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Datum		Gebeurtenis
1-1

• Vanaf vandaag kunnen de jaarlijkse gemeentelijke lasten per automatische incasso worden betaald. Daarmee kunnen
de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing in maandelijkse termijnen worden voldaan zonder er omkijken naar te
hebben.

3-1

• De Utrechtse muzikant Tjerk Ridder is vanmiddag liftend met zijn caravan en zonder auto vertrokken uit Utrecht voor
een reis langs de drie Europese steden die 2010 Europese Culturele Hoofdstad zijn. Tjerk Ridder lift onder het motto
‘Trekhaak gezocht’ door Europa. Burgemeester Wolfsen gaf hem zijn eerste lift.

4-1

• Hiphop-artiest Colin Benders lanceert het nieuwe
logo voor Utrecht-promotie tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente Utrecht in de
Stadsschouwburg.

5-1

• Nanette Ris wordt de nieuwe directeur van
Muziekcentrum Vredenburg. Zij volgt interim-

4 januari

directeur Atze Sytsma op.
		

• Het Domplein krijgt een aanwijzing als archeologisch monument. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk wil de overblijfselen van het verleden
van het Domplein wettelijk beschermen.

6-1

• In de grafkelder van Hijmen Bart van Zijll van den Ham uit 1850 in Vleuten drijft een skelet te veel rond. Bij restauratie
staat een laag water in de kelder waarin delen van kisten en menselijke botten drijven. Na het schoonmaken blijkt dat
er vier personen in de kelder zijn bijgezet, terwijl er maar drie gedenkplaten zijn gevonden

7-1

• Het Poppodium EKKO begint een eigen TV-zender ‘EKKO TV’.

8-1

• Henk Brinkhuis en Peter Bijl van de Universiteit Utrecht vertrekken vrijdag met een internationaal onderzoeksschip van
Nieuw-Zeeland naar het Antarctische kustgebied. Daar willen de paleoklimaatonderzoekers door middel van boringen
in de oceaanbodem meer te weten komen over de geschiedenis van de ijskap van de Zuidpool.

		

• Vandaag kan voor het eerst dit jaar op de Singel geschaatst worden.

10-1

• De heer N. Steenbrink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wolfsen reikte de versierselen uit

11-1

• Marka Spit, wethouder Internationale Zaken, opent de reizende tentoonstelling de Wereld Express op de Neude. De

voor zijn jarenlange inzet voor de Utrechtse vereniging Houdt Moedig Stand (handbal, voetbal en tennis) in Overvecht.
Wereld Express is een initiatief van COS Utrecht (COS = het regionale centrum voor internationale samenwerking in de
provincie Utrecht).
		

• Er is begonnen met de aanleg van het Wielrevelt, het gebied tussen Vleuten en Kasteel de Haar in Haarzuilens.

12-1

• De Meernse vrijwilliger mevrouw C.W.T.I. Ottink-Nijland (75) ontvangt van burgemeester Wolfsen de versierselen opgespeld die horen bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij verricht sinds lange tijd diverse taken
binnen het vrijwilligerswerk.

		

• Het Van Unnik-gebouw, het hoogste gebouw in De Uithof, moet over vier jaar leeg staan. De universiteitsraad wordt

14-1

• Gemeente Utrecht ‘klimaatkampioen’. Deze gemeente is één van de vijf best scorende gemeenten van de provincie

15-1

• Vanaf vandaag heeft Utrecht een elektrische bierboot. Het is het eerste elektrisch aangedreven vrachtschip van

		

• Marjolijn Engelhart is onderscheiden door het Carnegie Heldenfonds omdat ze op 1 juli 2009 een man van de verdrin-

16-1

• De Utrechtse Kyteman is de winnaar van de Popprijs 2009, de belangrijkste prijs in de Nederlandse popmuziek. Colin

		

• Wethouder Floris de Gelder brengt een toast uit op schrijver en dichter Willem Barnard ter gelegenheid van de onthulling

deze week op de hoogte gesteld door het college van bestuur. Of het gebouw gesloopt wordt is nog niet duidelijk.
Utrecht op de Klimaatmeetlat. Deze meetlat besteed aandacht aan de klimaatambities.
Nederland en de tweede bierboot in Utrecht.
kingsdood heeft gered.
Benders (22) nam de prijs in ontvangst tijdens de slotavond van festival Noorderslag in Groningen.
van een straattegel in Utrecht-Oost. Deze herinnert aan schrijver en dichter Willem Barnard (Guillaume van der Graft).
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17-1

• Het Museum Catharijneconvent begeeft zich op het gladde pad van lust en seks. Met de tentoonstelling LINGAM presenteert

het

museum

vanaf

vandaag

hedendaagse

interpretaties

van

een

eeuwenoud

oosters

vruchtbaarheidssymbool.
20-1

• De weegmatten die de gemeente Utrecht heeft aangelegd om de wieldruk van verkeer op de grachten te controleren
zijn al zeven jaar niet meer in werking. De matten horen een signaal door te geven als er te zwaar verkeer op de gracht
rijdt. De werfkelders verdragen geen zwaar verkeer.

		

• Voor het realiseren van de Vredenburgknoop heeft de gemeente een aannemingsovereenkomst getekend met bouwer

		

• Papendorpsepad krijgt ledverlichting. De verlichting aan het Papendorpsepad gaat pas voluit branden als er fietsers

22-1

• De Utrechtse kunstschilder Dolf Zwerver overlijdt. Dolf Zwerver geboren in 1932 in Nijehaske, Friesland, heeft zijn jeugd

Heijmans. Met de aanleg van onder andere een tunnel is 22 miljoen euro gemoeid.
aankomen. De energie wordt opgewekt door twee speciaal geplaatste windmolens.
en het grootste deel van zijn verdere leven in Utrecht doorgebracht, waar hij tot op de dag van vandaag woonde en
werkte. Van reclameschilder werd hij matroos, timmerman, magazijnbediende en glazenwasser, om eind jaren vijftig, de
kwast te hervatten. Hij is bekend van zijn dromerige en bespiegelende schilderijen.
		

• De onderdoorgang van het jaagpad langs de Kromme Rijn onder de brug bij de Waterlinieweg is vanaf nu ook toegankelijk voor rolstoelers of mensen met kinderwagen. De traptreden, die daar lagen sinds de aanleg van het
Waterlinieviaduct in 1955, zijn vervangen door een hellingbaan.

		

• Tijdens een persconferentie op het stadhuis is het toegelicht. De plannen voor de 262 meter hoge Belle van Zuylen in het

25-1

• Koningin Beatrix wordt ontvangen door de Utrechtse commissaris van de koningin Robbertsen en burgemeester

nieuwe centrumgebied van Leidsche Rijn zijn van de baan.
Wolfsen. Zij bezoekt in het Academiegebouw de bijeenkomst ‘In Vrijheid Verbonden’. Deze bijeenkomst vond voor de
vijfde keer plaats en handelde over de wortels van respect in de verschillende religies en levensbeschouwingen.
		

• Maria Hendriks is overleden. Zij werd in de jaren ‘80 bekend vanwege de zwart-witfeesten, die ze organiseerde voor
goede doelen. Ook zamelde ze geld in voor projecten in Zuid-Afrika en de Oekraïne. De laatste jaren organiseerde ze op
de werf bij haar woning aan de Oudegracht kerst-inns voor de daklozen.

27-1

• Burgemeester Wolfsen onthult aan de Moerbeistraat een kunstmuur. Aan de muur hangen twaalf panelen met kunst-

28-1

• Het afscheid van Dolf Zwerver in Geertekerk is indrukwekkend, er waren bijna 400 belangstellenden.

29-1

• Wethouder Harm Janssen opent de multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen. Het complex is ontworpen

werken, die gemaakt zijn door ruim zestig kinderen uit Ondiep.

door AGS Architecten & Planners, in samenwerking met interieurontwerpbureau Ruud-Jan Kokke. Het gebouw is een
accommodatie voor sport, onderwijs en wijkcentrum.
31-1

• FC Utrecht neemt een blindentribune in gebruik. Blinde supporters kunnen voor het eerst het verloop van de wedstrijd
via een FM-ontvanger volgen.

1-2

• Plastic-inzameling gaat van start. Er zijn containers geplaatst waarin snoepzakken, boterkuipjes, shampooflessen en

5-2

• De verbouwing van station Utrecht Centraal tot openbaarvervoerterminal is definitief begonnen met de sloop van de

ander plastic afval gestort kan worden.
perronkap van de sporen 5 en 7. Er komt een glazen overkapping, die energie gaat opwekken voor de roltrappen en de
verlichting.
		

• De dief kwam na ruim 23 jaar het gestolen borstbeeld van de componist Verdi bij het Muziekcentrum Vredenburg terugbrengen. Pieter de Monchy, de kunstenaar, werd na de diefstal gevraagd een replica te maken. Die werd ook gestolen en
vervangen door weer een nieuw exemplaar.

11-2

• Het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement heeft een cheque van 450.000 euro ontvangen van de BankGiro
Loterij. Met het geld gaat het een muziekpodium realiseren.
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12-2

• Verkeerswethouder De Bondt presenteert ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe parkeerplaatsen in
Amelisweerd een daar opgegraven Romeinse wielband. Het is voor het eerst dat een dergelijke band in Nederland is
gevonden. De bijna 2000 jaar oude wielband werd gebruikt om de levensduur van houten karrenwielen te verlengen.

		

• Op veel plekken in de stad zijn grote borden neergezet in het kader van de nieuwe Utrecht-promotie campagne.

13-2

• De skatebaan in het Griftpark is nu volledig gerenoveerd met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

15-2

• Vanaf vandaag is de onderdoorgang van de Dom
zes weken afgesloten. De uit 1929 daterende
kloostermoppenvloer van de Michaëlskapel moet
worden vervangen. Er komt ook nieuwe vloerverwarming. Door het hijsluik in het midden wordt
het bouwmateriaal opgetakeld en het puin
afgevoerd.

		

• De twee wachtruimtes op spoor 14/15 van Utrecht
Centraal zijn voorzien van bijzonder kleurrijke
tekeningen die gedurende twee jaar blijven
hangen. De tekeningen zijn gemaakt door ver-

15 februari

standelijk gehandicapte cliënten van Abrona.
		 • Wethouder Monumenten Harm Janssen biedt

het eerste exemplaar van het boek ‘Fabrieken!’ van Marijke van den Heuvel aan president-directeur Bert Klerk van
ProRail aan. Het boek geeft een overzicht van het Utrechtse industriële erfgoed uit de periode 1850-1975.
17-2

• De bedrijven Monobanda, Movares en CrowdAboutNow zijn de winnaars van de stimuleringsprijs voor de Utrechtse
Economie. Zij ontvingen van burgemeester Wolfsen en juryvoorzitter Trude Maas De Gouden Impuls. Zij konden prijzen
winnen tot een geldbedrag van 150.000 euro om hun plan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De Gouden Impuls
is onderdeel van het Fonds Stimulering Lokale Economie, waarmee de gemeente voor een bedrag van tien miljoen euro
de Utrechtse economie een impuls wil geven.

18-2

• De bouw van het Muziekpaleis nu echt begonnen met een feestje van € 100.000,-. De feestelijkheden rond het ‘slaan

19-2

• De eerste wijk van Leidsche Rijn, Langerak, nadert na 11 jaar zijn voltooiing. Op het terrein van de voormalige manege

van de eerste damwand’ door wethouder Harm Janssen vonden plaats op het plein van het Vredenburg.
Maria Hoeve werd door de 13-jarige Daan Doelman de laatste paal geschroefd voor het een na laatste bouwproject van
de wijk.
26-2

• Naar aanleiding van een initiatief van de ambtelijke werkgroep Directe Voorzieningen krijgt het Oude Houtensepad een
informatiebord over zijn geschiedenis. Wethouder Marka Spit plaatst het bord aan het begin van het pad aan de
Gansstraat. Het Houtensepad was in de negentiende eeuw een belangrijke weg naar Houten en Schalkwijk.

		

• Wethouder Floris de Gelder opent de uitbreiding van het Volksbuurtmuseum Wijk C met een extra expositieruimte.

1-3

• Op particulier initiatief start de campagne I♥YOUTRECHT om stad en regio internationaal meer op de kaart te zetten. De

		

• Bouwwethouder Harrie Bosch kon nog net voor de verkiezingen een laatste ‘eerste’ paal slaan in ‘zijn’ stadsdeel Leidsche

		

• Bij het lijsttrekkersdebat in Tivoli, in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, moeten alle bezoekers aan

campagne is geïnitieerd door het internationale advieskantoor Expatax B.V. uit Utrecht.
Rijn.
dit debat zich laten fouilleren. De Anti Fascistische Aktie (AFA) had vooraf aangekondigd een stevig geluid tegen
extreem rechts te laten horen.
2-3

• Vanmiddag is een grote brand uitgebroken in een loods van een botenbouwer aan de Nedereindseweg. Vanuit de wijde
omgeving is de enorme rookontwikkeling te zien. De brandweer heeft het vuur na ruim een uur onder controle. De loods
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is vrijwel volledig uitgebrand.
5-3

• Voortaan worden de nieuwe bewoners van het Zwanenvechtplein en omgeving door Mitros gescreend op hun gedrag.

7-3

• Bij het Iraaks stembureau in het complex van Defensie aan de Kanaalweg stonden vele honderden Irakezen in de rij om

In Geuzenwijk gebeurt dat overigens al. B & W heeft Mitros gemachtigd om de screening uit te voeren.
een stem uit te brengen voor de parlementsverkiezingen in hun vaderland. In totaal worden zo’n 16.000 Iraakse kiezers
uit Nederland, België en de aangrenzende delen van Duitsland en Frankrijk verwacht.
11-3

• Vanmiddag wordt de nieuwe Utrechtse gemeenteraad geïnstalleerd. Ingmar Heytze heeft speciaal voor deze installatie
een ambtsgedicht geschreven: ‘Utrecht, stad van licht en steen. De wereld raast op stalen sporen, Door uw hoofd van
grijs beton. Uw jaren slapen ondergronds En lopen uit tot groene varens In geheime binnentuinen. Vandaag is onze raad
bijeen. Voor nu ligt u in onze handen, Als een onvervangbaar instrument, Gun ons de wijsheid van uw bewoners: laat
deze raad hun vragen horen. En hun ware spreekbuis zijn. Hoogste toren, draag de hemel. Bruggen, breng ons tot elkaar.
Lantaarns, verlicht onze gedachten. Aarde, bewaar wat is geweest. Water, stroom langs onze werven. Rede, stroom door
onze geest. Traiectum, Domstad, Utereg, Utca. Albiobiola - blijf ons omhelzen. Met warm-stenen-armen.’

14-3

• De Catharijnebak, het laatste restant van het ‘Plan Feuchtinger’, is definitief afgesloten.

15-3

• Erfgoedvereniging Heemschut publiceert een lijst waarop de tien meest bedreigde monumentale plekken in Nederland

17-3

• Slopers zetten de snijbrander in de Gildentraverse, de vroegere verbinding tussen Hoog Catharijne en Muziekcentrum

		

• Ondanks protesten van buurtbewoners zijn de vier populieren bij het Vliegeniersmonument in het Van Maasdijk

		

• Bewoners van de ABC-straat stappen naar de rechter om de ‘sloopterreur’ in hun straat. Zij verwijten de gemeente niet

staan vermeld. De met sloop bedreigde Van Sijpesteijnkade in Utrecht staat hoog op deze lijst.
Vredenburg. Daarmee wordt het laatste deel van de Hoog Catharijne-traverse verwijderd.
plantsoen omgezaagd.
handhavend op te treden tegen de trillingsoverschrijdingen bij de sloop van het voormalig Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Centrum Maliebaan laat er een kliniek voor verslavingszorg bouwen.
18-3

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begint met het uitbaggeren van de Oudegracht. Uit het deel tussen het

19-3

• Hij doet ‘t! De fontein op de rotonde Plein van Berlage in Zuilen is water gaan spuiten.

		

• Burgemeester Wolfsen onthult de grafsteen van

Ledig Erf en de Geertebrug wordt in twee weken tijd 3000 kuub vervuilde bagger op geslurpt.

Dirkje Kuik, op de begraafplaats Soestbergen. De
steen is gemaakt door de gevelsteenhouwer Koos
Boomstra.
		

• Een burger, die zich ergert aan de rotzooi in de
stationshal van Utrecht CS die ontstaan was tijdens de actie van de schoonmakers, begint die uit
zichzelf op te ruimen. Dat kan natuurlijk niet, hij is
dan ook door de politie afgevoerd.

		 • Vanmorgen stort een oude woonark aan de
Utrechtse Kanaalweg als een kaartenhuis in
elkaar. De eigenaren waren de woonboot aan het
demonteren en er is waarschijnlijk een balkje te
veel weggehaald.
23-3

19 maart

• De eerste paal voor de nieuwbouw van De Pels,
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, wordt

geslagen door onderwijswethouder Rinda den Besten. Het gebouw aan de Kranenburgerweg wordt in 2011 opgeleverd.
24-3

• Er is een beloning uitgeloofd voor het terugbezorgen van de Domkoker, de cilinder van de KLM die ‘De Driftkikkers’ in
2000 uit de Domtoren hadden gestolen. De Domkoker werd op 8 oktober 1959 ingemetseld in de Domtoren ter ere van
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het 40-jarig bestaan van de KLM.
29-3

• Het nieuwe politiebureau in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn gaat open.

		

• Docent hbo-rechten van de Hogeschool Utrecht, Veysel Tan is gekozen tot Docent van het Jaar 2010. Hij won de jury- en

30-3

• De ‘Leugenaarsbank’ in de Anton Geesinkstraat bij de Rode Brug wordt officieel geopend. Bij de hangouderen valt de

		

• Het oude onderkomen van de faculteit Educatie aan de Archimedeslaan wordt omgebouwd tot tijdelijke huisvesting

31-3

• Wouter van der Poel, vanaf eind 1999 projectdirecteur voor Leidsche Rijn, is benoemd tot interim sectordirecteur finan-

de publieksprijs.
nieuwe bank slecht. ‘Je kunt er niet lekker zitten, het tocht en als het regent wordt je er nat.’
voor studenten. De Stichting Tijdelijk Wonen vertimmert de bovenste verdieping tot 192 studentenkamers.
ciën en personeel.

1-4

• Kunstenaar Frank Halmans heeft de middeleeuwse kapel van het
Centraal Museum tot motel omgebouwd. De acht motelkamers zijn
thematisch ingericht.
• In de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren opent een bestralingscentrum voor huisdieren. Het is de eerste kliniek van Nederland,
waar het mogelijk is om kanker bij huisdieren te laten bestralen.

		

• Het brandweerspuithuisje (monument) aan de Schalkwijkstraat mag

4-4

• Voor de tweede keer wint de Keniaan William Kipchumba de Jaarbeurs

van de gemeente definitief worden omgebouwd tot woning.
Utrecht Marathon (tijd 2.11.59). Gerard Peek, de organisator van de
Jaarbeurs Utrecht Marathon, ontvangt de Sportpenning van de stad
Utrecht van sportwethouder Harm Janssen.
7-4

• Het project Trajectum Lumen gaat van start. Burgemeester Wolfsen

1 april

opent dit traject van lichtkunstwerken. Het doel van Trajectum Lumen
is om Utrecht nog meer op de kaart te zetten.
9-4

• Het in 1957 verplaatste herinneringskruis voor de gesneuvelde verzetsstrijders

Altena,

Been

en

Van

Maurik

is

weer

aan

de

Amsterdamsestraatweg geplaatst. De drie hadden wapens en munitie
bij zich toen ze door Engelse vliegtuigen werden beschoten. De
Engelsen dachten dat het Duitsers waren. Het kruis stond al die tijd op
de Maarssense begraafplaats. De Utrechtse burgemeester Wolfsen en
wethouder Verkroost van de gemeente Maarssen onthullen het verplaatste kruis.
14-4

• Koningin Beatrix brengt in het bijzijn van burgemeester Wolfsen en
commissaris van de koningin Robbertsen haar eigen trein naar
Spoorwegmuseum. Ze opent daarmee de tentoonstelling van dertien

9 april

koninklijke salonrijtuigen van koningen, tsaren en keizers die samen de
expositie ‘Royal Class, vorstelijk reizen’ vormen.
19-4

• Er wordt een begin gemaakt met de interne verbouwing van Hoog Catharijne. Het kantoorgebouw Singelborch aan de

20-4

• Koningin Beatrix bezoekt Utrecht in het kader van het project BinnenPlaats. Ze gaat op bezoek bij de GG&GD en twee

		

• Twee regels uit ‘gedicht voor op een bouwschutting’ van stadsdichter Ingmar Heytze prijken sinds vandaag op een gevel

Catharijnesingel, tussen de Mediamarkt en de Stationsstraat is als eerste aan de beurt.
locaties voor (verslaafde) dak- en thuislozen.

6

Oud • Utrecht

jaarboek 2011

Datum		Gebeurtenis
aan de Parkzichtlaan. Het zijn vier woorden: ‘Houd moed, heb lief’. Jacomien Nijhof nam het initiatief en kunstenaar
Leon Keer voerde het uit. Volgens de dichter: ‘Dat regelwerk kwam neer op een Kafkaëske procedure van bijna een jaar
waarin welstandscommissies, bewonersplatforms, wijkfunctionarissen, de plantsoendienst, slapende overlegorganen
en god weet wie nog meer hun paraaf moesten zetten voordat de steiger tegen de muur kon.’
		

• In plaats van in het najaar van 2008 te gaan rijden zijn nu pas de Weense trams gaan rijden zoals bedoeld.

22-4

• De 90-jarige Jet Berdenis van Berlekom is in Canada overleden. Samen met Truitje van Lier (overleden in 2002) ving zij

23-4

• Prinses Máxima bezoekt de start van de campagne van Burendag 2010 in de Utrechtse wijk Lombok. Het thema van dit

tussen 1941 en 1945 meer dan 150 joodse kinderen op in het kinderhuis Kindjeshaven aan de Prins Hendriklaan.
jaar is: een goed idee voor de buurt. De afnemende samenhang in de buurt was voor Douwe Egberts aanleiding om in
2006 Burendag te introduceren.
27-4

• Nora Hugenholtz is door het stadsbestuur benoemd tot directeur van projectbureau Leidsche Rijn.

		

• Naar aanleiding van 65 jaar bevrijding heeft Het Utrechts Archief veel Utrechtse oorlogsherinneringen op de website

28-4

• In Lunetten is de eerste uit kunststof vervaardigde brug geplaatst. Het is de bedoeling dat de brug tachtig jaar

29-4

• Ter gelegenheid van Koninginnedag wordt de Dom oranje verlicht en worden er 38 Utrechters koninklijk

30-4

• Aan de Oude Gracht ter hoogte van de Haverstraat is vanmiddag een boom spontaan omver gevallen. De vallende boom

geplaatst. Veel zwart-wit materiaal en kleurendia’s.
meegaat.
onderscheiden.
miste net twee kleine bootjes en een rondvaartboot kon net op tijd stoppen. Naar aanleiding van dit incident worden 49
kastanjebomen langs de Oude- en Nieuwegracht aan een trekproef onderworpen.
1-5

• Na negen jaar stopt Guus van den Hout als directeur van het museum Catharijneconvent om promotieonderzoek te

4-5

• Burgemeester Wolfsen onthult een plaquette bij het pand aan de Prins Hendriklaan waarin het kinderopvanghuis

doen naar de schilder Jacob de Wit (belangrijke 18de-eeuwse Nederlandse kunstschilder).
Kindjeshaven gevestigd was. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is Kindjeshaven opgericht door de Utrechtse
studentes Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom. Het was een dekmantel voor de opvang van 150 Joodse kinderen.
5-5
9-5

• Burgemeester Aleid Wolfsen reikt de zestiende Utrechtse Tolerantieprijs aan VoedselbankPLUS Rivierenwijk.
• De Giro d’Italia finisht in Utrecht, er zijn kwart miljoen toeschouwers in de stad.

12-5

• De Utrechtse hoogleraar in de Nederlandse letterkunde, Buelens, krijgt in Antwerpen de zestigste Arkprijs van het Vrije

15-5

• Abseilen van De Neudeflat is het hoogtepunt voor de viering van 100 jaar scouting in Nederland. Duizenden scouts zijn

23-5

• Zes docenten en negen studenten van de Faculteit Techniek van de Hogeschool Utrecht vertrekken naar China voor de

25-5

• De demissionaire ministers Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) brengen een

Woord uitgereikt. Hij krijgt de prijs voor zijn essay-cyclus over de verantwoordelijkheid van de media.
daarvoor in Utrecht.
World Expo. De faculteit verzorgt daar drie presentaties, onder andere over windenergie.
werkbezoek aan Kanaleneiland. Er is een begin gemaakt met de aanleg van het tweede Cruijff Court in de wijk in het
Marco Poloplantsoen.
26-5

• Organisaties binnen de stad Utrecht hebben drie prijzen ontvangen tijdens de uitreiking van de Nationale
Evenementenprijzen 2010 in Arnhem. De stad ontvangt de tweede prijs in de categorie Evenementenstad van het Jaar.
Het Nederlands Film Festival krijgt de GrandPrix uitgereikt en Stichting Storm wint de tweede prijs voor het beste Regioevenement Cultuur voor de avontuurlijke kunsttentoonstelling Kaap.

28-5

• Er is een groep vrijwilligers gevormd die het middenschip van de Domkerk wil herbouwen. Het is de bedoeling dat de

		

• De eerste van de twee in Strijkviertel gevonden vliegtuigbommen is tot ontploffing gebracht. De bommen van elk 250

eerste steen voor de herbouw in 2013 zal worden gelegd.
kilo komen uit het wrak van de in 1940 neergehaalde Duitse Junkers bommenwerper.
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31-5

• De Vrouwjuttenhof is de provinciale winnaar van het Klimaatstraatfeest. De bewoners hebben daarvoor allerlei activiteiten ondernomen om zo milieuvriendelijk mogelijk te leven.

2-6

• De AGGGhonderdAGGGenTAGGGtigste VerjoarDAGGG, 2 juni 1122
kreeg Utrecht stadsrechten van keizer Hendrik V, om dit te herdenken is
een plaquette aangebracht bij de achteringang van voormalig paleis
Lofen op de Vismarkt.

		

• Als sluitstuk van de herinrichting van Flora’s Hof wordt daar een

4-6

• Betonnen kano’s. Studenten van vijftien universiteiten en hogescholen

drinkfontein onthuld.
uit Nederland, Duitsland, Tsjechië, Polen en Zwitserland zijn in Utrecht
voor de 33e editie van de Betonkanorace. ’s Avonds is de vlootschouw.
5-6

• De Urker schedels, die al 130 jaar in het bezit zijn van het
Universiteitsmuseum, worden teruggegeven aan de Urker gemeen-

2 juni

schap. Voortaan worden in het Universiteitsmuseum gipsen afgietsels
van de schedels tentoongesteld.
7-6

• Prestigieuze Spinozapremie voor chemicus Piet Gros. Hij krijgt de prijs van 2,5 miljoen euro voor zijn baanbrekende

8-6

• Hanneke Bouwsema wordt de eerste directeur van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU). SCU is ontstaan uit een

9-6

• Koningin Beatrix opent de nieuwe Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.

onderzoek naar het complementsysteem, het oudste deel van het menselijk afweersysteem.
fusie tussen het Utrechts Uitburo en de Culturele Zondagen.
12-6

• Het eerste doek van een aantal historische geveldoeken is opgehangen aan de zijgevel van een flat aan de

15-6

• Burgemeester Wolfsen opent het Hostel Leidsche Maan in Leidsche Rijn. Een nieuw appartementencomplex dat plaats

18-6

• De 81-jarige Jacques Drabbe krijgt de Annie Brouwer-Korfprijs 2010 voor zijn grote bijdrage aan de strijd voor emancipa-

19-6

• Oud-burgemeester Annie Brouwer onthult haar eigen kunstwerk ‘A mon seul Désir’. De bank is het afscheidscadeau van

Scharlakendreef in Overvecht. De geveldoeken zijn een initiatief van de bewoners en blijven tien jaar hangen.
biedt aan 35 al dan niet verslaafde voormalige daklozen,
tie en acceptatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
de Utrechtse bewoners en ondernemers voor haar 9 jaar burgemeesterschap. Het kunstwerk staat in het Park
Leeuwesteyn in Leidsche Rijn.
21-6

• Deze week wordt de groenstrook bij de Muntsluis, een stukje grasland bij het sluizencomplex in het Merwedekanaal,

22-6

• Burgemeester Wolfsen slaat de eerste paal van het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. De nieuwbouw gaat de

24-6

• Met het uitdelen van krentenbollen en een toespraakje van de wethou-

voor recreatie opengesteld.
locaties Utrecht Overvecht en Oudenrijn vervangen.
der gaat het Rietveldjaar van start. De expositie Rietvelds Universum,
die op 20 oktober wordt geopend in het Centraal Museum is hiervan
het hoogtepunt.
		

• Het gedicht ‘De Veerman’ van Kees Wennekendonk wordt door de grafische school gebruikt voor een thema-avond grafisch ontwerp en typografie. Van de resultaten zijn 3 boeken in A3 formaat gemaakt waarvan
er één in het in het Grafisch Museum in Breda ligt.

		 • De eerste winkels gaan open in het nieuwe Boudierhof, het

24 juni

Winkelcentrum in Utrecht-Oost.
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25-6

• De historicus Maarten van Rossem opent de tentoonstelling ‘Maliebaan in beweging - 400 jaar groen en grandeur’ in

		

• Het College van B&W besluit dat de Neude een evenementenplein blijft, maar tussendoor mogen de horecazaken nu

26-6

• Vandaag en morgen is er karten in de parkeergarage aan het Jaarbeursplein. Dit kartweekend is de aftrap van de bouw-

		

• Aan de eerste Utregse Meidenloop doen 1500 vrouwen mee. Wethouder Rinda den Besten lost om 18.00 uur het start-

Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat.
definitief er hun terrassen uitzetten.
activiteiten op en rondom het Jaarbeursplein.
schot op het Domplein en loopt zelf ook de route van 5 kilometer. Een deel van het inschrijfgeld van de Meidenloop is
voor een goed doel.
		

• De rioolwaterzuivering tussen het Zandpad en de Brailledreef is het startpunt van de Dag van de Architectuur.

27-6

• Er is een flinke brand uitgebroken op de bovenste verdiepingen van de nog in aanbouw zijnde zuidelijke Rabotoren. De

28-6

• De gemeente begint met de voorbereidingen van de sloop van de Catharijnebak.

30-6

• Wethouder Rinda den Besten verricht de aftrap voor de bouw van een nieuwe Sporthal in Zuilen. De nieuwe hal ver-

brandweer moet na een explosie rond 4.15 uur de bluswerkzaamheden tijdelijk stilleggen.

vangt de huidige aan de Burgemeester Norbruislaan.

1-7

• De Schatkamer Domplein, de kelder onder het
Utrechts Centrum voor de Kunsten is nu voor het
publiek open. Het is het begin van een ondergronds stelsel dat bezoekers de geschiedenis van
het Domplein laat beleven.

		

• Het debatcentrum Tumult sluit. Het is niet langer
mogelijk om de bestaande organisatie overeind
te houden. Tumult wil met de universiteit, de
Utrechtse bibliotheken en de gemeente samenwerken om in de toekomst toch publieke debatten in Utrecht te blijven organiseren.

		 • Het stadsbestuur adviseert de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om het
Milan Viscontipark in de Meernse wijk Veldhuizen
de status van Rijksmonument te geven.
2-7

1 juli

• Een meer dan een eeuw oud reclamebord, van de
Koninklijke Nederlandsche Hemdenfabriek, dat

op het Wed boven een poortdeur hing, is overhandigd aan het Volksbuurtmuseum. Boven de poort is nu een replica
geplaatst.
9-7

• Vanavond wordt de Reclamezuil op het Jaarbeursplein geveld. De 13 ton wegende zuil wordt doormidden gesneden en

10-7

• Vanavond zorgt noodweer in midden Nederland voor veel overlast. Straten, viaducten en kelders komen blank te staan.

12-7

• Het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement gaat verder onder de naam: ‘Museum Speelklok’. De naam van het

op trailers afgevoerd.
Het treinverkeer kwam vrijwel geheel plat te liggen door stroomuitval en afgevallen boomtakken.
museum is ontstaan uit de succesvolle tentoonstelling ‘Van Speeldoos tot Pierement’ in 1956. Speeldoos werd in 1979
omgedoopt tot Speelklok om inhoudelijk beter recht te doen aan de collectie.
		

• Voormalig wethouder en huidig PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman wordt bestuurslid van de stichting FC4YOU. Dat
is de paraplu waaronder alle maatschappelijke activiteiten van FC Utrecht plaatsvinden.
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24-7

• Nieuw in Utrecht: om 14.00 uur begint het fierljeppen ofwel polsstokverspringen, de ‘Red Bull Fierste Ljepper’, in het
Merwedekanaal bij de Munt. Er wordt gesprongen met langere polsstokken, een hogere schans en water van 3 meter
diep.

25-7

• Oud-burgemeester Henk Vonhoff overlijdt na een kort ziekbed. Hij werd 79 jaar oud. De VVD’er was burgemeester van
Utrecht van 1974 tot en met 1980. Verder was hij onder meer Tweede Kamerlid, staatssecretaris, commissaris van de
Koningin in Groningen en bovenal een invloedrijk lid van zijn partij.

		

• ‘Het pratertje’, het beeld van kunstenaar Theo van de Vathorst aan de Oude Pijlsweerdstraat is schoongemaakt. Naar

26-7

• Na anderhalf jaar rijdt er weer dagelijks ieder uur een trein tussen Utrecht CS en het Spoorwegmuseum. De museum-

27-7

• Niet iedereen is blij met het warme weer. In de watergangen rond het Watertorenpark in Overvecht heerst botulisme. De

aanleiding van de oranjegekte was de kop oranje geschilderd.
trein trok sinds de heropening van het Spoorwegmuseum in 2005 jaarlijks gemiddeld 80.000 reizigers.
afgelopen dagen zijn twintig dode eenden uit het water gehaald. Bij De Stichtse Rijnlanden, rond Fort aan de Klop, ook in
Overvecht, en bij het Camminghaplantsoen en het Ridderhofplantsoen in Hoograven was ook al botulisme vastgesteld.
28-7

• Het Centraal Museum heeft een schilderij, ‘De foltering van Prometheus’, van Paulus Moreelse aangekocht. Paulus
Moreelse (1571 -1638) is samen met Abraham Bloemaert en Joachim Wtewael één van de voorlopers van de Utrechtse
Caravaggisten en Italianisanten.

		

• Waar is de Lichtreclame van Aurora-wasserij. Stichting studentenhuisvesting heeft de voormalige wasserij gekocht. De

30-7

• Voormalig burgemeester Mans Middelweerd van Vleuten-De Meern overlijdt op 89-jarige leeftijd. Middelweerd

vorige eigenaar heeft de lichtreclame meegenomen. De karakteristieke lichtreclame hing er al sinds de jaren ‘50 of ‘60.
(CDA) was tot zijn pensionering in 1985 de op een na laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente die op 1
januari 2001 opging in Utrecht.

3-8

• De eerste drie oplaadpunten voor elektrische auto’s in Utrecht bevinden zich sinds eind vorig jaar in vernieuwde parkeergarage Moreelsepark in Hoog Catharijne. Daar komen er nu twee bij. De oplaadzuilen bij de Jaarbeurs, zogenoemde
NRG-spot’s, zijn van Eneco.

4-8

• Ter aanvulling van de tentoonstelling ‘Royal Class, vorstelijk reizen’ in het Spoorwegmuseum, komt een extra koninklijk

6-8

• Het Domplein is nu officieel een nationaal archeologisch monument. Het is al decennia bekend dat in de bodem onder

rijtuig uit België aan. Het in 1939 gebouwde salonrijtuig van koning Leopold III komt per spoor naar Utrecht.
het Domplein belangrijke archeologische resten aanwezig zijn. In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw
hebben er grote onderzoeken plaatsgevonden, waarbij het Romeinse verleden van Utrecht is vastgesteld. De historische
gebouwen met ondergrondse resten hadden al de status van rijksmonument. Met de aanwijzing als archeologisch rijksmonument is het Domplein nu boven en onder de grond beschermd.
13-8

• Het beeld ‘Stier’ van de kunstenaar Fons Bemelmans in Park de Gagel in Overvecht is met sokkel en al omver getrokken.
Bronzen beelden worden regelmatig gestolen en, verwerkt tot schroot, aangeboden aan de oud-ijzerhandel, vanwege
de opbrengst van het materiaal.

16-8

• ‘Paleis Leeuwesteijn’, de poffertjestent, voorheen Victor Consael bekend van Vredenburg en de Neude, is vanaf nu zeven

21-8

• Na twee jaar werk opent burgemeester Wolfsen feestelijk de Beiaard in de Willibrordtoren van de Vleutense Torenplein

22-8

• Het boek ‘40 jaar FC Utrecht’ is vanmiddag in stadion Galgenwaard gepresenteerd. De oud-spelers Jean Paul de Jong, Leo

dagen in de week geopend bij de Paperdome en Het Gebouw in Parkwijk.
kerk. Het 53 klokken tellende carillon kwam er door bijdragen van sponsoren en de gemeente Utrecht.
van Veen en Joop van Maurik nemen het vijf kilo zware standaardwerk als eersten in ontvangst. Het jubileumboek
bestrijkt ‘40 jaar FC Utrecht’. De journalisten Martin Donker en Ton de Ruiter en enkele oud-collega’s van het voormalige
Utrechts Nieuwsblad) werkten er meer dan een jaar aan.
23-8

• Voor de tweede keer is er van een uitvoering van de Canto Ostinato vanaf de Domtoren. Stadsbeiaardier Arie Abbenes
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en de pianisten Jeroen en Sandra van Veen spelen de compositie van
Simeon ten Holt.
25-8

• De grote foto van de Monicakerk, een afbeelding uit 1955, wordt door
wijkwethouder Frits Lintmeijer en anderen onthuld. De foto, op de hoek
van de Herenweg en Oudenoord, herinnert aan de Monicakerk die daar
tegenover stond. De kerk werd in 1977 gesloopt.

27-8

• Anton Geesink overlijdt vanmiddag na een kort ziekbed. Geesink is 76
jaar oud geworden. Geesink wist in 1961 als eerste niet-Japanner de
wereldtitel te behalen in de klasse alle categorieën. In 1964 won Anton
Geesink ook tijdens de Olympische Spelen in Tokio goud in alle categorieën. Judo stond toen voor het eerst op het programma als demonstratiesport en tot ontzetting van het thuispubliek versloeg hij in de finale
hun favoriet Akio Kaminaga. Geesink heeft een recordaantal van 21
Europese judotitels, maar werd in 1957, 1958, en 1959 ook nog
Nederlands kampioen Grieks-Romeins worstelen. Hij werd tevens vier
keer verkozen tot Sportman van het jaar.

31-8

• Enkele honderden mensen zijn vanavond afscheid komen nemen van
de vrijdag overleden Anton Geesink. De ambassadeur van Japan heeft
een krans laten leggen bij het standbeeld van Anton Geesink in Wijk C.

25 augustus

Ook liggen er kransen van het NOC/NSF, Attractiepark Slagharen en
verder diverse boeketten bloemen van judoclubs en particulieren zoals de Utrechtse jazzmusicus Gijs Hendriks.
		

• Door de overvloedige neerslag van de afgelopen weken is in Leidsche Rijn toevallig een schip uit de vroege middeleeuwen (950 na Chr) opgedoken. Een sensationele vondst. Het schip lijkt zeer compleet en is goed bewaard gebleven: zelfs
de bewerkingssporen van de scheepsbouwers zijn nog zichtbaar.

1-9

• De bouw van de fly-over, over het 24 Oktoberplein, begint en gaat duren tot de zomer van 2012. De fly-over is bestemd

		

• Vanaf vandaag wordt de papklok iedere dag om 12.00 uur geluid. Volgens het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is dit

voor verkeer tussen de A2 (Hooggelegen) en het centrum en overbrugt onder andere de tramsporen.
een eeuwenoude traditie. De paplok in het torentje van het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat is uit 1471
en is de op één na oudste klok van Utrecht. De oudste hangt in de toren van de Pieterskerk.
9-9

• Vanavond is het vijf man tellende feestcollectief Boomklatsch in Club Monza verkozen tot ‘Nachtburgemeester’ van Utrecht.

10-9

• Open Monumentendag introduceert de ‘Klassendag’. Van de Paulus-, Koekoek- en Johan de Wittschool gaan 150 leerlin-

		

• Ruben Schalk, geschiedenisstudent aan de Universiteit Utrecht, vindt tijdens zijn scriptieonderzoek het oudste tot nu

gen op bezoek bij het St. Eloyen Gasthuis, Houtzaagmolen de Ster en de St.Willibrordkerk.
toe bekende aandeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het aandeel werd op 9 september 1606 uitgegeven door de VOC Enkhuizen.
11-9

• De jaarlijkse Open Monumentendag staat in het teken van de 19e eeuw.

12-9

• ‘De Oud-Utrechter’ een krant onder leiding van redacteur Ton van den Berg gaat officieel van start. De Oud-Utrechter
staat boordevol verhalen over het Utrecht in de jaren vijftig, zestig en zeventig. De krant verschijnt een keer in de veertien dagen.

14-9

• Prinses Maxima opent het nieuwe sociaal-culturele hart van Zuilen, het ‘Vorstelijk Complex’. Het Vorstelijk Complex is een

16-9

• Tijdens de opening van het vrijwilligersseizoen in de brandweerpost van De Meern is Edward Intres, brandweervrij-

samenvoeging van de prinses Christina- en prinses Beatrixschool tot één pand voor diverse sociaal-culturele activiteiten.
williger van de post Zuilen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wolfsen reikt de bijbeho-
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rende versierselen uit.
		

• De burgemeester van Madurodam, de 17-jarige Piebe Koster, onthult in Madurodam samen met burgemeester Wolfsen

17-9

• Drie van de 42 objecten die op de voorlopige Werelderfgoedlijst zijn geplaatst liggen in Utrecht. De Nieuwe Hollandse

een miniatuurversie van het Gouden Kalf.
Waterlinie, de Romeinse Limes die voor een deel
door de stad Utrecht loopt en de Utrechtse
werven.
18-9

• Op het Domplein wordt de klok voor het torentje
van het Academiegebouw gegoten. De bronzen
klok gaat zo’n 100 kilo wegen en krijgt een onderdoorsnede van 50 centimeter. Het 160 leden tellende Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO)
speelt Tchaikovsky’s ouverture 1812 met kanonschoten en al. De klok voor het Academiegebouw
wordt

op

Klokkenluiders

initiatief
Gilde

van

het

geschonken

Utrechts
aan

18 september

de

Universiteit Utrecht. Dit ter gelegenheid van het
375-jarig bestaan van de universiteit op 26 maart 2011. Dan zal de klok voor het eerst geluid worden.
22-9

• Daan Bakker wint de Filmprijs van de Stad Utrecht 2010 voor zijn filmdebuut, als regisseur van de film BUKOWSKI. De

		

• Toon, Luus en Mien Temming ontvangen postuum uit handen van Burgemeester Wolfsen de Yad Vashem. Yad Vashem-

prijs wordt door burgemeester Aleid Wolfsen overhandigd.
onderscheiding, ontvangt men voor hulp aan Joden in de Tweede Wereldoorlog. Een decorandus ontvangt een oorkonde
en in Jeruzalem wordt zijn of haar naam in een muur gebeiteld. In de Tweede Wereldoorlog boden Toon, Luus en Mien
Temming in Utrecht onderdak aan de joodse Bernard Snatager die daardoor de oorlog overleefde.
26-9

• Claudia de Breij ontvangt de Poelifinario 2010 voor haar cabaretprogramma Hete Vrede. Dit cabaretprogramma werd
gekozen als het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen. Poelifinario is een cabaretprijs die sinds
2003 jaarlijks wordt uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

27-9

• Aan de Rijnkade is een deel van kasteel Vredenburg ontdekt en blootgelegd. De gemeente gaat onderzoeken of het

		

• Vanmiddag zijn door Rifka Lodeizen en Martijn Lakemeier de Gouden Tegels onthuld op de Nederlandse Walk of Fame in

30-9

• Eindelijk is er een oplossing: de bomen bij het Vliegeniersmonument in Zuilen blijven staan totdat ze ‘op’ zijn en de

mogelijk is deze resten op te nemen in de nieuwbouw.
de Vinkenburgstraat.
muurtjes die te dicht bij de bomen worden vervangen door een tijdelijke houten constructie.

1-10

• De politie gaat vanaf vandaag, de dag waarop de wet ‘Kraken en Leegstand’ ingaat, direct optreden als een pand wordt
gekraakt.
• Oud-minister van VROM, Jacqueline Cramer, keert terug als hoogleraar in Utrecht.

6-10

• Winkelcentrum Vleuterweide wordt, jaren later dan gepland, geopend met toespraken van ondermeer Leidsche

		

• In boekhandel Selexyz wordt het boek ‘Mijn Plek Utrecht’ gepresenteerd. Meer dan twintig bekende Utrechters vertellen

8-10

• Stadion Galgenwaard ontvangt de Maak Plaats!-prijs van het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht.

11-10

• De eerste paal wordt geslagen voor een nieuw ziekenhuisgebouw bij het Diakonessenhuis. Het ‘Acuut Centrum’ krijgt

Rijnwethouder Harrie Bosch.
over hun speciale plek in Utrecht.
Galgenwaard ontvangt de prijs vanwege de goede toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
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een intensive care, medium care, spoedeisende hulp, een huisartsenpost en een dienstapotheek.
13-10

• De papieren, die bij een inbraak in de woning van de ombudsman verdwenen waren, zijn destijds in een sloot gedumpt.

15-10

• Tijdens een bijeenkomst over de realisatie van de Vikingrijn en andere ontwikkelingen in het Leidsche Rijn park presenteert

		

• Prinses Máxima opent in Museum Speelklok de tentoonstelling ‘SingSong, schatten uit de verboden stad’. De tentoon-

Een sportvisser vindt bij Lunetten de dossiers van de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer terug.
wethouder Harrie Bosch het boek van Annemiek Simons en Mark over de ontwikkeling en realisatie van het enorme park.
stelling is de kroon op het werk van een driejarige restauratiesamenwerking tussen het Palace Museum uit de Verboden
Stad (Beijing) en Museum Speelklok.
18-10

• De brandweer is vanmiddag twee keer uitgerukt na een brandmelding in de nieuwe Rabotoren aan de Croeselaan.

19-10

• In de werfkelder van kunstenaar Kees Wennekendonk ontvangt de Acteur Peter Faber, die ooit zelf dakloos was, de derde

		

• De vernieuwing van de Prins Hendrikbrug over de Minstroom schiet maar niet op. De werkzaamheden liggen stil omdat

21-10

• De gemeenteraad van Goes draagt René Verhulst voor als burgemeester van Goes. Verhulst was van 1994 tot 2005 actief

		

• ‘gay alert’ Na alle ophef over weer een weggepeste homo uit Utrecht komt er een speciaal telefoonnummer voor

23-10

• De eerste buurtauto in binnenstad is op de Voorstraat. Dit is een initiatief van twee binnenstadsbewoners en met de

24-10

• Dit weekeinde zijn de Streekweken, een driedaagse streekproductenmarkt gehouden in een leegstaande loods op het

26-10

• Het College van B&W schaft de stadsdichter af en gaat in plaats daarvan het Utrechts Dichtersgilde ondersteunen.

27-10

• De gemeente Utrecht heeft een begin gemaakt met de registratie van de raamprostituees aan het Zandpad en aan de

dichtbundel van Straatnieuws. Dit eerste exemplaar wordt uitgereikt door dichter Steven Spaapen.
er twee woningen zijn verzakt.
in de Utrechtse politiek, eerst als CDA-raadslid en de laatste vijf jaar als wethouder van onder meer onderwijs.
homo’s die zich bedreigd voelen.
deelauto-organisatie Wheels4all.
Zijdebalenterrein tussen het Oudenoord en de Vecht.
Daarmee is Heytze onze eerste en laatste stadsdichter.
Hardebollenstraat. De registratie is een van de maatregelen die de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie nemen
om mensenhandel en dwang in de raamprostitutie te bestrijden.
28-10

• Het College van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Hoge Woerd in De Meern vastgesteld, daarmee is de
herbouw van een Romeins castellum op deze plek, een stap dichterbij
gekomen.

29-10

• Langs het kruispunt Amsterdamsestraatweg-St. Josephlaan, zijn twee
levensgrote muurschilderingen van kunstenaar Jos Peeters aangebracht. De schilderingen verwijzen naar de kermis die halverwege de
vorige eeuw elk jaar op deze plek werd gehouden. Wijkwethouder Frits
Lintmeijer, Trees van Haarst, regiodirecteur Portaal en buurtbewoner
Kees Ebbenhorst onthullen de muurschilderingen.

1-11

• De nieuwe Tbs-kliniek Forensisch Psychiatrisch Centrum 2landen aan
de Utrechtse Gansstraat wordt deze week in gebruik genomen. De kli-

29 oktober

niek biedt plek aan 55 patiënten.
4-11

• Driehonderd

aanwezigen

in

het

gebouw

van

de

faculteit

Aardwetenschappen worden geëvacueerd. Zeven mensen zijn onwel
geworden tijdens het omwisselen van gasflessen is een hoeveelheid argonfluoride vrij gekomen.
		

• Burgemeester Wolfsen plant een boom op het stadhuisplein om de start van het boomproject in Leon te vieren. Zo
wordt er aandacht besteed aan de aanleg van een klimaatbos bij zusterstad León in Nicaragua. Het project is onderdeel

frank kaiser • kroniek over het jaar 2010

13

Datum		Gebeurtenis
van het streven van de gemeente Utrecht om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.
5-11

• In de Nicolaikerk wordt het boek ‘Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht’ ten doop gehouden. Het maakt deel
uit van een serie over de aller vroegste Nederlandse orgelbouw. De stichting Peter Gerritsz Orgel heeft het initiatief genomen om de 530 jaar oude orgelkast samen met het oorspronkelijke binnenwerk weer te herplaatsen in
de Nicolaikerk.

6-11

• Er staan op het stadhuisplein en de Neude van die mooie sullige oude staande schemerlampen, met van die ouderwetse

8-11

• Wethouder volksgezondheid Rinda den Besten start de vaccinatie van risicogroepen tegen de Nieuwe Influenza A

		

• Wethouder Ingrid de Bondt plant samen met de bewoners de eerste van de 186 bomen op het Majellaplein.

9-11

• PvdA-raadslid Bert van der Roest laat zich met een CO2-uitstootvriendelijke taxi naar de raadsvergadering brengen waar

lampenkappen. Raar? Nee, want het is om aandacht te vragen voor het Smartlappenfestival.
(Mexicaanse griep) in Ondiep.

het debat over de luchtkwaliteit in Utrecht plaatsvindt. Van Rhijn-taxivervoer in Utrecht is de eerste taxionderneming
die met wagens op aardgas rijdt.
11-11

• Vanavond is een monumentale steendrukpers, 109 jaar oud, in het atelier van de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens
opnieuw in gebruik genomen. Hiermee is de pers van de schroothoop gered. Wethouder Floris de Gelder maakt samen
met Hermkens een afdruk van een litho.

15-11

• De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht opent een Gedragskliniek voor Dieren. De kliniek is uniek in

		

• Wethouder De Gelder legt een speciale kei bij de Neude neer. De keien met een kijkvenster en infobordje liggen ook bij

Nederland omdat moeilijke huisdieren zowel gedragsmatig als medisch worden bekeken en behandeld.
Jansveld, ’t Wed en de Vinkenburgstraat. Het kijkvenster is een deel van de kei dat is glad gepolijst waardoor het hart
van de steen wordt blootgelegd.
17-11

• De recessie is ook in Utrecht merkbaar, de inkomsten uit de fontein op het Pandhof vallen tegen, vertelt de man die
zojuist met beide handen in het water aan het graaien was. Er zitten helemaal geen 1-euromunten meer in. Alleen tien
en twintig cent en soms ook een paar van vijftig.

		

• Soumia Aroug-Allane van modewinkel La Palmerie in de Schoutenstraat is de winnaar van de ‘Utrechtse Kleurrijke
Detaillist trofee 2009’. Deze prijs heeft als doelstelling erkenning te creëren voor kleurrijk, ofwel etnische detailhandel
in de stad en professionaliteit te stimuleren.

19-11

• Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een dependance kaakchirurgie geopend op de locatie Van Lawick van Pabstlaan in de

22-11

• Vanaf vandaag worden er vele kilometers kabels getrokken in het Stationsgebied. De afgelopen maanden is het buizen-

wijk Veldhuizen in De Meern.
tracé van 1,5 kilometer aangelegd, waardoor de kabels gaan lopen. De elektriciteits- en communicatiekabels worden met
speciale apparatuur door de buizen gedrukt.
26-11

• Vlakbij het voormalige woonhuis van Dirkje Kuik, in de brug tussen de Herenstraat en de Hamburgerstraat, is vanmiddag een gedenktegel door burgemeester Wolfsen onthuld. Dirkje Kuik, die in 2008 overleed richtte in 1960 het grafisch
gezelschap De Luis op. Zij maakte etsen en litho’s van stadsgezichten, en schreef ook boeken. Haar ‘Utrechtse notities’
werd bekroond met de Amsterdamse prozaprijs. In het 11e Lustrumjaar van de Utrechtse sociëteit ‘De Constructieve’ is
door deze sociëteit de gedenksteen aangeboden.

		

• Krakers hebben vanavond hun intrek genomen in een groot pand aan de Keistraat, tegenover het Polman’s Huis.

27-11

• Er is een kalender met zoekplaatjes uit Utrecht te koop. Wethouder Rinda den Besten ontvangt het eerste exemplaar in

29-11

• Deze week start de bouw van een uniek theehuis in het Leidsche Rijn Park.

		

• Het Catharijneconvent heeft een verguld machinegeweer, een kalasjnikov, in bruikleen van het Royal Armouries

30-11

• De eerste paal van de nieuwbouw in het Stationsgebied (woon-winkelgebouw De Vredenburg) gaat de grond in.

Volgens de krakers staat het pand leeg sinds begin 2009 en is het in bezit van het Utrechts Monumenten Fonds.
café Olivier van initiatiefnemer Johan van den Berg.

museum in Leeds. Tijdens de laatste maand van de tentoonstelling GOUD is dit bijzondere stuk te zien.
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Eindelijk, na meer dan 20 jaar van vergaderen, onderhandelen, vallen en opstaan toch een historisch momentje.
1-12

• De Utrechtse oud-wethouder René Verhulst wordt beëdigd tot burgemeester van Goes.

3-12

• Op een aantal sloopflats op Kanaleneiland komen aan de kopse kanten metershoge muurschilderingen. De schilderingen verbeelden verleden, heden en toekomst van
de wijk Kanaleneiland.

10-12

• Om de historie van de Lauwerecht te herdenken
wordt in de voorgevel van de woning op de hoek
Lauwerecht – Schermerhornlaan een gevelsteen
en een informatiebord over de Pellecussenpoort
onthuld.

16-12

• Door een gesprongen hoofdwaterleiding in de
Voorstraat is er 12 kuub zand onder het wegdek
weggespoeld en een gat in het wegdek ontstaan.

22-12

• Vannacht is in een loods met theaterattributen
aan de Keulsekade een grote brand uitgebroken.
Pas 3 uur later had de brandweer de brand onder
controle. Tientallen bedrijven hebben schade
ondervonden en de loods is volledig verwoest.

28-12

• Volgens de gegevens van de Utrechtse Kamer van
Koophandel gaan er veel bedrijven failliet in

10 december

Midden-Nederland. Tijdens de economische crisis
in 2009 waren het er 482, in 2010 waren het er 445, terwijl de jaren daarvoor er 300 tot 350 bedrijven failliet gingen.
29-12

• Dit jaar zijn er net als in 2009 geen moorden in Utrecht gepleegd.t
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