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Datum		Gebeurtenis

1-1
		

• Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht betreurt het dat oud en nieuw onrustiger verloopt dan vorig jaar. In
de gemeente gaan 37 auto’s in vlammen op en worden 30 aanhoudingen verricht.

• ‘Stadswerken’ heet sinds vandaag ‘Stadsbedrijven’.

		

• Utrecht telt op 1 jan 2016 338.986 inwoners. De verdeling per wijk: in West 29.052, in Noordwest 43.340, in

2-1

• Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Stadsschouwburg belooft burgemeester Jan van Zanen dat Utrecht

		

• Nicolette van der Drift uit Utrecht zegt in een open brief die zij schreef na een teleurstellend bezoek in haar

3-1

• Dafne Schippers wordt door de Europese sportpers uitgeroepen tot beste sportvrouw van Europa in 2015. De

4-1

• Na anderhalf jaar verbouwen is nu de officiële heropening van de mooi verbouwde Stadsschouwburg en

6-1

• In de verkiezing van het AD wordt ondernemer en eigenaar van FC Utrecht Frans van Seumeren gekozen tot

8-1

• De daklozen die Straatnieuws verkopen, verkopen vanaf vandaag niet alleen de krant, maar ook de zoge-

9-1

• Zo’n twintig motorrijders houden een sponsortocht, waarmee ze 8.000 euro voor de doodzieke baby Iris en

		

• Na een verbouwing van anderhalf jaar gaat de Stadsschouwburg dit weekend weer volledig open voor het

10-1

• De Nieuwjaarsduik: een nieuwjaarseditie van de Culturele Zondagen, een jaarlijks terugkerend evenement.

		

• De Utrechtse dichter Ingmar Heytze ontvangt de Maartenspenning van burgemeester Jan van Zanen. Hij krijgt

14-1

• Treinreizigers worden vanochtend wakker gezongen door Claudia de Breij en Waylon op Utrecht Centraal.

15-1

• In het pand aan de Oudegracht waar tot en met september vorig jaar de linksgeoriënteerde boekenwinkel

		

• Een brewpub: Utrecht heeft er nu ook één. Bij station Zuilen in het gebouw van NUtrecht en dB’s opent de

16-1

• In de binnenstad van Utrecht klinkt een eerbetoon aan David Bowie. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt

Overvecht 34.239, in Noordoost 38.001, in Oost 32.932, in Binnenstad 17.872, in Zuid 27.043, in Zuidwest
37.340, in Leidsche Rijn 32.342 en in Vleuten-De Meern 46.825.

alles op alles gaat zetten om werkloze inwoners van de stad aan werk te helpen.

rolstoel aan het oud-en-nieuwfeest in het poppodium: ‘TivoliVredenburg is niet goed toegankelijk voor
mensen in een rolstoel’. “Een wc bezoeken duurt voor rolstoelgebruikers een half uur”.
23-jarige Utrechtse ontvangt daarvoor de ‘Evgen Bergant-trofee’.
kunnen alle zalen weer in gebruik genomen worden.
‘Utrechter van het Jaar’.

noemde ‘Do Goodie Bag’. Dat is een duurzame boodschappentas.

haar familie ophalen. Burgemeester Jan van Zanen geeft het startsein. Iris heeft een leveraandoening.
Zonder levertransplantatie zou ze komen te overlijden.

grote publiek. Morgen staan er allerlei culturele activiteiten gepland.

Het culturele jaar wordt op 50 locaties in de stad feestelijk ingeluid. Er komen 20.000 bezoekers op af, een
record in het 13-jarig bestaan van de Culturele Zondagen.

de stedelijke onderscheiding bij zijn afscheid als lid van het Utrechts Dichtersgilde.

De Utrechtse cabaretier was daar om samen met de zanger hun nieuwe single ‘Ik mis je zo graag’ te
spelen.

De Rooie Rat was gevestigd, wordt fietsenwinkel Horizon Bicycles geopend.

brouwerij/proeflokaal/veganistisch restaurant ‘Oproer’ de deuren. “We willen het idee dat bier en vlees bij
elkaar horen doorbreken.”.

vanaf 11.00 uur ’s ochtends op het Domcarillon een aantal nummers van de overleden Britse poplegende.

De in Londen geboren muzikant overleed zondag op 69-jarige leeftijd. Hij had al anderhalf jaar kanker,
		

maar maakte dat nooit bekend. In 2006 trad hij voor het laatst op.

• Voor het eerst plaatst een team studenten van de Universiteit Utrecht zich voor het Wereldkampioenschap

Programmeren. Programmeren is het schrijven van een computerprogramma in een codetaal.
Wiskundestudenten Harry Smit, Timon Knigge en Ragnar Groot Koerkamp kwalificeerden zich op het
Noordwest-Europees Kampioenschap door derde te worden. Daarmee lieten ze 92 teams achter zich.

		

• Burgemeester Jan van Zanen opent ‘echtWaar’, een werkplaats voor mensen met een arbeidsbeperking aan de

18-1

• Het Worstmakersgilde maakt bekend dat slagerij Van Es de beste worstenmaker van het land is.

2e Daalsedijk 8. De komst van 250 bezoekers en de verschillende optredens maken de opening van de
werkplaats tot een groot succes.
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• Utrecht gaat drie woontorens bouwen aan de Churchilllaan in Kanaleneiland. De woningen komen in de

20-1

• De Utrechtse fotografe Angeliek de Jonge is in de race voor de Zilveren Camera. Ze is genomineerd in de

		

• Utrecht groeit en pakt daarbij grote economische kansen en innovaties. Dat zegt het toonaangevende Engelse

21-1

• De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar twee gestreepte dolfijnen die zijn aangespoeld voor de kust

22-1

• De bouw van de Moreelsebrug in het stationsgebied is weer iets verder. Het eerste brugdek boven het spoor

plaats van vier blokken laagbouwwoningen. De eengezinswoningen aan de Bernadottelaan krijgen bovendien een extra laag. De horecagelegenheid in die straat kan worden uitgebreid.

categorie ‘Dagelijks nieuws - Serie’. De Jonge maakte een fotoserie van de Zusters Augustinessen in Wijk C,
die zich uit het maatschappelijk leven hebben teruggetrokken en nog vooral klusjes in huis doen.

magazine The New Economy. Het blad ziet Utrecht ontwikkelen van provinciestad tot regionale hoofdstad
van Europees belang.

van Ameland. Wandelaars zagen de dieren dinsdagavond liggen.

wordt vannacht geplaatst. Voor de plaatsing werd een gigantische hijskraan van 120 meter hoog gebruikt.
Dit weekend worden nog drie andere delen geplaatst. Na maandag staat ongeveer de helft van de

		

Moreelsebrug op zijn definitieve plek.

• Het Stedelijk Museum in Amsterdam krijgt veertien meubelstukken van de beroemde Utrechtse ontwerper
Gerrit Rietveld (1888-1964). Het Amsterdamse verzamelaarsechtpaar Martijn en Jeannette Sanders schenkt

de meubels en het kunstwerk. Ze kochten de meubels van Rietveld ooit zelf. De collage kreeg Martijn

Sanders van zijn vader, hoogleraar en kunstverzamelaar Piet Sanders. De meubelstukken bestaan onder

meer uit twee armstoelen, een kinderbed, een witte ‘kratstoel’ en drie groene lage tuinstoelen. Ze komen
uit de zogeheten ‘Amsterdam-serie’, die de ontwerper tijdens de oorlogsjaren maakte voor de ontspanningsruimte van de toenmalige Amsterdamsche Bank in Amsterdam en Den Haag.

23-1

• In het oude postkantoor op de Neude worden zaterdag de plannen voor de nieuwe bibliotheek gedeeld.

24-1

• Het Stedelijk Gymnasium wint het NK Debatteren voor scholieren. In het slotdebat moeten de debaters

25-1

• Een grote operatie vannacht om 03.30 uur op de Neude. Een torenkraan wordt daar met behulp van een

Daar komen zo’n 3.000 bezoekers op af.

praten over een mogelijke deelname van Nederland aan de bombardementen tegen IS in Syrië. Het is de
derde keer op rij dat de Utrechtse scholieren de finale winnen.

staalconstructie van 400 ton bovenop de Neudeflat gehesen. De omhoog gehesen torenkraan wordt

gebruikt voor de verbouwing van de flat. Ontwikkelaar ‘De Nieuwe Norm’ wil van het gebouw een woontoren maken. De bedoeling is dat er 88 tweekamerappartementen in komen.

27-1

• Het Spoorwegmuseum is het decor van het Tata Steel Chess Toernooi. Aan het schaaktoernooi doen veer-

28-1

• Brouwerij De Leckere in De Meern sluit zich aan bij de ‘Nederlandse Brouwers’. Deze organisatie behartigt

		

• De renovatie van het monumentale onderwijsgebouw van de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof 3 is

29-1

• De onlangs overleden Britse muzikant David Bowie wordt vereeuwigd in het kunstwerk “Running

tien grootmeesters van de wereldtop mee. Tussen de treinen in het museum buigen ze zich over de schaakborden. Ruim 3.000 bezoekers komen op het evenement af.

de belangen van negen bierbrouwerijen die samen goed zijn voor ruim 95 procent van de productie in
Nederland.

afgerond. De tijdens de bouw aangetroffen eeuwenoude grafkelders zijn in het pand met glazen wanden
nu volledig zichtbaar gemaakt. Vandaag wordt het gebouw officieel in gebruik genomen.

Cemetery” van Job Koelewijn in TivoliVredenburg. Op de leuningen van de acht roltrappen worden de
namen van bekende overleden artiesten in wit afgedrukt. Deze artiesten hebben allen ooit in Utrecht
opgetreden.

		

• Nijntje verschijnt voortaan iedere avond door middel van een projectie op de gevel van het Centraal Museum

31-1

• In Zuilen valt de stroom uit. Om 9.13 uur gaat het licht uit bij zo’n 900 huishoudens, meldt netbeheerder

aan de Agnietenstraat in Utrecht. De starttijd van deze animatie van Mr.Beam bij het nijntje museum
schuift mee met de duisternis.

Stedin en om 11.00 uur floepen de lampen weer aan.
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2-2

• De gemeente verwijdert straatnaambordje ‘Bantoedreef’ zo snel mogelijk. Het Bantoevolk wordt op het

3-2

• Bij station Overvecht wordt de nieuwe gratis fietsenstalling in gebruik genomen. De stalling kent dezelfde

		

• Wethouder Paulus Jansen en buurtschaker Yme Jan Jellema wijden in de Zuilense Schaakwijk een groot bui-

4-2

• Na 25 jaar sluit het kleinste museum van Utrecht op 4 februari de deuren. Het Schelpenmuseum moet sluiten

straatnaambord ‘Bantoedreef’ omschreven als ‘Afrikaans negervolk’. De gemeente vindt deze omschrijving
wat ongepast.

voorwaarden als de fietsenstallingen bij het Vredenburg en het Jaarbeursplein. De eerste 24 uur is je fiets
stallen er gratis.

tenschaakbord op het Grootmeesterplein in. Jellema was de initiatiefnemer voor het schaakbord.

vanwege de gezondheid van het echtpaar Hessel dat het museum in beheer heeft. Op 4 februari 1991 richtte

de familie Hessel een stichting op voor het beheer van hun sinds 1953 opgebouwde schelpenverzameling.
Deze ‘Stichting Schepsel Schelp’ bracht circa een half miljoen objecten bijeen in ongeveer 63.000 collectienummers, voornamelijk fossiele schelpen.

		

• In Kapitaal aan de Plompetorengracht wordt Spot gelanceerd. Een alternatief toerismebureau dat toeristen

9-2

• De herbouw van de historische Stadskraan op de werf voor de Winkel van Sinkel gaat naar alle waarschijnlijk-

de plekken moet laten zien waar Utrechters zelf ook komen en waar ze kennis kunnen maken met echte
Utrechtse producten.

heid niet door. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen vanuit de gemeenteraad. Al
jaren wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de herbouw van de Stadskraan. Deze kraan stond van

1402 tot 1837 op de hoek van de Ganzenmarkt en de Oudegracht. De kraan sneuvelde echter bij het tillen van
de kariatiden van de Winkel van Sinkel.

11-2

• Het bekende reisgidsenmerk ‘Rough Guides’ heeft een lijst gemaakt van de elf beste glijbanen ter wereld en

16-2

• De V&D in Utrecht wordt net als in de rest van het land definitief gesloten. Het reddingsplan voor het veel-

18-2

• Op de oversteek tussen de Mariaplaats en het Moreelsepark zijn 800 tijdelijke fietsparkeerplekken gereali-

19-2

• Utrechts grootste gevelkunstwerk dreigt te verdwijnen. Het betreft het pand op de hoek van het Vredenburg

eentje staat er in Overvecht. Het is de glijbaan op het treinstation om reizigers sneller de trein te laten halen,
een zogeheten transferversneller.

besproken warenhuis is mislukt. De winkel heeft sinds 1898 in Utrecht gezeten.
seerd. De nieuwe stalling is vandaag open.

en Achter Clarenburg. Het gevelkunstwerk met de kleurige emailleplaten is in 1977 ontworpen door Jan Bons
als vrolijk tegenwicht voor Hoog Catharijne. De huidige eigenaar wil het pand verbouwen en het Turkse
kiprestaurant Gagawa, dat het tegenwoordig huurt, wil uitbreiden naar de bovenste verdiepingen. Voor het
kunstwerk lijkt geen plaats meer.

20-2

• De Domtoren heeft grootschalig onderhoud nodig. De omloop van de Domtoren op 40 meter hoogte wordt

22-2

• Er wordt begonnen met het dichten van het laatste deel van het dak van de stationshal. In mei moet het dak

		

• Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er een stijgende lijn zit in het aantal

in netten gehuld. Hiermee wordt het risico op vallend gesteente beperkt. Dit als gevolg van diverse inspecties
die de Monumentenwacht Utrecht in 2015 uitvoerde.

van het nieuwe station helemaal dicht zijn en zijn de grootste verbouwingen aan Utrecht Centraal achter de
rug.

mensen dat Utrecht verruilt voor een andere stad. In 2015 besloten ruim 25.000 mensen om uit de gemeente
te verhuizen. Over de laatste vier jaar neemt het aantal mensen dat uit de stad vertrekt gemiddeld met 1.000

25-2

per jaar toe.

• Vanochtend wordt bekend dat de Utrechtse kaarsenmaker Ruud Snel op 67-jarige leeftijd is overleden. De

laatste tijd kampte hij met hartproblemen. Snel stond vooral bekend om zijn beroemde ‘Domkaars’, een kaars

in de vorm van de Domtoren. Hij had tientallen jaren het kaarsenwinkeltje ‘Happy Heart Candles’ aan de
Donkerstraat In 2009 kreeg hij van de burgemeester een Gouden Domtoren, een eerbetoon aan mensen die
26-2

zich vrijwillig voor de stad inzetten.

• Het karakteristieke grand café en restaurant, Polman’s Huis, sluit na 30 jaar haar deuren. Het restaurant aan
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de Keistraat had al lange tijd te kampen met afnemende klandizie. Eigenaar Kees Eijrond, hij is ook de man
achter De Winkel van Sinkel, heeft de zaak verkocht. Naar verluidt komt er nu een hotel met restaurant.
1-3

• Friederike Weisner vertrekt als directeur-bestuurder bij Filmtheater ’t Hoogt. Ze is vier jaar directeur geweest.

4-3

• In de provincie Utrecht maken de gebieden rondom Mijdrecht, Maarssen, Breukelen en Veenendaal de

		

• Marcel Gieling sluit zijn kunsthandel in de Schoutenstraat.

meeste kans om te overstromen. Dat blijkt uit de regionale overstromingskaart. Op de kaart is te zien welke

gebieden getroffen kunnen worden door een overstroming. De kaart is een initiatief van de Veiligheidsregio
Utrecht, Rijkswaterstaat, de provincie en alle waterschappen in de regio. Op www.overstroomik.nl zie je dat
de wijk ‘Oog in Al’ maximaal 2 m onder water komt te staan.

6-3

• Straatvissers overspoelen de Utrechtse binnenstad. Zo’n 60 jongeren doen mee aan een landelijke competi-

7-3

• De vestiging in Utrecht van de Finse designwinkel Iittala gaat sluiten. Na tien jaar verdwijnt de winkel met

8-3

• Het eerste homoverkeerslicht in het centrum van Utrecht wordt officieel onthuld door raadslid Pepijn

tie ‘streetfishing’, oftewel vissen in de stad. In de binnensteden worden niet alleen kleine vissen gevangen.
Sommige exemplaren zijn meer dan een meter lang.

de prominente plek op de hoek van de Stadhuisbrug, Choorstraat en de Oudegracht.

Zwanenberg en wethouder Kees Geldof. Op het kruispunt van de Daalsesingel en de Knipstraat is voortaan

niet één rood of groen poppetje te zien, maar één met een man en een vrouw, één met een man en een man
en één met een vrouw en een vrouw.

		

• Het Utrechtse Spoorwegmuseum scoort een vijfde plek op de ranglijst van musea met een sterke reputatie.

		

• Alpinisten beklimmen de Domtoren. Er wordt opnieuw gekeken hoe de toestand van de toren is want het is ondui-

Dat blijkt uit een merkenonderzoek van ‘Hendrik Beerda Brand Consultancy’ onder ruim 3.000 mensen.

delijk hoe alle beschadigingen zich ontwikkelen. De klimmers bekijken vooral de lantaarn, het bovenste gedeelte

van de Domtoren. Daarvoor gaan ze naar 95 meter hoogte. Volgens Domtorenbeheerder Jaap van Engelenburg
hoeven ze niet fysiek de Domtoren op te klimmen omdat ze hulp krijgen van een zogenoemde touwbrommer.

		

• Het winkelwandelgebied in de Utrechtse binnenstad gaat de komende jaren flink uitgebreid worden. Dat blijkt

9-3

• Er zijn het afgelopen jaar minder fietsen weggeknipt door de gemeente dan in 2014. Dat heeft de gemeente

10-3

• Tien tot vijftien vluchtelingen planten bomen in het Máximapark in Leidsche Rijn. De afgelopen tijd zijn al

		

• Eén op de tien Utrechters is onvoldoende taalvaardig om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat zegt

11-3

• Colin Benders, alias Kyteman, wint de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs. De prijs wordt iedere drie jaar

12-3

• Jongeren van de islamitische gemeenschap Milli Görüs delen rozen uit in de binnenstad. De actie is bedoeld

uit een convenant dat de gemeente in samenwerking met Centrum Management Utrecht heeft afgesloten.

desgevraagd laten weten. In totaal zijn er 17.855 fietsen verwijderd, wat neerkomt op 49 per dag. Het aantal
gevaarlijk gestalde fietsen dat weggehaald moest worden is wel flink toegenomen.
20.000 bomen geplant en er komen nu nog eens 5.000 bomen bij.

‘Taal doet meer’, een organisatie die taalvaardigheid bij Utrechters wil bevorderen. Het gaat zowel om vluchtelingen die pas kort in de stad zijn als om geboren en getogen Utrechters, aldus ‘Taal doet meer’.

uitgereikt in de provincie Utrecht. Er is een geldbedrag van 25.000 euro aan verbonden. Colin Benders is
vereerd met de prijs: “Het is heel tof”.

om de negatieve beeldvorming over de islam tegen te gaan. De initiatiefnemers van jongerencentrum MGT
Utrecht zijn ervan overtuigd dat een kort gesprek op straat leidt tot wederzijds begrip en een vredevolle
samenleving.

13-3

• In de Sint-Josephkerk wonen kerkgangers na 115 jaar voor de laatste keer een zondagsmis bij. Door de grote

14-3

• Bromfietsen in het centrum van Utrecht rijden vanaf vandaag op de rijbaan. Het gaat om voertuigen die

		

• Koningin Máxima praat met schoolkinderen in Vleuten over zakgeld. Op basisschool De Twaalfruiter geeft ze

terugloop van het aantal kerkgangers is besloten om vijf van de zes kerken van de Sint-Ludgerusparochie te
sluiten.

maximaal 45 kilometer per uur kunnen.

het startsein voor de Week van het geld.
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15-3

• De Buitenwegse Molen in Oud-Zuilen brand uit. Eigenaar Stichting De Utrechtse Molens zegt dat de molen

als verloren moet worden beschouwd. De molen aan de Nedereindsevaart werd ooit gebruikt als waterge-

maal. Er woonde niemand. De Buitenwegse Molen uit 1830 stond bekend als een trekpleister voor recreanten.
Het gaat om de kleinste molen van de provincie Utrecht, die samen met de naastgelegen Westbroekse Molen
16-3

(de grootste van de provincie) overtollig polderwater uitmaalde op de rivier de Vecht.

• Tekenaar, schrijver en vormgever Dick Bruna wint de Max Velthuijs-prijs 2016. Dat maakt het bestuur van de
stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde bekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De

Max Velthuijs-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs bestemd voor Nederlandse illustratoren van
kinderboeken.

17-3

• Bewoners van Kanaleneiland zijn de aanhoudende overlast van ratten spuugzat. De plaag speelt vooral op de

19-3

• Op het Joods monument vlak bij het Spoorwegmuseum staan slordigheden, zoals fout gespelde namen.

		

• De Albert Heijn aan de Middenburcht in Vleuten wordt verkozen tot supermarkt van het jaar 2015-2016.

		

20-3

		

Adenauerlaan en Rooseveltlaan.

• De Vlaamse fotograaf Stephan Vanfleteren heeft een expositie gemaakt in Museum Oud Amelisweerd over
Amelisweerd. De foto’s laten melancholie, herinnering en de schoonheid van het gebied zien.

• De 35e Utrecht Marathon is gewonnen door Anton Costeris. Hij kwam na 2:41:24 uur over de finish en was

acht minuten sneller dan Utrechter Bernard Roelen die tweede werd. Guy Berton werd derde. Bij de vrouwen
won Mireille Baart uit Wageningen in een tijd van 2:50:30 uur.

• Nog één keer zijn ze te bewonderen in de hal waar ze ruim een halve eeuw geleden gebouwd werden: de
historische Engelse Morris Minors-auto’s. Zo’n 25 exemplaren van deze auto komen naar Utrecht om nog een

keer te ‘poseren’ in de productiehal van de NV Jan Jongerius, naast Villa Jongerius aan de Kanaalweg. Tussen
1950 en 1953 werden hier jaarlijks 4.000 exemplaren van de Morris Minor gebouwd. De productiehal is onder-

deel van een heel complex, in de jaren 30 in Amerikaanse stijl gebouwd door tuinderszoon en autohandelaar

Jan Jongerius. Het bestaat naast villa en tuin uit een bijpassend kantoor en diverse bedrijfshallen. In één
daarvan zijn nog Morris Minors geassembleerd.

21-3

• De provincie Utrecht hoort bij de sterkste stijgers als het gaat om bevolkingsgroei. Dat blijkt uit cijfers van

		

• Er wordt een nieuwe plek gevonden voor de bekende dichtregel van de Utrechtse dichter C.C.S. Crone bij

23-3

• Het borstbeeld van Anton Geesink krijgt een nieuwe plek in de Sint Jacobsstraat. Het stond de afgelopen

24-3

• In 2030 moet Utrecht 40.000 nieuwe bewoners binnen de bestaande bebouwing huisvesten en 20.000

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat om 11.41 uur de inschrijving van de 17 miljoenste inwoner van
Nederland registreerde. Alleen Amsterdam groeide afgelopen 15 jaar harder dan Utrecht.

Utrecht Centraal. De liftombouw van het Jaarbeursplein gaat plaats bieden aan ‘en hoe verder hij ging, des
te langer was zijn terugweg’.

jaren langs de weg naar parkeergarage La Vie en dat was buurtbewoners en beeldhouwer Theo van de
Vathorst een doorn in het oog. Het beeld komt nu te staan voor de ingang van de Jacobikerk.

nieuwe bewoners in de al geplande groei van Leidsche Rijn. Dat staat in het rapport ‘Ruimtelijke Strategie
2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’. Om deze groei mogelijk te maken wordt er gekeken naar het toekomstig nieuwe centrum en de Merwedekanaalzone als belangrijkste groeilocaties. Op deze plekken gaat
door intensief ruimtegebruik (hoogbouw) veertig procent van de groei opgevangen worden.

29-3

• De Universiteit Utrecht bestaat dit jaar 380 jaar. De Diesviering staat dan ook in het teken van het 76ste

1-4

• Foto Patent op de Lijnmarkt in het centrum van Utrecht verhuist na bijna negentig jaar uit het hart van bin-

2-4

• Drie aan de Universiteit Utrecht verbonden wetenschappers krijgen een prestigieuze ERC Advanced Grant

		

• Het in 1894 opgerichte aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt het

lustrum, met als thema ‘Create, Connect & Celebrate’.

nenstad. De winkel zit nu aan de Kroonstraat en bestrijkt daar tien keer meer oppervlakte. Foto Patent is
sinds vorig jaar al geen zelfstandige winkel meer, maar is onderdeel van de keten ‘Kamera Express’.

voor hun onderzoek. Paul ’t Hart, Jaap Sinninghe Damsté en Daniël Vanmaekelbergh krijgen elk een subsidie
van maximaal 2,5 miljoen euro voor ‘baanbrekend onderzoek waarmee ze nieuwe wegen inslaan’.
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bedrijf op de eigen website. De bouwonderneming is vooral bekend van grote restauraties aan onder meer de
3-4

		
7-4

Domtoren en Domkerk in Utrecht en lijkt op een faillissement af te stevenen.

• Een stoet van oldtimers rijdt door Nederland en Utrecht om te protesteren tegen milieuzones zoals die er in

Utrecht zijn. Deze zijn in de ogen van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, dat de protestrit organiseerde,
kostbaar en zinloos.

• Boekwinkel Bruna op de Choorstraat gaat sluiten. De reden is de forse huurverhoging van 50 procent.

• Het Centraal Museum heeft enorme muurkunstwerken laten plaatsen van replica’s van de meesterwerken
uit de museumcollectie. Op drie muren in de binnenstad van Utrecht prijken de metershoge werken uit de
oude schilderkunst. De campagne startte eind maart met de plaatsing van de werken ‘Portret van Amalia van
Solms’ (1602-1675) door Gerard van Honthorst aan de Van Asch van Wijckskade en ‘Allegorie van het geloof

(de dood van Maria)’ (1626-1627) door Hendrik ter Brugghen aan de Oosterkade. Vanavond is de derde muur		

tekening, ‘Bacchus’ (1628) door Joachim Wtewael, voltooid.

• De ‘EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2016’ in de categorie ‘Outstanding achievements in
the conservation, enhancement and adaptation to new uses of cultural heritage’ wordt uitgereikt aan
Museum Oud Amelisweerd. Dat maakt de organisatie van ‘Europa Nostra’ vandaag bekend. De jury is lovend
over de manier waarop het landhuis is gerestaureerd.

11-4

• Platform StartupUtrecht wordt vanmiddag tijdens de start van het festival ‘Appril’ officieel gelanceerd door

		

• Het zuidelijk deel van de Stadionlaan gaat op de schop en wordt heringericht tot een fietsstraat. Voor het

12-4

• Koning Willem-Alexander bezoekt vanochtend Utrecht Centraal. Samen met staatssecretaris Sharon Dijksma

		

• De universiteiten van Utrecht, Toronto en Hongkong gaan gezamenlijk onderzoek doen naar gezond leven in

13-4

• De bouw van het Van der Valk hotel in Utrecht langs de A12 bereikt het hoogste punt. Het gebouw wordt aan

Neelie Kroes. Het platform moet founders, investeerders, universiteiten, creatieven, corporates en banken bij
elkaar brengen en een boost geven aan het Utrechtse startupklimaat.

noordelijk deel zoekt de gemeente nog naar de juiste invulling.

van Infrastructuur en Milieu krijgt hij een rondleiding door de nieuwe stationshal en gaat hij op werkbezoek
bij de NS en ProRail.

de stad. Het is voor het eerst dat expertise en inzichten in stedelijke problematiek vanuit drie verschillende
mondiale stedelijke regio’s met elkaar worden gecombineerd.
het eind van dit jaar opgeleverd.

		 • Het Nijntje museum kent een voortvarende start. In ruim twee maanden tijd heeft Utrechts nieuwste
museum al 50.000 bezoekers mogen ontvangen. De drukte is op piekmomenten zelfs zo groot dat er met
tijdsblokken gewerkt moet worden.

14-4

• In aanloop naar het grootste tech-event ter wereld dat eind mei in Utrecht plaatsvindt, wordt er op Utrecht

		

• De onduidelijkheid rond de veelbesproken en omstreden kno-arts van het UMC heeft ervoor gezorgd dat de

15-4

• Een piepschuimen gouden trein staat de komende vier dagen op het Domplein. De ‘Hondekop’ is neergezet

Centraal een pop-upstore geopend door wethouder Jeroen Kreijkamp. In de ‘winkel’ kunnen bezoekers kennismaken met Utrechtse innovaties in het klein.

Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht moet stellen.

in het kader van de Nationale Museumweek en wordt om 11:00 uur officieel onthuld. De trein is 12 meter lang.
De onthulling vindt morgen plaats in het bijzijn van burgemeester Jan van Zanen, museumdirecteur Marten

18-4

Foppen en treinliefhebber en DJ Jeroen van Nieuwenhuize.

• Utrecht krijgt er zo’n 40 gemeentelijke monumenten bij uit de Wederopbouw. De afdeling Erfgoed van de

gemeente heeft een lijst gemaakt met de belangrijkste naoorlogse gebouwen. Naast flats, appartementen
en kantoren staan er vijf villa’s op, waarvan twee door Gerrit Rietveld ontworpen aan de Breitnerlaan. Het

woonhuis Theissing uit 1959 is de meest opvallende, aan de straatkant voorzien van betonblokken en aan de
19-4

achterkant een open betonskelet met weids uitzicht over het Kromme Rijnpark.

• Na maanden zonder wieken is de molen op de Adelaarstraat weer zo goed als compleet. De wieken van ‘Rijn

en Zon’ zijn vandaag weer teruggeplaatst na een grondige restauratie. Het bouwwerk uit 1913 moest nodig
opgeknapt worden.
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• Het Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn krijgt de mogelijkheid om met evenementen met versterkt geluid

21-4

• De gemeente heeft geld gevonden om de singel volledig te herstellen. Voor het stuk tussen hotel Karel V en

22-4

• Na een verbouwing van drie jaar opent op 22, 23 en 24 april het nieuwe Centraal Museum alle deuren. Het

26-4

• De terrassen op het Ledig Erf die ruim een maand geleden dicht moesten op last van de rechter, mogen toch

27-4

• De gemeente Utrecht gaat als eerste stad in Nederland asielzoekers vanaf de dag dat ze arriveren in de stad

te werken. Twee dagen per jaar mag versterkt geluid in de hoogste categorie worden gebruikt.

de Mariaplaats was lang geen geld beschikbaar, maar daar heeft de gemeente nu toch middelen voor vrij
weten te krijgen.

museum heeft de laatste jaren een totale metamorfose ondergaan. Het museum is tot in detail herzien: van
entree tot museumtuin.

weer deels open. De gemeente gaat de terrassen tijdelijk gedogen in samenspraak met de ondernemers en
omwonenden.

laten integreren in de samenleving. Dat kondigt de gemeente aan op haar website. De asielzoekers die in de
toekomstige opvang in Overvecht terechtkomen, krijgen in dit unieke concept meteen activiteiten aangeboden

zoals taallessen Nederlands en Engels, trainingen ondernemerschap en hulp bij het zoeken naar stage, opleiding of dagbesteding. Door dit Utrechtse concept kunnen de asielzoekers zich veel sneller binden met de stad.

28-4

• Er zijn in Utrecht in 2015 een stuk meer fietsen gestolen dan in het jaar ervoor. In totaal is er van 4.480 fiets-

30-4

• Het UMC Utrecht gaat als eerste ziekenhuis ter wereld een verbeterde CT-scan gebruiken. De spectrale

		

• Vandaag is de laatste dag voor Bert’s Bierhuis in de Twijnstraat. De vestiging verhuist na jaren naar de de

2-5
4-5

		

diefstallen aangifte gedaan. Een stijging van 16,3 procent met het jaar ervoor.

Computer Tomografie (CT) moet veel meer informatie verkrijgen door een scan. Artsen kunnen dan mogelijk
sneller diagnoses stellen.

gelijknamige groothandel in Nieuwegein aan de Ravenswade.

• De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) gaat definitief in de verkoop. Dat heeft het kabinet besloten.

• Meer studenten dan ooit hebben zich bij de Universiteit Utrecht aangemeld voor een bachelorstudie. Het

aantal aanmeldingen is met tien procent gestegen ten opzichte van vorig studiejaar. Vooral de studie
Psychologie is enorm populair, daar verdubbelt het aantal studenten bijna.

• Duizenden Utrechters zijn aanwezig op het Domplein bij de dodenherdenking. Burgemeester Jan van Zanen
legt een krans neer en houdt een toespraak. Na de twee minuten stilte is er een concert in de Domkerk.

		 • De hartcentra van het Nieuwegeinse Sint Antonius Ziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam gaan de komende jaren nauw samenwerken.

5-5

• Het Bevrijdingsfestival wordt zo goed bezocht dat de organisatie het terrein donderdagmiddag tijdelijk moet

6-5

• De Sint-Antoniuskerk in Lombok gaat in de verkoop. Steeds minder mensen maken gebruik van het godshuis

9-5

• Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Satistiek (CBS) over het jaar 2014 blijkt dat in de

10-5

• Emeritus hoogleraar Herman Pleij mag een tentoonstelling inrichten in Museum Catharijneconvent. Hij laat

11-5

• De bereikbaarheid van de stad Utrecht voor automobilisten is dramatisch slecht. Dat blijkt uit onderzoek dat

		

• Op het terrein van de voormalige Veemarkt komen meer huizen dan gepland. In de oude plannen stond een

		

• DOMunder heeft op korte termijn 1,6 miljoen euro nodig om te overleven. De bouw van het ondergrondse

sluiten. Er kunnen pas weer mensen bij als er bezoekers vertrekken. Het Bevrijdingsfestival Utrecht vindt
zoals ieder jaar plaats in park Transwijk.

en daarom is besloten de kerk te verkopen. Vanaf 1 juli kan geboden worden op het gebouw.

gemeente Utrecht relatief de meeste arme gezinnen van de provincie wonen, gevolgd door Zeist en
Veenendaal. In absolute aantallen heeft Utrecht met 8.700 ook de meeste gezinnen met een laag inkomen.
deze zomer ‘mooie Maria’s’ en ‘de naakte waarheid’ zien.

onderzoeksbureau Strabo heeft gedaan in opdracht van winkeliers, horecaondernemers en culturele
instellingen.

maximum van 580 huizen. Dat worden er nu 750.

museum kostte veel meer dan was voorzien, laat het museum weten.
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• Zo’n 100 militairen, onder wie Duitse, Noorse en Estlandse soldaten, wandelen door de binnenstad en gaan

		

• De Openbare Basisschool Montessori in Oog in Al wordt om 13.30 uur officieel geopend door de directeur. De

12-5

• De gemeente kapt met spoed een boom op de Overste den Oudenlaan in Transwijk. Hij heeft een zeer zeld-

		

• Utrecht moet de komende jaren opnieuw miljoenen investeren in TivoliVredenburg en een streep zetten

14-5

• Dit weekend is het de Nationale Molendag. Zaterdag en zondag zijn er ruim 950 molens open voor bezoek. 27

15-5

• Het gebedshuis was al een tijdje in gebruik, vandaag wordt de Ulu Moskee officieel geopend. Burgemeester

		

• De katholieke kerk in Utrecht denkt na over hoe de geloofsgemeenschap zich in de toekomst het beste kan

16-5

• Sinds 1951 is Pinksteren niet meer zo koud verlopen als op de pinksterdagen van 2016, meldt weerdienst

		

• De tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen aan de Ravellaan 1 wordt deze week in gebruik genomen. Een

17-5

• Zo’n 100 mensen bezoeken vanavond de informatiebijeenkomst over de plannen voor de A27 en A12 bij

		

• Burgemeester Jan van Zanen plaatst de eerste Utrecht Alert-tegel in de wijk Hoograven. Dat is een speciale

in gesprek met burgers. Ook wordt op de Mariaplaats een klimtoren en hindernisbaan aangelegd. De activiteiten zijn onderdeel van de Landmachtdagen.

opening is bijzonder vanwege de architectuur van het gebouw. Om in de toekomst een fietsbrug over het
Amsterdam Rijnkanaal te realiseren ligt er nu al een fietspad op het dak van de school.
zame roetschorsziekte die kan leiden tot gezondheidsklachten bij mensen.

onder het verleden. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek over de toekomst van het
muziekpaleis.

Utrechtse molens doen mee.

Van Zanen hoopt dat het een “symbool van gastvrijheid en verbinding” wordt.

presenteren. De synode organiseert dit weekend een speciale website om iedereen binnen en buiten de parochies uit te nodigen mee te denken en ideeën aan te dragen.

Weeronline. Op zondag en maandag komen de maxima in De Bilt uit op respectievelijk 12,1 en 13,6 graden.

voormalig kantoorpand is hiervoor volledig verbouwd en daar kunnen nu 250 mensen in opgevangen worden.

Utrecht. Opvallend veel bewoners van de wijk Lunetten uiten hun zorgen, maar ook de tegenstanders van de
bomenkap bij Amelisweerd doen hun zegje.

stoeptegel die laat zien dat de bewoners uit die wijk alert zijn bij verdachte situaties in de buurt. Het aantal
Utrechters dat zich aansluit bij groepen op sociale media als WhatsApp en Facebook neemt toe. Op die

		

manier hopen de bewoners criminaliteit in hun buurt te voorkomen.

• Een bijzondere mijlpaal voor Dombouwer Chris van der Sman uit Nootdorp (Zuid-Holland). De toren van de

81-jarige miniatuurkunstenaar is de 3 metergrens gepasseerd. Al zeven jaar is Chris bezig met het bouwen
van de Domtoren in zijn achtertuin. In 2022 moet de kleine Dom klaar zijn. Het bouwwerk is dan 5,60 meter
hoog, oftewel twintig keer kleiner dan de echte Dom.

18-5

• De gemeente heeft plannen om het voetgangersgebied in de binnenstad uit te breiden. Om dit zo goed

19-5

• De gemeente gaat in gesprek met de schippers die niet durven aanleggen in Kanaleneiland. Zegt locoburge-

20-5

• In de provincie Utrecht rijden een kwart meer bromfietsen rond dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers die het

		

• De Amsterdamse horecaketen ‘Loetje’ komt definitief naar Utrecht. Het bedrijf neemt Yoepz kip&kreeft over

		

• Utrecht Centraal staat op plek vijf van meest gastvrije grote stations van ons land. Dat blijkt uit een ledenen-

mogelijk door te voeren is er een zogeheten stadsgesprek. Een moment waar geïnteresseerden, ondernemers
en binnenstadbewoners met de gemeente in gesprek kunnen over de plannen.

meester Victor Everhardt. De wijk is volgens de kapiteins te onveilig en ze varen daarom liever door naar
Breukelen.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert. In 2015 telde de provincie 71.080 voertuigen met een
bromfietskenteken. De stijging is vooral toe te schrijven aan 50-plussers.

aan het Oudkerkhof. Eerder was het rijksmonument bekend als uitgaansgelegenheid Havana.

quête van reizigersorganisatie Rover in Amersfoort. Reizigers zijn enthousiast over bijvoorbeeld het aanbod
van winkels en horeca. Ook zijn er genoeg NS-medewerkers die je iets kunt vragen. Tegelijkertijd staat

21-5

Utrecht Centraal op plek vijf van meest onaangename grote stations.

• Utrecht laat de andere drie grote steden ruim achter zich als het gaat om zonne-energie. Drie procent van de
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Utrechtse daken heeft nu panelen: dat is twee tot drie keer zoveel als in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
In 2030 moet op tien procent van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen.

		

• Bij de demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de Gansstraat worden zes actievoerders

		

• Utrecht is in 2015 een stuk veiliger geworden. De stad staat daardoor niet langer in de top 10 van onveiligste

		

• Een echte traditie; de 380-jarige Universiteit Utrecht en het 200-jarige Utrechtsch Studenten Corps organi-

23-5

• Na een lange procedure wordt de vergunning afgegeven. Het zogeheten ‘Woudagebouw’ aan de Lange

		

• DHL Express heeft op bedrijventerrein Haarrijn langs de A2 in Utrecht dit weekend een geheel nieuw Service

26-5

• Er is een nieuwe huurder gevonden voor het pand op de hoek van de Choorstraat en de Stadhuisbrug. In het

		

• De Dikke Van Dale valt opnieuw in de prijzen. Dit keer werden de nieuwe witte woordenboeken in Londen

opgepakt. Agenten houden de verdachten aan vanwege verstoring van de openbare orde en opruiing. Verder
verloopt het protest rustig.

gemeenten van het land. Dat schrijft het AD, dat de jaarlijkse Misdaadmeter presenteert. Er zijn in de stad
minder woninginbraken en autodiefstallen. Wel blijft de stad de onveiligste gemeente van de regio.

seren samen een gekostumeerde optocht door de stad. Dit keer staat de dappere dolende ridder Don Quichot
centraal.

Nieuwstraat gaat volledig verbouwd worden. De voormalige instelling van Altrecht gaat de komende maanden op de schop en bestaat daarna uit 58 huurappartementen.

Center geopend. Het centrum dat negen miljoen euro heeft gekost, bedient een groot deel van de provincie
Utrecht als het gaat om internationale expreszendingen.

gebouw waar tot voor kort littala was gevestigd, neemt vandaag het Amsterdamse jeansmerk Denham haar
intrek.

bekroond met een internationale design-award. Bij de uitgever in Utrecht hangen sinds kort al onderschei-

dingen voor het best verzorgde boek van Nederland en de tweede prijs in de categorie ‘beste taalboek ter
wereld’.

		

• Op de Neude is kunstenaar Nick Steur in de weer met een grote stalen piramide van vulkanische stenen die

		

• Het monumentale Polman’s Huis wordt een boetiekhotel en een restaurant. Totdat de verbouwing begint zal

		

• De Dom krijgt van de website Tripadvisor een Certificaat van Uitmuntendheid. Zo’n certificaat wordt uitge-

27-5

• Burgemeester Jan van Zanen ontvangt een hoge Japanse onderscheiding. De Japanse ambassadeur Hiroshi

duizenden kilo’s wegen. De kunstenaar staat negen dagen zeven uur lang op de Neude. Hij kiest twee stenen
uit en gaat op zoek naar het juiste balanspunt. Vervolgens probeert hij ze op elkaar te laten balanceren.
het monumentale pand worden ingezet voor tijdelijke activiteiten.
reikt aan bedrijven die volgens toeristen geweldige service bieden.

Inomata speldt hem de ‘Orde van de Rijzende Zon, Gouden Stralen met Cravatte’ op. Het eerbetoon krijgt Van

Zanen omdat hij veel heeft betekent voor het versterken van de economische banden tussen Nederland en
Japan. Van Zanen komt al sinds zijn studententijd regelmatig in Japan. Hij was ook lange tijd burgemeester
van Amstelveen, het centrum van de Japanse gemeenschap in Nederland, waar hij veel samenwerkte met
Japanners.

		

• Oud-burgemeester Aleid Wolfsen is de komende vijf jaar voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

28-5

• De Reddingsbrigade van Utrecht wordt uitgeroepen tot de beste reddingsbrigade van Nederland. Dat wordt

		

• Burgemeester Jan van Zanen opent het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR). Het centrum is

Hij volgt op 1 augustus Jacob Kohnstamm op die tien jaar leiding heeft gegeven aan de organisatie die waakt
over de privacy van burgers.

bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederland.

volgens de initiatiefnemers bedoeld om mensen met elkaar te verbinden. Daarom zijn ook niet-moslims

welkom. “Ongeacht leeftijd, afkomst en geslacht: iedereen is hier welkom”, legt woordvoerder Jamal Elghoul
namens het centrum uit.

		

• Prins Constantijn bezoekt de Campus Party in de Jaarbeurs. Dat is het grootste evenement op gebied van

		

• Stichting Straatnieuws Utrecht krijgt een nieuwe voorzitter. Mirjam Sterk volgt Broos Schnetz op.

technologie en innovatie ter wereld.

10

Oud • Utrecht

Datum		Gebeurtenis

29-5

• Een kijkje nemen bij een theesommelier, blind thee proeven en een Chinese theeceremonie bijwonen: het

kan bij het Dutch Tea Festival, het eerste Nederlandse theefestival. Vandaag genieten theeliefhebbers in
DeFabrique in Utrecht naar hartenlust van hun favoriete warme drankje.

1-6

• Het Louis Hartlooper Complex in Utrecht krijgt er een vijfde zaal bij. In het auditorium, waar alleen nog cur-

		

• Urban Outfitters op de Oudegracht is open voor het winkelend publiek. De Amerikaanse keten zat tot nu toe

2-6

• De Tweede Kamer gaat akkoord met de verkoop van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Het bedrijf zit

4-6

• De Werkspoorkathedraal aan de Tractieweg is het toneel van de Utrechtse vlooienmarkt. Vandaag en morgen

		

• De bouw van de Uithoflijn start. Wethouder Lot van Hooijdonk en gedeputeerde Verbeek-Nijhof markeren

6-6

• De gemeente Utrecht gaat het Oudkerkhof opnieuw inrichten. De monumentale gevels moeten beter zicht-

9-6

• Oud-PvdA-politicus Felix Rottenberg wordt voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang, die 1.100 kin-

		

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat meer jonge gezinnen de afgelopen twee jaar de stad

sussen werden gegeven, is nu een filmzaaltje met 30 zitplaatsen.

alleen nog maar in Amsterdam en Rotterdam. Van opblaas flamingo’s en mokken met kattenplaatjes tot aan
boeken en vinyl, het is er allemaal in het pand van de voormalige Wolff-bioscoop.

in de financiële problemen door de teruglopende vraag naar munten en een geflopte order uit Chili.

wordt hier voor het eerst het evenement georganiseerd. De Utrechtse vlooienmarkt werd 28 jaar geleden
voor het eerst gehouden in de Veemarkthallen Utrecht en herleeft nu weer in de Werkspoorkathedraal.
het moment. In 2018 moeten de eerste trams vanaf Utrecht Centraal naar de Uithof rijden.

baar worden. Dat gebeurt door minder straatmeubilair en minder parkeerplekken. Ook moet de straat een
mooie, vlakke bestrating met “historische uitstraling” krijgen.

deropvangbedrijven vertegenwoordigt. Dat meldt de belangenvereniging in het Utrechtse Lunetten.

verruild voor een kleinere gemeente dan in de jaren daarvoor. Ook steeds meer alleenstaanden tussen de 20

en 30 jaar gaan de stad uit. Het gaat vooral om hoogopgeleide gezinnen die de stad verruilen voor een klei10-6

nere gemeente, zegt het CBS. Gezinnen met een laag inkomen verhuizen minder vaak uit de stad.

• Het publiek krijgt nog een laatste kijkje in de machinekamer van de Noordertunnel. De tunnel, die tijdens de

Koude Oorlog fungeerde als schuilkelder, wordt daarna gesloten om plaats te maken voor het nieuwe stati-

onsgebied. De tunnel kon tijdens de Koude Oorlog tot aan 2.000 mensen bescherming bieden tijdens een

nucleaire ramp. Vanwege de verbouwingen rondom Utrecht Centraal besloot de gemeente om nog eenmaal
de machinekamer open te stellen voor publiek. Komende herfst zullen de bouwwerkzaamheden van start
gaan. Alle onderdelen uit de machinekamer zullen dan worden ondergebracht in musea.

		 • Archeologen leggen restanten bloot van de vroegere voorstad Bemuurde Weerd. Op het terrein aan de
Zeedijk vinden ze onder meer een grote verdedigingstoren. Deze middeleeuwse toren stond op de noord-

westhoek van de vroegere voorstad. Aan de Zeedijk wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de nieuwe
woonwijk Zijdebalen. De Bemuurde Weerd ontstond rond 1300 als voorstad van de stad Utrecht na de aanleg
van de Weerdsluis.

13-6

• Het Spoorwegmuseum haalt de laatste stoomtrein van de NS die in Nederland heeft gereden van zijn plek.

14-6

• Het gaat goed in de gemeente, maar de stad moet waakzaam zijn op een tweedeling van haar bewoners. Dat

Het 72 ton zware voertuig wordt naar de grote museumhal gebracht en dat is een enorme logistieke klus.

blijkt uit de jaarlijkse Utrecht Monitor. Daarin is de stad in 2015 door onderzoekers van de gemeente beoordeeld op tal van punten. De Utrechter is tevreden over het onderhoud van straten, pleinen en openbaar
groen. De meeste Utrechters zijn blij met hun buurt, maar vooral inwoners van Leidsche Rijn, De Meern en

Vleuten zijn content met hun woonomgeving. De woningmarkt in de stad zit in de lift, maar de doorstroming
van de sociale huursector stagneert.

15-6

• De nieuwe parkeergarage bij het Vredenburg is bijna klaar voor de opening. Er kunnen meer dan 1.000 auto’s

		

• Utrecht staat weer op een tweede plaats in de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten. Amsterdam is nummer één.

staan. In de garage is ook een groot stuk te zien van het eeuwenoude Kasteel Vredenburg. De resten zijn
prominent achter glas geplaatst zodat ze goed bekeken kunnen worden.
Dat laat de NOS weten na het inzien van de atlas.
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16-6

• De voormalige prostitutieruimtes in de Hardebollenstraat zijn in trek. Ze worden tijdelijk antikraak verhuurd

		

• De krant Straatnieuws wint de ‘Special INSP News Service Award’ voor het interview met paus Franciscus. Dit

17-6

• Het Berlijnplein is een nieuw plein in Leidsche Rijn en de Brommerbios is vandaag de eerste activiteit die daar

voor 150 euro per maand. Om 14.45 uur zijn al zeven van de zeventien peeskamers weg. Ad Hoc, het bedrijf
dat de verhuur regelt, zoekt vooral creatievelingen, kunstenaars en ondernemers.

is de hoogste onderscheiding voor een redactionele bijdrage in een van de 112 kranten van INSP, het internationale straatkrantennetwerk.

georganiseerd wordt. De overkapping van het plein is de oorspronkelijke negentiende-eeuwse gietijzeren
stationsoverkapping van perron 9 op Utrecht Centraal. De perronkappen zijn in plaats van achter elkaar
tegen elkaar aan gezet zodat een vierkante hal ontstaat van 30 bij 35 meter. Perron 9 is daarmee geen opstap-

plek meer voor treinreizigers maar een plek voor bijvoorbeeld een markthal of voor openluchtmuziek- en
theatervoorstellingen.

19-6

• Enkele honderden zwemmers zijn voor het goede doel in de Stadsbuitengracht gesprongen. De deelnemers

20-6

• Museum Catharijneconvent presenteert een boek vol met kerkinterieurs. Kerken zijn van binnen juist vaak de

21-6

• Het eerste stuk van de Zuidwesttoren van het zestiende-eeuwse Kasteel Vredenburg is terug van wegge-

van de SingelSwim zwemmen van gevangenis Wolvenplein naar Park Lepelenburg. De opbrengst is bestemd
voor onderzoek voor een medicijn tegen de spierziekte FSHD.
moeite waard. In het boek worden 100 kerken belicht.

weest. Tot en met zaterdag worden de resten teruggeplaatst. De resten van de Zuidwesttoren hebben
eeuwen onder het zand gelegen. Ze komen te liggen in de nieuwe singel, die hier onder het nieuwe Hoog
Catharijne doorstroomt. Van bovenaf zijn de resten straks zichtbaar door een glazen vloer in het
winkelcentrum.

		

• Het startsein voor de verbouwing van de voormalige Knoopkazerne wordt gegeven. Om 16:00 uur wordt de

		

• Dick Bruna bedacht op 21 juni 1955 Nijntje.

22-6

eerste paal van het nieuwe gebouw geschroefd. Heien geeft veel overlast voor de omgeving, daarom worden
palen nu geschroefd.

• Vanmiddag en vanavond is het meerdere keren raak in Kanaleneiland. Er worden stenen en andere zware
voorwerpen naar de bussen gegooid. Na deze incidenten krijgen buschauffeurs van lijn 7 te horen dat ze niet
meer over de Marshalllaan mogen rijden.

		

• De methadonbehandeling van Victas wordt voorlopig verplaatst naar de Van Sijpensteijnkade. De versla-

23-6

• Het tramverkeer tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein wordt vanochtend ernstig vertraagd. Door een

24-6

• Utrechter Robin Berg van LomboXnet krijgt een prijs voor zijn plan om elektrische auto’s als batterij te

		

• In het Centraal Museum start een overzichtstentoonstelling over de Domtoren. Burgemeester Jan van Zanen

25-6

• In de binnenstad wordt restaurant Syr officieel geopend. De zaak aan de Lange Nieuwstraat biedt betaalde

26-6

• Galerie Kuub opent een expositie van tekeningen en etsen van Dirkje Kuik en Arne Zuidhoek gewijd het

27-6

• Het dak van Utrecht Centraal is dicht. Om reizigers dat te laten weten, deelt ProRail tussen drie en vijf uur

28-6

• Een enorme muurschildering is vanaf nu te zien op een zorgvleugel in Tolsteeg. Het is een kunstproject waar-

vingsinstelling is overgenomen door Arkin en die stopt de voorziening op de Tolsteegsingel.
blikseminslag kunnen er geen trams rijden.

gebruiken voor zonne-energie. Hij ontvangt de HIER klimaatpenning uit handen van prinses Laurentien.

opent de tentoonstelling. Al bijna zevenhonderd jaar is de Domtoren de ‘trots van de stad’, schrijft het
museum.

arbeidsplaatsen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Roverslied. Roverslied is het lange gedicht waar Dirkje tot een jaar voor haar overlijden in 2008 aan werkte.
gratis ijs uit, onder het motto ‘ijsje voor een droog reisje!’.

mee de bijzondere woonsituatie in zorgvleugel Saffier wordt uitgebeeld. Hier wonen namelijk studenten
samen met bejaarden. De Italiaanse kunstenaar Mattia Campo Dall’Orto heeft een week lang gewerkt aan de

29-6

muurschildering. De schildering laat twee vrouwen zien, jong en oud.

• Op het Jaarbeursplein gaat de eerste paal van het WTC-gebouw de grond in. In 2018 moet het bedrijfsgebouw
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klaar zijn. Namens de gemeente verricht wethouder Victor Everhardt de officiële opening. Het WTC-gebouw
komt pal voor het stadskantoor te staan, direct naast Utrecht Centraal.

		

• Een groep studenten van de Universiteit Utrecht wint de eerste prijs in de ‘Facebook Global Digital Challenge’.

		

• Verzekeraar ASR opent zijn gerenoveerde hoofdkantoor. Een groen hoofdkantoor, want op bedrijventerrein

		

• Een Britse kunstenaar dumpt een hoop mest voor het stadskantoor. Hij doet dat op het Stadsplateau tussen

De studenten krijgen de hoogste waardering voor hun socialmediacampagne tegen extremisme ‘Dare to be
Grey’.

Rijnsweerd staat nu één van de meest energiezuinige gebouwen van Nederland.

Utrecht Centraal en het Jaarbeursplein. De mesthoop is onderdeel van een kunstproject over natuur.

Kunstenaar Marcus Coates wil met de dierlijke uitwerpselen een broedplaats voor ringslangen symboliseren.
Voorbijgangers worden uitgenodigd om op een papiertje een wens achter te laten in de mesthoop.

		

• Kunststroming De Stijl bestaat in 2017 100 jaar. Reden voor Utrecht om samen met Amersfoort een jaar lang

1-7

• The VR Room opent in de Croeselaan 207, de eerste plek in Nederland waar bezoekers ondergedompeld

		

• Wielerfans kunnen het tijdritparcours van de Tour de France nafietsen. Wethouder Paulus Jansen opent die

		

• De Amsterdamsestraatweg is de gevaarlijkste straat van het land. Vorig jaar gebeurden daar zeker 31 ernstige

stil te staan bij dit jubileum. Vandaag is al de officiële aftrap in Hoog Catharijne.

worden in de wereld van Virtual Reality. De nieuwste generatie Oculus Rift VR-bril in combinatie met Leap
Motion-sensors zorgen dat “elke beweging die je maakt meetelt”, zegt het bedrijf.

route samen met 80 kinderen. Het bijna 14 kilometer lange parcours is gemarkeerd met gele pins in de fietspaden en op de stoep.

verkeersongelukken, waarbij zeker 35 mensen gewond raakten. De kruising met de Marnixlaan en de

St.Josephlaan is bovendien een van de gevaarlijkste kruispunten van Nederland. Dit blijkt uit gegevens die
		

		

het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft verstrekt.

• De singel is weer een klein stukje langer. TivoliVredenburg ligt nu aan het water.

• Voor het oude busstation bij Utrecht Centraal is het de laatste dag. Omdat aan de centrumzijde van het ovstation gewerkt wordt aan nieuwe bus- en tramhaltes, vertrekken de bussen vanaf morgen anderhalf jaar
lang aan de kant van de Jaarbeurs.

2-7

• De herinrichting van de Adriaen van Ostadelaan is nagenoeg klaar en om dit te vieren organiseert de onder-

3-7

• Violiste Janine Jansen wordt in muziekcentrum TivoliVredenburg onderscheiden met de Zilveren

		

• De eerste spullenbibliotheek van Nederland wordt geopend. DeDeelkelder zit tijdelijk in het oude Bigoli-

4-7

• Het Huis voor klokkenluiders gaat open. Klokkenluiders kunnen daar telefonisch en per mail terecht om mis-

nemersvereniging Puur Oost samen met de gemeente een feestelijke opening met een markt op het nieuwe
kruispunt.

Stadsmedaille van de gemeente Utrecht. Ze ontvangt de medaille uit handen van locoburgemeester Kees
Diepeveen voor haar ‘inspirerende bijdrage aan het muziekklimaat in Utrecht’.

pand aan de Schoutenstraat. Bij DeDeelkelder kun je in de maand juli gereedschappen, kampeerspullen en
sportartikelen lenen. Volgens de organisatie bespaar je met een lidmaatschap geld en ruimte in huis.

standen binnen een bedrijf of overheidsorganisatie aan de kaak te stellen. Klagers kunnen ook langskomen

bij het pand aan de Maliebaan. Niet alleen werknemers in loondienst, maar ook ex-werknemers, zzp’ers ,
5-7

uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen gratis vertrouwelijk misstanden melden.

• De Utrechtse Stichting Careyn, Beweging 3.0 en stichting Antroz horen bij de 11 zorginstellingen in Nederland
die onder intensief vervolgtoezicht staan van Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat blijkt uit de lijst met

150 zorginstellingen die staatssecretaris Van Rijn openbaar maakt. De zorggroep Charim staat op de lijst van
verpleeginstellingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat bevestigt een woordvoerder van Charim.

6-7

• Zeug Neeltje schenkt het leven aan zestien biggetjes. De kinderboerderij in het Griftpark is erg blij met de

		

• Het aantal verkochte woningen in de provincie Utrecht stijgt fors. Vooral in en rondom de stad Utrecht neemt

geboorte en hoopt dat veel kinderen langskomen om te kijken.

de verkoop flink toe. Een kwart tot een derde van de huizen gaat boven de vraagprijs over de toonbank.

frank kaiser • kroniek over het jaar 2015

13

Datum		Gebeurtenis

		

• Het Utrechts Centraal Museum zoekt een nieuwe artistiek directeur. Edwin Jacobs wordt Gesammtleiter van

		

• De Regio Utrecht krijgt een eigen lettertype, de U-type. Het lettertype wordt gebruikt in een internationale

de Dortmunder U. Dat is een vooraanstaand centrum voor kunst en creativiteit in Dortmund.

campagne ter promotie van Utrecht. Reclamebureau DDK ontwikkelde de U-type in opdracht van de
Economic Board of Utrecht (EBU).

		 • De beste stationspianist van Nederland geeft een optreden op Utrecht Centraal. Aristakes Jessayan uit
Nijkerk krijgt in de stationshal de eretitel overhandigd.

7-7

• De raadsvergadering besluit dat DOMunder tien jaar lang 40.000 euro per jaar krijgt van de gemeente

		

• De gemeente Utrecht gaat regels voor coffeeshops in de stad versoepelen. Momenteel zijn er tien, terwijl de

8-7

• Het Merwedekanaal krijgt een nieuwe haven met daaromheen 167 woningen en horeca. Dat blijkt uit het

13-7

• Bij de ondertekening van de projectovereenkomst van de toekomstige woontoren in de Van Sijpesteijnkade

14-7

• De Muntbrug uit 1887 wordt weer op zijn plek gehesen.

15-7

Utrecht om uit de financiële problemen te komen. Daarna moet de archeologische attractie weer op eigen
benen kunnen staan.

gemeente vindt dat er ruimte is voor zeventien. De gemeente is bang voor illegale verkoop en verkeersdrukte
en overlast rond de tien bestaande coffeeshops.

bestemmingsplan dat het Utrechts college hiervoor heeft goedgekeurd en naar de gemeenteraad heeft
gestuurd.

bij Utrecht Centraal wordt het duidelijk. De panden gaan in oktober tegen de vlakte. Alleen het monument
op nummer 25 blijft staan en gaat tevens onderdeel uitmaken van de woontoren.

• In ruimte voor kunst KUUB is een expositie met aquarellen en etsen van de Utrechtse maritiem illustrator en
schrijver Arne Zuidhoek (*1941) en van zijn leermeester Dirkje Kuik (1929-2008). Samen deelden zij een passie
voor schepen, maar vooral ook voor piraten!

18-7

• Onderzoekers en artsen van het UMC hebben een stap gezet in het onderzoek naar genetische ziekten. Ze

		

• De sloop van de traverse tussen de Bijenkorf en de C&A in Utrecht begint. De onderdoorgang wordt afgezet

19-7

• Fietsers op de Maliesingel kunnen op twee gloednieuwe rode fietsstroken een stuk prettiger langs het water

22-7

• De gemeente heeft een vergunning verleend om het gebouw De Gesloten Steen aan Oudegracht 364 te

27-7

• Een internationale groep onderzoekers ontdekt onder leiding van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht

28-7

• De voormalige Bovenbouwwerkplaats van de NS aan de 2e Daalsedijk in Utrecht wordt een pop-up

ontdekten bij kinderen een nieuwe genetische afwijking die leidt tot een longontsteking met fatale afloop.
en over een paar weken moet het bouwwerk weg zijn.

fietsen. De Maliesingel en Tolsteegsingel worden opnieuw ingericht en het eerste gedeelte is klaar.

verbouwen tot 26 nieuwe appartementen. Ook is er toestemming verleend om op de begane grond winkelruimten te realiseren.

twee nieuwe ALS-genen. Beide genen kunnen het risico op ALS aanzienlijk verhogen.

Snorfabriek. Daar komen onder andere creatieve workshops, etentjes, een galerie, een winkel en een uitgeverij vanaf september.

1-8

• De Domkerk heeft hoge onderhoudskosten, maar wil geen entree heffen om geld binnen te halen. “We willen

2-8

• De watertoren Lauwerhof stond jarenlang leeg, maar is nu verkocht. Er schijnt een proeflokaal in te komen,

5-8

• De Muntbrug wordt weer in gebruik genomen. De brug werd in september 2015 gesloten en vervolgens weg-

10-8

• Zo langzamerhand verandert de zijmuur van zijn huis op de Adelaarstraat steeds meer in een sportgalerie. De

een open en toegankelijke kerk blijven. Entree hoort daar niet bij”, aldus Jochem Hoogenboom, van communicatiewerkgroep Domkerk en bestuurslid van de kerk.

maar zeker is dat niet. De eigenaar wenst anoniem te blijven tot alles rond is in oktober.

getakeld voor een grondige renovatie. Vorige maand keerde de brug terug op de oude plek, vanaf vandaag
kunnen fietsers er weer gebruik van maken.

Utrechtse kunstenaar Rob Heerdink maakt op zijn buitenmuur een schildering van Dafne Schippers met als
bijschrift: ‘Ren, Dafne Ren!’.
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15-8

• De nieuwe parkeergarage onder Hoog Catharijne en Vredenburg gaat open. Vanaf 08.30 uur kunnen auto-

		

• De bouw van het Nieuwe Zandpad gaat van start. De eerste werkruimten van de nieuwe prostitutiezone

16-8

• Onbedoelde fontein van vier meter hoog op de Neude. Bij de aansluiting van de waterleidingen voor een

17-8

• De komende week worden er twee nieuwe fietspaden in gebruik genomen in het stationsgebied. Het gaat

18-8

• Het Utrechts Archief start crowdfunding voor een boek met 400 stadsgezichten. De tekeningen in het boek

22-8

• De eerste treinen zijn vanochtend vroeg gestopt op het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn. Het station

30-8

• Het hoogste punt op het Poortgebouw van Hoog Catharijne wordt bereikt. Het eindpunt van de verbouwing

31-8

• Er komt geen kabelbaan tussen de Jaarbeurs en de oude binnenstad: geen plek en te duur. Hoe de westkant

		

• De Anton Geesink Sportschool in Utrecht is verkocht aan een projectontwikkelaar. Jans Geesink, de vrouw

mobilisten terecht om hun voertuig te parkeren op één van de 1.270 plekken.
moeten in het voorjaar van 2017 in gebruik genomen gaan worden.

evenement van de UIT rijdt een vrachtwagen een opzetstuk kapot, wat de fontein tot gevolg heeft.
om rood asfalt langs het Westplein en de ingebruikname van de Leidseveertunnel.
moet de lezer een kleurige, dynamische, bruisende en veranderende stad brengen.
was precies op tijd klaar voor het nieuwe school- en studiejaar.
van Hoog Catharijne lijkt steeds dichterbij te komen.

van Utrecht Centraal er dan wel uit komt te zien, daar mogen Utrechters op 24 september over meepraten.

van de overleden Utrechtse judolegende, heeft het pand van de hand gedaan. De dojo, een zaal voor Japanse
zelfverdedigingssporten, werd geopend in 1965. Het gezin Geesink ging erboven wonen. Tot 1978 was de
judoka zelf eigenaar van de sportschool, daarna verpachtte hij het gebouw aan de gemeente Utrecht en werd

de exploitatie van de sportschool overgedragen aan de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Sportschool.
1-9

• Omwonenden van de gevangenis aan het Wolvenplein hebben een documentaire gemaakt over de gevange-

		

• Het gastenverblijf van het Cancer Center in het UMC wordt officieel geopend. Het logeeradres is bedoeld voor

		

• De plannen voor een asielzoekerscentrum in het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat zijn uitgesteld. Door

		

• Een Engelstalig magazine MAG wordt deze week gelanceerd. In het blad staat relevante culturele informatie

4-9

• De voormalige lokale politicus Broos Schnetz ontvangt de speld van de stad Utrecht uit handen van burge-

		

• De voormalige peeskamers in de Hardebollenstraat zijn gerenoveerd en worden officieel geopend. Zeventien

5-9

• Op de Mariaplaats wordt een beeld van Nijntje onthuld. Het onthulde beeld was onderdeel van de art-parade,

nis. Op de website www.bajesverhalenutrecht.nl staan korte filmpjes van mensen die een bijzonder verhaal
over de plek vertellen.

vrienden en familie van kankerpatiënten die in het UMC behandeld worden.

de afgenomen vluchtelingenstroom is de locatie niet urgent. Dat meldt de gemeente.
voor buitenlanders in Utrecht.

meester Van Zanen. Schnetz wordt tijdens de viering van zijn 65ste verjaardag in zijn achtertuin verrast door
het eerbetoon. De burgemeester roemt in een toespraak de vele functies van Schnetz in besturen in de stad.

creatieve ondernemers hebben de afgelopen tijd hun intrek genomen in de kamers. Ze huren de kleine
panden voor 150 euro per maand.

een expositie waarbij verschillende kunstenaars een object van het beroemde konijn moesten maken. Na het

project werden alle exemplaren geveild. Ondernemers rond de Mariaplaats kochten een van de beelden voor
op het plein. Hierop zijn zowel Nijntje als tekenaar Dick Bruna afgebeeld.

		

• In de Domkerk wordt de opening van het academisch jaar feestelijk gevierd. Gastsprekers zijn staatssecreta-

7-9

• Het Utrechts Archief ontdekt delen van een middeleeuwse kopie van het derde-eeuwse werk ‘De Trinitate’

		

• Het Spoorwegmuseum komt met de tentoonstelling ‘Utrecht Centraal’ naar aanleiding van de opening van

ris Sander Dekker en de gevierde professor Robbert Dijkgraaf.

van antipaus Novatianus. Hij verzette zich tegen het beleid van paus Cornelius. Het handschrift was verwerkt
in een zestiende-eeuws register, waar het als versteviging van de kaft diende.

de nieuwe stationshal in december. In de tentoonstelling word je meegenomen van het eerste stationsgebouw in 1843 tot nu.
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8-9

• Het UMC Utrecht verkoopt een aantal van haar historische panden in de binnenstad. De opbrengst gaat naar
wetenschappelijke onderzoek voor betere patiëntenzorg. Een aantal herenhuizen in de buurt van deze zie-

kenhuizen deed dienst als kliniek, opvanghuis of bood onderdak aan personeel. Het gaat om panden aan de
Justus van Effenstraat, Nicolaas Beetsstraat, Lange Nieuwstraat en Pasteurstraat.

9-9

• Op Utrecht Centraal weigeren de machinist en de conducteur van een overvolle trein naar Schiphol te laten

		

• In het Centraal Museum opent een tentoonstelling over het strafrecht in Colombia, Frankrijk, Oeganda en de

11-9

• De Willibrordprocessie vanmiddag in het centrum van Utrecht verliest zijn oecumenische karakter. Kardinaal

13-9

• Woningcorporatie Socius is op zoek naar jongeren die in Overvecht willen wonen samen met asielzoekers.

14-9

• Vanavond woedt er een grote brand op industrieterrein Lage Weide. Het betreft een loods van een recycling-

		

• Door de bezuinigingen op de regionale omroepen verliest RTV Utrecht elf medewerkers. De zender wordt

		

• Vanmiddag komen 30 clowns bij elkaar in de binnenstad om mensen te vergezellen op straat. De clowns zijn

15-9

• Het UMC start met een gratis pendeldienst voor bezoekers en patiënten. De afstand tussen de hoofdingang

		

• Voor de derde dag op rij wordt een temperatuurrecord verbroken. In De Bilt werd 26,8 graden gemeten en zo

		

• Er wordt begonnen met het demonteren van het kleurrijke gevelkunstwerk aan het oude pand van elektro-

16-9

• In het stationsgebied wordt een kraan opgezet van 144 meter hoog. De kraan wordt na het weekend gebruikt

vertrekken.

Verenigde Staten. De Utrechtse fotograaf Jan Banning legde met zijn camera vast hoe deze vier landen
omgaan met straf en misdaad.

Wim Eijk wil dat het een rooms-katholieke aangelegenheid blijft.

Socius verbouwt een kantoorpand aan de Einsteindreef in Utrecht. Daar komt een noodopvang voor asielzoekers. Ook komen er 35 kamers voor studenten uit de wijk.

bedrijf van circa 30 bij 20 meter aan de Kanaaldijk. De loods werd gebruikt door een hobbyvereniging die aan
raceauto’s sleutelt.

volgend jaar met 1,1 miljoen euro gekort door het Rijk en kondigt een interne reorganisatie aan.

erop uit om een sfeer van plezier en verbondenheid te creëren in de binnenstad. Initiatiefnemer voor ‘Walking
as One’ is Kirsten Lüpke van ClownSpirit. Zij wil met deze actie bijdragen aan een gelukkigere wereld.

en parkeergarage Zuid is volgens het ziekenhuis te groot en daarom wordt een elektrisch autootje ingezet.

warm was het sinds het begin van de metingen nog nooit geweest op 15 september, meldt Weeronline in Zeist.
nicaketen Dixons, op de hoek van het Vredenburg en Achter Clarenburg. De emailleplaten zijn in 1977 ontworpen door Jan Bons. Het markante kunstwerk moest contrasteren met het wat grijze Hoog Catharijne.

om de laatste delen van de Moreelsebrug op hun plek te hijsen. De kraan, door de gemeente ‘The Beast’
gedoopt, wordt aangevoerd met 28 vrachtwagens en er zijn meerdere kleinere kranen nodig om het gevaarte

		

op te zetten.

• Het Gouden Kalf is terug op de Neude. Het vier meter hoge beeld wordt geplaatst als aankondiging van het
Nederlands Film Festival dat woensdag begint.

		 • De nieuwe ‘Utrechtse Sportkrant’ wordt gelanceerd. De krant is een initiatief van voormalig Utrechts

Nieuwsblad sportjournalist Robert Jan van der Horst en de voorzitter van de voetbaltak van UVV Dennis van

Luijk. De krant zal zowel op papier als via internet verschijnen, en wil verhalen gaan brengen die andere
media laten liggen.

17-9

• Bij het stadhuis wordt de Nationale Sportweek gestart. Enkele tientallen lopers vertrekken daar voor de ‘ope-

		

• Het Utrechtse Museum Oud Amelisweerd (MOA) vreest de deuren te moeten sluiten. Tegen de verwachting

ningsrun’ door het centrum van de stad. Utrecht is gastheer van het landelijke sportevenement dat is bedoeld
om te laten zien hoe leuk sporten en bewegen is.

in verstrekt de gemeente geen subsidie meer, zo blijkt uit de begroting. Ook voor muziekpodium RASA is de

toekomst uiterst onzeker. Het Volksbuurtmuseum zou ook geen subsidie krijgen, maar dat mag aanspraak
maken op een incidenteel potje met geld.

18-9

• Kunstuitleen Utrecht bestaat 30 jaar. In 2014 moest de Kunstuitleen Utrecht het statige pand aan de

		

• Café de Morgenster gevestigd in een zestiende-eeuws pand aan de Oudegracht bestaat 100 jaar.

Maliebaan waar het sinds 1986 was gehuisvest verlaten. De Kunstuitleen nam zijn intrek in een tot galerie
omgetoverde grote winkelruimte in de St. Jacobsstraat.
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19-9

• Tijdens de verbouwing van de Neudeflat vallen er twee leuningen naar beneden. Niemand raakt gewond.

		

• Een deel van de collectie van het Centraal Museum is te zien in de Tokyo Opera City Art Gallery. Daar hangen

		

• De Domtoren krijgt geld uit Den Haag voor een broodnodige restauratie. Dat staat in de begroting die het

21-9

• De gemeente start met de veelbesproken sanering van de westelijke plas van de Nedereindse Plas. De plas

22-9

• Traploper Jeroen Rodenburg van atletiekvereniging AV Phoenix wordt winnaar van de Domtorenloop. Hij

		

• Tekenaar, schrijver en vormgever Dick Bruna krijgt de Max Velthuijs-prijs 2016 uitgereikt. De vrouw van de

20-9

• Museum Speelklok bemachtigt een koninklijke speelklok. Het gaat om een topstuk van klokkenmaker
Charles Clay met composities van Händel. Voor de klok werd 720.000 euro neergelegd.
nu ontwerpen van Rietveld en tekeningen van nijntje bij elkaar.

kabinet zojuist bekend heeft gemaakt. Voor monumenten in Groningen, de Eusebiuskerk in Arnhem en de
Domtoren in Utrecht is in totaal tien miljoen euro beschikbaar.

was vroeger een vuilstort en er is illegaal afval in terechtgekomen. Zo werden onder meer licht radioactief
ziekenhuisafval, las-plasma en vaten met onbekende inhoud in het gebied geloosd.

beklimt de 465 treden in 2:21 minuut, zeven seconden sneller dan het record uit 1986. Sportwethouder Paulus
Jansen (62) loopt ook mee. Hij heeft al gezegd dat hij het evenement volgend jaar weer wil organiseren.

Utrechter, Irene de Jongh, zal de prijs in het Letterkundig Museum in Den Haag in ontvangst nemen. Bruna

verschijnt nauwelijks nog in het openbaar. Aan de prijs, een initiatief van de stichting P.C. Hooft-prijs voor
Letterkunde, is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

25-9

• De Neude wordt omgetoverd tot een filmstuntset. Het team van stuntlegende Willem de Beukelaar laat daar

		

• De acteurs Martijn Fischer en Georgina Verbaan krijgen nu een Gouden Tegel op de Walk of Fame in de

		

• Driehonderd mensen gaan een bijzondere treinreis meemaken. Ze mogen plaatsnemen in de Mat 64, ook wel

27-9

• Speciale bankjes waar je door middel van zonne-energie je telefoon mee kan opladen. Op De Uithof kan het.

zien wat het werk inhoudt.
Vinkenburgstraat

de ‘Apekop’, een trein van Nederlandse oorsprong waarvan er ooit honderden rondreden. De reis begint in
Maastricht en eindigt in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Op het Utrecht Science Park staan zeven van deze zogeheten ‘solar benches’. Met de bankjes kunnen niet
alleen telefoon, maar ook tablets en elektrische fietsen worden opgeladen.

1-10

• Er is een feestje gegeven met wethouder Lot van Hooijdonk en het Zocherconcert. De herinrichting van de
Maliesingel en Tolsteegsingel is na drie maanden klaar. De straat heeft rood asfalt gekregen en langs het

water is een stuk meer ruimte gekomen om te wandelen. De maximumsnelheid is teruggebracht naar 30
kilometer per uur en auto’s zijn er te gast.

3-10

• De tentoonstelling ‘Mapping Australia’ in het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) wordt groots geopend.

		

• Er wordt gezocht naar een nieuwe directeur voor het Nederlands Film Festival (NFF). Directeur Willemien van

		

• Utrecht staat op nummer drie van de leukste studentensteden in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van

Niemand minder dan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken de nieuwe tentoonstelling.
Aalst stapt na zeven jaar op.

Elsevier onder studenten. Groningen is de leukste stad gevolgd door Nijmegen.

11-10 • De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst. Het onderwerp is de herbouw van de historische
Stadskraan op het plateau naast de Monicabrug. De kraan stond van 1402 tot 1837 op de hoek van de
Ganzenmarkt en de Oudegracht. De kraan sneuvelde echter bij het tillen van de zogeheten kariatiden (standbeelden) van de Winkel van Sinkel. Stichting Bouwloods wil deze kraan herbouwen als leer-/werkproject
binnen de doelstelling van Stichting Bouwloods Utrecht.

12-10 • De gemeente Utrecht loopt voorop als het gaat om bussen die volledig elektrisch rijden. Lijn 2 rijdt al in de
stad en vanaf volgend voorjaar wordt ook lijn 1 honderd procent elektrisch aangedreven.

13-10 • De stad Utrecht is een van de meest duurzame steden ter wereld. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Arcadis uit Amersfoort. Het bureau onderzocht de duurzaamheid van wereldsteden.

14-10 • De Utrechtse studentenweerbaarheid houdt een defilé op de Kromhoutkazerne. De vereniging, onderdeel
van het studentencorps in Utrecht, viert daarmee het 150-jarig bestaan.
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16-10 • De brugdelen van de Dafne Schippersbrug hangen op hun plek. Nu moeten ze nog vastgezet worden met beton

en dan kunnen fietsers en voetgangers eind dit jaar over de brug. De aanleg van de brug loopt vertraging op,

		

nadat het werk lange tijd had stilgelegen. Voor het inhijsen van de brugdelen zijn zwaardere takels nodig.

• Het ministerie van Infrastructuur neemt definitief de leiding bij spoorbeheerder ProRail. De voorlopers van
ProRail waren in 1995 geprivatiseerd, maar nu zou het bedrijf een zelfstandig bestuursorgaan worden.

19-10 • Het UMC Utrecht krijgt 2,3 miljoen euro voor borstkankeronderzoek. Het gaat om de bekostiging van een
		

internationale studie, waarbij wetenschappers proberen om uitzaaiing bij borstkanker te voorkomen.

• De Hamtoren in Vleuten is verkocht. De karakteristieke toren stond bij de makelaar in het aanbod als woonhuis. De Hamtoren stond al ruim twee jaar te koop. Het zeven verdiepingen tellende bouwwerk, een zoge-

noemde donjon, is het overblijfsel van een waterkasteel. De toren wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1325.

20-10 • Een opvallende reclamestunt van Jumbo aan de Potterstraat. Het bushokje bij de Neude is omgebouwd tot

een digitale supermarkt. Jumbo legt uit: “Boodschappen doen terwijl je op de bus wacht, dat kan deze week
in Utrecht. De bushalte aan de Potterstraat is namelijk tijdelijk omgebouwd tot een heuse supermarkt. Met

de vernieuwde app van Jumbo kun je de producten vervolgens scannen en zo vliegensvlug aan je winkelmandje toevoegen. De boodschappen worden dan thuisbezorgd”.

24-10 • Het eeuwfeest van de kunststroming De Stijl krijgt speciale aandacht in Amersfoort en Utrecht. Die steden
		

brachten artiesten als Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg voort.

• Het Domplein wordt de komende maanden opnieuw bestraat. Het straatmeubilair wordt daarbij weggehaald of krijgt een andere plek. Dat heeft de gemeente woensdag gezegd. Het plein wordt één grote doorlopende vlakke vloer. In het stratenpatroon zullen de voormalige Sint-Salvatorkerk, de Heilig Kruiskapel en het

ingestorte deel van de Domkerk te zien zijn. De gemeente is bij het ontwerp uitgegaan van een plan uit 1974.

25-10 • Bij het Jaarbeursplein zijn duikers op een diepte van 12 meter aan het werk. Gespecialiseerde duikers moeten

meters diep onder water om de toekomstige parkeergarage te behoeden voor latere lekkages. De parkeergarage gaat drie verdiepingen naar beneden en biedt ruimte voor 800 auto’s. Doordat de parkeergarage zo ver
onder de grond gaat, moet er rekening worden gehouden met de waterdruk van het grondwater.

26-10 • De vervuiling van het grondwater bij het Griftpark verdwijnt veel sneller dan gedacht. In de bodem rond het

park zit een bacteriesoort die zich volledig heeft aangepast aan de verontreiniging en de schadelijke stoffen
afbreekt. Binnen 20 jaar blijkt al 80 procent van de grondwatervervuiling rond het park verdwenen. Bij het

		

Griftpark stond vroeger een gasfabriek. Daardoor werd het één van de meest vervuilde plekken van Nederland.

• Winkelketen C&A sluit in mei en juni 2017 vier filialen, waaronder die op het Vredenburg en in winkelcentrum

Kanaleneiland in Utrecht. Ook vestigingen in Pijnacker en Nijverdal gaan dicht. Dat meldt Trouw donderdag.
De vier winkels draaien slecht. C&A verwacht ook geen verbetering de komende jaren en trekt daarom de
stekker eruit.

28-10 • Liefhebbers van modelspoor kunnen genieten van vijftig werkende modeltreinopstellingen. In de Jaarbeurs
begint Eurospoor2016, de grootste modelspoorbeurs.

30-10 • Bewoners van de binnenstad kunnen zien hoe schoon hun lucht is. Er wordt een website gelanceerd die de

luchtkwaliteit op een kaart laat zien. “We willen dat mensen zich bewust worden van de luchtkwaliteit,”
vertelt initiatiefnemer Robbert Maas van de site Luchtradar.nl. “Want iedereen heeft er invloed op”.

		

• De komende maanden is de projectie ‘hier woont nijntje’ weer te zien op de gevel van het nijntje museum.

8-11

• Onder het Centraal Station worden skeletten uit de 19e eeuw gevonden. Dat heeft de gemeente laten weten.

		

• De drie drukste fietspaden van Nederland liggen in Utrecht. Het Smakkelaarsveld staat op de eerste plek van

De skeletten zijn restanten van een oud kerkhof dat vroeger op die plek lag. Tussen 1810 en 1850 lag hier een
kerkhofje en bij de ontruiming hiervan is blijkbaar niet heel secuur gewerkt.

de lijst. Hierna volgen de fietspaden bij het Vredenburg en het Jaarbeursplein. Het fietspad waar de meeste
vertraging werd opgelopen in Nederland ligt ook in Utrecht: de Amsterdamsestraatweg.

15-11 • Burgemeester Jan van Zanen krijgt de hoogste Franse onderscheiding ‘Chevalier dans l’Ordre nationale de la
Légion d’Honneur’. De eer valt hem ten deel vanwege zijn inzet tijdens de Tour de France in Utrecht en het
Frans-Nederlands economisch jaar.
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• De gemeente Utrecht wil het bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg aanpassen. In het nieuwe

		

• Utrecht is op de achtste plaats geëindigd van een nieuwe ranglijst van beste winkelsteden in de Benelux.

bestemmingsplan staat de verruiming van het plangebied waardoor terrassen mogelijk worden ter hoogte
van de Herenweg.

Volgens onderzoek van vastgoedadviseur JLL is Utrecht minder dan respectievelijk Amsterdam, Brussel,
Antwerpen, Luxemburg, Rotterdam, Den Haag en Gent.

		 • Het leegstaande V&D-pand naast Hoog Catharijne ondergaat begin 2017 een grote transformatie. Het

gebouw wordt verbouwd om drie grote internationale winkels te kunnen huisvesten. Dat blijkt uit de presentatie van de Utrechtse architect Jan Bakers bij de Welstandscommissie. De werkzaamheden aan het pand
gaan twee jaar in beslag nemen.

17-11 • Kunsthistoricus Sanne Frequin uit Utrecht wil de graftombe van bisschop Gwijde van Avesnes (in de
Domkerk) virtueel restaureren. Met een 3D-scan wil ze laten zien hoe de tombe vroeger was.

18-11 • Minister Bussemaker trekt vier miljoen euro extra uit voor de restauratie van de Utrechtse Domtoren. Eerder
		

kwam er al tien miljoen uit Den Haag. Het is nog niet genoeg, want er moet veel opgeknapt worden.

• Na bijna acht jaar leegstand is er een nieuwe huurder voor de westkant van The Wall, het rode winkelcentrum

langs de A2 bij Leidsche Rijn. Ondernemer Bram van der Vorst opent er een restaurant en een
evenementenlocatie.

19-11 • Het UMC krijgt een cadeautje van de Amerikaanse president Barack Obama. Het hersencentrum van het

ziekenhuis krijgt vier miljoen dollar van het National Institute of Health. De subsidie valt direct onder het
‘BRAIN initiative’ dat door president Obama in het leven is geroepen.

20-11 • Museum Catharijneconvent komt met een grote tentoonstelling over Maria. De expositie brengt Maria’s
samen uit nationale en internationale collecties.

22-11 • Met een aparte variant van de flashmob vraagt een groep dansers op Utrecht Centraal aandacht voor huiselijk geweld. (Een flashmob is een luidruchtige groep jongeren die plotseling opduikt op een drukke plaats om

		

voorbijgangers te verrassen).

• De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) wordt verkocht aan een Belgisch bedrijf. Groep Heylen betaalt hiervoor 3,6 miljoen euro aan de Nederlandse Staat.

23-11 • De contouren van het zestiende-eeuwse kasteel op het Vredenburg wordt de komende jaren steeds duidelij-

ker. De gemeente heeft plannen om het immense gebouw, dat 45 jaar lang boven de stad uittorende, zichtbaarder te maken. De originele twaalfde-eeuwse resten van het Catharijneklooster (het oudste deel van het

voormalige kasteel Vredenburg) komen ook terug naar het Vredenburg. Dat maakt wethouder Victor
		

Everhardt vandaag bekend.

• De tijdelijke woonruimte die de NS heeft aanbiedt op Utrecht Centraal is populair. Mensen die een weekje op

Utrecht Centraal willen wonen, kunnen zich vandaag voor het laatst opgeven. De NS zoekt iemand die in de

buurt van perron 21 gratis in een kamer wil zitten. Het gaat om een woonruimte van veertig vierkante meter.
De bewoner moet wel in aanloop naar de opening van de nieuwe stationshal zijn of haar ervaringen delen via
sociale media. De 19-jarige Julia uit Zutphen woont daar de eerste week van december, er waren meer dan
tweehonderd reacties. Voor één euro mag ze gebruik maken van het gehele station.

24-11 • Het Eneco-plan voor een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide kan rekenen op de steun van
		

Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace.

• Bij het herstraten van de Choorstraat is de aanduiding van het koor van de Buurkerk in het plaveisel komen
te vervallen. Zowel het Gilde Utrecht als de VVD maken zich zorgen om de verdwenen aanduiding.

25-11 • De Vleutensebaan in Leidsche Rijn wordt officieel geopend. De weg is de hoofdverbinding tussen het stadsdeel en de binnenstad. Wethouder Lot van Hooijdonk drilt de laatste meters asfalt weg om de aansluiting van
de Vleutensebaan met de Gele Brug te maken.

29-11 • De Utrechtse transportgigant Mammoet heeft in Oekraïne een immense sarcofaag geplaatst. Het omhulsel
		

is over de reactor geschoven die 30 jaar geleden ontplofte in Tsjernobyl en moet straling tegenhouden.

• In de tweede fase van het project Antoniuskwartier moeten er 121 koopwoningen en 30 vrije sector huurwoningen komen. Ontwikkelaar Timpaan en BAM Woningbouw bereiken een realisatieovereenkomst.

30-11 • Koningin Máxima en haar Belgische collega Mathilde brengen een bezoek aan Utrecht Centraal. Ze komen
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rond 10.00 uur per trein aan vanaf Amsterdam Centraal en nemen een kijkje in de nieuwe stationshal en op

het Stadskantoor van de gemeente. Ook gaan Máxima en Mathilde langs bij de grote fietsenstalling.
		

Burgemeester Jan van Zanen leidt hen rond.

• De Domtoren in Utrecht is er slechter aan toe dan werd gedacht. Monumentenwacht adviseert om bovenin
netten te plaatsen om bezoekers te beschermen tegen kleine stenen en gruis. Bij een laatste inspectie in
oktober door Monumentenwacht bleek dat de onderhoudsstaat van het bovenste deel van de toren aan
vooral de zuid- en zuidwestkant is verslechterd. De netten worden op 70 meter hoogte geplaatst.

		

• Waterbedrijf Vitens zet z’n laatste watertoren te koop. Het gaat om de toren op de Neckardreef in Overvecht.

1-12

• De vernieuwde fietsenstalling bij Laag Catharijne opent. Er komen driehonderd plekken bij aan de kant van

		

• Utrecht is tot op het bot verdeeld over de komst van een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide. Dat

		

• Bij seniorenflat ’t Huis aan de Vecht planten vrijwilligers een kunstwerk van 30.000 bloembollen vlak naast

de Catharijnesingel.

blijkt tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over het plan van Eneco. De centrale moet in de toekomst
snoeiafval gaan verbranden.

de flat. Het ontwerp is door bewoners zelf gemaakt met hulp van kunstenares Lotte van Laatum.

		 • Archeologen hebben bij de Vinkenburgerweg in Odijk resten gevonden van een Romeins grafveld. Daar

liggen vermoedelijk 150 ‘Romeinse Odijkers’ begraven. Ook vonden de wetenschappers resten van de lang
verloren gewaande middeleeuwse hofstede Vinkenburg.

		

• De Maliesingel en Tolsteegsingel in Utrecht zakken weer een beetje weg. Dat is opnieuw een tegenvaller,

4-12

• Vanaf vandaag gaat de koudweerregeling in. Dat betekent dat daklozen binnen kunnen slapen.

		

omdat de wegen kort geleden voor de tweede keer werden bestraat.

• Burgemeester Jan van Zanen reikt de Maartenspenning uit aan Jos Vermunt. De Hagenaar heeft 25 jaar lang
als dirigent van het Toonkunstkoor bijgedragen aan verrijking van het culturele aanbod in Utrecht. Vermunt
is onder meer verantwoordelijk geweest voor een openluchtconcert aan de Weerdsingel (1992), een concert

Brahms in Utrechts zusterstad Brno (2009), het Utrecht te Deum in het kader van de Vrede van Utrecht (2013)
en het concert ‘70 jaar bevrijding’ in het Spoorwegmuseum (2015).

5-12

• Het beeld van Nijntje voor het Nijntjemuseum dat afgelopen september beschadigd raakte, staat weer op

7-12

• Hospice Utrecht wint de “Wij-Maken-Utrecht-trofee 2016”. Wethouder Kees Diepeveen reikt de prijs uit. De

		

• Samen met de reiziger wordt de opening van Utrecht Centraal op een ludieke en interactieve wijze ingeluid.

zijn plek. Het beeld is gerestaureerd.

prijs is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven die de stad het afgelopen jaar
mooier maakten.

Gedurende de dag is het station een podium van en voor de stad met een uitgebreid entertainmentprogramma

van 6.30 tot 22.00 uur dat in het teken staat van ontmoeten en verbinden #opUtrechtCentraal. Staatssecretaris
Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, wethouder Victor Everhardt van de gemeente Utrecht, president9-12

directeur Roger van Boxtel van NS en president-directeur Pier Eringa van ProRail openen de hal.

• Utrechters beginnen een inzamelingsactie om geld op te halen voor een nieuw rapport over de A27. Ze willen

aantonen dat minister Schultz van Infrastructuur verouderde cijfers gebruikt en dat de verbreding van de
snelweg bij Amelisweerd niet meer nodig is.

		 • ProRail wordt definitief een publieke organisatie. De ministerraad gaat akkoord met het voorstel om de
		

Utrechtse spoorbeheerder om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid.

• De leerlingen van groep 7 van de Kathedrale Koorschool treden op in Koninklijk Theater Carré voor koningin
Máxima.

11-12 • Syntus start met het busvervoer in de regio Utrecht en Amersfoort. Het vervoersbedrijf neemt de diensten
		

van Connexxion over, die daar verantwoordelijk voor was.

• De NS start met de nieuwe dienstregeling. Het gaat om de meest ingrijpende wijzigingen sinds 2007. Zo gaan
er vanaf een groot aantal stations meer treinen rijden, onder meer tussen Utrecht en Eindhoven en tussen
Almere en Schiphol.

12-12 • Prinses Laurentien komt naar Utrecht voor het jubileumcongres van het Expertisecentrum handicap +
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studie. Ze is de beschermvrouwe van het centrum. De prinses praat in vergadercentrum Domstad over het
belang van goed onderwijs voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

13-12 • Wat moet er gebeuren met het voormalige Ooglijdersgasthuis? Omwonenden in de Zeeheldenbuurt

maken zich grote zorgen over de plannen om in het leegstaande gebouw appartementen te maken. Op de
tekeningen staat dat daarbij de hele historische tuin wordt volgebouwd.

		

• Er zijn twee keer zoveel cocaïneresten teruggevonden in het riool als vorig jaar. Dat staat in een onderzoek van

		

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend dat een meerderheid van de woningen in de

het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA). Het agentschap test jaarlijks het
rioolwater in zestig steden, waaronder Utrecht.

gemeente Utrecht huurhuizen zijn.

14-12 • Het beeld van nijntje, voor het gelijknamige museum in Utrecht, is voorzien van een muts tegen koude
		

oren.

• De megabioscoop Kinepolis aan het Jaarbeursplein opent de deuren van zes zalen. De andere acht volgen de

komende twee maanden. Om 10:00 uur vanochtend gaat de nieuwe Star Wars film in première. Met 14
zalen en 3.200 stoelen wordt Kinepolis Jaarbeurs de grootste bioscoop van Utrecht en een van de grootste

bioscopen van Nederland. Alle zalen zijn voorzien van laserprojectie, waardoor de beeldkwaliteit in elke
zaal haarscherp is.

15-12 • Om het succes van het Centraal Museum vast te houden gaat de culturele instelling ook in de avond open.
Vanaf januari opent het museum elke eerste donderdag van de maand in de avond.

16-12 • Koning Willem-Alexander komt op bezoek in Kanaleneiland. Zijn komst is een grote verrassing voor de
vluchtelingen die wonen in het opvangcentrum in die wijk.

		

• Uit besprekingen van de gemeenteraad over het bestemmingsplan blijkt dat op de oude plek van Tivoli aan de

		

• De Moreelsebrug is vanaf 11:00 uur vanochtend open voor gebruik. De officiële opening vond in het uur ervoor

Oudegracht horeca mogelijk blijft, maar de gemeente sluit uit dat er opnieuw een discotheek komt.

plaats door wethouder Victor Everhardt onder grote belangstelling van betrokkenen, media én kinderen

van basisschool Puntenburg. Met de brug ontstaat een route tussen de Mariaplaats in de historische bin-

nenstad en de kantoren en woongebieden ten westen van het spoor, zoals de Croeselaan en de Dichterswijk.

18-12 • Vic Willems wordt door de jury van De Grote Prijs van Nederland uitgeroepen tot de beste singer-songwri		

ter van het jaar. De Utrechter krijgt bovendien de tweede prijs van het publiek.

• Steeds meer ouderen maken gebruik van een gratis kerstdiner dat het Nationaal Ouderenfonds jaarlijks organiseert met Van der Valk hotels. Dit jaar schuiven bijna 4.000 ouderen aan, tegen 3.300 vorig jaar. Alle 48
deelnemende restaurants zijn inmiddels volgeboekt.

19-12 • Zwemmer Jesse Puts ontvangt van burgemeester Jan van Zanen de sportpenning. Puts mag zich sinds 10
december wereldkampioen noemen op de 50 meter vrije slag (kortebaan). Afgelopen weekend zwom de

		

22-jarige Puts ook al twee keer een nieuw Nederlands record op de 50 meter vrij.

• De Utrechtse bevolking groeit de komende jaren een stuk sneller dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de

laatste prognoses kent de stad in 2028 al 400.000 inwoners. Momenteel zijn dit er nog een kleine 340.000.

20-12 • Floris de Gelder wordt onderscheiden met de Provinciale erepenning. Hij krijgt de onderscheiding uit

handen van Commissaris van de Koning Willibrord van Beek. De Gelder wordt geëerd vanwege zijn werk

		

voor de provincie op het gebied van toerisme, cultuur en ontwikkeling.

• Er wordt bekendgemaakt dat het Aboriginal Art Museum (AAMU) over een half jaar haar deuren sluit. Het
museum kon jarenlang rekenen op private financiering, maar de reserves zijn inmiddels op.

21-12 • Wetenschappers van het UMC hebben een test ontwikkeld waarmee artsen heel snel kunnen zien of een
patiënt met koorts een bacteriële of virale infectie heeft. Dat is belangrijk, omdat antibiotica alleen bij een
bacteriële infectie werken.

		 • De gemeente gaat naast de Voorstraat en de Wittenvrouwenstraat ook de Nachtegaalstraat en de
Burgemeester Reigerstraat herinrichten. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers.

		

• De nieuwe fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de binnenstad wordt geopend door Wethouder Lot van

		

• De Universiteit Utrecht onderzoekt de werking van cannabidiol (CBD) op mensen met angststoornissen. Het

Hooijdonk. Door de nieuwe verbinding over de Hogeweidebrug boeken fietsers een flinke tijdswinst.
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medicijn, met een bestanddeel van wiet als werkende stof, moet helpen als je niet de straat op durft of niet

voor een grote groep durft te spreken. Uit voorgaande onderzoeken is al gebleken dat CBD een kalmerend
		

effect kan hebben.

• De kunstenaar Kees Wennekendonk gaat exposeren in het Stadskantoor.

22-12 • De ANWB is op zoek naar het leukste uitje in de provincie Utrecht. Er zijn tien genomineerden, waaronder

het Utrechtse Spoorwegmuseum, Kasteel de Haar in Haarzuilens en het Nationaal Militair Museum in

Soest. DOMunder, de Pyramide van Austerlitz en het nijntje museum zijn dit jaar voor het eerst doorgedrongen in de top tien.

		

• Biotechbedrijf Merus: het bedrijf dat onder meer medicijnen tegen kanker ontwikkelt, krijgt een forse kapi-

		

• De gemeente krijgt volgend jaar opnieuw geld van het Rijk voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.

		

• Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik kan in 2017 voortbestaan. De gemeente Utrecht, provincie en de

taalinjectie van het Amerikaanse farmaconcern Incyte. Merus krijgt 200 miljoen dollar, Merus gaat samen
met Incyte maximaal elf nieuwe medicijnen ontwikkelen, vooral tegen kanker.

Ruim 950.000 euro. Ook andere gemeenten krijgen geld om de problematiek aan te pakken.
gemeente Bunnik willen toch 75.000 euro steken in het noodlijdende museum.

23-12 • De Augustinuskerk aan de Oudegracht wordt vernield door inbrekers. Zij richten een grote ravage aan.
Deuren worden met geweld geopend, bijbels worden verscheurd en er wordt een processiekruis vernield

		

dat net gerestaureerd was.

• Het aantal daklozen in Utrecht is dit jaar gelijk gebleven. “Dat komt alleen omdat er honderd extra woningen
in de stad beschikbaar zijn gekomen.” zegt Willem Lammerink van de Tussenvoorziening.

25-12 • In de regio Utrecht zijn veel supermarkten gewoon open op Eerste Kerstdag.

27-12 • Utrecht verovert met de Lange Elisabethstraat een derde plek op de lijst van steden met duurste winkelstraten. De huurprijs op de Lange Elisabethstraat bedraagt 1.600 euro per vierkante meter per jaar.

29-12 • Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht heeft een goed jaar achter de rug. Meer dan 925.000 mensen
bezochten een concert of gingen naar café Het Gegeven Paard. Vorig jaar telde het muziekcentrum

		

762.000 bezoekers.

• Het afgelopen jaar hebben 125.000 mensen museum Catharijneconvent in Utrecht bezocht. Dat is een record.

30-12 • Het UMC brengt voor het eerst in Nederland een minisensor in die permanent de bloeddruk meet. Dat

wordt gedaan bij een patiënt die lijdt aan hartfalen. Door gebruik van deze sensor kan het aantal zieken-

huisopnamen voor hartfalen op den duur met 37 procent worden teruggebracht, zegt het Utrechtse
		

ziekenhuis.

• Dit jaar is er steeds meer gebruik gemaakt van de openbare fietsenstallingen in de binnenstad. De gemeente

verwacht dat er uiteindelijk in 2016 zo’n 800.000 fietsen gestald worden in de vijf openbare stallingen en
de vier pop-upstallingen.

31-12 • De provincie Utrecht is dit jaar met ongeveer 11.000 mensen gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) telde in november de provincie 1.283.273 inwoners. De gemeente Utrecht kreeg er 4.000
inwoners bij. “Aan het begin van de eeuw telden we 240.000 Utrechters. Inmiddels zijn daar nu 100.000
mensen bij gekomen. De prognoses wijzen op 400.000 Utrechters in 2028. Dat is veelal op te vangen met

nieuwbouwplannen in Leidsche Rijn en het zuidwesten van Utrecht. De rest moet van verdichting in de
		

stad zelf komen.”

• Elk jaar luidt de beiaardier van de Domtoren het jaar uit. In het laatste halfuurtje wordt het carillon bespeeld.
Dit jaar zit niet Malgosia Fiebig achter het klavier, maar oud-beiaardier Arie Abbenes.
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