart

de softwareontwikkelaar de groei in Europa versnellen.

pretje in een lawaaiige MRI-scanner, een tunnel van zestig of zeventig centimeter breed en ongeveer anderhalve meter lang.

		 • De eerste coronabesmetting wordt vastgesteld bij een inwoner van Loon op Zand.

28-2 • Bij de opening van het nieuwe ijsseizoen bij Roberto Gelato ontbreken zeven Italiaanse ijsmeesters. Zes van de
ijsmakers komen uit Noord-Italië waar het coronavirus is uitgebroken.

		• De Utrechtse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld is genomineerd voor de International Booker Prize
2020. Rijneveld is na Harry Mulisch en Tommy Wieringa de derde Nederlander die genomineerd is voor de
literatuurprijs.

29-2 • Het Domplein wordt vanavond een camping. Jongeren gaan hier hun tenten opzetten. De actie is bedoeld om
aandacht te vragen voor de woningnood. Het tentenkamp is een initiatief van de Jonge Socialisten.

		• De Utrechtse Klimaatcoalitie organiseert een klimaatmars. De demonstranten roepen de gemeente op om
meer maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.
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ger dan normaal.
dicht.

		 • De gemeente Utrecht verplicht kopers van een nieuwbouwwoningen tot 307.400 euro op gemeentegrond om
zelf in het huis te gaan wonen.

		• Markt en het coronavirus: wolverkoopster Anne-Marie Stollenburg staat vanochtend met haar kraam op de
markt op het Vredenburgplein: “Er liepen werkelijk maar twee mensen hier bij Hoog Catharijne”.

		 • De Domtoren en DOMunder zijn dicht voor publiek.

		 • Woningcorporatie Mitros begint met het renoveren van 362 woningen in de wijk Overvecht. Zowel de binnenals de buitenkant worden aangepakt en de woningen gaan van het gas af.

		 • Veel mensen besluiten vandaag te gaan hamsteren tot teleurstelling van premier Rutte.

16-3 • Daklozenopvang ‘Herstart’ in het centrum van de stad Utrecht neemt maatregelen om besmetting met het

coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De dagopvang vindt het onverantwoord om zeventig mensen tegelijk
binnen te hebben.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2019
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		 • Maximumsnelheid is nu op alle snelwegen, tussen 06.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds, 100 kilometer

		 • De Bibliotheek Utrecht zal de komende periode dicht blijven maar bied online een uitgebreid aanbod boeken en

		 • De scholen, cafés en restaurants blijven vanaf nu tot 6 april dicht vanwege coronavirus

		• In Kanaleneiland begint de aanleg van het eerste Urban Dance Ground (UDG) van Nederland. Dit is een plek

per uur.

		• In het Majellapark in de wijk Nieuw Engeland wordt een tiny forest aangelegd. Normaal gesproken helpen
kinderen uit de buurt hieraan mee maar vanwege de coronacrisis blijven zij dit keer thuis.

17-3 • Utrechters doen mee aan de oproep om te applaudisseren voor zorg- en andere medewerkers die belangrijk
werk doen tijdens de coronacrisis. Om 20.00 uur wordt in heel het land geklapt voor supermarktpersoneel, de
vuilnisman, zorgmedewerkers en alle anderen die de maatschappij draaiend houden. Eerder op de avond wordt
ook een spandoek opgehangen door supporters van FC Utrecht.

		• Mensen die in parken en plantsoenen van de gemeente Utrecht een hangmat of slackline willen ophangen,
hoeven daarvoor geen toestemming meer te vragen aan de gemeente.

informatie aan. Er zijn e-books, luisterboeken en er is hulp voor ouderen.

waar jongeren kunnen dansen en samenkomen. Het initiatief moet er voor zorgen dat vooral tienermeiden uit
de wijk meer gaan bewegen in de openbare ruimte.

27-3 • Het UMC Utrecht is inmiddels klaar voor meer patiënten doordat het hard heeft gewerkt aan een extra
IC-afdeling. Ruim 150 medewerkers van het ziekenhuis werkten de afgelopen twee weken door om de nieuwe
ruimte mogelijk te maken.

		 • Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de stad Utrecht? Veel is stil komen te liggen of gaat niet door,
met alle gevolgen van dien. De gemeente probeert getroffen Utrechters zoveel mogelijk te helpen, onder
andere financieel.

18-3 • Vanmorgen wordt de tramaanslag herdacht. Om 10.43 uur was het precies een jaar geleden dat Gökmen T.

		• Om wandelaars te herinneren aan het afstandscriterium zet de gemeente tekstkarren in met de volgende

Vanwege het coronavirus kan er slechts een klein gezelschap, onder wie burgemeester Jan van Zanen,

locaties zijn op dit moment Kanaalstraat, park Lepelenburg, Julianapark, Wilhelminapark, park Transwijk,

het vuur opende in een tram op het 24 Oktoberplein. Vier mensen kwamen bij de aanslag om het leven.

aanwezig zijn.

		 • Met een website hoopt een Utrechtse vriendengroep restaurants in de stad een steuntje in de rug te geven. Op

de website van Steun de Keukens kan restauranteten worden besteld dat wordt bezorgd of afgehaald. Tot nu
toe doen 23 restaurants mee.

		 • Ikea en De Bijenkorf zijn per direct gesloten. Men zegt dat te doen vanwege de veiligheid en gezondheid van
bezoekers en medewerkers.

		 • Het RIVM meldt dat sinds dinsdag 9 nieuwe patiënten in Utrecht besmet zijn met het coronavirus. Momenteel
zijn 69 Utrechters besmet. Dat is 19,6 mensen per 100.000 inwoners.

19-3 • Alle verpleeghuizen moeten sluiten voor bezoekers. Die maatregel maakt het kabinet bekend. Alleen mensen
die noodzakelijk zijn voor de zorg mogen nog naar binnen.

		 • De tweede fase van de restauratie van de bastionmuur van de Sonnenborgh in Utrecht gaat beginnen.

20-3 • Gökmen T. wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de tramaanslag in Utrecht. Dat is de
hoogst mogelijke straf die opgelegd kan worden.

		 • Het Diakonessenhuis heeft bij de ingang van de Spoedeisende Hulp een corona-sluis om mensen die mogelijk
het coronavirus dragen te scheiden van andere patiënten.

		 • Er rijden vanwege coronavirus voorlopig geen trams meer door de daling van reizigers op lijn 22 tussen station
Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park.

23-3 • Burgemeester Jan van Zanen is zeker van plan om het vandaag afgekondigde samenscholingsverbod te gaan
handhaven.

		 • De winkeliers van de Burgemeester Reigerstraat beginnen een bezorgservice.

		 • Er wordt een uitgebreid pakket aan maatregelen aangekondigd om de corona crisis te bestrijden.
		 • De Tuindorpse melkboer Adriaan van Vulpen (74) stopt na 50 jaar vanwege corona.

24-3 • De centrale eindexamens voor middelbare scholen gaan niet door vanwege het coronavirus. Deze zouden in
mei worden gehouden maar de schoolexamens zullen nu bepalen of leerlingen het diploma halen.

25-3 • Er worden nieuwe Stolpersteine gelegd in de wijk Oog in Al. De struikelstenen zijn messing steentjes met

namen van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Ze worden ook wel struikelsteentjes genoemd en zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

		• Er worden, in verband met de coronacrisis, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor de Utrechtse

markten. Deze zijn nodig om de verkoop van etenswaren op markten op een veilige manier door te laten gaan.

		• De Utrechtse rechtbank en andere gerechtsgebouwen in Nederland blijven ook na 6 april dicht vanwege de

coronacrisis. Sinds 17 maart verwerkt de rechtspraak op alle niveaus slechts urgente zaken, in principe zonder
fysieke zitting.

		 • Coronabesmettingen: in totaal 191 Utrechters besmet.

26-3 • De Utrechtse gemeenteraad vergadert vanmiddag voor het eerst digitaal. Dat gaat met vallen en opstaan maar
de tevredenheid overheerst.
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boodschap: “Stop het coronavirus. Blijf zo veel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Vermijd groepen.” De
Haarrijnsestrand, Amelisweerd, Maximapark, Het Lint, Griftpark en de binnenstad.

		• Om het aantal op straat verblijvende personen te beperken wordt alle nachtopvang voor daklozen versneld
omgebouwd naar 24-uursopvang.

		 • Door de coronacrisis heeft Utrecht te maken met een explosieve groei van het aantal kleine ondernemers dat

aanklopt bij de gemeente voor financiële steun. Normaal gesproken krijgt de gemeente maandelijks zo’n 200
verzoeken van financiële bijstand van zelfstandigen. De eerste drie weken van maart waren dat er 5.000, dat is
25 keer zoveel.

28-3 • Het Café DeRat verkoopt zogenoemde jubileumplankjes die zijn gemaakt van de oude vloer. Hiermee wil eigenaar Erik Lebbing geld ophalen nu zijn kroeg is gesloten vanwege de coronacrisis.

		 • Er zijn 265 bevestigde coronabesmettingen in Utrecht.

30-3 • Er komt een tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan 59-61 voor Utrechtse daklozen die in isolatie moeten
omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het pand kan voor twee tot drie maanden als noodopvang
dienen. In dit pand waren eerder ook al opvang- en woonzorgvoorzieningen.

31-3 • De ‘wijkburgemeester van Rivierenwijk’ is overleden. Vandaag is er een indrukwekkend eerbetoon in de wijk.
Ondanks de coronamaatregelen komen veel bewoners naar de straat en brengen een laatste groet. Harry van
Staa werd 72 jaar.

1-4 • Fred Prang is overleden meldt het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Prang was een bekend gezicht voor studenten in Utrecht. Hij was ruim veertig jaar portier van studentendiscotheek de Woolloomooloo.

		 • Verkopers van het Utrechtse Straatnieuws zitten in de problemen. Door de coronacrisis worden er geen nieuwe
krantjes gemaakt en dus is er niks om te verkopen. Gelukkig worden de verkopers volledig gecompenseerd.

		 • De Unie van Utrecht moet zichtbaar worden in de stad en wordt opgenomen in de Canon van Utrecht. De Unie
van Utrecht werd op 23 januari 1579 getekend. Na een voorstel van raadsleden Dimitri Gilissen (VVD) en Sander

van Waveren (CDA) afgelopen september om de Unie een permanente en prominente plek in Utrecht te geven,
is er al een aantal stappen gezet.

2-4 • Utrechtse bierbrouwers, brouwerij Oproer en brouwerij VanDeStreek, zijn in de prijzen gevallen bij de Dutch
Beer Challenge. Via een livestream worden de winnaars van de smaakwedstrijd bekendgemaakt.

		 • Er zijn 20 Utrechters overleden aan het coronavirus. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen tijdens een online
raadsvergadering. De ziekenhuizen in Utrecht melden dat er in het totaal van de Utrechtse ziekenhuizen
minder coronapatiënten opgenomen zijn dan gisteren.

3-4 • Hoofd intensive care Diakonessenhuis, Jan Willem Fijen: “We voelen ons als soldaten aan het front. Mensen
overlijden zonder dat hun familie erbij is.”

6-4 • De ingangen van meerdere Utrechtse ziekenhuizen worden vandaag door een maker van straatnaamborden
omgetoverd tot ‘Zorgheldenpleinen’. Door een straatnaambord met de tekst: “Zorgheldenplein: plein ter ere
van de helden van de zorg tijdens de Coronacrisis in 2020” op te hangen wilde Arie Koot de verpleegkundigen
die het coronavirus bestrijden bedanken.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2019
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		• Het gebouw van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein is officieel in de verkoop gegaan. Sinds de
sluiting van de gevangenis in 2014 is het tijdelijk een locatie geweest voor evenementen, heeft er horeca gezeten
en was er werkruimte te huur.

7-4 • Nieuw meesterwerk van De Strakke Hand op Utrechtse muur. Op de blinde zijmuur van Saenredamstraat nummer

2 prijkt sinds vandaag een nieuwe muurschildering. Er werd gekozen voor een afbeelding van het werk ‘Het Schip

en het Koor van de binnenkant van de Catharijnekerk. Het schilderij dateert uit de periode tussen 1655 en 1660 en

17-4 • De Utrechtse culturele instellingen lopen miljoenen euro’s schade op door de coronacrisis heeft de gemeente
Utrecht berekend.

18-4 • Utrecht wordt verkozen tot de vrijwilligersgemeente van 2020. Dat maakt de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) bekend. Een groep experts vindt dat de gemeente Utrecht veel onder-

steuning biedt aan vrijwilligers en hun organisaties en daar heel transparant over is. De jury heeft ook lof voor
de acties die de gemeente uitzet, zoals een initiatievenfonds.

hangt nu in Upton House in Banbury in Engeland. De tekening hiervoor maakte Saenredam toen hij acht maan-

20-4 • Zo’n tweeduizend huishoudens in de wijk Lombok hebben vanmiddag twee uur geen stroom. Rond 12.30 uur

tepidemie bleef hij langer. “Dat is toch een grappig verband: nu corona en toen de pest. In die tijd had je ook dit

21-4 • Het UMC Utrecht en RadboudUMC onderzoeken of een middel tegen tuberculose ook ingezet kan worden

den in Utrecht verbleef. Hij zou eigenlijk vier maanden blijven en alleen de Mariakerk aandoen maar door de pessoort narigheid.”

8-4 • Record: warmste 8 april ooit gemeten (23,8 graden).

		 • De invoering van de coronamaatregelen heeft gevolgen voor het verkeer. Op het Vredenburg, een van de drukste

fietspaden van Nederland, is een daling van 80 procent te zien. Er rijden dan zo’n 150.000 fietsers per week minder.

ontstaat een storing bij netbeheerder Stedin.

tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers hebben het zogenoemde BCG-vaccin al gekregen en nu zijn 60-plus-

sers aan de beurt. Vandaag wordt in de leegstaande Jaarbeurs een begin gemaakt met de vaccinatie van de
ouderen. Testpersonen rijden met hun auto de hal binnen en krijgen een inenting zonder hun voertuig te
verlaten. Daarna rijden ze weer naar buiten.

		 • Op de Bemuurde Weerd is een nieuw kunstwerk: bij de Weerdsluis komen, als de waterspiegel zakt, zeven metalen

		 • De Utrechtse journalist en podcastmaker Maarten Dallinga heeft van het donkerste moment in zijn leven een

9-4 • Op de Haarrijnse plas komt een zonnepanelenveld dat 1.400 huishoudens van stroom moet voorzien. Het drij-

Verstrikt over zijn eigen worsteling met zelfmoord. “Een precair onderwerp uitmuntend behandeld” aldus de

vissen boven water. De windes zijn een ode aan het onderwaterleven in de stad.

vende zonneveld bestaat uit eilandjes die op het oostelijk deel van de plas komt te liggen. Volgens de gemeente
heeft het veld geen gevolgen voor natuur en recreatie.

		 • De gemeente Utrecht is van plan om 170 woningen te laten bouwen aan de Kögllaan. Waar de woningen moeten
komen zit nu nog de scouting. Het plan van de gemeente is om de padvinders te laten verhuizen naar de
Voorveldse Polder.

		• Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is licht gedaald ten opzichte van 24 uur geleden. Er
liggen nu 196 patiënten die besmet zijn met het virus in de ziekenhuizen, gisteren waren dat er 207. Het aantal
mensen op de intensive care is ook afgenomen. Woensdag waren dat 91 patiënten, vandaag 85.

		 • Het Utrechts Archief is op zoek naar materiaal over het leven tijdens de uitbraak van het coronavirus in Utrecht.
De uitbraak heeft grote gevolgen voor het leven in de stad en het archief wil de geschiedenis van deze ingrijpende
periode goed kunnen schrijven.

10-4 • Bouwbedrijven schenken kunstwerk aan Leidsche Rijn. Bij de ingang van het St. Antonius Ziekenhuis wordt een

beeld in de vorm van een hart geplaatst. Het is voor het zorgpersoneel: om ze een hart onder de riem te steken in
deze rare tijd. Naast het hart worden er ook nog honderd kleine speldjes in de vorm van een hart uitgedeeld.

		 • Bij woonzorgcentrum Zuylenstede in Overvecht zijn circa twintig mensen overleden aan het coronavirus.

		 • Tijdens deze crisis zijn de stadsbewoners massaal aan het opruimen geslagen. Dat blijkt aan het aanbod van afval

persoonlijk hoogtepunt gemaakt. Dallinga wint deze week een Gouden NL Award voor de podcastserie
jury die ging over het uitdelen van de prijzen voor de beste producties van de regionale omroepen.

22-4 • De gemeente Utrecht heeft het regenboog-zebrapad op de Lange Viestraat in Utrecht in ere hersteld. Door het

vele verkeer dat door de jaren heen over het zebrapad is gereden was de weg versleten. Na de herstelwerkzaamheden waren de kleuren op de oversteekplaats tijdelijk verdwenen.

23-4 • De verhuizing van boekhandel Broese had niet op een lastiger moment kunnen zijn. Eigenaren Erik en Sandra

van Doorn zijn blij met hun nieuwe onderkomen in het oude Postkantoor aan de Neude maar de huidige situ-

atie maakt het er niet makkelijker op. De winkel wordt vanmorgen geopend door schrijver Ronald Giphart.
Vanwege het coronavirus is er geen sprake van festiviteiten.

24-4 • Vanwege de coronacrisis worden de laatste tijd meer woningen te koop gezet in Utrecht. De economische
onzekerheid leidt ertoe dat huisbezitters de geplande verkoop van hun woning vervroegen zegt vastgoedadviseur Dynamis uit Utrecht.

		 • De jaarlijkse lintjesregen moest dit jaar vanwege corona via de telefoon plaatsvinden. Vanuit het stadhuis in
de binnenstad belde burgemeester Jan van Zanen 28 Utrechters persoonlijk op.

25-4 • Tot juni zijn alle shows geschrapt maar dat betekent niet dat er niet gelachen kan worden. “Je moet je crea-

tieve brein aan de gang houden”, zegt stand-up comedian Jurg van Ginkel. ‘Een lege zaal is voor mij normaal.
We maken vanuit mijn huiskamer bijvoorbeeld een podcast met collega-comedian Hassan el Rahaui”.

dat de gemeente te verwerken krijgt. De afgelopen weken gooiden Utrechters 24 procent meer weg dan

28-4 • Meerdere grote winkelketens in Utrecht die vanwege het coronavirus de deuren hebben gesloten gaan weer

		• Het zijn door de coronaregel zware tijden voor kleine ondernemers. Horecazaken, winkels, tattooshops hebben

29-4 • De Vuelta gaat dit jaar definitief niet starten in Utrecht. La Vuelta Holanda heeft de start van de Ronde van

11-4 • Theatermaker Oscar Kocken maakt een 75 jaar oude belofte waar. Deze belofte is gemaakt in een Duits gevangen-

1-5 • Burgemeester Jan van Zanen heeft de Vuelta nog lang niet uit zijn hoofd gezet. In Een Berg Sport op RTV

van de jongen aan zijn familie te bezorgen. Dat lukte opa Kocken niet maar zijn kleinzoon slaagde er inmiddels wel

4-5 • Bevrijdingsfestival Utrecht roept inwoners van de stad op om vanaf 21.00 uur thuis een kaars, fakkel of een

12-4 • Sinds dat het kabinet op 12 maart de maatregelen aankondigde om het coronavirus te bestrijden blijven Utrechters

manier alsnog het ‘vrijheidsvuur’ laten doorgeven. De bedoeling is dat iedereen die mee doet een video maakt

normaal.

allemaal te maken met wegvallende omzet.

kamp kort na de Tweede Wereldoorlog. Zijn opa beloofde een Nederlandse gevangene in het kamp om de bijbel
in.

massaal binnen. Er wordt goed gehoor gegeven aan de oproep om thuis te werken en binnen te blijven.

13-4 • De herinrichting van de bijzondere Voorstraat gaat van start. Ook de Wittevrouwenstraat wordt aangepakt. Het
duurt ongeveer zes maanden en er komt in ieder geval meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

		 • Bij de crowdfundingsactie voor het boek dat publicist Arjan den Boer samen met DUIC uitbrengt is inmiddels ruim
20.000 euro opgehaald. Hiermee is ook het tweede doel van de actie gehaald. In eerste instantie was het de
bedoeling om 12.500 euro op te halen.

14-4 • De bestrijding van de eikenprocessierups gaat op veel plekken in Utrecht weer van start. De gemeente gaat op
tal van plekken het beestje, dat ernstige huidirritaties kan veroorzaken, aanpakken.
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open.

Spanje 2020 moeten teruggeven aan de Spaanse organisatie.

Utrecht spreekt hij zich hoopvol uit over een Vuelta-start in zijn stad.

ander soort vlam te ontsteken. Nu het festival door de coronamaatregelen is afgelast wil de organisatie op die
via de website vrijheidsvuur.nl en die deelt via sociale media.

		 • Hugo ten Hertog is Utrechts eerste schaakgrootmeester.

5-5 • Ondernemers in de provincie Utrecht reageren verheugd op de versoepelde maatregelen die het kabinet van-

avond heeft aangekondigd. Zo mogen contactberoepen vanaf volgende week weer aan de slag, komt de
horeca vanaf 1 juni gefaseerd weer op gang en mogen campings een maand later weer helemaal open.

		• Naast station Utrecht Vaartsche Rijn is een nieuwe muurschildering in de Muurformules-serie te zien. Dit is

een project waarbij Utrechtse wetenschappers en baanbrekende ontdekkingen - en bijbehorende formules worden getoond.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2019

11

Datum		Gebeurtenis

Datum		Gebeurtenis

6-5 • Bij de ingang van de St. Antonius Ziekenhuizen worden twee bomen geplant om het zorgpersoneel te bedan-

			- Er is een tekort aan bouwmateriaal door lockdown.

9-5 • Utrechters houden zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen maar soms worden BOA’s onheus

		• Het gaat de goede kant op: opnieuw zijn er geen nieuwe patiënten met een coronabesmetting in regionale

ken. Bij de bomen komt een plaquette met daarop de tekst: “In tijden van nood leert men zijn helden kennen”.
bejegend schrijft de burgemeester in een raadsbrief.

		 • De bloemen- en plantenmarkten zijn vandaag weer open.

11-5 • Samen met Wageningen University en de TU Delft starten 60 basisscholen in Nederland een groot onderzoek
naar de staat van het rivierwater in ons land. In Utrecht doet basisschool ‘Op Avontuur’ in Lunetten mee aan het
onderzoek

		 • Een aantal vestigingen van de Bibliotheek Utrecht opent de deuren waaronder de nieuwe centrale bibliotheek
in het voormalige postkantoor aan de Neude. Deze had eigenlijk 13 maart feestelijk geopend moeten zijn. Deze
morgen staan tientallen mensen te wachten om een kijkje te mogen nemen.

		• Op de Nachtegaalstraat 41 wordt een pop-up winkel geopend voor niet-medische mondkapjes en

			- Het kabinet neemt het horeca-advies over: horeca niet voor 1 juni open.
ziekenhuizen opgenomen.

		 • Utrechts festival Le Guess Who? 2020 is afgelast vanwege corona

20-5 • Utrecht gaat opnieuw een groot aantal nieuwe woningen bouwen, zo wordt vandaag bekend gemaakt. Het

gaat om een gebied dat bekend staat als de 2e Daalsedijk. Er komen bijna 1200 woningen in een wijk die autoluw moet worden.

		• Straatnieuws Utrecht stopt na 25 jaar met papieren krant. Het laatste nummer is op 6 maart verschenen.
Eventueel wordt Straatnieuws online voortgezet.

		 • Utrechtse reizigers die hun mondkapje zijn vergeten en toch met de trein moeten, kunnen vanaf nu terecht bij
een mondkapjesautomaat in Hoog Catharijne.

desinfectanten.

22-5 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om woningen te bouwen aan de Vechtensteinlaan in Zuilen op de

nummer ‘Utreg Me Stadsie’ spelen. Burgemeester Van Zanen treedt op als dirigent van het virtuele orkest.

23-5 • De nieuwe bibliotheek op de Neude is nu ook geopend voor niet-leden. Bezoekers moeten wel vooraf een ticket

neerd evenement moeten worden. De gemeente heeft alvast besloten dit feest online te vieren omdat het

25-5 • Voor verschillende huizen in de wijk Oog in Al worden in de loop van deze week 24 Stolpersteine geplaatst.

		• Muziekvereniging De Bazuin bestaat honderd jaar. Daarom vertoont De Bazuin een filmpje waarin ze het
12-5 • Het op 12 september vieren van het openleggen van de singels zou samen met het Uitfeest een groot gecombigeplande feest waarschijnlijk niet kan doorgaan in verband met de corona.

		• De wildgroei aan bespottelijke straatnamen moet een halt worden toegeroepen vinden VVD, CDA en
ChristenUnie. Namen als Wilde Rucolavliet en Ketjapweg zouden eigenlijk niet moeten kunnen.

		 • Uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn harde schijven met medische gegevens van zo’n zevenhonderd patiënten gestolen. Op de harde schijven staan niet alleen medische dossiers maar ook burgerservicenummers en namen.

13-5 • Bij veel mensen die voor de crisis hulp ontvingen is de zorg weggevallen of aangepast blijkt uit onderzoek van

het Utrechtse Trimbos-instituut en cliëntenorganisatie MIND. De coronacrisis heeft zijn weerslag op de psychiatrische hulpverlening.

		 • Ook non-food-kramen mogen weer op Utrechtse markten staan.

plek waar nu nog een bedrijfsgebouw staat.
reserveren.

26-5 • De loopbrug bij de Weerdsluis wordt weer teruggeplaatst. In februari werd deze weggehaald voor een opknapbeurt. Een inspectie in de zomer had aangetoond dat het draaigedeelte van de brug niet meer goed
functioneerde.

28-5 • Burgemeester Jan van Zanen stopt in Utrecht om dezelfde functie te gaan vervullen in Den Haag. Jan van Zanen

is sinds 2014 burgemeester van Utrecht en is begin dit jaar juist begonnen aan zijn tweede termijn. Hij zei toen:
“Ook de komende jaren zet ik mij graag voor Utrecht in. De stad van mijn dromen.” Nu blijkt er vroegtijdig een
einde te komen aan zijn carrière in de Domstad. Hij moet op 1 juli aan de slag gaan in Den Haag.

		• De Utrechtse binnenstad wordt voor een flink groter deel auto- en fietsvrij. Auto’s en fietsers zijn niet meer

welkom op delen van de Oudegracht, de Zadel- en Servetstraat rond de Neude en het stadhuis. De uitbreiding
moet tijdelijk zijn en is bedoeld om in het centrum meer ruimte te creëren in verband met corona.

14-5 • Vandaag verschijnt de Utrecht Monitor, een virtueel boekwerk vol met getallen en statistieken over de

		 • De gemeente Utrecht is niet van plan ervoor te zorgen dat de gedrukte versie van daklozenkrant Straatnieuws

woningen. Die woningen zijn duurder dan ooit stelt de gemeente. Een gemiddelde woning in de stad kost

		 • Om rattenoverlast tegen te gaan start deze week een grote campagne met de naam ‘Rat in de stad, zo voorkom

		 • De gemeente verdeelt koopwoningen in drie delen. Goedkope koop, betaalbare koop en dure koop. Volgens de

29-5 • De stad krijgt 22,4 miljoen euro van het Rijk om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen

Het duurst uit ben je in de binnenstad: voor één vierkante meter woonoppervlak betaal je daar 5.091 euro. Kijk

		 • Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan Utrecht Centraal en het stationsgebied. Hij wil OV-personeel

gemeente Utrecht. De stad heeft op 1 januari van dit jaar precies 357.719 inwoners en die wonen in 156.678
380.000 euro.

gemeente is een woning van 307.000 euro betaalbaar. En kost een woning 220.000 euro dan is hij goedkoop.
op https://utrecht.incijfers.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=landingspagina.

		 • Restaurant Instock in de Utrechtse wijk Lombok sluit door de corona-crisis de deuren.

15-5 • Om zo veel mogelijk de onderlinge afstand van 1,5 m te handhaven worden er maatregelen genomen. In de

binnenstad worden de looproutes met kleur aangegeven. In de belangrijke drukke winkelstraten staan borden

met routeinformatie. In smalle straten is eenrichtingsverkeer. Op de kruising Mariastraat-Steenweg is een
‘voetgangersrotonde’, zodat voetgangers elkaar veilig kunnen passeren.

		 • Café Elinkwijk in Zuilen moet stoppen als gevolg van de coronacrisis.

kan blijven bestaan.
je dat’.

met onder meer regiogemeenten gaat de stad aan de slag om 200 woonplekken te realiseren.
een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis.

		 • De gemeente gaat witte cirkels aanbrengen in het Griftpark en Julianapark. Voor bezoekers moet het zo mak-

kelijker worden om anderhalve meter afstand te houden. Als alle cirkels bezet zijn, is het park vol en moeten
mensen rechtsomkeert maken.

31-5 • De Domkerk in Utrecht viert vijftig jaar city-pastoraat.

1-6 • Na dertig jaar aan de Oudegracht sluit De Strip- en Lectuurshop op 1 juni de deuren. Eigenaresse Miep gaat met
pensioen nadat haar medewerker besloot te stoppen in de winkel.

18-5 • Opmerkelijk: De kledingwinkel Tenue de Ville aan de Oudegracht is vannacht leeggeroofd door een inbreker. De

		 • Na het openstellen van het park, eerder deze maand, gaan ook de poorten van Kasteel de Haar weer open. Het

		• Mensen kopen massaal tickets voor een filmbezoek na de heropening van de bioscopen. Pathé, de grootste

route wordt aangepast en je moet vooraf online kaartjes kopen. Per dag is er slechts een beperkt aantal tickets

volledige kledingvoorraad is verdwenen.

bioscoopketen van Nederland, heeft inmiddels al meer dan 36.000 kaartjes verkocht voor de voorstellingen in
de dagen na de heropening op 1 juni. Tientallen zalen zijn al uitverkocht voor de eerste paar dagen.

19-5 • Situatie betreffende de coronacrisis:

			- “Zorg werkt nog onbeschermd” zegt de vakbond.

verkrijgbaar. In verband met corona zijn de musea vanaf 13 maart dicht geweest.

		• Gezellige drukte op terrassen in Utrechtse binnenstad. De horeca, theaters en musea gaan vandaag na 2,5
maand weer open.

		 • Museum Speelklok opent na een maandenlange sluiting weer de deuren. Het museum krijgt tijdens de opening

			- De woningmarkt doorstaat coronacrisis.
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kasteel kan dan net zoals veel andere musea de bezoekers conform de RIVM richtlijnen ontvangen. De loop-

bezoek van minister Ingrid van Engelshoven.
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Datum		Gebeurtenis

Datum		Gebeurtenis

2-6 • Voormalig stadsarcheoloog Tarq Hoekstra overlijdt op 81-jarige leeftijd. Hij woonde sinds enige tijd in het

Bartholomeus Gasthuis in de binnenstad. Hoekstra was in 1972 de eerste archeoloog in dienst van de gemeente.
Eén van zijn eerste klussen was het documenteren van de kademuren aan de Catharijnesingel, toen de stadsbuitengracht gedempt werd voor een rondweg. In een uitzending van Utrecht aan de Singel bij RTV Utrecht liet

hij vorig jaar nog weten dat hij blij was dat die fout nu hersteld werd door het terugbrengen van het water in
de singel.

		 • Utrecht bestaat vandaag precies 898 jaar. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de verjaardag dit jaar vanwege

het coronavirus anders gevierd wordt dan normaal: “Het voelt een beetje als een verjaardag zonder slingers,
zonder taart, zonder visite.”

		 • De Domtoren gaat weer open voor bezoekers.

3-6 • Vanavond wordt er gedemonstreerd tegen institutioneel racisme en politiegeweld Dit antiracisme-protest verloopt zonder problemen: “Nu eindelijk aandacht voor de boodschap”.

		 • Utrechters storen zich het meest aan verkeerd aangeboden afval en parkeeroverlast. Dat blijkt uit het jaarlijkse
overzicht van de handhaving in de gemeente Utrecht. Jaarlijks zijn er 15.000 klachten.

		 • In de nieuwe wijk Merwerdekanaalzone wordt een boulevard naar Anne Frank vernoemd. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen

4-6 • Een van de oude tramstellen op het traject tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein wordt mogelijk van de
sloop gered. Een motie van de SP in de Provinciale Staten voor een onderzoek of het tramstel naar het
Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep kan werd unaniem aangenomen.

		 • De hoeveelheid afval in de parken is ongekend. De komende tijd worden de parken extra schoongemaakt. Ook
komen er extra afvalbakken, kliko’s en persbakken bij de parken.

7-6 • Een horecaondernemer na eerste week: “Mensen bedanken ons dat we weer open zijn”.

8-6 • De historische molen aan de Adelaarstraat in Utrecht is weer draaiend te zien. Nu nog sporadisch omdat het om
proefdraaien gaat. Dit gebeurt om de molen weer helemaal werkend te krijgen.

		 • In Lauwerecht zijn nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst. In de wijk zijn veel gebouwen gesloopt en
vervangen voor nieuwbouw waardoor een deel van de nesten waren verdwenen. Wethouder Linda Voortman
onthult de nestkasten die in de vorm van een grote gierzwaluw zijn geplaatst.

9-6 • Horecaondernemers die geen of een klein terras hebben, mogen bij de gemeente Utrecht een plan indienen om

15-6 • De veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Vooral
binnen ontstaan problemen: mensen houden daar geen afstand of gaan lopen en staan terwijl ze moeten
zitten.

		• Hogescholen en universiteiten kunnen weer onderwijs op locatie geven. Studenten van Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht zijn daar blij om want de meeste creatieve vakken zijn lastig online te volgen. Minister Ingrid
van Engelshoven komt vanmiddag een kijkje nemen.

16-6 • De bekendmaking van de eerste prijzen van koopwoningen in de nieuwe woonwijk bij het Merwedekanaal. De

bedragen lopen uiteen van 371.000 euro, voor 66 vierkante meter, tot 1.400.000 euro voor een appartement van
271 vierkante meter

20-6 • TivoliVredenburg organiseert vanaf vandaag drie weekenden lang ‘Walk the Line’. Tijdens een tour van twee
uur worden groepen van dertig bezoekers in vier zalen verrast door verschillende artiesten.

21-6 • Vandaag is het precies 65 jaar geleden dat Nijntje het levenslicht zag.

23-6 • Consumenten vinden het lastig zich aan de coronaregels te houden blijkt uit onderzoek van Detailhandel

Nederland: “We zien dat winkeliers meer worden geconfronteerd met klanten die de anderhalve meter afstand
negeren”.

		 • Wisselterrassen, megaterrassen, pop-up terrassen: horecaondernemers hebben het zwaar en verzinnen steeds

weer nieuwe manieren om ook in coronatijd genoeg gasten te kunnen ontvangen. American Steakhouse
Broadway aan de Oudegracht breidt de werf uit met een drijvend terras.

24-6 • Er staan extreem lange rijen om een studieplek te vinden voor de bibliotheek op de Neude.

25-6 • Er is een groot overschot aan aardappels in Nederland en daarom wordt er een berg van ruim 10.000 kilo aardappels afgeleverd op de Europalaan in Utrecht. Liefhebbers moeten 4,50 euro betalen en mogen dan zo veel
aardappels meenemen als ze willen.

26-6 • Burgemeester Jan Zanen neemt met een fietstocht door alle tien wijken afscheid van de stad waar hij 6,5 jaar
burgemeester was. Overal waar hij komt wordt hij in het zonnetje gezet met mooie woorden en cadeautjes. “Ik
geniet en ben vereerd dat ik nog een paar dagen uw burgemeester mag zijn” zegt hij na afloop.

		 • Een verzakking afgelopen najaar langs de Utrechtse Oude Gracht heeft een onbekende ruimte met een oeroud

gemetseld muurtje blootgelegd. Na een scan met een grondradar kwamen er liefst 60 ‘spookkelders’ tevoorschijn. De vraag is van wie die kelders nu precies zijn.

hun terras tijdelijk buiten de aangegeven grenzen neer te zetten. Tijdens de raadsvergadering vanavond is daar

27-6 • Voetgangers krijgen vanaf vandaag tijdelijk meer ruimte in de Utrechtse binnenstad. Met de maatregel moet

		• De gemeente Utrecht wil sekswerkers, die door de coronacrisis geen inkomen hebben, financieel

29-6 • Architect Theo van Wijk ontvangt voor zijn verdiensten voor de stad Utrecht de Maartenspenning. Hij is onder

		• De afgelopen weken is een team van archeologen van Vestigia druk geweest met een bijzondere opgraving

30-6 • Volgens het World Economic Forum is Utrecht de beste fietsstad van de hele wereld. Utrecht laat daarmee

door een meerderheid mee ingestemd.
tegemoetkomen.

langs het spoor aan de Kruisvaartkade in Utrecht. Drie meter onder de grond is een groot complex gevonden
waar vroeger dakpannen en bakstenen werden gemaakt.

10-6 • Door de coronacrisis kloppen meer Utrechters aan bij hulporganisaties blijkt uit onderzoek van Stichting
Armoedefonds.

		 • De werkzaamheden aan de kademuren langs de Muntkade in Utrecht hebben weer een tegenslag. Dit keer zijn
het grote hoeveelheden kabels en leidingen die roet in het eten gooien. Al sinds 2014 staan er hekken op de
kades vanwege de slechte staat van de constructie.

12-6 • In de voormalige boekwinkel van Broese aan de Utrechtse Oudegracht opent vandaag een tijdelijke kunsthal.
Lokale kunstenaars en galeriehouders mogen enkele weken hun werken tentoonstellen in het karakteristieke
pand.

13-6 • De Jaarbeurs in Utrecht krijgt een drive-in theater voor honderd auto’s. Vandaag kunnen ouders en kinderen
komen kijken naar de familievoorstelling Juf Roos gaat op vakantie.

		• Het wegdek van de Nelson Mandelabrug wordt weggehaald. De constructie wordt met een schip afgevoerd
over het Merwedekanaal.

		 • De Catharijnezaal van De Inktpot wordt in ere hersteld. Het meubilair dat door architect George van Heukelom
is ontworpen komt na tientalen jaren weer terug in de zaal.

14

Oud • Utrecht

het makkelijker zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
andere één van de initiatiefnemers van DOMunder.

steden als Münster, Kopenhagen en Malmö achter zich.

		 • Burgemeester Jan van Zanen neemt op zijn laatste werkdag in Utrecht afscheid van de gemeenteraad. In een

buitengewone raadsvergadering spreken onder meer commissaris van de Koning Hans Oosters, raadsnestor
Peter van Corler en burgemeester Koos Janssen van Zeist, die voorzitter is van de burgemeesterskring Utrecht.

1-7 • Peter den Oudsten wordt officieel beëdigd als waarnemend burgemeester van Utrecht. Commissaris van de
Koning Hans Oosters neemt de verklaring en belofte af. Jan van Zanen begint vandaag als burgemeester van
Den Haag. In een speciale raadsvergadering legt hij de eed af.

3-7 • De gemeente Utrecht gebruikt het Domplein voor de overslag van afval. Volgens de gemeente betreft het een
proef. De historische werven moeten beschermd worden en dus rijden er lichtere voertuigen door de stad om
het afval op te halen. Om te voorkomen dat ze naar hun thuisbasis bij het Griftpark moeten rijden wordt het
afval op het Domplein in een grotere vrachtwagen overgeladen.

		 • Het Centraal Museum koopt het Utrechtenaar T-shirt van ‘Thirty030’ voor in de modecollectie.

4-7 • Poppodium Ekko en De Helling krijgen nu ook geld om de gevolgen van het coronavirus te compenseren.
7-7 • Vredenburg in Utrecht is deels afgesloten vanwege gaslek. Omliggende panden zijn ontruimd.

8-7 • De gemeente wil luchtkwaliteit Utrecht verbeteren: strengere eisen in de milieuzone en de snorfiets naar de
rijbaan.
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		 • Bij de werkzaamheden aan de Utrechtse singel wordt op veel oude bouwwerken gestuit. Zo zijn er onder Hoog

1-8 • De buitenterreinen van de vier grote zwembaden in Utrecht zijn vanaf deze zomer rookvrij. In Den Hommel, De

van de oude bouwwerken dat wordt gevonden onder de Stadskamer, wordt afgevoerd. Alleen een restant van

3-8 • De provincie Utrecht heeft vandaag een online druktemonitor gelanceerd: de Druktemonitor Utrecht. Bezoekers

Catharijne delen van oude kademuren en een fundering van een oude bouwkraan gevonden. Het grootste deel
het 16e-eeuwse Kasteel Vredenburg blijft liggen zodat het zichtbaar is voor passerende bootjes.

9-7 • Met de 1,3 miljoen liter beton is nu een vloer in de parkeergarage voor het nieuwe gebouw Central Park
gemaakt. De mix werd uit verschillende vrachtwagens gepompt en via een zogenoemde giek ruim 60 meter
verderop gestort. Werknemers zijn tot diep in de nacht bezig.

		 • De aanleg van de twintig kilometer lange snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort gaat beginnen. Volgens
de planning wordt het fietspad in 2022 opgeleverd.

10-7 • Eindelijk gaat de bezoekerslift langs de Domtoren voor het eerst omhoog. Een kaartje is een stuk duurder maar

Kwakel, Krommerijn en Fletiomare is roken dan overal uit den boze heeft de gemeente bepaald.

kunnen op een digitale kaart aflezen op welke locaties het druk is of juist rustig. Groen is rustig, oranje betekent
gemiddelde drukte en rood is druk.

		 • Het zijn niet alleen omwonenden die vinden dat de voormalige Rubenslaanschool niet gesloopt moet worden.
Ook de landelijke monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap heeft in een brief aan de
Utrechtse gemeenteraad haar zorgen uitgesproken over de voorgenomen sloop in de wijk Kromme Rijn.

		 • De tippelzone aan de Europalaan in Utrecht gaat weer open. De zone was vanaf 17 maart gesloten om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan.

wie hem neemt staat wel binnen drie minuten boven. De 24-jarige Thom Stulen gaat om 12.00 uur als eerste

5-8 • Op de gloednieuwe moderne gevel van winkelcentrum Hoog Catharijne worden vandaag twee historische chi-

13-7 • De gemeente moet opnieuw beoordelen of de bouw van het crematorium bij begraafplaats St. Barbara aan de

plek in het centrum van de stad. Het hijsen van de twee standbeelden, die ook wel aan draken doen denken, is

naar boven met de nieuwe lift.

Prinsessenlaan door kan gaan. Dat heeft de rechtbank besloten nadat ruim 600 mensen in beroep gingen
tegen het plan.

14-7 • Rijkswaterstaat gaat de komende negen maanden allerlei zaken op en rond het Merwedekanaal onderzoeken.
Zo worden de condities van onder andere de oevers, bruggen, sluizen en waterbodemkwaliteit onderzocht. Het

Merwedekanaal was tot 1952 de belangrijkste scheepvaartverbinding tussen de Lek en Amsterdam en is nog
steeds eigendom van het Rijk.

15-7 • Veel bewoners van woningen met een werfkelder maken zich grote zorgen over het verkeer dat over de grachten rijdt omdat daardoor de ondergrondse ruimtes beschadigd raken. Dat blijkt vanavond opnieuw tijdens een
bewonersbijeenkomst over het Utrechtse wervenstelsel waar zo’n 60 bewoners bij aanwezig zijn.

		 • De provincie Utrecht heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op de vingers getikt over de stank die
de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht soms veroorzaakt. Gedeputeerde Arne
Schaddelee dreigt in een waarschuwingsbrief met een dwangsom of bestuursdwang.

		 • Het voormalige pand van Tivoli aan de Oudegracht gaat weer open voor een reeks comedyshows. In de oude
Spiegelbar organiseert het Comedyhuis vanaf vandaag iedere week een optreden.

16-7 • 114 jaar wordt de Utrechtse Anne Brasz: De oudste inwoner van het land viert haar verjaardag.

17-7 • Het Rijk, de provincie en drie Utrechtse gemeenten trekken 30 miljoen uit voor de verbetering van drie wijken

maera’s geplaatst. De beelden stonden van 1901 tot 1974 op het gebouw De Utrecht. Nu hebben ze weer een
een secuur klusje. De twee chimaera’s, zoals deze figuren heten, zijn de afgelopen tijd gerestaureerd.

		• Woningbouwvereniging Mitros heeft per ongeluk historische schilderingen in een poort op de Leidseweg,
naast nummer 59, verwijderd. De oude reclameschilderingen blijken achter een laag stucwerk te zijn verdwe-

nen. Het gaat om een geschilderde lijst van brandstoffen, die ruim honderd jaar geleden in een magazijn te
koop waren. Mitros gaat overleggen met de gemeente over de vervolgstappen.

		 • Arjan den Boer (Schrijver over architectuur, design, geschiedenis en erfgoed en rondleider in musea en monu-

menten.) vindt het doodzonde dat de postmoderne gevel van Ganzenmarkt 6 uit 1985, door de Utrechtse archi-

tect Mart van Schijndel, aan het verloederen is. In 2014 is die gevel nog van de sloop gered en tot gemeentelijk
monument verheven. Hij noemt het “een blamage voor Utrecht” en doet daarom een oproep om er een architectuur-etalage van te maken.

8-8 • In de periode van 22 juli tot 4 augustus zijn in de gemeente Utrecht 126 mensen positief getest op COVID-19.
De toename coronabesmettingen vindt vooral plaats in privésfeer: “Houd geen huisfeest, verjaardagen of
etentjes”.

10-8 • De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is vanaf vandaag voor twee maanden afgesloten. De tunnel voldoet
momenteel niet aan de brandveiligheidseisen en gaat daarom voor langere tijd op slot.

11-8 • Utrecht zet een mysterieuze rode fietser in om aandacht te vragen voor het gebruik van fietsenstallingen.

in de provincie. Met de extra steun moeten Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist en Batau in Nieuwegein

		 • De Spinozabrug wordt tot 19.00 uur gesloten in de richting van de wijk Oog in Al. De brug gaat niet meer goed

		 • Het zand dat bij de singel in Utrecht is weggegraven wordt naar Rijnvliet in Leidsche Rijn gebracht. Daar wordt

		 • We zijn officieel in een hittegolf beland. Het KNMI meldt kort na tien uur dat de temperatuur al was opgelopen

18-7 • Kinderdagverblijf en BSO De Boerderij in Leidsche Rijn sluit tijdelijk de deuren vanwege Covid-19. Vier van de

12-8 • Na de heetste augstusnacht ooit en de heetste 8 en 9 augustus ooit, sneuvelt er alweer een weerrecord. Met

22-7 • Restaurant Badhu, gevestigd in het voormalige volksbadhuis aan het Willem van Noortplein, sluit na twaalf jaar

		• De automaten van Geldmaat, het gezamenlijke netwerk van gele pinautomaten van Rabobank, ING en ABN

een impuls krijgen in onder andere werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid.
het gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen.

medewerkers blijken positief getest op het virus.

de deuren. Vandaag kunnen gasten er voor het laatst terecht.

		 • Het Roode Huys aan Trans 13 in hartje Utrecht staat te koop. Het is een zeer uniek gebouw met een grotendeels
oorspronkelijk interieur uit de 17e en 18e eeuw. Ruim 50 jaar woonde musicus en renaissance trombonist Paul
Smit in de woning maar nu staat het te koop.

24-7 • Actrice en schrijfster Marjan Berk doneert zo’n 4.000 boeken aan de Utrechtse Boekenbar.

		• De nieuwe bruine beuk op de plek van geliefde iconische rode beuk aan de Emmalaan heeft een koninklijke
naam gekregen. De boom heet vanaf nu de Prinses Beatrixboom.

28-7 • De gemeente Utrecht is niet van plan de namen van de Van Heutszstraat en de J.P. Coenstraat te veranderen. Er

wordt benadrukt dat er momenteel een onderzoek loopt naar het Utrechtse slavernijverleden en dat er plannen zijn om een slavernijmuseum te onthullen in de stad.

		 • Er komt definitief een nieuw filmtheater op de plek van de voormalige bioscoop ’t Hoogt in Utrecht. Het theater,
dat Slachtstraat gaat heten, opent volgens de huidige planning in november 2021 de deuren. Er komen drie
zalen met een capaciteit van ruim tweehonderd zitplaatsen.

29-7 • RTV Utrecht heeft William Valkenburg als nieuwe mediadirecteur.
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open en moet daarom afgesteld worden. Vandaag vinden er hiervoor de hele dag metingen plaats.
naar 25 graden en daarmee is de hittegolf een feit.

30,0 graden in De Bilt om 13.00 uur is het officieel voor de zevende dag op rij tropisch warm.

AMRO, worden voorzien van spraakondersteuning. Daarmee wordt het voor mensen met een visuele beperking
mogelijk om geld op te nemen.

13-8 • Kinderdagverblijf Jonas sluit tijdelijk de deuren na een uitbraak van het coronavirus. Vier medewerkers en twee
betrokken ouders zijn positief getest op het virus.

14-8 • In Kanaleneiland is het lange onrustig. Een auto wordt in brand gestoken. Ruiten van bushokjes worden ingetrapt en er wordt veel vuurwerk afgestoken. Enkele tientallen jongeren zijn daarbij de op straat en veroorzaken
onrust.

15-8 • Bij de rellen in Overvecht van vanavond wordt één agent lichtgewond als hij door jongeren bekogeld wordt met
stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s.

		• De Universiteit Utrecht is drie plaatsen gezakt in de gezaghebbende ARWU-ranking van beste

universiteiten ter wereld. De UU staat nu op de 52e plek maar is daarmee wel de hoogst genoteerde instelling
van Nederland.

		 • Een levensgrote variant van het Utrechtse schaakspel wordt onthuld op het plein voor Het Utrechts Archief.
André van Schie (VVD) maakte in 2018 voor zijn afscheid van de gemeenteraad een speciaal Utrechts
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schaakspel. De rode en witte schaakstukken bestaan uit Utrechtse figuren en gebouwen, zoals Nijntje, de
Dom, verzetsheldin Trijn van Leemput en Paus Adrianus VI.

16-8 • Op sociale media gaan opnieuw oproepen rond om vanavond ‘te gaan rellen’. Onder meer Leidsche Rijn,
Lombok en De Bilt worden daarbij als mogelijke plekken genoemd.

17-8 • Even voor middernacht wordt in Zuilen en ondiep een noodbevel afgekondigd. Dat noodbevel houdt in dat
iedereen die in de wijk woont binnen moet blijven. Iedereen die niet in de wijk woont en zich toch op straat
begeeft, wordt weggestuurd.

		 • Tegen het einde van de avond zoeken jongeren in verschillende wijken de confrontatie met de politie. Voor

Kanaleneiland en Hoograven wordt ook een noodbevel afgegeven. In Kanaleneiland is door het ingrijpen van
wijkbewoners erger voorkomen volgens wijkbewoner Karim Enahachi.

18-8 • Burgemeester Den Oudsten spreekt jongeren aan: “Hou ook een beetje van Utrecht en stop met rellen”.

		 • Het Merwedekanaal is vervuild met illegaal geloosde olie. Het waterschap start schoonmaakactie.

		 • De gemeente scoort slecht op de ranglijst van boomrijke gemeenten in Nederland. Utrecht staat op plek 348
van de 355 deelnemende gemeenten. Per Utrechter staat er ongeveer een halve boom in de stad.

		• Nijntje en haar geestelijk vader Dick Bruna worden vereeuwigd op drie jubileummunten. De Koninklijke

Nederlandse Munt en Royal Delft brengen drie speciale memorabilia op de markt ter ere van de 65e verjaardag van het wereldberoemde Utrechtse konijntje.

25-8 • Het meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen dat begin dit jaar aangekocht werd in New

York is vanaf vandaag weer te zien in het Centraal Museum. Er werd ruim een miljoen dollar neergelegd voor
het schilderij met de titel Granida en Daifilo.

26-8 • De Utrechtse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld wint de International Booker Prize met haar boek
‘De avond is ongemak’ (‘The Discomfort of Evening’). De Booker Prize is al jarenlang een van de meest prestigieuze prijzen op het gebied van Engelstalige literatuur.

		• De sloop van de Rubenslaanschool is met een jaar uitgesteld. De gemeente gaat de mogelijkheden voor
behoud en herbestemming eerst verder verkennen. In juli startten wijkbewoners een petitie om het gebouw

al op voor het behoud van de Rubenslaanschool in Kromme Rijn.

5-9 • Korenmolen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht draait vanaf vandaag weer. De hoogste molen van de
provincie, die gebouwd werd in 1913, is na jaren van stilstand ingrijpend gerenoveerd.

		 • De Begijnensteeg: van lelijkste plek getransformeerd naar prachtig terras. Al 16 jaar is Gülnaz Aslan van restaurant Ana’s Lams Dis aan de Voorstraat bezig om de naastgelegen Begijnensteeg op te knappen.

7-9 • Het Domplein krijgt nieuw straatmeubilair. Gemeente Utrecht wil hiermee het plein veiliger maken voor voetgangers die de ruimte delen met fietsers, auto’s en bussen. In de loop van deze week wordt het meubilair op het
Domplein geplaatst.

10-9 • De uitvaart van kardinaal Simonis wordt live uitgezonden op tv. De afscheidsceremonie is in de Catharijnekerk
in het centrum van Utrecht. Hij wordt vervolgens begraven op St. Barbara in het oosten van de stad.

12-9 • Een groots moment wordt stilletjes gevierd. Vanaf vandaag is het eindelijk weer mogelijk om een rondje om de

Utrechtse binnenstad te varen. Met een drie meter hoge emmer ‘vol emoties’ wordt de singel officieel geopend.
De emmer wordt geleegd door buurtbewoners die op een replica van het Romeinse schip de PMAL (Per Mare ad
Laurium) stonden, het eerste schip dat de doorvaart over de singel kan maken. Wethouder Eerenberg (D66)
benadrukt dat met het legen van de emmer geschiedenis is geschreven.

		 • Het kunstwerk Grand Astre (Grote Ster) staat na ruim twee jaar weer aan de singel. Het bronzen beeld moest

tijdelijk wijken voor de voorbereidingen voor het herstel van het water. Het beeld is gemaakt door de Zwitser
André Ramseyer. In 1974 werd het aan de singel neergezet.

13-9 • Honderden vrouwen lopen van middag mee met de Vrouwen Voor Vrijheid Mars. De demonstranten protesteerden tegen de coronamaatregelen en tegen de spoedwet. Het protest begint om 14.00 uur in het
Moreelsepark. In Park Lepelenburg kwam iedereen samen. Daar staan dan ongeveer 1000 demonstranten.

15-9 • GroenLinks heeft in een aantal schriftelijke vragen zorgen geuit over de slechte staat van de voormalige direc-

tievilla van Cereol. Het Rijksmonument staat aan de Everard Meijsterlaan 3 en is onderdeel van het voormalig
Cereol-complex.

16-9 • Er komt een oproep van de gemeente: “Kom niet op zaterdag naar Utrechtse binnenstad!”.

te behouden vanwege de cultuurhistorische waarde.

		 • De 65e verjaardag van Nijntje wordt gevierd met een Utrechtse vertaling van het boekje ‘Nijntje viert feest’. ‘Ut

panden ’t Hoogt leidt het filmtheater een zwervend bestaan totdat ze in De Machinerie kunnen trekken.

		 • De Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht kunnen weer open voor verkeer. Afgelopen periode ontstonden

27-8 • Filmtheater ’t Hoogt gaat weer films vertonen op een vaste plek in de binnenstad. Na het vertrek uit de
Vanaf vandaag gaan ze dagelijks films vertonen in de bibliotheek aan de Neude.

		 • Anton Geesink is vandaag tien jaar geleden overleden.

fees van Nijntje in ’t utregs’ verschijnt in het najaar.

scheuren in de muren van werfkelders. De straten moesten dicht om die te kunnen onderzoeken en repareren.
De Nieuwegracht is inmiddels weer open, voor de Kromme Nieuwegracht is dat vanaf 24 september.

28-8 • Er is jaren aan gewerkt en nu is het slotstuk toch echt aangebroken. De laatste happen zand uit de singel in

		 • Er zijn 27 kandidaten die hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Utrecht. Onder de

door tot aan de bestaande singel. Daar staat nog een damwand die de laatste hobbel is. Op 12 september

18-9 • Na de opening van de singel is het filevaren op het water. Iedereen met een bootje, kano of supboard wil direct

Utrecht worden weggehaald. Het water stroomt nu vrij onder Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug
moet het echt helemaal klaar zijn.

31-8 • De route over het Domplein wordt nu bewaakt met camera’s. Wie er toch overheen rijdt krijgt een boete van
95 euro. Het is al decennialang verboden om met een auto over het Domplein te rijden.

1-9 • Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de National Museums of Scotland hebben een 166 miljoen jaar
oud bot gevonden op het Schotse eiland Eigg. Ze hebben het geïdentificeerd als een fossiel van een dinosaurus en dat is de eerste keer dat zoiets op dit eiland is gevonden.

2-9 • Kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop, is overleden. De kardinaal, die de laatste jaren woonde in een
zorgcentrum in Voorhout, was 88 jaar.

3-9 • Kunstuitleen Utrecht opent een pop-up winkel aan de Twijnstraat. Ook op deze locatie worden kunstwerken

sollicitanten bevinden zich 11 vrouwen en 16 mannen.

een rondje om de binnenstad varen. Rederij Schuttevaer ziet het aantal reserveringen binnenstromen.

		 • Kabinet neemt aanvullende maatregelen, situatie provincie Utrecht “zorgelijk”.

		• De Minstroom blijft voorlopig deels afgesloten voor vaarverkeer, nadat twee weken geleden een kademuur
verzakte. De muur op de hoek van de Tolsteegsingel moet onderzocht en gerepareerd worden en tot die tijd kan
er geen waterverkeer langs.

19-9 • Hebt u al een 030-tatoeage? Als je die altijd al had willen hebben kun je vandaag terecht bij Utca Tattoo’s aan
de Eendrachtlaan. Vanwege de opening van de nieuwe zaak worden er gratis tatoeages gezet.

		• Vier parken worden vanavond ontruimd omdat het te druk is. Bezoekers van Park Paardenveld, Lepelenburg,
Wilhelminapark en Griftpark worden gevraagd te vertrekken.

verkocht en verhuurd.

20-9 • Met een demonstratie op het Jaarbeursplein vragen zo’n 600 betogers aandacht voor de situatie van duizen-

Jenner is de maker van dit 1,80 m hoge beeld.

24-9 • Na bijna vier jaar is het vandaag zo ver: de Kromme Nieuwegracht is weer open voor verkeer. Op een deel van

4-9 • Het beeld van ‘de baliekluiver’ op de Gaardbrug wordt door burgemeester Peter den Oudsten onthuld. Ad
		 • Wethouder Kees Diepeveen meldt een verzakking van een kademuur aan de Minstroom. Volgens de wethou-

der heeft de gemeente direct actie ondernomen om de verzakte muur te stabiliseren en is de situatie veilig.
Het waterverkeer door de Minstroom is sinds vanochtend afgesloten.

		 • De gemeente moet de wijken Kromme Rijn en Halve Maan uitroepen tot gemeentelijk beschermd stadsge-

zicht. Dat wil Stichting het Cuypersgenootschap. Deze landelijke monumentenorganisatie kwam eerder ook
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den vluchtelingen die door een brand in kamp Moria op het eiland Lesbos nu veelal dakloos zijn.

de gracht zijn problemen met de werfkelders en de walmuur verholpen. Op een ander deel is nog niets gebeurd
maar ook daar mag weer gewoon verkeer overheen. Eigenaren van de kelders maken zich zorgen.

25-9 • Het is de komende tijd stil in het karaokecafé Ome Willem. Er mag van de gemeente namelijk niet meer gezongen worden. Zingen is simpelweg volgens de noodverordening nu niet toegestaan. De maatregel is bedoeld om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2019

19

26-9 • Tientallen mensen demonstreren op het Domplein tegen het regime van de Belarussische president Aleksandr
Loekasjenko. Eerder deze maand vond een vergelijkbaar protest plaats op het Vredenburg.

		• De Vechtsebanen krijgt een tegemoetkoming voor de schade die is ontstaan door de coronamaatregelen. Ze

kochten de boot op een veiling. De bar ligt nu op het droge aan de Nijverheidskade in het Werkspoorkwartier.

		 • Vanavond zijn drie Utrechtse parken voor het eerst op slot. Het betreft het Griftpark, Park Lepelenburg en het
Wilheminapark.

kunnen rekenen op een bedrag van maximaal 300.000 euro.

8-10 • Top-kok Vito Reekers heeft een nieuw restaurant, Hemel & Aarde, in het geheel gerenoveerde Polman’s Huis.

voetgangers hebben meer ruimte gekregen.

9-10 • Aline Barnhoorn heeft in 2008 haar huis antraciet geschilderd en nu blijkt dat niet te mogen. Omwonenden van

27-9 • Vanavond gaat het drukke kruispunt bij de Catharijnesingel en de Vredenburgknoop weer open. Fietsers en
28-9 • Het kabinet grijpt in: horeca om 22.00 uur dicht, groepen aan banden, geen publiek bij sport en thuiswerken
aangescherpt. De groei van besmettingen in de regio Utrecht was niet eerder zo groot.

		 • In de Utrechtse wijk Lunetten zoekt de politie naar een man die een vrouw zou hebben aangevallen. Daarbij zijn

onder meer een helikopter en speurhonden ingezet en is de hulp van wijkbewoners ingeroepen. Er volgen meer
incidenten. Lunetten denkt door de vrouwenbelager terug aan de serieverkrachter.

30-9 • Op geen enkel station in Nederland mag nog worden gerookt. De rookzones op perrons verdwijnen en daarom
wordt de laatste rookpaal vandaag overgedragen aan het Spoorwegmuseum.

		• Automobilisten in Leidsche Rijn kunnen vanaf vanmiddag weer gebruikmaken van de Stadsbaantunnel. Die
was bijna twee maanden dicht omdat de muren brandveiliger gemaakt moesten worden.

		 • Het Utrechts Archief en Theatergroep Aluin maken een zesdelige podcast over het Rampjaar 1672-1673. In die
periode werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vanuit alle kanten aangevallen en vooral Utrecht
en de oostelijke provincies kregen het zwaar te verduren.

1-10 • Alle perrons op de Nederlandse treinstations zijn vanaf vandaag rookvrij.

		• De bekende chef-kok Jon Sistermans is eerder deze maand op 75-jarige leeftijd overleden. Familielid Hubert

Sistermans maakt dit vandaag bekend. In 2002 begon Sistermans met Restaurant Wilhelminapark. Hier werkte
hij tot de verkoop in 2011.

Vanavond draait het restaurant een try-out met genodigden.

een monumentale spoorwachterswoning bij de Maliebaan verzetten zich tegen een besluit van de gemeente.
De bewoonster van het huisje heeft het vervallen gebouw ruim twintig jaar geleden opgeknapt en wordt nu
gesommeerd om het in de oorspronkelijke kleur terug te brengen. Een protestpetitie is inmiddels bijna duizend
keer getekend.

		 • De Utrechtse Auke van der Grinten heeft ansichtkaarten ontworpen van twaalf iconische Utrechtse gebouwen.
Hij liet onder de titel ‘Echt Utrecht’ kaarten drukken en verkocht de eerste honderd sets binnen een mum van
tijd.

10-10 • Er wordt vandaag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Enkele tientallen demonstranten komen
samen in het Griftpark en trekken daarna in optocht door de stad naar het Wilhelminapark. Ook op het
Domplein wordt gedemonstreerd.

11-10 • Oud-burgemeester Jan van Zanen wint de Annie Brouwer-Korf prijs meldt de gemeente Utrecht. De huidige

burgemeester van Den Haag had volgens de gemeente tijdens zijn periode als eerste burger van Utrecht veel
aandacht voor de LHBTI+gemeenschap in de stad.

		 • Utrecht is opgeschaald naar het hoogste risiconiveau vanwege hoge aantal coronabesmettingen.

		 • Utrechtse DJ wordt faalkundige: jarenlang stond Remko van der Drift op de podia van de Nederlandse clubs en
nu heeft hij het Instituut voor Faalkunde opgericht en is hij life-coach.

		• Utrecht wordt hard geraakt en het college van B&W neemt maatregelen om de stad door de coronatijd te

12-10 • Een groep klimaatactivisten dobbert vanmiddag op een vlot met olievaten over de singel. Met een drijvende

3-10 • Na de sluiting van de horeca om 22.00 uur ontstaat bij supermarkten in de binnenstad een run op alcoholische

		• Het Diakonessenhuis en St. Antoniusziekenhuis gaan de zorg afschalen als gevolg van het oplopende aantal

helpen. Utrecht trekt miljoenen uit om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

dranken en andere versnaperingen. Politieagenten en BOA’s grijpen in. Een grote groep jongeren zorgt voor

‘klimaattafel’ demonstreren ze tegen de aanwezigheid van oliebedrijf Shell op de Nederlandse Klimaatdag.
coronabesmettingen.

overlast in Griftpark en ook daar wordt ingegrepen.

13-10 • Vanavond wordt er een Gedeeltelijke lockdown aangekondigd: cafés en restaurants dicht, mondkapjesplicht

de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en de betrokken winkeliers. Verder kondigt de Veiligheidsregio

		• Het muziekcollectief van Colin Benders, alias Kyteman, is gered. Zijn Kytopia heeft een plek gevonden in de

uur worden afgesloten.

		• De gemeente Utrecht doet onderzoek naar de hinder van ledverlichting in lantaarnpalen. Mensen met een

trum van Utrecht maken. Al twee jaar zijn de pandhoveniers bezig met het idee. Om de plannen te realiseren

14-10 • De 21-jarige Teun Toebes won vandaag de Cinekid Zapp Young Talent Award. De prijs wordt dit jaar voor het

		 • De herinrichting van het Ledig Erf en de omgeving start. Rijbaan, stoep en terrassen komen op dezelfde hoogte,

uniek kijkje in het verzorgingshuis waar hij woont. Hij is tijdens de coronacrisis in het verzorgingshuis ingetrok-

5-10 • Avondwinkels en supermarkten in Utrecht gaan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur dicht. Dat is
Utrecht aan dat vanaf woensdag het Griftpark, het Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen 22.00 en 6.00
		 • De vrijwilligers van Pandhof Sinte Marie willen van het ‘Maria Majorplein’ een groene oase in het drukke cenvragen ze Utrechters om een steentje bij te dragen via een crowdfunding.

waardoor het een echt plein wordt. Daarnaast krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

6-10 • Ook het Diakonessenhuis Utrecht opent weer een speciale afdeling voor coronapatiënten.

		 • De wijkaanpak Samen voor Overvecht krijgt een bedrag van drie ton. Dit is een donatie van het VSBfonds. Het
geld is bedoeld om te investeren in de jeugd in Overvecht.

		 • Er wordt besloten dat de woontorens van Lomanlaan 103-105, in Transwijk, te slopen om plaats te maken voor
nieuwbouw op dezelfde plek.

		 • Ruim zeventig iepen aan de Furkabaan en Simplonbaan in Lunetten worden met spoed gekapt. Uit onderzoek
is gebleken dat de bomen niet stabiel zijn en daardoor een gevaar vormen.

7-10 • Hoog bezoek vanavond in TivoliVredenburg: koningin Máxima komt langs. Ze woont een bijeenkomst bij over
muziekonderwijs.

		 • Het UMC Utrecht schaalt een deel van de reguliere zorg af. Dat komt door de “snelle en grote toestroom” van
coronapatiënten in de regio Utrecht.

		• In 47 schoolgebouwen in de gemeente Utrecht moeten aanpassingen worden gedaan aan de ventilatie. Het
gaat om 32 permanente en 15 tijdelijke locaties.

		 • Een van de voormalige prostitutieboten aan het Zandpad is omgebouwd tot kroeg ‘Boot 122’. Twee Utrechters
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vanaf 13 jaar.

Werkspoorfabriek, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.

visuele beperking maar ook mensen met gezonde ogen kunnen last hebben van de ledverlichting.

eerst uitgereikt aan de meest onderscheidende mediamaker onder de 21 jaar. Teun geeft met zijn video’s een
ken om mensen met dementie te ondersteunen.

		 • “Het is verschrikkelijk. Ik denk dat iedere ondernemer hier enorm van baalt. Ze hebben natuurlijk al een aderge-

laten in het voorjaar en de reserves gebruikt om weer op te starten, dus ik verwacht dat het allemaal heel naar
wordt.” Met deze woorden reageert waarnemend burgemeester van Utrecht Peter den Oudsten. Hij hoopt dat

mensen zich vooral komende tijd aan de regels blijven houden. “Als het gedrag van de mensen niet verandert

en we huisfeestjes blijven organiseren dan blijven we besmettingshaarden stimuleren en dan blijven die cijfers
oplopen. Er zijn gisteren alleen al 270 mensen positief getest in de stad en 700 in de regio. Het is heel verdrietig
wat er gebeurt, maar ik zou zeggen: hou je aan de regels, dat is het beste wat we kunnen doen.”

		 • Koningin Máxima brengt een bezoek aan de Utrechtse zorginstelling Lister. Haar werkbezoek vindt plaats bij
het Enik Recovery College in de wijk Hoograven.

		 • Stadsschouwburg Utrecht gaat twee weken dicht vanwege nieuwe coronamaatregelen.

		 • Cafés en restaurants gaan vanaf vanavond en voor de komende weken om 22.00 uur dicht in verband als coro-

namaatregel heeft het kabinet gisteravond bij een persconferentie bekend gemaakt. Dat betekent dat de voor-

raad bier in de fusten op moet. Diverse horecagelegenheden hebben daarom een oproep op Facebook geplaatst.

16-10 • Onderzoekers van Bureau Berenschot stellen vast dat er veel is fout gegaan bij de aanleg van de Uithoflijn. Hun
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rapport bevestigt op veel punten wat al bekend was: bestuurders werden slecht geïnformeerd, er was onduide-

		 • De voormalige eigenaar van Post Utrecht, a.s.r. real estate, heeft het markante gebouw aan de Neude verkocht

		• Winkeliers in Utrecht draaien door de coronacrisis een derde minder omzet dan een jaar geleden meldt de

het pand niet meer passen bij het Utrechtse a.s.r.. De nieuwe eigenaar is de particuliere belegger OD

lijkheid over verantwoordelijkheden en bestuurders konden niet met elkaar door één deur.
brancheorganisatie voor non-foodwinkels INretail.

18-10 • Na een flinke verbouwing is één van de belangrijkste verkeersaders van de binnenstad weer in gebruik. De
Voorstraat en Wittevrouwenstraat hebben onder andere rood asfalt gekregen. Voetgangers en fietsers hebben
er voortaan een stuk meer ruimte.

22-10 • Vandaag verschijnt de kwartaalrapportage van Molenbeek Makelaars, een van de grotere vastgoedspelers in
onze regio. Daarin staat dat het, ondanks de coronacrisis, in de zomermaanden bijzonder druk is op de woningmarkt in de regio Utrecht. In de gemeente Utrecht werden in de afgelopen drie maanden maar liefst een kwart

meer woningen te koop gezet dan een jaar geleden. Bijna 1.500 huizen, waaronder veel nieuwbouw, werden
verkocht. Van de verkochte woningen stond 85 procent in Leidsche Rijn en De Meern.

		• De New York Pizza aan de Nobelstraat gaat weer open. Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden dat de
pizzeria werd verwoest na meerdere explosies en een grote uitslaande brand.

23-10 • Het stadsbestuur is onaangenaam verrast door de aangekondigde huurprijzen van 167 appartementen in de
Merwedekanaalzone. Die tarieven liggen zo’n 15 procent hoger dan in 2016 is afgesproken met ontwikkelaar
Kondor Wessels Projecten (KWP) schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

24-10 • De lift van de Domtoren gaat tijdelijk, voornamelijk door weersomstandigheden, minder omhoog. Zo is de lift
vooral in de weekenden toegankelijk en niet meer doordeweeks.

		 • Vandaag opent de nieuwe noodlocatie voor daklozen met coronaklachten aan de Utrechtse Koploperstraat.

25-10 • Naar schatting vijfhonderd demonstranten komen vanmiddag naar het Jaarbeursplein om te protesteren

tegen pedofilie. Aanleiding is de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD),
ook wel bekend als de pedopartij.

26-10 • Archeologen van de gemeente Utrecht hebben opnieuw delen ontdekt van een oude stadspoort. Het gaat om

de funderingen van de Tolsteegpoort, een van de vier toegangspoorten van Utrecht in de middeleeuwen. De

aan een particuliere belegger. Vanwege de verschillende functies die het voormalige postkantoor nu heeft zou
Investments BV.

4-11 • Bijna 90 procent van de fietsers ervaart de fietspaden in de stad als te druk. Dat blijkt uit onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Ondanks de drukte blijven de meeste Utrechters wel gewoon
fietsen.

5-11 • De coronacrisis is een mokerslag voor de horeca. De prijzen van horecabedrijven zijn ook gekelderd.

		 • De Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier krijgt een officieel monument meldt de gemeente. Er is al een straat

naar haar vernoemd en er is een bloemenmonument: haar naam wordt jaarlijks gespeld met narcissen langs
de Catharijnesingel.

6-11 • De Catharijnesingel, die sinds deze zomer weer helemaal rond loopt, blijkt niet op alle plekken diep genoeg
blijkt uit een brief van wethouder Eelco Eerenberg aan de gemeenteraad. De aannemer gaat de fout op eigen

kosten herstellen. Volgens de gemeente is de vaardiepte op dit moment voldoende maar moet er op sommige
plekken nog zo’n 50 centimeter dieper gegraven worden vanwege toekomstig slib op de bodem. Het gaat om

het stuk tussen het Poortgebouw en de Bartholomeusbrug. De herstelwerkzaamheden starten volgende week

al. De singel zal tijdens de klus bevaarbaar blijven maar daarvoor moet de gemeente wel maatregelen nemen.

		 • Het bakkersbeeldje op de Zeedijk is terug van weggeweest. Het bakkertje werd in 1944 ontworpen door kun-

stenaar Jo Uiterwaal en in 1950 geplaatst. Het beeld vormde jarenlang een markant onderdeel van de voormalige brood- en banketbakkerij Lubro die hier van 1919 tot 2004 was gevestigd. Met de terugplaatsing van het
bakkersbeeldje bereikt Zijdebalen zijn voltooiing.

9-11 • Een waterleiding in Zuilen knapt om 17.00 uur. Er komen twee straten zonder water.

		 • Werknemers ontdekken bij graafwerkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat een skelet van ongeveer 300

jaar oud onder de bestrating. Volgens een archeoloog van de gemeente gaat het, aan de hand van aardewerken pijpenkoppen, om een graf uit de zeventiende of achttiende eeuw.

poort is kort na 1122 gebouwd, en in de eeuwen erna meerdere keren vervangen. Archeologen hebben nu restan-

		 • Deze week worden op het traject tussen het Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein overdag testritten gere-

		• De gemeente Utrecht zoekt naar een nieuwe invulling voor de monumentale directievilla van het Cereol-

10-11 • De nieuwe burgemeester van Utrecht wordt vanavond voorgedragen. De openbare vergadering waarin de

ten gevonden uit de 16de eeuw.

complex in Oog in Al. Als geen geschikte invulling wordt gevonden, wordt de villa mogelijk door de gemeente
verkocht.

27-10 • De uitgelopen werkzaamheden aan de trambaan van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein gaan de provincie

tenminste 6,3 miljoen euro kosten. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. De tram
naar Nieuwegein-Zuid gaat uiterlijk eind januari weer rijden en die naar IJsselstein zal waarschijnlijk tot februari moeten wachten.

		 • Boodschappenbezorgers blijven groeien, ook dankzij corona.

den met de nieuwe trams.

naam van de nieuwe burgemeester van Utrecht bekend wordt gemaakt, begint later dan verwacht. Rond 21.00
uur was de bedoeling maar het wordt waarschijnlijk rond 21.30 uur. Het besluit: Sharon Dijksma (PvdA) wordt
de nieuwe burgemeester van Utrecht.

11-11 • De reacties op de komst van Sharon Dijksma naar de Domstad zijn voor het overgrote deel positief.
Partijgenoten en politieke tegenstanders zien haar overstap als een logische keuze. Iedereen denkt dat ze
geschikt is voor de functie. ‘Warm’ en ‘benaderbaar’ zijn veelgehoorde termen.

		 • De vlaggen in het topje van de Domtoren: op feestdagen, tijdens nationale rouw, maar ook vandaag vanwege

		 • Utrecht staat in het land bovenaan in de lijst qua auto-inbraken.

29-10 • Een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad steunt de plannen van wethouder Eelco Eerenberg voor
extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

		 • Het Utrechts Archief maakt 1.335 videobanden van RTV Utrecht weer zichtbaar
30-10 • Kinderboek De Gruffalo door Herman van Veen vertaald in het Utrechts.

2-11 • De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandagavond in Utrecht of het

kabinet aanvullende maatregelen gaat nemen om de coronacrisis te bestrijden. Minister Ferd Grapperhaus

(Justitie) is erbij en mogelijk ook RIVM-baas Jaap van Dissel, aldus een woordvoerster van het beraad. De burgemeesters pleiten samen voor een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Zij willen dat het afsteken en

Sint-Maarten. Hans Baars was 37 jaar verantwoordelijk voor het hijsen van die vlaggen, na vandaag stopt hij
ermee.

12-11 • Achterstallig onderhoud is de oorzaak van het instorten van de kademuur aan de Minstroom, vlak bij de
Tolsteegsingel. Normaal gesproken worden de kademuren regelmatig geïnspecteerd maar het stuk muur dat

is ingestort ‘was niet bij ons in beeld’ schrijft wethouder Kees Diepeveen in een raadsbrief. Het werd dus ook
niet geïnspecteerd.

13-11 • De gemeente Utrecht gaat de zogenoemde ambrosia-plantensoorten bestrijden. Dit gewas is een exoot en

kan voor mensen met hooikoorts flinke klachten veroorzaken. Naast het bestrijden van de hooikoortsplant is
de gemeente ook een campagne over maaien gestart.

de verkoop van rotjes en pijlen dit jaar niet doorgaat.

		• De afbraak van de steiger is bij gebouw House Modernes is begonnen waarmee het beeldbepalende bouw-

wervengebied. Komend voorjaar moet er een advies liggen. De uitkomsten worden gebruikt voor een gezamen-

15-11 • Vanaf vanmiddag 13.00 uur staat een tentenkamp op de Neude. Het gaat om een actie tegen het Europese

3-11 • Een commissie met drie onafhankelijke experts gaat zich buigen over het herstel, beheer en behoud van het

lijke aanpak van de gemeente, eigenaren en bewoners. De commissie heeft de opdracht de belanghebbenden

bij het adviesproces te betrekken. Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente,
over eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm.
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werk op de hoek van Oudegracht en de Lange Viestraat steeds meer terugkrijgt van zijn oorspronkelijke allure.
asiel- en migratiebeleid, met name tegen de vluchtelingenkampen in Europa. De actievoerders roepen de
overheid op het migratiebeleid aan te passen.

16-11 • Overkapping busstation Leidsche Rijn Centrum is de winnaar van de Rietveldprijs 2020.
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		 • Er zijn oude muurreclames teruggevonden bij het verwijderen van een witgepleisterd deel van een woning op

de hoek van de Minstraat en de Abstederdijk. De reclames waren hoogstwaarschijnlijk van één van de drogisten

met deze speciale stoeptegels de geschiedenis van de wijk letterlijk op straat te leggen. In totaal worden er ruim
twintig tegels gelegd en als het bevalt komen er zeker tweehonderd tegels bij.

die vroeger in het pand zaten. Het is aan de eigenaar of de reclames mogen blijven zitten.

		• Het verbreden van de A27 valt 265 miljoen euro duurder uit laat minister Cora van Nieuwenhuizen van

Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27 bij

		 • Het Stiltecentrum in Hoog Catharijne is weer open.

17-11 • Minister zet verbreding A27 en A12 door, Vrienden van Amelisweerd gaat dit aanvechten. Minister Cora van
Amelisweerd en de A12 getekend.

		 • De jarenlange restauratie van de Domkerk in Utrecht is bijna afgerond. Bouwvakkers halen de laatste steigers
uit de kerk.

		 • Er zijn dit jaar in de gemeente Utrecht 543 essen gesnoeid en er zullen er nog eens 819 worden gekapt. Deze
bomen moeten worden aangepakt omdat ze zijn aangetast door de essentaksterfte.

		 • De voedselbanken in Ondiep en Leidsche Rijn hebben een geschikte locatie gevonden voor hun werkzaamhe-

den. Dat betekent dat alle Utrechtse voedselbanken na jaren van onzekerheid nu duidelijkheid hebben over
hun huisvesting.

		 • Met de foto ‘Het klaarmaken van het Mundari koeienkamp’ wint Johan Gerrits uit Utrecht dit jaar de National
Geographic Fotowedstrijd.

18-11 • Utrecht is weer een nieuwe muurschildering van JanIsDeMan rijker. Aan de Graafschap in Lunetten is sinds deze
week een grote woordzoeker te vinden. Ook bij dit kunstwerk van Jan Heinsbroek is weer de hele buurt
betrokken.

19-11 • De vijver rond het kantoor van Rijkswaterstaat in Westraven blijkt lekt. Dat is de reden dat de betonnen bak al
tien jaar droog staat. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben jaren volgehouden dat problemen

met algengroei in het water de oorzaak was van het droogstaan maar nu blijkt dat het Rijk al die tijd een ernstig
gebrek heeft verzwegen. De schade bedraagt 1,7 miljoen euro

		• Het bestaande medicijn Tocilizumab blijkt effectief bij de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten
melden onderzoekers van het UMC op basis van een internationale studie waarbij zij nauw betrokken zijn.

		• Vanaf vandaag kan het weer: cultuur opsnuiven en plezier hebben in dierentuinen of pretparken. Mensen

mogen weer naar theaters, musea, bioscopen en concertzalen. Ook dierentuinen, pretparken, zwembaden,
casino’s gaan weer open. Boeken uitzoeken in de bibliotheek wordt weer mogelijk en ook de sekswerkers
mogen weer aan de slag. Premier Rutte bevestigde dat gisteren tijdens zijn persconferentie.

21-11 • Er hangen knuffels door de hele stad als stil protest tegen kindermisbruik.

Infrastructuur weten aan de Tweede Kamer.

1-12 • NS en ProRail zijn op Utrecht Centraal begonnen met het installeren van een langverwacht informatiescherm.
Het digitale vertrektijdenbord wordt 16 bij 2,25 meter en komt boven de winkels van Nespresso en Sissy Boy.

		• Portemonnee, telefoon, sleutels én... mondkapje: dat is nu het ritueel voor iedereen die de deur uitgaat. Het

mondkapje is vanaf vandaag namelijk verplicht in alle openbare ruimtes zoals treinstations, musea, winkels,
bibliotheken, bushokjes en tramhaltes.

		• De nieuwe fietstunnel bij de Nelson Mandelabrug en bij de Kanaalweg gaat om 9.00 uur open. Ook de
Kanaalweg is dan weer toegankelijk voor fietsers.

5-12 • DOMunder gaat weer open. In de tussentijd is gewerkt aan onder andere een ‘spectaculaire aanpassing in de
opgraving’ in het museum onder het Domplein.

		• In het depot van het Universiteitsmuseum staarden zo’n negen witte Indonesische hoofden vanmiddag de
toeschouwer aan vanuit kartonnen dozen. En de komende tijd staart het Utrechtse museum terug. Het gaat

namelijk de Niasmaskers, gipsen afgietsels van gezichten van inwoners van het Indonesische eiland Nias, onder

de loep nemen om te beslissen wat er mee moet gebeuren. Directeur Paul Voogt: “Dit is wel het meest controversiële erfgoed dat we hebben in relatie tot de koloniën”.

		• De gemeente Utrecht publiceert een online enquête waarin bewoners hun ideeën of wensen kunnen geven
over de plannen van het nieuwe Jaarbeurspleingebouw.

9-12 • Er komt een museumhotel in het voormalig Altrecht-pand aan de Lange Nieuwstraat, de naastgelegen binnentuin wordt gebruikt voor de uitbreiding van het Nijntje museum. Het college van burgemeester en wethouders

heeft deze plannen vastgesteld. Dankzij de plannen krijgt het monumentale gebouw een duurzame herbe-

stemming en ontstaat er een nieuw hofje aan de binnenzijde van de Lange Nieuwstraat. Door de uitbreiding
kan het museum voortaan ook meer bezoekers ontvangen.

10-12 • De gemeenteraad stemt vanmorgen in met plannen voor een gezondere lucht in Utrecht. De plannen moeten

ervoor zorgen dat de lucht in de stad sneller voldoet aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Strengere milieuzone, snorfiets naar rijbaan, houtkachels tegengaan.

		• Een gloednieuwe boulderhal wordt geopend aan de Vrieslantlaan. Volgens eigenaar Floriaan Drewes moet

11-12 • Het is niet goed mogelijk om de effecten van de verbreding van de A27 voor het waterbeheer in te schatten. Dat

23-11 • Stedin, drie woningcorporaties en de gemeente Utrecht willen dat het Rijk hen versneld gaat helpen met het

het berekenen van de grondwaterstand in het gebied rond de betonbak waarin de snelweg bij de Amelisweerd

Boulderhal Zuidhaven uiteindelijk één van de grootste van Nederland worden.
snel aardgasvrij maken van Overvecht-Noord.

		 • Het Berlijnplein krijgt een nieuw kunstwerk. Op het dak van de nieuwe parkeergarage is een drie meter hoog
beeld van een snip geplaatst. De vogel verwijst naar het polderlandschap dat het gebied ooit kenmerkte.

24-11 • De 37 bomen die bij het nieuwe deel van de singel in Utrecht komen worden de aankomende dagen geplant. Er
komen onder andere kurkbomen, zwarte dennen, valse christusdoornen en verschillende prunussoorten.

25-11 • Een Veenendaler schrijft een boek over Fred Kaps uit Kanaleneiland: “Hij is de Johan Cruijff van de
goochelkunst”.

		 • Het Stadhuis staat vanaf vanavond 16 dagen in oranje schijnwerpers. Dit gebeurt om aandacht te vragen voor
geweld tegen vrouwen. Ook veel andere prominente gebouwen in Nederland kleuren oranje.

26-11 • Burgemeester en wethouders van Utrecht moeten het verzet tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd

zegt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het model van Rijkswaterstaat is “niet adequaat” voor
moet komen te liggen.

		 • Burgemeester Den Oudsten heeft vrijdag in een lovende brief, met enkele adviezen, afscheid genomen van de

gemeenteraad. Hij kijkt in de brief terug op zijn tijd in Utrecht en op de stad waarvan hij een half jaar waarnemend burgemeester was. Volgende week neemt Sharon Dijksma het stokje van hem over.

		 • De eerste steen van de Dom werd in 1321 gelegd. Nu bijna 700 jaar geleden. Nu we aan het restaureren zijn, is
het mooi dat dit verhaal in platen op de bouwschutting is aangebracht. De restauratie van de toren duurt naar
verwachting tot 2023.

12-12 • In de nacht van zaterdag op zondag ziet een getuige dat een man de ULU-moskee in de wijk Lombok aan het

bekladden is. Hij belt de politie waarop de verdachte wordt ingerekend. Onderzocht wordt of hij ook verantwoordelijk is voor de hakenkruizen op twee synagogen elders in de stad.

actief steunen staat in een motie die vandaag wordt ingediend door gemeenteraadsleden van wie de zeven

		 • Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Om dat te vieren wilde

27-11 • Geparkeerde auto’s en uitstallingen zoals kledingrekken en reclameborden: de gemeente Utrecht gaat probe-

moment niet verantwoord. Daarom komen de fietsende klimaatactivisten bij elkaar aan de rand van de

fracties samen een raadsmeerderheid vormen.

ren ze langzaamaan uit het straatbeeld van de Twijnstraat te krijgen. Het uitstallingsverbod gold eigenlijk altijd

Stichting Cycling 4 Climate met een groep mensen naar Parijs fietsen. Maar door het coronavirus is dat op dit
Parijsboulevard in Leidsche Rijn.

al binnen de singels maar nu gaat de gemeente hier strenger op handhaven. Reden daarvoor is dat de ander-

14-12 • Vanavond zorgt een autobrand aan de Hanoidreef voor overlast in Overvecht. Vier auto’s raken total loss en

		• In Zuilen worden stoeptegels gelegd met QR-codes erop. Wie de code met zijn telefoon scant, komt op een

		• In verband met de coronamaatregelen roept de gemeente Utrecht op om niet naar centrum te komen:

halve meter afstand nu niet altijd nageleefd kan worden.

pagina terecht met informatie over die specifieke locatie. Het Museum van Zuilen is initiatiefnemer en probeert
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omwonenden moeten hun huizen uit voorzorg verlaten. Volgens getuigen is een vuurwerkbom de oorzaak.
“Begrijpelijk misschien, maar niet gewenst”.
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15-12 • Bibliotheek Utrecht krijgt een nieuwe directeur. Deirdre Carasso, op dit moment nog directeur van het

Stedelijk Museum van Schiedam, neemt het stokje over van Ton van Vlimmeren. Van Vlimmeren gaat eind
dit jaar met pensioen en moet daarom afscheid nemen van de bibliotheek waar hij in totaal zo’n twintig
jaar in dienst is geweest.

		 • Volgens de nieuwste bevolkingsprognose passeert Utrecht de grens van 400.000 inwoners in 2027. Dit is
twee jaar later dan in de vorige prognose werd voorspeld.

16-12 • Sharon Dijksma wordt officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester, tijdens een speciaal georganiseerde
bijeenkomst in TivoliVredenburg. Dat was ook de locatie waar Jan van Zanen in juni afscheid nam van de
stad. Bij haar beëdigingsspeech in de gemeenteraad heeft burgemeester Sharon Dijksma gezegd dat

Utrecht een unieke plek in Nederland inneemt. Ze benadrukt dat Utrecht de kleinste is van de vier grote

steden. “Maar zeker zoveel zijn we de grootste van alle kleinen! Een unieke positie.” Dijksma was tot vandaag wethouder in Amsterdam.

		 • Utrecht telt 357.719 inwoners, een bevolkingsgroei van van 7,0 %, volgens de Gegevens Basisregistratie Personen.
			jaar

bevolking

groei

			2014

328.276

9,50 %

			2013
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020

322.000
334.293
338.986
343.134
347.574
352.941
357.719

9,20 %
8,80 %
8,90 %
8,50 %
7,90 %
7,30 %
7,00 %

		 • De gemeente Utrecht verwacht dat het herstel van het wervenstelsel in de binnenstad zal leiden tot een
langjarige aanpak met een grote financiële impact. Hoe hoog de kosten werkelijk zullen zijn is nu nog niet

exact vast te stellen schrijft het college aan de raadsleden. De drie projecten voor herstel van de wal- en
kluismuren aan de Oudegracht - degene die in mei 2019 niet zijn stilgelegd - zijn binnen de afgesproken

tijd en het afgesproken budget uitgevoerd. Maar het volledige werk gaat nog jaren duren, laat de gemeente
voorzichtig weten.

		 • De gemeente Utrecht betuigt “diepe spijt” over de manier waarop zij omging met belasting en juridische

vraagstukken voor terugkerende Joodse inwoners na de oorlog. Dat laat de gemeente weten na onderzoek
dat werd uitgevoerd op verzoek van de Utrechtse PvdA-fractie en twee Joodse gemeenschappen uit
Utrecht.

17-12 • De verbreding van de A27 bij Utrecht, waar veel om te doen is, wordt niet uitgesteld. Een motie van linkse
oppositiepartijen in de Tweede Kamer om het besluit uit te stellen is verworpen.

		 • De Tweede Kamer eist dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de Utrechtse polders Rijnenburg
en Reyerscop toch aanwijst als locatie waar op korte termijn woningen moeten worden gebouwd. Een

motie van CDA en VVD, die dat van de minister verlangt, om Utrecht te dwingen zo snel mogelijk te beginnen met woningbouw in de polder, en niet pas na 2035.haalt een meerderheid.

		 • Sharon Dijksma begint vandaag aan haar eerste werkdag als burgemeester van Utrecht. Op het programma
staat onder meer een raadsvergadering. De burgemeester zegt daar dat ze minstens zes jaar burgemeester
van de stad wil blijven. Over de periode daarna spreekt ze zich niet uit.

18-12 • De gemeente Utrecht gaat een deel van de kademuur tussen de David van Mollembrug en de Rode Brug
vervangen. De kademuur bleek na onderzoek niet genoeg bestand tegen de belasting van zware voertuigen. De muur voldoet dus niet meer aan de actuele veiligheidsregels. Zware voertuigen, met een gewicht

van 20 ton of meer, worden per direct verboden op dit deel van de kade. Personenauto’s en kleine vrachtauto’s mogen er nog wel rijden, net als vuilniswagens en de voertuigen van nood- en hulpdiensten.

19-12 • Tientallen vogelspotters overspoelen Hoograven. Oorzaak was de aanwezigheid van een zwartkeellijster. De
vogel komt sporadisch voor in Nederland.

20-12 • Er is tijdelijk geen lapjesmarkt in Utrecht vanwege corona, de bloemenmarkt mag wel doorgaan.

21-12 • Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag openen volgende week locaties waar mensen hun vuurwerk
kunnen inleveren zonder dat ze daarvoor een boete krijgen.

		 • De Jaarbeurs heeft als eerste in Nederland het keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen van keuringsinstituut Kiwa gekregen. Met het keurmerk kan het evenementenbedrijf aantonen dat beurzen, congressen en
andere bijeenkomsten volgens de geldende veiligheidsnormen kunnen plaatsvinden.

30-12 • Hugo van den Hurk lanceert een nieuwe fotozoektocht en laat zo Utrechters vanaf de Dom door het centrum wandelen aan de hand van een digitale fotocollectie. Iedereen met een mobiel kan zo door de
geschiedenis van de stad wandelen.

31-12 • Jaarwisseling: De Neude, de werven... normaal gesproken bruist de binnenstad aan alle kanten. Vanavond

niet. De plekken waar het normaal gesproken een gezellige drukte is zijn vanavond leeg. Door corona zijn
grote feesten en samenkomsten uit den boze en er geldt een vuurwerkverbod.
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