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4-1 • De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat worden onder handen genomen. Vanmorgen beginnen de
werkzaamheden om de Nachtegaalstraat groener en rustiger op te zetten.

		• De in 1935 geplante treurwilg in het park Lepelenbrug valt om boven op een aantal geparkeerde auto’s.
Gelukkig is er niemand gewond geraakt. De boom werd er indertijd neergezet door “de Utrechtse schoolkinderen” ter herinnering aan het overlijden van koningin-moeder Emma, een jaar eerder.

5-1 • De nieuwe vijver op het Jaarbeursplein wordt voor een deel weer afgebroken. Het beton van de wanden blijkt

niet goed. De aannemer is verantwoordelijk voor het malheur, het herstel van het beton komt voor zijn rekening, zegt de gemeente. Het plein met de vijver werd in september 2018 feestelijk opgeleverd. In mei moet het
in zijn oude luister zijn hersteld.

		 • De gemeente Utrecht schoffeert de bewoners van de Weerdsingel Oostzijde. Dat zeggen actievoerders aan de

statige singel. De stad wil van de singel een doorgaande fietsroute maken. De bewoners zijn daar niet tegen,
maar hun voorstellen voor verbetering van het plan worden voor hun gevoel zonder argumenten van tafel
geveegd. De bewoners starten nu een actie om hun visie alsnog onder de aandacht te brengen. Het conflict
draait om de soort wegbedekking, moeten het klinkers blijven of moet de straat geasfalteerd worden?.

6-1 • De eerste coronavaccins komen aan bij het UMC Utrecht. Twee bestelbusjes met daarin de vaccins van Pfizer/
BioNTech en andere benodigdheden komen vanmorgen onder politiebegeleiding aan bij de apotheek van het
ziekenhuis.

7-1 • In het Utrechtse Park Transwijk worden door de politie vuurwapens gevonden. De wapens lagen onder de
grond.

		 • De gemeente gaat onderzoek doen naar de manier waarop bomen geïnspecteerd worden. Eerder deze week

viel een monumentale treurwilg om bij het Lepelenburg. De boom was twee maanden geleden nog onderzocht en toen gezond verklaard.

11-1 • In het monumentale CAB-gebouw in Zuilen woedt vanavond een zeer grote brand. Voor veel ondernemers is
nog onduidelijk hoe groot de schade precies is.

12-1 • Coronamaatregelen: Utrecht en de drie andere grote steden pleiten voor een Nationaal Plan voor gelijke

onderwijskansen en het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen en jongeren. De wethouders van de
G4 hebben hier grote zorgen over.

		• CDA en VVD willen dat minister Kasja Ollongren (D66) vaart maakt met woningbouw in Polder Rijnenburg.
Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan die de minister oproept om Utrecht te verplichten om in de
polder woningen te bouwen. Utrecht wil dat niet, er moeten windmolens en zonnevelden komen.

		 • Klimaatactivisten hangen een spandoek aan Domtoren: ‘Utrecht doet niet genoeg tegen opwarming aarde’.

		 • Utrechtse musea schrappen grote evenementen, maar vallen niet om: ‘We kijken naar 2022’.

13-1 • Ondernemers zijn flink aangedaan door de brand in het CAB-gebouw. “Het was al standje overleven dit jaar.
Als echt alles weg is, kan dit de genadeklap zijn. We kunnen niet makkelijk meer lenen in deze tijd, we hebben
al moeten bijlenen door de coronacrisis.”.

		• In aanloop naar het 900-jarig bestaan van Utrecht in 2022 gaat de gemeente 900 bomen planten verdeeld
over de stad. Onderdeel van de campagne is dat de tien Utrechtse wijken een herinneringsboom krijgen op
een publieke plek.

		 • Wethouder Klaas Verschuure helpt bij kerstboominzameling: ‘Inmiddels 200.000 kilo opgehaald’.

18-1 • De resten van de Tolsteegpoort zijn vandaag en morgen door de bestratingswerkzaamheden goed te zien. Wat

je kon zien waren de ronde vormen van twee torens die onderdeel waren van een enorm groot poortcomplex,
de grootste van de stad in die tijd. “Eigenlijk waren het twee poorten en iedere poort bestond weer uit drie of
vier torens”.

		 • Utrecht krijgt 2,8 miljoen euro om verder onderzoek te doen naar de bijzondere vondst van de Griftparkbacterie.
Deze bacterie zou zomaar ervoor kunnen zorgen dat de bodemverontreiniging in het Griftpark verholpen kan

worden. De bacteriegroep werd in 2017 bij toeval ontdekt omdat het grondwater vanzelf schoner werd. Deze
ontdekking was voor gemeente Utrecht reden om samen met de Universiteit Utrecht, Wageningen University
& Research (WUR) en Deltares een onderzoek te starten.

20-1 • De Raad van State oordeelt dat een rekenmethode voor de stikstofuitstoot van de nieuwe weg bij Arnhem niet
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goed genoeg is. De uitspraak van de rechter die een streep zet door de aanleg van een snelweg bij Arnhem
heeft ook gevolgen voor de verbreding van de A27 bij Utrecht. Dat denken de Vrienden van Amelisweerd.

22-1 • De fietsbrug tussen Balearen en Vesuvius in Lunetten wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De oude
fietsbrug was in slechte staat en is afgebroken.

25-1 • Het demissionaire kabinet neemt geen beslissingen meer over de verbreding van de snelweg langs natuurge-

bied Amelisweerd. Dat plan maakt onderdeel uit van de aanpak van de ring A12/A27, en dat wordt vandaag
door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

		 • Een veel te zware betonwagen beschadigt mogelijk de historische werfkelders aan de Nieuwegracht.

		 • De gemeenteraad worstelt met de geheimhouding van stukken en debatten. Dat constateren de Rekenkamers
van de vier grote steden in Nederland. In een democratie is een transparante overheid essentieel.

		 • De klok van de Buurtoren gaat vanaf morgen iedere avond om 20.55 uur luiden. Dit om aan te kondigen dat de
avondklok bijna ingaat en mensen naar binnen moeten. Normaal gesproken luidt de klok om 21.55 uur. Voor

die tijd werd eeuwen geleden gekozen omdat de stadspoorten toen sloten. Maar anno 2021 kiest het Utrechts
Klokkenluiders Gilde er in samenspraak met de gemeente voor om te breken met die traditie.

		 • De avondklok gaat rustig in. De politie en de gemeente Utrecht lieten eerder die dag weten zich voor te bereiden op mogelijke ongeregeldheden. Wel was er een incident op ‘t Goylaan.

28-1 • De gemeente Utrecht heeft grote steken laten vallen, waardoor tientallen bewoners van woontoren
Rachmaninoff in de wijk Welgelegen geen parkeerplaats hebben.

30-1 • Er is veel vraag naar extra standplaatsen voor woonwagens. De gemeente gaat dan ook onderzoeken of
bestaande locaties uitgebreid kunnen worden. Dat zal geen makkelijke opgave zijn, omdat de vraag naar bijvoorbeeld reguliere woningbouw ook groot is en de ruimte in de stad beperkt.

31-1 • Zoek de straat, een online spel kan vanaf nu gespeeld worden. Deelnemers moeten op een plattegrond van

Utrecht aanwijzen waar een bepaalde straat ligt. Hoe dichterbij je zit, hoe meer punten deze krijgt. Het spel is
een idee van de 26-jarige Wouter van Dijke.

1-2 • De Utrechtse gemeenteraad wil in gesprek met de Roma- en Sinti-gemeenschap over het leed dat hen is aangedaan in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

		 • In het Griftpark wordt een toiletgebouw door de gemeente geplaatst. Het gebouwtje maakt onderdeel uit van de

ambitie van de gemeente dat bezoekers van de stad altijd ergens in de buurt een openbaar toilet kunnen vinden.

		 • Precies tien jaar na het weghalen van het blauwe klapperbord heeft Utrecht Centraal weer een nieuw megascherm met reisinformatie. Het oude verhuisde in 2011 naar het Spoorwegmuseum.

		 • Het café van Oproer Brouwerij wordt door brand in het CAB-gebouw volledig en onherstelbaar beschadigd.

2-2 • Actiegroep Binnenstad030 overhandigt vijfhonderd handtekeningen aan wethouder Lot van Hooijdonk. De

binnenstadsbewoners maken zich zorgen over het mobiliteitsplan van de gemeente en leveren een alternatief
plan aan.

		 • In de Utrechtse Jaarbeurs, de centrale plek voor coronavaccinaties, wordt vanaf vanochtend 8.00 uur gevaccineerd tegen het coronavirus. De GGD kan daar per dag maximaal 2800 mensen prikken, maar zover is het nog
niet: “Want zoveel vaccins zijn er nog niet.”.

		• De gemeente Utrecht stelt de komende drie jaar ruim 1 miljoen per jaar beschikbaar voor aanbieders van

amateurkunsteducatie. Het betreft organisaties die lessen aanbieden op het gebied van muziek, dans, toneel
of een andere vorm van amateurkunst,.

		 • Utrecht ontwaakt vanochtend onder een dikke laag sneeuw.

5-2 • Minister Ollongren gaat Utrecht niet dwingen tot woningbouw in polder Rijnenburg.

6-2 • Huisartsen en personeel van de huisartsenposten in de regio Utrecht worden dit weekend gevaccineerd tegen
het coronavirus.

8-2 • De Catharijnesingel onder Hoog Catharijne is voor zes weken afgesloten. De hobbelige weg maakt plaats voor
nieuw asfalt en klinkers. Fietsers en voetgangers kunnen er tijdens de werkzaamheden nog langs, maar autoverkeer wordt omgeleid.

		• De bouw van het nieuwe Slachtstraat Filmtheater begint. dicht bij de Neude, in het vroegere filmtheater ’t
Hoogt, moeten in november weer films gedraaid worden.
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		 • Het bijzondere pand op Oudegracht 35 krijgt als de plannen doorgaan een nieuwe invulling. Er is een vergun-

ning aangevraagd om het gebouw, dat tot voor kort een onderdeel van een klooster was en daarvoor een
museum, om te bouwen tot acht appartementen. Deze panden, vroeger ‘Meisjesstad’, zijn sinds 1939 in
gebruik geweest voor huisvesting en het maatschappelijke werk van de Zusters Augustinessen van Sint
Monica. Daarvoor was er het Museum Kunstliefde gevestigd.

10-2 • Stadsherstel Utrecht wordt de komende tien jaar verantwoordelijk voor landhuis Oud Amelisweerd. De
gemeente Utrecht heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Lange tijd was de toekomst van het
monumentale landhuis onzeker.

		 • Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met het plaatsen van
windmolens.

11-2 • Vanaf vandaag is de blauwe stoomtrein uit het boekje ‘Nijntjes treinreis’ te zien in de hal van Utrecht Centraal.

		• Wat gaat er gebeuren met ‘De munt’? De eigenaar van het complex, AG APF, heeft eerder zelf een plan
gemaakt waarin hun ambities staan. De gemeente heeft nu de bouwenvelop gepubliceerd. Het gebouw krijgt

veel functies zoals horeca, waaronder een boetiekhotel, werkruimten, bijeenkomsten, vergader- en congres-

ruimtes en plek voor sport, culturele en maatschappelijke projecten. Mogelijk komt er een horecaterras in de
monumentale tuin.

13-2 • Op talloze plaatsen kan geschaatst worden, zoals o.a. bij de Munt.

15-2 • Minister Hugo de Jonge brengt een bezoek aan het mega-coronalab in Overvecht dat twee maanden geleden
in allerijl is neergezet.

		 • Rijkswaterstaat gaat dode en zieke essen langs de A12 en A27 kappen. Alle bomen die op de kaplijst staan zijn
aangetast door de essentaksterfte, een schimmelziekte en een hardnekkig probleem in Utrecht.

17-2 • De gemeente heeft sinds juni 2020 dubbel zoveel signalen over radicaliseren binnengekregen dan
gebruikelijk.

		 • Koningin Máxima brengt een digitaal werkbezoek aan de Universiteit Utrecht (UU). Ze spreekt met onderzoekers over het fenomeen brede welvaart, een manier om welvaart breder te bekijken dan alleen aan de hand
van het bruto binnenlands product.

		 • De werkzaamheden aan de Catharijnesingel onder Hoog Catharijne starten vanaf vandaag zal een deel van de
straat zes weken lang dicht zijn voor auto’s: tussen de Stationsstraat en Westerstraat. Fietsers en voetgangers
kunnen er nog wel langs.

18-2 • De petitie die het Ronald McDonald Huis is gestart over de nieuwe locatie is vanmorgen 96.526 keer getekend.
Het logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen zit nu vlak bij het Wilhelmina
Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum op het Utrecht Science Park, maar op deze plek komt een
parkeergarage. Over de nieuwe locatie worden het Ronald McDonald Kinderfonds en de provincie Utrecht het
niet eens.

19-2 • De gemeente is van plan om drie hekwerken te plaatsen bij de landtongen van de Muntsluis in Utrecht. De
hekken worden ‘s avonds om 22.00 afgesloten om overlast voor omwonenden te voorkomen.

		 • Het nieuwe duurzame fietspad langs de Croeselaan overleeft winter niet. De toplaag laat los.

22-2 • Café-eigenaar Richard den Hartog zet een grafsteen op de bekende voetgangersrotonde. Een grafsteen met de
tekst ‘RIP horeca, detailhandel Utrecht 2021’.

23-2 • Utrecht is de aantrekkelijkste stad, dat blijkt uit een onderzoek onder 77.500 Nederlanders uitgevoerd door
onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy.

		• Het poppodium ‘De Helling’ en ‘3voor12’ starten de audiotour Rondje Rotsoord. Via deze gratis app kunnen

mensen de route volgen en tegelijkertijd leren over de geschiedenis van het gebied. Historicus Bart van Mierlo
neemt de gebruiker mee door het gebied dat vanaf het Ledig Erf tot het zuidelijkste puntje van Rotsoord.

24-2 • Bewoners van de wijk Oog in Al verzetten zich tegen sloop van de duplexwoningen, langs de aan de Johan
Wagenaarkade en het Amsterdam Rijnkanaal.

		• Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2020 meer mensen uit de
Randstad verhuisden dan ernaartoe. Dat geldt ook voor Utrecht. In 2020 verhuisden meer mensen vanuit
Utrecht naar een andere gemeente dan andersom.
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25-2 • Wethouder Lot van Hooijdonk en de bewoners van de Weerdsingel Oostzijde gaan gezamenlijk op zoek naar

een alternatieve inrichting van de straat. Eerder beklaagden de bewoners van de singel zich erover dat de
inspraak over hun singel een wassen neus was.

		 • Het tijdelijke restaurant De Pomp mag formeel nog drie jaar blijven, er gaat nu al een petitie rond om het te
behouden. Al meer dan duizend mensen zetten hun handtekening onder de boodschap dat het restaurant niet
mag verdwijnen.

		 • Aan de Draaiweg is een nieuwe muurschildering gemaakt. Kunstenaar Max Kisman maakte het ontwerp dat

de afgelopen dagen door muurschildercollectief De Strakke Hand op de muur is aangebracht. De afbeelding is:
‘Ode aan sterke vrouwen’.

26-2 • Dierenorganisaties springen in de bres voor de loslopende kippen en hanen in Zuilen. Ze willen een gesprek

met de gemeente over een diervriendelijke oplossing voor de overlast waar een groep bewoners van de wijk
over klaagt. Hun voorstel: vang de hanen en hennen en breng ze naar een opvang.

		 • De politie grijpt in bij een actie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion zij voeren actie om te zorgen dat

onze regering de klimaat- en ecologische crisis serieus gaat nemen. Rond de honderd actievoerders worden op
verschillende plekken in de stad gearresteerd.

		 • De gecombineerde tram- en busbaan in universiteitswijk De Uithof gaat deze zomer ingrijpend op de schop.
Het asfalt van de baan brokkelt af en moet vervangen worden. De tram zal deze zomer waarschijnlijk enkele
weken niet rijden tussen Utrecht Centraal en De Uithof. De kosten bedragen zes miljoen euro.

27-2 • Een grote betonnen draagbalk van 90 ton en 24 meter lang wordt vanochtend bij het Smakkelaarsveld
geplaatst. De balk ligt tussen het bovendek waar uiteindelijk bebouwing opkomt en de busbaan die er onderdoor loopt.

1-3 • Er is met betrekking tot het Utrechts wervengebied sprake van een ‘vergeten burenplicht’. Het behoud van het

erfgoed en de zorg voor veiligheid en waterdichte kelders staan bij zowel bij de gemeente als bij de eigenaren
van de werfkelders voorop. Het is zaak dat men dit weer als een gezamenlijk belang gaat zien. Dat adviseert
een Commissie van Wijzen voor het wervengebied in hun rapport dat vandaag verschijnt.

2-3 • Het wervengebied in de binnenstad is vanaf heden verboden terrein voor vrachtwagens en te brede voertuigen. De gemeente weert dit verkeer om de historische werfkelders te beschermen.

		 • Het Utrechts Archief gaat de open beeldcollectie beschikbaar maken via Wikimedia Commons. Onder andere

de historische kaartencollectie en de prentencollectie worden beschikbaar via site. Al het beeld dat te vinden

is via Wikimedia Commons is gratis, en het is voor iedereen toegestaan om de bestanden vrij te gebruiken. De
historische kaartencollectie en de collectie van de spoorwegen staan al online.

4-3 • Het aantal demonstraties in de stad Utrecht is vorig jaar toegenomen. In 2020 waren er in totaal 445 aange-

kondigde demonstraties in de stad, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 werden
221 demonstraties aangekondigd, in 2018 waren dat er nog 150. In 2014 vonden er maar 71 geplande demonstraties plaats. Dat meldt de gemeente Utrecht.

		 • Het restaurant De Pomp heeft zicht op een permanente vergunning. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Klaas Verschuure (D66) die hij vanavond gaf tijdens het wekelijkse vragenuur. De Pomp zit in een oud

benzinestation aan de Croeselaan. Het bedrijf kreeg een vergunning voor vijf jaar en zou daarna weer
moeten sluiten.

5-3 • De Universiteit Utrecht krijgt 4 miljoen euro toegekend om de Limes nog beter in kaart te brengen. Daarbij

gaat het om de invloed die de noordelijke grens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden had op Nederland,
maar ook om wat we daar vandaag nog van merken.

6-3 • Het UMC Utrecht is net als vorig jaar het hoogste Nederlandse ziekenhuis op de jaarlijkse wereldwijde rang-

lijst van het Amerikaanse weekblad Newsweek. Het ziekenhuis op het Science Park staat 22ste, twee plaatsen
lager dan vorig jaar.

8-3 • De Universiteit Utrecht geeft aannemer BAM de opdracht om het gebouw Achter Sint Pieter 200 te reno
veren. Het monumentale voormalig provinciehuis in het centrum van de stad wordt daarmee toekomst
bestendig gemaakt.

		• De Commissie van Wijzen, die de gemeente en keldereigenaren adviseert over de aanpak van het
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wervengebied, trekt in het rapport met de naam De Vergeten Burenplicht harde conclusies over de manier
waarop de gemeente Utrecht zich binnen het project opstelt. De commissie ziet een groot gebrek aan vertrouwen van de werfkeldereigenaren in de gemeente.

9-3 • Onrustig in de Monseigneur van de Weteringstraat; Elke avond in jouw eigen huis dertien minuten met een
pollepel op een pan slaan: is dat geluidsoverlast of een acceptabele vorm van demonstreren tegen de avondklok De politie neemt de pan en de lepel in beslag en arresteert de bewoner.

10-3 • Coronamaatregel: Scholieren van het Boni maken hun toets in het Spoorwegmuseum en anderen krijgen les
in Neude-bieb: ‘Het is een uitstapje’.

		 • MBO Utrecht begint met de bouw van een Onderwijsboulevard in Kanaleneiland. Net zoals de hogeschool en
universiteit dat hebben, moet er aan de Australiëlaan een soort campus komen, met alle opleidingen onder
één dak.

		• Er komen definitief 10.000 woningen in de nieuwe wijk Merwedekanaalzone, ondanks de bezwaren van
omwonenden. De gemeente hoopt over twee jaar te beginnen met de bouw.

11-3 • Storm-Evert woedt met windkracht 10. Er is veel schade en verkeershinder. Tram 22 (de Uithoflijn) rijdt niet
door de storm.

		• Ronald McDonald Huis komt niet op door hen gewenste plek. Er komt opnieuw in gesprek over passende
locatie.

13-3 • Tachtig jaar geleden verscheen de eerste strip van Tom Poes. Om dit te vieren brengt de Utrechtse uitgeverij

Cliché een nieuwe strip uit: ‘Tom Poes en de tijdverdrijver’. Het verhaal heeft lang in het archief gelegen, tekenaar Tim Artz brengt de oude stripheld weer tot leven.

14-3 • Honderden demonstranten op Jaarbeursplein in actie voor ‘eerlijk klimaatbeleid’.

15-3 • Het opknappen van de wandelpaden tussen de Bartholomeusbrug en Grand Hotel Karel V begint deze week.
Ook worden er nog een aantal bomen geplant in dit deel van het Zocherplantsoen. Het Zocherplantsoen langs
het nieuwe deel van de singel is de afgelopen maanden opnieuw ingericht.

16-3 • Op de Uithoflijn ontspoort rond 11.00 uur een tram. De tram staat geschaard over de Laan van
Maarschalkerweerd en komt in botsing met een bestelbusje van de Jumbo. Er zijn geen gewonden, meldt
Veiligheidsregio Utrecht. De ontspoorde tram wordt geborgen: één deel op een dieplader en ander deel wordt
op de rails gezet.

		 • Coalitiegenoten D66 en GroenLinks zijn het niet eens over een plan om op termijn de parkeergarage Springweg
te slopen. Het Utrechtse college van B&W wil daarmee ruimte creëren voor woningen.

17-3 • Leidsche Rijn krijgt een eigen 4 en 5 mei-monument. Het benodigde bedrag van 45.000 euro is inmiddels
opgehaald, laat de Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn weten. Het monument moet de komende dodenherdenking al af zijn en komt op het Berlijnplein te staan.

		• Vanmiddag wordt een groot gaslek op de Catharijnesingel ontdekt. Het wordt binnen twee uur gedicht. De

oorzaak was een defecte afsluiter. Het harde gesis is gestopt en alle bewoners kunnen terug naar hun woning.

		 • De bewoners van de Zeeheldenbuurt zijn boos op gemeente na 2 jaar bouwoverlast: ‘We moeten informatie
op verkeersborden lezen’.

18-3 • Een meerderheid van de Utrechtse raad wil dat er meer ruimte komt voor woonwagenbewoners in de stad. Die
wens bestaat al een paar jaar.

		 • Tramverkeer Uithoflijn ligt twee dagen na ontsporing nog plat.

		 • Utrecht herdenkt de tramaanslag, vandaag 2 jaar geleden. De nieuwe en de oude burgemeester legden bloe-

men op het 24 Oktoberplein. Om 10.43 uur sloegen de klokken van de Domtoren, de vlaggen hangen halfstok.

		 • Het Utrechts Archief is getroffen door gijzelsoftware. Hierdoor is het online archief tijdelijk buiten gebruik.

19-3 • Ondernemers zijn bezorgd over de sloop parkeergarage aan de Springweg. Zij zijn bang dat ze klanten
verliezen.

		 • Door een aanrijding rijden er voorlopig geen treinen tussen station Utrecht Centraal en Overvecht.

		 • Actiegroep Vrienden van Amelisweerd ziet in de verkiezingsoverwinning van D66 mogelijkheden om de verbreding van de A27 bij Utrecht weer op de politieke agenda te krijgen.

20-3 • Het Filmcafé, brouwerij Oproer en sporthal The Sport Box zullen de deuren van hun zaken in het CAB-gebouw
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niet meer openen voor gasten. Het gebouw moet van binnen helemaal worden gesloopt om de schade van
een brand in januari te herstellen. En daarna keren de bedrijven niet meer terug: gebouweigenaar NS heeft
onlangs de huur opgezegd.

22-3 • De walmuur tussen de Stadhuisbrug en de Bezemburg is in zo’n slechte staat dat er spoedmaatregelen genomen moeten worden. Dat is uit een recente inspectie gebleken.

23-3 • De gemeente en provincie Utrecht doen samen met vervoerder Qbuzz onderzoek naar het ongeluk op de
Uithoflijn, waarbij een sneltram ontspoorde.

		 • Een walmuur bij de Stadhuisbrug moet met spoed worden versterkt. Bij een inspectie kwam aan het licht dat

het bouwsel in het water van de Oudegracht in slechte staat verkeert. Het gaat om een smal stuk werf waar-

boven vroeger de bibliotheek en boekwinkel Broese waren gevestigd, tussen de Bezembrug en de Stadhuisbrug.

		 • Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de hoogste woontoren in Leidsche Rijn. De gemeente

heeft het zogenoemde stedenbouwkundig plan voor het project MARK goedgekeurd. Het plan bestaat uit drie
hoge torens waarvan de hoogste maximaal 140 meter hoog wordt.

		 • Gemeente Utrecht zet dit jaar nog meer in op natuurlijke bestrijding eikenprocessierups.

24-3 • De gemeente Utrecht gaat op 6400 adressen controleren of de woningen balkons hebben met stalen liggers.
Het stadsbestuur wil namelijk dat dit soort balkons op tijd extra onderhoud krijgen, omdat er bij roestvorming
een risico kan ontstaan voor mensen die erop of -onder staan.

25-3 • Beroemde Utrechtse ijssalon Venezia herleeft in museum. De Utrechtse ijssalon Venezia heropent deze zomer
in Arnhem. In het Openluchtmuseum wordt een kopie gebouwd van de in 2011 gesloten vestiging in de
Voorstraat.

		 • De gemeente heeft nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en op panden in
beschermde stads- en dorpsgezichten.

26-3 • De gemeente heeft nog altijd geen plannen voor het ‘Huisje van Mien’. Het pand werd gespaard van de sloopkogel, omdat het trappenhuis waardevolle art deco-elementen heeft. De gemeente zegt al twee jaar dat het
pand een publieke functie moet krijgen, maar van die plannen komt tot nu toe weinig terecht.

		 • De Universiteit Utrecht viert vandaag haar 385e verjaardag. Een lustrum dus, maar vanwege corona wordt dat
niet groot fysiek gevierd.

		 • Studentenverenigingen zijn steeds minder populair vanwege de corona concludeert ‘Trouw’ na een rondgang
langs diverse verenigingen.

		• De werkzaamheden aan de Catharijnesingel zijn afgerond. De weg is weer open voor autoverkeer en dat is
eerder dan gepland.

27-3 • Opnieuw geen Michelinster in Utrecht: ‘Zonde voor zo’n grote stad’.

		• De gevolgen van de tramontsporing op de Uithoflijn zijn nog niet voorbij. Vanavond beginnen herstelwerkzaamheden aan de bovenleiding.

		• Het Noorderbad roept bij velen herinneringen op en vanaf nu is het zwembad weer te bewonderen.
Kunstenaarscollectief De Strakke Hand maakte een muurschildering van het bad op de kruising van de Blois
van Treslongstraat en de Boisotstraat.

29-3 • Vanaf vandaag hangt er een ‘visdeurbel’ bij de Weerdsluis. Als er veel vissen liggen te wachten voor een dichte
sluisdeur, kunnen voorbijgangers ze een handje helpen, zo is het idee. De visdeurbel is een QR-code op een

spandoek bij het sluiswachtershuisje. Door die code te scannen kom je op een website met onderwaterbeelden. Als daar nou veel vissen op te zien zijn, dan kun je op de online visdeurbel klikken. De sluiswachter krijgt
dan een seintje en kan de sluis openen.

30-3 • Coronamaatregel: Het is de eerste warme dag van het jaar. In verschillende parken is het vanmiddag erg druk.
Groepen mensen zaten te dicht op elkaar en politie en boa’s hebben bezoekers gevraagd om aan de coronaregels te denken.

		 • Er is een podcast: ‘Overlast illegale sekshuizen in Utrecht neemt toe in coronatijd’.

		 • Utrecht is een van de veertig steden die meedoet aan het ‘NK Tegelwippen’ dat van start is gaat. Het idee is

dat er in een maand tijd zoveel mogelijk tegels plaatsmaken voor groen. De stad die de meeste tegels omwipt,
wint het kampioenschap.
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31-3 • Coronamaatregel: In het Park Lepelenburg worden de mensen vandaag weer verzocht weg te gaan. Het is er
volgens de gemeente te druk waardoor er geen 1,5 m onderlinge afstand meer gehouden kon worden. Ook op

het grasveld voor Roost, in het Wilhelminapark en het Griftpark is het te druk en wordt er ingegrepen. De witte
cirkels keren terug in de Utrechtse parken. Bezoekers kunnen zo makkelijker afstand houden, is het idee.

		 • Vanaf vanavond mogen we een uurtje langer buiten blijven; De avondklok gaat nu om 22.00 uur in.
1-4 • Gemeente Utrecht heeft geen geld om speeltuin De Kameleon in Pijlsweerd op te knappen.

		 • Posters van anti-abortusbeweging uit Utrecht verwijderd.

2-4 • Straatintimidatie ‘hoort erbij’ voor Utrechtse vrouwen: ‘Alsof je publiek bezit bent’. Straatintimidatie is nog
altijd een probleem is in Utrecht. Al in 2019 beloofde Utrecht straatintimidatie aan te pakken, maar volgens
verschillende partijen in de raad gaat het niet snel genoeg.

		• Farmers Defence Force voert actie bij Van der Valk voor de ingang van het Van der Valk-hotel aan de

Winthontlaan. In het hotel was een bijeenkomst aan de gang van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
en diverse gesprekspartners uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Onderwerp was een nieuw verdienmodel, waardoor de boeren een beter inkomen zouden krijgen.

3-4 • De oproep van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om op een verantwoorde manier de terrassen

en andere buitenruimtes te heropenen, krijgt steun van burgemeester Sharon Dijksma. “Dit geeft mensen

letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan”, aldus Dijksma. Ook burgemeester Jan
van Zanen van de gemeente Den Haag steunt de oproep.

		• De vaarroute over de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompentorengracht blijft voorlopig

dicht voor gemotoriseerd vaarverkeer. Dat meldt wethouder Kees Diepeveen in een brief aan de gemeente-

raad. De wal- en kluismuren en de werf- en kluiskelders langs deze route zijn afgelopen tijd gecontroleerd en
blijken niet veilig genoeg.

		• Op verschillende plekken in de stad, die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de Universiteit

Utrecht en het UMC, liggen sinds deze week stoeptegels met daarop een QR-code. Door de code met een telefoon te scannen verschijnt allerlei informatie over de desbetreffende plek. Het initiatief heet Utrecht Time
Machine en is onderdeel van het lustrum van de universiteit en het UMC.

5-4 • Een deel van de Neude wordt momenteel opnieuw bestraat. Het is niet zo dat de klinkers per se aan vervanging toe waren, maar het patroon moet worden aangepast. De bestrating rond standbeeld de Haas krijgt weer
het originele driehoekpatroon.

6-4 • Utrechters kunnen dinsdagavond laten weten wat zij van het kunstwerk vinden, dat boven de ingang van de
bibliotheek aan de Neude moet komen. Tijdens een digitale raadsinformatiebijeenkomst wordt hierover
gesproken met onder andere historici, politici en buurtbewoners.

7-4 • Ruim een half miljoen bezoekers proberen om een plekje te bemachtigen in één van de cafés die meedoen aan

het Fieldlab experiment. Uiteindelijk lukt het ongeveer 3000 mensen een kaartje te krijgen waarmee ze volgende week een paar uur in de kroeg mogen zitten.

		 • De huizenmarkt in Utrecht staat onder druk, de prijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen en het aanbod is

niet groot. Op nieuwbouwproject Lindehof in Leidsche Rijn, dat bestaat uit veertig woningen, zijn ruim 2.700
inschrijvingen binnengekomen. Een gigantisch aantal, dat ook voor makelaar Beumer uniek is.

8-4 • Der gemeente Utrecht gaat informatiebeveiliging verbeteren. De Rekenkamer voerde tussen september en
december 2020 een onderzoek uit binnen de gemeente. De onderzoekers bekeken hoe moeilijk (of makkelijk)
het eigenlijk is de verschillende afdelingen binnen te dringen.

		• Bewoners van de Kromme Nieuwegracht hebben voorlopig geen zin meer in overleg met de gemeente. Ze

voelen zich geschoffeerd door ambtenaren en wethouder Kees Diepeveen, die volgens hen hun adviezen volstrekt negeren. De binnenstadbewoners maken zich al jaren zorgen over de verkeersveiligheid en hun kwetsbare werfkelders.

9-4 • Utrecht investeert het komende jaar samen met vastgoedeigenaren en ondernemers in de binnenstad. Het

centrum moet volgens het gemeentebestuur een plek worden waar mensen willen komen en niet alleen
willen kopen. Voor wachten op geld uit Den Haag heeft de wethouder geen tijd. De gemeente pakt daarbij
vooral de leegstand aan.
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		 • Het aanbrengen van de houten vangrails op de Waterlinieweg gaat deze maand beginnen. De vangrails komen

in de buurt van de bocht ter hoogte van Fort Lunet I. Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd een rijbaan van
de Waterlinieweg open. “Een houten vangrail heeft een natuurlijke uitstraling en past daardoor beter bij een

stedelijke omgeving dan stalen vangrails, terwijl ze net zo veilig zijn. Een stalen vangrail geeft meer de uitstraling van een snelweg en werkt daarmee een hogere snelheid in de hand.” volgens aannemer Heijmans.

10-4 • Het Utrechtse collectief De Strakke Hand heeft een nieuw werk gemaakt in de Geuzenwijk. Op de hoek van de
Blois van Treslongstraat en de Boisotstraat is een muurschildering die herinnert aan het Noorderbad. Het

Noorderbad stond midden in de toenmalige betonbuurt (nu Geuzenwijk). Dit zwembad werd in 1934 als werkverschaffingsproject gebouwd en heeft in de jaren ‘90 moeten plaatsmaken voor huizenbouw.

12-4 • Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maken in totaal 425.000 euro vrij om theaterfestival De Parade
te behouden. Dat geld komt zowel uit coronasteunpakketten als uit reguliere cultuurbegrotingen.

13-4 • Een Overweeghuis moet plek bieden aan prostituees die overwegen uit het vak te stappen. De initiatiefnemers hebben een deel van de financiering rond en zijn op zoek naar een geschikt pand.

		• De herinrichting van de Nachtegaalstraat is bijna klaar. binnenkort wordt de laatste asfaltlaag in de straat
aanbracht.

14-4 • Vijf Utrechtse kroegen doen mee aan het corona-experiment Fieldlab Cafés. Het gaat om Hofman, de Beurs,
Ubica, VinVin en ‘t Oude Pierement. Fieldlab Cafés wordt georganiseerd tot en met zaterdag 17 april. Reserveren
kon vooraf via de website Fieldlab Cafés voor een tijdsslot van 1,5 uur of 3 uur worden geboekt. Ze moeten

bewijzen dat ze recent nog negatief zijn getest en per tijdslot is er plaats voor maximaal vijftig mensen. De
openingstijden zijn van 12.00 tot 21.45 uur.

		 • Er moet snel wat gedaan worden aan de geluidsoverlast van de Uithoflijn. Dat vinden omwonenden.

		• Twee parkeerplaatsen op de Bemuurde Weerd Oostzijde zijn al jaren afgezet met hekken omdat de kade in
slechte staat is. Ooit hing er nog een bordje dat de problemen in 2017 verholpen zouden zijn, dat is nog steeds
niet gelukt.

15-4 • Het kunstwerk met lichtgevende borden op de bibliotheek op de Neude mag er komen van de Utrechtse
gemeenteraad.

		• Restaurant De Pomp moet blijven, dat vinden op z’n minst 2566 ondertekenaars van een petitie die wordt
overhandigd aan wethouder Klaas Verschuure.

		 • Voor de oorlog had de stad Utrecht een grote Joodse gemeenschap, maar na de Tweede Wereldoorlog waren

daar nog maar een paar honderd mensen van over. Hierover is een serie boeken verschenen De verhalen van
de Joodse gemeenschap worden verteld vanuit het standpunt van de huizen waar ze gewoond hebben.

16-4 • Bewoners van de Cicerolaan en de Herculeslaan in Utrecht kijken positief terug op het gesprek gisteravond
met de provincie. Ze hebben last van het geluid van de Uithoflijn die in de buurt van hun huis rijdt en willen
dat de provincie zich blijft inzetten deze overlast te verminderen.

		• Een aannemer begint met het plaatsen van damwanden om de walmuur tussen de Stadhuisbrug en
Bezembrug te stabiliseren. Bij een eerdere inspectie bleek dat de walmuur er slecht aan toe is.

17-4 • In het Bartholomeus Gasthuis overlijdt op 92-jarige leeftijd Gerrit Jansen. Hij was lange tijd verbonden aan de
Universiteit Utrecht als hoogleraar sociologie van bouwen en wonen. Hij promoveerde 45 jaar geleden op De

eeuwige kroeg, een boek waarvoor hij het nodige veldwerk verrichtte in de Utrechtse cafés, met name café
Van Weegen aan de Lange Koestraat. Hij was ook de oprichter van de Piekenkermis.

		 • Het is de laatste dag voor het kroegenexperiment, het vierdaagse Fieldlabexperiment wordt om 21.45 uur, kort
voor de avondklok ingaat, afgesloten.

20-4 • In de Utrechtse wijk Oog in Al worden opnieuw Stolpersteine geplaatst op gedenkwaardige plekken.
Stolpersteine zijn messing steentjes met namen van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd
of zijn vermoord.

21-4 • Vandaag kan er weer gewinkeld worden. De winkeliers zijn voorbereid op versoepeling van de coronamaatregelen. Ook de terrassen mogen weer zeer beperkt tot 18.00 uur open.

		 • De GGD Regio Utrecht prikt voor het eerst tot ‘s avonds laat. De deuren van de priklocatie in de Jaarbeurs zijn
tot 23.45 uur geopend in plaats van tot 20.00 uur. Er is behoorlijk wat belangstelling,.
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		 • Er wordt in de voortuin van de Prins Hendriklaan 48 een plaquette en Stolpersteine onthuld ter nagedachtenis

aan de verzetsheld Truus van Lier. Dat gebeurt op de dag dat het haar honderdste verjaardag zou zijn geweest.
Truus van Lier bracht in de oorlog illegale kranten, berichten en wapens rond. Ook hielp ze Joden naar onder-

duikadressen en infiltreerde ze bij de NSB en Wehrmacht in Amersfoort. Op 3 september 1943 schoot ze in
Utrecht de hoofdcommissaris van de politie, Gerard Kerlen, dood. De NSB’er stond op het punt een groep Joden
en verzetslieden op te pakken. De Utrechter Tommie Hendriks begon in 2005 met het aanplanten van het
bloemenmonument oever van de Catharijnesingel als eerbetoon voor Truus haar moed en verzet.

22-4 • De GGD Regio Utrecht prikt voor het eerst tot ‘s avonds laat. De deuren van de priklocatie in de Jaarbeurs
zijntot 23.45 uur geopend in plaats van tot 20.00 uur. Er is behoorlijk wat belangstelling,.

		 • Een medewerker van de gemeente heeft het kunstwerk, de Vanishing Staircase van Birthe Leemeijer, bescha-

digd. Met een brander brandde de medewerker de planten in de voegen van de ecologische trap weg, terwijl
die juist moesten blijven staan.

23-4 • Wie een sociale huurwoning zoek in de regio Utrecht staat al snel minimaal acht jaar ingeschreven bij een
woningcorporatie. Daarmee is de druk op de sociale huurwoningen in de provincie hoog in vergelijking met de
rest van Nederland.

		 • Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken, moskee en andere levensbeschouwelijke gebouwen tien

dagen te sluiten, als zich daar veel coronabesmettingen voordoen. Het kabinet neemt een advies daartoe van
de Raad van State over, meldt demissionair minister Hugo de Jonge.

		• De gemeente Utrecht gaat zich samen met verschillende partners in de regio inzetten om het gebruik van

waterstof te bevorderen. Hiervoor wordt een convenant ondertekend door onder meer de provincie, verschillende gemeenten en bedrijven.

		• Na het Griftpark krijgt nu ook het Máximapark in Leidsche Rijn een toiletgebouw. Als alles meezit, kan het
gebouwtje in de lente van volgend jaar worden opgeleverd.

26-4 • OUD-ZUILEN - De jaagpaden langs de Vecht moeten beschermd worden, door ze de status van gemeentelijkof rijksmonument te geven. Die oproep doet Hans van Bemmel. Hij is amateurhistoricus in Maarssen.

		 • Verzet neemt toe, nu windmolenlocaties concreter worden: ‘Dit heeft consequenties voor onze omgeving…’.

		 • Er hebben vanochtend een paar uur geen trams van en naar de Uithof gereden, meldt vervoerder U-OV. Eerder
vandaag schreven ze: “Tram 22 rijdt niet wegens een wisselstoring nabij P+R Science Park.”.

		 • Uit de handen van Marcel Gieling ontvangt Lysette Jansen, directeur van het Volksbuurtmuseum, een olieverfschilderij uit 1945 waarop de bevrijding van Nederland op het Vredenburg wordt gevierd.

27-4 • Geboren in 1955 of eerder? Je kunt deze week nog terecht voor je coronaprik.

		 • De hekken die de landtongen bij de Muntsluis in de zomernachten afsluiten worden geplaatst. Er wordt bij de
keuze van het hekwerk rekening gehouden met de monumentale omgeving. In eerste instantie wordt het een
proef om te kijken of de overlast voor omwonenden daadwerkelijk afneemt.

30-4 • Wethouder Lot van Hooijdonk plant een nieuwe boom langs de singel. De kurkiep is een cadeau aan de stad
van de Open Tuinendag om aandacht te vragen voor groen in de binnenstad.

1-5 • De gemeente gaat strakker handhaven in het voetgangersgebied in de binnenstad. Tot nu toe werden er geen
boetes uitgedeeld aan bijvoorbeeld fietsers die niet afstapten, maar daar gaat veranderen.

		 • Herstel werven kost megabedrag. Hoofdpijndossier wordt dertigjarenplan. Met een megaplan voor de aanpak

van het 900 jaar oude wervengebied in de historische binnenstad van Utrecht hoopt de gemeente de erbarmelijke staat van de wal- en kluismuren onder controle te krijgen. De totale kosten voor de gemeente en kel-

dereigenaren wordt geschat tussen de 450 en 550 miljoen euro. Het herstel van het erfgoed is al jaren een
hoofdpijndossier.

2-5 • Burgemeester Sharon Dijksma onthult op het Berlijnplein het Herdenking & Vrijheidsmonument. In het
monument zijn de cijfers ‘4’ en ‘5’ zichtbaar, en het is dan ook een plek om zowel te herdenken als te vieren.

3-5 • Het papieren archief van de NS uit de 2e Wereldoorlog verhuist van het Spoorwegmuseum naar Het Utrechts
Archief. Hier wordt het onderzocht, geconserveerd en uiteindelijk toegankelijk gemaakt.

		• Aan de Opaalweg wordt begonnen met de bouw van 200 studentenwoningen. Het wordt een gebouw van
tien verdiepingen.
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5-5 • De bouw van de grootste warmtepomp van Nederland gaat dit jaar beginnen op het terrein van de waterzuiverings
installatie in Overvecht. Deze pomp moet ruim 20.000 huizen gaan verwarmen met warmte uit afvalwater.

		 • De kardinaalsring, bisschopsstaf, miskelk en twee bisschopsmijters uit de nalatenschap van de in september
overleden kardinaal Simonis wordt onderdeel van de collectie van Museum Catharijneconvent.

8-5 • Onder de noemer ‘Geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’ worden er ruim 200 speelgoedauto’s in het
natuurgebied neergezet.

12-5 • In de damwand van de Vaartsche Rijn bij Rotsoord worden door geplaatst is de startup ReefSystems tien
kasten met daarin plantenbakken opgehangen. De bakken zijn bedoeld om de biodiversiteit en waterkwaliteit
te verbeteren.

		 • De eerste waterplanten worden in de singel naast het Zocherpark geplaatst. De komende dagen zullen er 1700
stuks geplant worden. Wethouder Eelco Eerenberg geeft het startschot voor deze actie.

15-5 • De Tilburgse D66-wethouder Berend de Vries gaat aan de slag voor de gemeente Utrecht. Hij wordt concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

		 • De gemeente Utrecht trekt nog eens 2 miljoen euro uit voor duurzaamheidsleningen. Hiermee kunnen parti-

culiere woningeigenaren een lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun woning.

17-5 • De bewoners bij de Tolsteegbrug zijn verbolgen. Afgelopen week verscheen er een reclamezuil en dat schoot

bij veel omwonenden in het verkeerde keelgat. “Je gaat toch geen elementen opofferen, zoals een bushokje of

een fietsstrook, om vervolgens op dezelfde plek een digitale reclamezuil neer te zetten. En dat ook op een
mooi, leeg en historisch ingericht plein.”.

		 • Drie Utrechtse monumenten krijgen extra geld van de provincie Utrecht voor onderhoud en restauratie. Het
gaat hierbij om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg, het Jongeriuscomplex en de Domtoren.

		 • Het Maria Majorplein krijgt een opknapbeurt en twee nieuwe muurschilderingen.

18-5 • Drie Utrechtse monumenten krijgen extra geld van de provincie Utrecht voor onderhoud en restauratie. Het
gaat hierbij om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg, het Jongeriuscomplex en de Domtoren.

		 • Kanoërs kunnen straks weer door de Minstroom. Bij de verzakte kademuur ter hoogte van de Toolsteegsingel
wordt een tijdelijke onderdoorgang gemaakt.

19-5 • De kades bij de Munt in Utrecht zijn nu hersteld. In 2014 werd een gedeelte van de kades afgesloten met

hekken, vervolgens werd in 2017 een groter gebied afgezet omdat het te gevaarlijk werd. Nu zijn de werkzaam-

heden afgerond. De fundering van de kademuren was deels vergaan, waardoor de kades niet meer aan de
veiligheidseisen voldeden.

20-5 • Het voeren van dieren in Utrecht mag straks alleen nog op plekken die de gemeente aanwijst. In april van dit
jaar werd nog gezegd dat dieren op alle publieke plekken in de stad niet meer gevoerd mogen worden. Het

nieuwe besluit wordt genomen tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het voeren
van dieren wordt gezien als belangrijke oorzaak van plaagdieren zoals ratten.

		 • De eerste herdenkingsmunt van 2021 is een eerbetoon aan de Utrechtse judoka Anton Geesink. Het ontwerp

van het Geesink Vijfje wordt door kleindochter Leonie Geesink ceremonieel onthuld bij het Anton
Geesink-standbeeld.

		 • Stukken van de Domtoren gaan verloot en verkocht worden. De toren wordt op dit moment gerestaureerd en
daarbij komen er ook stenen vrij die niet meer hergebruikt worden op de toren. Een groot deel wordt verwerkt
in projecten in de stad, maar een deel komt dus vrij zodat iedereen kans maakt op een stuk Domtoren.

22-5 • Het voeren van dieren in Utrecht mag straks alleen nog op plekken die de gemeente aanwijst. In april van dit
jaar werd nog gezegd dat dieren op alle publieke plekken in de stad niet meer gevoerd mogen worden. Het

nieuwe besluit werd donderdag genomen tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het voeren van dieren wordt gezien als belangrijke oorzaak van plaagdieren zoals ratten.

26-5 • De Spaanse wielerronde La Vuelta start in 2022 alsnog in Utrecht. Het evenement had eigenlijk vorig jaar
moeten plaatsvinden, maar werd vanwege corona afgelast.

		 • Er doet zich weer een probleem voor bij het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. De gasleidingen in het
gebied moeten toch nog een keer vervangen worden. Een groot deel redt het niet tot 2030, het moment dat
de wijk aardgasvrij moet zijn.
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27-5 • De bekende Utrechtse sterrenkundige Kees de Jager overlijdt op 100-jarige leeftijd. De Jager stond bekend als
pionier van het Nederlandse ruimteonderzoek en leidde lange tijd sterrenwacht Sonnenborgh.

		 • De groenstrook naast de Talmalaan heet vanaf nu tegenwoordig “Het Verdwenen Beeldplantsoen”. Een toe-

passelijke naam, want er zijn ook daadwerkelijk beelden verdwenen die in dit parkje stonden. Wethouder
Linda Voortman is aanwezig bij de onthulling.

28-5 • De NS gaat na zeven jaar de stationspiano van Utrecht Centraal weghalen. De piano werd afgelopen jaren
meerdere keren vernield. De NS vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen.

29-5 • De gemeente start een actie om de zogenoemde stoepplantjes in de Utrecht te beschermen. Het gaat onder

andere om paardenbloemen, madeliefjes, klaprozen en straatgras. Nu worden deze planten soms nog gezien
als onkruid, maar ze zijn goed voor de biodiversiteit.

		• Protest op het Merwedekanaal in Utrecht. Gebruikers en omwonenden demonstreren tegen de mogelijke

komst van zes nieuwe bruggen. Naast vele betrokkenen zijn ook verschillende Utrechtse raadsleden en wethouder Lot van Hooijdonk aanwezig bij het protest.

31-5 • Een groot aantal ondernemers uit de Kanaalstraat en de Damstraat en andere belanghebbenden hebben de

gemeente Utrecht opgeroepen iets te doen aan de bedelaars in het gebied. In een brief aan de burgemeester
en wethouders wordt gesproken over ‘overlast van georganiseerde bedelbendes’.

1-6 • De Kerngroep Ring Utrecht biedt de Tweede Kamer straks om 13.15 uur namens ruim 130.500 ondertekenaars
een petitie aan tegen de verbreding van de A27.

2-6 • De provincie Utrecht heeft zich woensdagavond uitgesproken tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

		• De wethouders Anke Klein en Klaas Verschuure onthullen bij station Zuilen het logo van 900 jaar Utrecht.
Vandaag is de 899ste verjaardag van Utrecht en daarmee begint ook de opmaat naar het jubileumjaar dat in
2022 plaats gaat vinden. Op het spoorwegviaduct is vanwege de verjaardag van Utrecht ook een historisch
stadsaanzicht aangebracht.

3-6 • Het lichtplan van het kunstwerk dat op de bibliotheek op de Neude moet komen, overschrijdt de richtlijnen. Dat
concluderen de Commissie Welstand en Monumenten en een onafhankelijke lichtadviseur na onderzoek.

		 • Er is nu ook een echt Uteregse Leesplankie met vijfentwintig ‘essentiële’ woorden als baoliekluiver, boochie en

aorepe. Het eerste exemplaar werd woensdagmiddag overhandigd aan wethouder Anke Klein. Ton van den

Berg, die die onder zijn alias Koos Marsman al jaren bekendstaat als de onofficiële ambassadeur van de vollek-

staol, heeft samen met Fedor van Rossem een lijst met woorden samengesteld die elke Utrechter moet kennen.

4-6 • De eerste woningen Wonderwoods (vastgoedproject tegenover het Beatrixgebouw)in de verkoop; prijzen
tussen 342.000 en 1.155.000 euro.

		 • De beplanting op de ecologische trap achter het Centraal Museum wordt vandaag en morgen teruggebracht.
Het gaat om ruim duizend planten die in de 400 meter voegen van de trap en erlangs worden geplant. Het

kunstwerk, de Vanishing Staircase, raakte eind april beschadigd toen een medewerker van de gemeente de

planten per ongeluk wegbrandde. De Verdwijnende Trap werd in 2018 geopend. De treden zijn gekanteld en
maar moeilijk te bewandelen. Het kunstwerk is een folly: een bouwwerk dat met opzet nutteloos is en voorna-

melijk dient ter decoratie. Het initiatief voor een kunstwerk kwam vanuit een groep omwonenden die graag
meer biodiversiteit in en langs de singel wilden.

7-6 • Het eerste elektriciteitskastje in de stad wordt beschilderd door Utrechtse kunstenaars. Dat deden ze voor het

project ‘Van Kastje tot Canvasje’, bedacht door het Utrechtse platform Thirty030. Zo wil het platform de kastjes er niet alleen mooier uit laten zien, maar ook een podium geven aan lokale kunstenaars.

		• Tijdens de aanleg van een nieuw riool in de buurt Rotsoord wordt een baksteenoven uit de middeleeuwen
ontdekt. De vondst is bijzonder omdat voor het eerst in Utrecht ook ongebakken stenen van klei bewaard zijn

gebleven. De steenoven werd door archeologen van de gemeente Utrecht ontdekt ter hoogte van De Helling.
Het formaat van de stenen duidt er volgens de gemeente op dat de oven in de vijftiende eeuw langs de
Vaartsche Rijn in gebruik was.

		 • Inwoners van Utrecht kunnen tot 30 juni stemmen om te bepalen waar in de stad herinneringsbomen geplant

gaan worden. In elke wijk moet een boom komen ter ere van 900 jaar Utrecht. In de eerste maanden van 2022
worden de bomen geplant. In elke wijk komt dezelfde boom.
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		 • Het trekseizoen is voorbij, daarom gaat de visdeurbel bij de Weerdsluis weer offline. Vanaf eind maart werd

ruim 100.000 keer digitaal aangebeld door mensen die vissen voor de sluis zagen wachten. De visdeurbel was
zo’n groot succes dat hij volgend voorjaar weer in gebruik wordt genomen.

8-6 • De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein is verkocht aan vastgoedontwikkelaar AM. Het markante
complex moet straks onder meer woningen en horeca gaan tellen, waaronder ook een hotel.

		• Het omstreden bordeel Utrechtse Jaffastraat 1 wordt woonhuis. De gemeente heeft het bestemmingsplan
gewijzigd zodat er alleen nog maar gewoond kan worden.

		 • De impasse betreffende het ‘Nieuwe Zandpad’ lijkt doorbroken: Utrecht vindt stichting voor raamprostitutie.
Het zal nog wel jaren duren voordat de plannen gerealiseerd zijn.

9-6 • Utrecht vervangt toplaag fietspad Croeselaan: ‘Het duurzame fietspad is niet bestand tegen vorst’.

10-6 • Een defecte tram op de Uithoflijn zorgt vanmiddag voor een opstopping.

		 • Het Utrechts college van B&W is het erover eens: vuurwerk afsteken moet verboden worden voor inwoners.

		 • De grote nieuwbouwplannen van de Jaarbeurs lopen door de coronacrisis vertraging op.

		• Burgemeester Sharon Dijksma beëdigt de eerste Fietsburgemeester van Utrecht. Jelle Bakker gaat zich de
komende twee jaar inzetten om van Utrecht een ‘nog betere, veiligere en inclusievere fietsstad’ te maken.

11-6 • Het Openluchtmuseum in Arnhem heropent op feestelijke wijze de Utrechtse ijssalon Venezia, met het interieur volledig nagemaakt in oude stijl. Venezia was in 1928 de eerste Italiaanse ijssalon in Nederland. De eigenaar, Guido De Lorenzo kwam uit Italië naar Utrecht en bracht heerlijk ijs met zich mee.

		• Evolutionair ecoloog Edwin Pos (34) wordt uitgeroepen tot wetenschapstalent 2021 van Nederland en
Vlaanderen.

		• Onderzoek: mbo-scholieren gediscrimineerd bij zoektocht naar stageplek. Een kwart van de Utrechtse mboers heeft te maken met discriminatie bij de zoektocht naar een stageplek.

12-6 • Er is een nieuwe bestemming gevonden voor het pand in de Utrechtse binnenstad waar jarenlang boekwinkel
Broese zat. Er komt een duurzaam warenhuis. Dat meldt de gemeente, die het pand aan de Stadhuisbrug voor
ruim twee jaar verhuurt.

14-6 • De glazen gevel van de Galeries Modernes uit 1941 is weer zichtbaar.

		• Het nieuwe houten bedrijfsgebouw in het Utrechtse Werkspoor is klaar. Negen maanden geleden begon de

bouw van HoutWerk, zoals het pand is genoemd. Dit bedrijfsverzamelgebouw biedt huisvesting aan kleine

bedrijven uit de creatieve en digitale sector.b Het nieuwe pand heeft een volledig houten constructie, op de
fundering en de begane grond na.

15-6 • GGD rijdt met prikbus door de wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is om mensen te vaccineren.

16-6 • De Universiteit Utrecht viert dit jaar haar 385e verjaardag en het 77e lustrum. Om die reden opent het Utrechts
Archief in samenwerking met de Stichting Corpsmuseum en de universiteit, een tentoonstelling over de lustrumfestivals die vroeger gehouden werden: ‘Heel Utrecht Loopt Uit’.

		 • Utrecht krijgt over een half jaar het grootste Apple-museum van Europa. In het winkelcentrum The Wall, naast
de snelweg A2, moeten meer dan vijfduizend objecten te zien zijn.

17-6 • De gemeenteraad besluit dat de parkeergarage Springweg in het centrum uiterlijk 2028 dicht gaat. Er komen
woningen.

		 • Utrecht moet worden aangepast om de verandering van het klimaat in de toekomst te kunnen opvangen. Die

aanpassingen gaan miljarden kosten en daar zullen de inwoners aan mee moeten betalen. Dat staat in de
klimaatvisie tot 2050 van de gemeente.

		 • Natuur & Milieu opent vandaag een pop-upstore aan de Steenweg. Klanten kunnen bij de fictieve reiswinkel
Sheeptickets een bestemming kiezen. Ze krijgen vervolgens te horen wat hun ticket zou kosten als btw, accijns
op kerosine en externe kosten, zoals milieuschade, worden meegerekend.

		 • Wethouder Kees Diepeveen overhandigt de 5.000e zwerfafvalknijper aan David Philipoom die samen met zijn
dochter Alexandra regelmatig opruimt in het Griftpark.

18-6 • Op de locatie van het huidige fietsendepot aan de Kanaalweg komt een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en stadslandbouw. Volgens projectontwikkelaar Janssen de Jong. Deze projectontwikkelaar schrijft
samen met drie andere bedrijven daarover een akkoord te hebben bereikt met de gemeente.
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		 • Vanavond is er een heftige onweersbui met valwinden. Vooral in Leersum levert dat veel schade op. Huizen en

auto’s raken beschadigd, duizenden bomen vallen om. In 1674 heeft zo’n valwind het middenschip van de dom
doen instorten.

		 • Een nieuwe muurschildering van De Strakke Hand brengt de Mariakerk terug in het straatbeeld en is onderdeel van een grote opknapbeurt van het Maria Majorplein. Wethouder Anke Klein onthult het kunstwerk.

22-6 • Koningin Máxima bezocht vanmiddag het UMC. Ze wordt daar bijgepraat over de plannen om de reguliere
zorg weer op te schalen.

23-6 • Bij de spoorwegovergang op de Burgemeester Reigerstraat laat een nieuwe muurschildering een van de baanbrekende ontdekking van Nobelprijswinnaar Jacobus Henricus van ’t Hoff zien. Het is het derde werk van De
Strakke Hand in Utrecht in de serie van muurformules.

		 • De ceremoniële Eerste Slag van het Anton Geesink Vijfje vindt plaats.

25-6 • Binnenkort zijn er 1500 deelfietsen beschikbaar, elektrische deelbromfietsen en elektrische deelbakfietsen zijn
verspreid over de stad. De drie partijen die deelfietsen aanbieden gaan uitbreiden.

26-6 • Utrecht gaat een stukje van de Domtoren geven aan een themapark in Japan. Het themapark met de naam

Huis ten Bosch heeft allerlei Nederlandse monumenten op ware grootte nagebouwd. Ook de Dom heeft er een
plekje, en daar komt nu een 400 kilo wegend ornament bij.

		 • Het standbeeld van Nijntje op het Nijntje pleintje wordt per ongeluk omver gereden door een veegwagen van
de gemeente.

		• Burgemeester Sharon Dijksma ontvangt uit handen van Alma van Bommel, voorzitter van het Utrechts

Klokkenluiders Gilde (UKG), een zilveren gedenkpenning. Dit gebeurt aan de voet van de Domtoren het is de
dag dat de toren de 700ste verjaardag viert.

28-6 • De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vandaag voorlopig voor de laatste keer
in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering.

29-6 • Het neonkunstwerk ‘REBUS’ dat ooit aan de gevel van het Woudagebouw aan de Lange Nieuwstraat hing,
krijgt een nieuwe plek. Het 26 meter lange werk komt binnenkort te hangen aan de achtergevel van het
Beatrixgebouw.

30-6 • Er start een actie om het mbo-imago op te vijzelen: ‘Ik schaam me soms dat ik mbo’er ben’.

		 • Er verschijnt een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat hoewel Utrecht geen haven heeft, de stad betrokken is

geweest bij de slavernij in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. In de stad is daarvan op brede
schaal geprofiteerd: van bestuurders tot burgers en van rooms-katholieke kerken tot musea en de universiteit.

		• Na 35 jaar was het gisteren de laatste dag dat sekswerkers en klanten terecht konden op de tippelzone ‘De

Baan’. De locatie op de Europalaan moet ruimte maken voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk
Merwede. De sloop van de afwerkplek begint vanmorgen.

		 • De Utrechtse huis-aan-huiskrant ‘Stadsblad’ houdt op te bestaan en kwam deze maand voor het laatst uit.
1-7 • Componist Louis Andriessen overlijdt. Andriessen werd 82 jaar geleden geboren in Utrecht.

		• De gemeente gaat op drie nieuwe plekken cameratoezicht inzetten. Het gaat om het Griftpark, de

Adenauerlaan in Kanaleneiland en het gebied bij de Billitonkade en Leidsekade in Lombok. Er zijn zes flexibele
camera’s beschikbaar die tijdelijk ingezet kunnen worden tegen overlast of criminaliteit.

2-7 • De renovatie drijft huurders soms tot wanhoop het geluid van drilboren, vallende bakstenen en een piepende

liftschacht drijft de huurders van een flat aan de Nigerdreef in Overvecht tot wanhoop. Meerdere bewoners
klagen over migraine, slecht slapen.

		 • UMC Utrecht gaat onderzoek doen naar een nieuw geneesmiddel tegen corona. Als het goed werkt, zou het
kunnen leiden tot sneller herstel van de ziekte en ziekenhuisopnames kunnen voorkomen.

3-7 • Het Muntgebouw wordt vanavond getroffen door flinke wateroverlast. Vooral bij restaurant De Zware
Jongens, het water loopt langs de muren en de lampen naar beneden. Op Utrecht Centraal komt er ook flink
wat regenwater door het dak naar beneden.

		 • Een aantal Utrechtse veteranen krijgen uit handen van burgemeester Sharon Dijksma een speciaal kookmagazine overhandigd. In ‘Rats, kuch en bonen’. Tien recepten en verhalen van Utrechtse veteranen staan allerlei
lekkernijen waar de (voormalige) werknemers van defensie een speciale herinnering aan hebben.
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4-7 • De demonstratie tegen coronamaatregelen op Jaarbeursplein trekt weinig publiek.

		• De gemeente Utrecht werkt momenteel samen met onder meer de provincie, buurgemeenten, waterschap-

pen en Rijkswaterstaat aan een plan om zogenoemde invasie exoten te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn
de Amerikaanse rivierkreeft en de reuzenberenklauw.

5-7 • Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt neergeschoten in Amsterdam. Hij wordt zwaargewond naar het
ziekenhuis overgebracht.

		 • De in 1920 gebouwde vleugel van het Centraal Museum wordt verbouwd. De voorbereidingen beginnen deze
maand en de bouw moet begin volgend jaar van start gaan.

6-7 • In de fabriek van Douwe Egberts breekt vanmorgen brand uit na een stroomstoring. Niemand raakt gewond.
Wel moet het pand ontruimd worden. De medewerkers wachten buiten tot ze weer naar binnen mogen.

		 • Wethouder Eelco Eerenberg onthuld op het busstation bij Utrecht Centraal het eerste deel van het kunstwerk
Lichaam en Geest.

		 • Het Centraal Museum krijgt van Fonds 21 EXTRA ruim half miljoen euro voor ontwikkeling digitale toepassingen.

7-7 • De gemeente gaat vrachtwagens voorlopig uit het wervengebied weren met een tijdelijke breedtebeperking.
Voor een definitieve maatregel is meer overleg met de Veiligheidsregio nodig.

10-7 • Bij een explosie wordt een betonnen muur aan de Boisotstraat opgeblazen. Ook sneuvellen de ramen in de
omgeving. Vijf tot tien huizen en ook auto’s hebben schade. Voor zover bekend is niemand gewond.

		 • De nieuwe busremise Westraven in Transwijk wordt in gebruik genomen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het ontwerp.

11-7 • Burgemeester Sharon Dijksma brengt vanochtend een bezoek aan Geuzenwijk na de enorme ontploffing die
gisteravond veel schade aanrichtte.

12-7 • In TivoliVredenburg is vanavond korte tijd brand. Er raakt niemand gewond. Wel moeten alle mensen die
binnen zijn halsoverkop naar buiten.

		• De explosie van afgelopen zaterdag in de Utrechtse Geuzenwijk is reden voor burgemeester Dijksma om

camera’s te plaatsen in de wijk. “Het incident maakt duidelijk dat er nog steeds sprake is van overlast. Ik heb
daarom besloten om per direct twee extra camera’s te plaatsen in de Geuzenwijk”,.

		 • Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft een bunker in het Gagelbos beschilderd. Op het werk is
te zien hoe Nederlandse soldaten in oude uniformen schuilen in de betonnen constructie.

13-7 • Bijna duizend bezoekers van het Utrechtse festival Verknipt zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat zegt
de GGD. Het festival werd in het weekend van 3 en 4 juli gehouden bij recreatieplas Strijkviertel.

		• Het Griftpark, park Lepelenburg en het Wilhelminapark in Utrecht gaan ‘s nachts weer dicht. De gemeente

Utrecht wil zo overlast van feestende jongeren tegengaan De maatregel gaat vanaf vrijdag in en duurt in ieder
geval tot en met 6 augustus. Tussen 23.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends zijn de parken verboden terrein.

		 • Op twee locaties in Utrecht moet de bodem worden opgeruimd omdat daar een te hoge concentratie PFAS is
aangetroffen. Het gaat om een locatie van de brandweer aan de Sartreweg en een locatie van de Universiteit
Utrecht aan de Münsterlaan waar bhv-cursussen werden gegeven.

		 • Bewoners van de Utrechtse wijk Rijnsweerd zijn boos over de bouwplannen in het naastgelegen Science Park.
Ze vrezen vooral voor de komst van een grote parkeergarage en windmolens.

14-7 • De beroemde theepot (Celestial Teapot) boven Hoog Catharijne wordt verplaatst. De 7 meter hoge theepot

staat al sinds 2013 in het stationsgebied, Vanaf 2015 staat hij op het dak van de parkeergarage. De pot wordt
vandaag naar voren gezet en staat dan weer vol in het zicht langs de Catharijnesingel.

		 • Nu de lichtintensiteit van het kunstwerk dat op de bibliotheek op de Neude moet komen gedimd kan worden,
geeft de Commissie Welstand en Monumenten een positief advies. Eerder werd bekend dat het lichtplan van
Intellectual Heritage niet voldeed aan de richtlijnen.

15-7 • De woningplannen bij de Haarrijnse Plas in Utrecht zijn klaar. In de nieuwe buurt Haarrijn komen maximaal
700 duurzame appartementen en huizen, een kindercentrum, horeca en evenementen.

		 • De plannen voor Papendorp worden bekendgemaakt. Als het aan de gemeente ligt, worden er onder meer zo’n
3500 woningen gebouwd. Ook komen er een ‘Mobiliteitshub XL’ met minimaal 2000 parkeerplaatsen en
ongeveer 75.000 vierkante meter aan kantoren.
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17-7 • Door een groot lek bij een coronatestbedrijf is het voor iedereen mogelijk om valse reis- en toegangsbewijzen
in de app CoronaCheck te krijgen. Ook zijn de privégegevens van ruim 60.000 mensen die bij dit bedrijf een
coronatest hebben gedaan gelekt, (RTL Nieuws).

		• Een crowdfundingsactie voor het carillon van de Majellakerk brengt voldoende geld op voor de restauratie.
Het noodzakelijke bedrag van 54.000 euro is bij elkaar gebracht.

19-7 • Na het zomerreces vindt er in de gemeenteraad een informatiebijeenkomst plaats over bedelaars die overlast

veroorzaken. Daar wordt onder andere gesproken over hoe het onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld daklozen en georganiseerde bendes. Een bepaalde groep bedelaars vormt al langer een probleem.

		 • De gemeente, TivoliVredenburg, Klépierre en direct omwonenden willen samen de straten rond het muziekgebouw en Hoog Catharijne aantrekkelijker maken. De straten Hollandse- en Vlaamse Toren zijn s ’avonds
verlaten en worden als onveilig ervaren.

		• De Sint-Josephkerk aan de Draaiweg is verkocht. De nieuwe eigenaar is een onderneming uit Arnhem, die
690.000 euro neerlegde voor de kerk. Voorlopig is nog onbekend welke bestemming het ruim honderd jaar
oude gebouw krijgt.

22-7 • De gemeente gaat een van de kastanjes op de Neude ‘met spoed’ kappen. De boom is dood en is volgens de
gemeente een gevaar voor de omgeving.

25-7 • Vannacht vindt er een explosie plaats in een flat aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland en dat is

waarschijnlijk een bewuste actie. Daar gaat de politie vanuit. Door de kracht van de explosie raken meerdere
woningen beschadigd.

		• Er komt een nieuwe muurschildering bij TivoliVredenburg en Hoog Catharijne. Kunstenaarscollectief De
Strakke Hand rondt de muurschildering af, die een ontwerp is van Hansje van Halem.

26-7 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt de felbegeerde status van Unesco Werelderfgoed. Dat wordt op het
44ste congres van Unesco in de Chinese stad Fuzhou besloten.

		 • Deze week nemen de eerste twee alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) hun intrek in de villa aan
de Meentweg in De Meern. De opvanglocatie biedt plaats aan twintig jongeren, maar met de buurt is afgesproken dat de instroom heel geleidelijk zal gaan.

27-7 • Nederland krijgt er een icoon van wereldformaat bij. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO verleent de
Neder-Germaanse Limes de status van Werelderfgoed.

29-7 • ‘Overlast in Utrechtse parken grotendeels voorbij na nachtelijke sluiting’.

30-7 • De aanslag die maandag werd gepleegd op een flat in Kanaleneiland, was zeer waarschijnlijk gericht op één
van de bewoners. De gemeente denkt dat er een link is met de georganiseerde misdaad en sluit een nieuwe
gerichte aanslag niet uit. Daarom wordt dit huis voor drie maanden gesloten.

		 • De herstelwerkzaamheden van de vijver op het Jaarbeursplein zijn klaar. Eind vorig jaar bleek de betonkwaliteit van de wanden niet goed genoeg.

31-7 • Twee Utrechtse vestigingen van kledingwinkel H&M sluiten de deuren. Het gaat om winkels aan de Steenweg
en de Oudegracht.

2-8 • Er komen steeds meer tekeningen op muren. Gepensioneerd vormgever Joost van Waert fotografeerde er honderden in de stad en die zijn nu in een boek gebundeld,.

		 • Utrechters willen referendum over uitbreiding van de stad: ‘Hoe zit het met de leefbaarheid?’.

3-8 • Wie een hond koopt via een broodfokhandelaar, kan daar vanaf vandaag melding van maken. Stichting House
of Animals heeft daarvoor een meldpunt.

		 • Het Nijntje museum gaat tijdens de verbouwing die aanstaande is tijdelijk weg uit het pand aan de Agnieten
straat. Het museum opent half november de deuren in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht 167.

5-8 • Kaspar Hanenbergh wil over niet al te lange tijd een eigen fietsersmuseum in Utrecht.

		• In Oud-Zuilen ligt de oudste in gebruik zijnde begraafplaats buiten de bebouwde kom van Nederland. De
eerste uitvaart was op 18 maart 1782. Binnenkort wordt het aanbod uitgebreid met een natuurbegraafplaats.

		 • De Partij voor de Dieren heeft ernstige bezwaren tegen een gepland visevenement dat in november in Utrecht

moet plaatsvinden. Het WK Streetfishing, waarbij honderd deelnemers meerdere dagen door de stad trekken

om de grootste vissen te vangen, wordt door de fractie als ‘barbaars’ bestempeld. Organisatie Sportvisserij
Nederland denkt dat het een fantastisch evenement gaat worden.
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6-8 • Het Lepelenburg, Griftpark en het Wilhelminapark zijn vanaf vandaag ook ‘s nachts weer toegankelijk.

		 • Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft recent een nieuw kunstwerk gemaakt op een muur op
een van de perrons op station Vaartsche Rijn.

		• De Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en PVV willen graag dat er in Utrecht een subsidieregeling
komt voor eigenaren die de gevel van hun pand in de oorspronkelijke staat willen herstellen.

7-8 • Voor veel vrouwen is straatintimidatie aan de orde van de dag. In Utrecht bestaat nu ruim een maand een

meldpunt waar vrouwen het kunnen laten weten als ze op straat zijn lastiggevallen. Maar verschillende partijen uit de raad gaat die aanpak niet ver genoeg.

		 • Overvechtse wijkambassadeur roept iedereen op: ‘Stop toch met al die plastic flesjes weggooien’.

		• Het feest omdat Utrechtse singel open is wordt weer met een jaar uitgesteld. Er staat wel iets op het programma voor 11 september 2021, Vanaf 12 september 2020 is de singel weer open.

8-8 • Utrechts beeld van Anne Frank op Janskerkhof heeft nu exacte kopie in Canadese stad Edmonton. In Light

Horse Park in Edmonton wordt het beeld van Anne Frank onthuld. Het is niet alleen een kopie van het beeld op
het Janskerkhof, het beeld is gemaakt met de mal die beeldhouwer Pieter d’Hondt in 1960 gebruikte voor het
beeld in Utrecht.

9-8 • Corona heeft grote impact op reizigersaantallen: 58 procent minder reizigers op Utrecht Centraal.

		 • De Meernbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat bijna drie weken dicht voor fietsers en voetgangers. De
staat van het wegdek van het fietspad is slecht en moet daarom vervangen worden.

		 • Het bijzondere houten bouwwerk Akwaglot werd in juni onthuld in de singel en is een ‘plek voor ontmoeting
en dialoog’. Tot op heden ligt het platform er echter verlaten bij.

10-8 • Het gifschip Coby, dat weken aan de ketting lag bij industrieterrein Lage Weide, is definitief geweigerd door
Flevoland.

11-8 • Na het vertrek van binnenvaartschip Coby is zo’n 280 ton tarwe achtergebleven bij diervoederbedrijf De Heus
op de Lage Weide.

		 • De ondernemers van Manege ’t Hoogt aan de Gageldijk willen graag een historische poffertjeskraam op het
terrein nieuw leven inblazen. De omgeving zou daardoor aantrekkelijker worden en er kunnen mensen met

een zorgvraag werken. De gemeente ligt dwars, kinderen in de omgeving zouden namelijk te veel overgewicht
hebben.

12-8 • Een oude poffertjeskraam mag niet een nieuw plekje krijgen bij zorgmanege ‘t Hoogt. Volgens de gemeente is

dat in strijd met het bestemmingsplan. Volgens de gemeente zijn poffertjes ongezond en in de naastgelegen
wijk Overvecht zijn te veel kinderen die met overgewicht kampen.

13-8 • De hanen die voor flink wat overlast zorgden in het Julianapark gaan naar Drente Drenthe. Er worden ruim 150
vogels gevangen en naar Akka’s Ganzenparadijs in het dorp Dalen gebracht.

16-8 • Op perron 4 van station Vaartsche Rijn heeft Robert-Jan Brink, beter bekend als Verfdokter, zijn tweede muurschildering gemaakt. Het ontwerp van het kunstwerk dat hij eerder maakte op perron 2 heeft hij in de tussentijd aangepast. Het gaat om een abstracte schildering van het Ledig Erf en van Rotsoord. Onlangs rondde
hij nog een schildering af op een bunker in het Gagelbos bij Overvecht.

17-8 • Omwonenden van het Rachmaninoffplantsoen zijn het niet eens met een idee van de gemeente om op het
parkeerterrein tussen de bestaande flats nog een nieuwe woontoren neer te zetten.

		 • Muzikant Erik de Jong?, Spinvis, schrijft als verjaardagslied voor de Domtoren een ode aan die verfoeide metalen constructie die de toren op zijn 700-jarige verjaardag verhult.

18-8 • Gemeente plaatst komende weken in Utrecht West ondergrondse containers voor niet-gescheiden afval.

19-8 • Landhuis Oud Amelisweerd gaat weer open voor bezoekers. Het landhuis is omgedoopt tot podium voor exposities op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis. Vandaag opent de eerste tentoonstelling.

		 • De winkelleegstand in Nederland is dit jaar licht gedaald ondanks de coronacrisis, maar in de Utrechtse bin-

nenstad neemt die juist toe. Begin dit jaar stond 7,8 procent van de winkels in het centrum leeg, nu is dat 9,6
procent. Dat blijkt uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus.

20-8 • De supermarkt rukt op in de binnenstad: ‘Tegenwoordig moet alles snel, makkelijk en onmiddellijk’.

		 • De petitie voor een poffertjeskraam bij zorgmanege ‘t Hoogt is al snel ruim 700 keer ondertekend. Het is een
initiatief van een inwoner uit Utrecht.
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21-8 • In de stad zijn vanmiddag een paar duizend mensen op de been om actie te voeren tegen de coronaregels die
de evenementensector hard raken.

		• De stankoverlast in de omgeving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Overvecht blijft aanhouden. De

stankproblemen rond de waterzuivering aan de Brailledreef, die eigendom is van het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden, spelen al jaren. In oktober 2020 werd aangekondigd dat een maand later extra maatregelen zouden worden genomen om de overlast te verminderen.

23-8 • na Queen, Beatles en Radiohead is vanavond Spinvis te horen vanaf de Domtoren. ‘Magisch’, ‘waanzinnig’ en
‘kippenvel’: zo klinkt dan Spinvis op de Dom.

		• Dertig procent van de mensen die gewond raken in het Utrechtse verkeer, zijn fietsers blijkt uit een nieuwe

verkeersrapportage van de gemeente Utrecht. Het zijn de snor- en bromfietsers die oververtegenwoordigd
zijn in het aantal gewonden.

24-8 • De precieze kopie van de stadskraan, waarmee vroeger goederen van de schepen werden gelost, wordt van-

daag in elkaar gezet. Dat blijkt niet eenvoudig, het gevaarte is loodzwaar. Op de scheepswerf in Vreeswijk
wordt al jaren aan de kopie gewerkt.

26-8 • Bij de opening van het nieuwe schooljaar van de Hogeschool Utrecht roept Burgemeester Sharon Dijksma de
Utrechtse studenten op zich aan te sluiten bij de viering van 900 jaar stadsrechten.

		 • het festival Tweetakt gaat toch van start ondanks corona: ‘De bezoekers moeten wel zitten’.

		 • Wesley Sneijder onthult op de Neude een kunstwerk bestaande uit 3 grote U’s. Na 19 september krijgen de U’s
een andere plek. Ze zijn 4 meter hoog en samen 2.000 kilo zwaar.

		 • De vaccinatielocatie Jaarbeurs Utrecht gaat vandaag dicht. Er zijn 460.000 prikken gezet.

27-8 • De veelbekritiseerde Reclamezuil op de Tolsteegbrug is na drie maanden nog niet aangesloten en wordt
mogelijk verplaatst.

28-8 • Elias van Mourik, bedenker van regenboogfietspad, wint Annie Brouwer-korf prijs.

		 • Eindelijk weer een evenement! Met gepaste trots mag nu officieel worden aangekondigd dat het eerste evenement
onder de stationskappen op het Berlijnplein vandaag en morgen een feit zal gaan worden: het Pasar 2.0 festival.

30-8 • Tijdens het 40-jarig jubileum van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn is

het canon onthuld van de geschiedenis van de omgeving. Deze canon is inclusief Vleuten, De Meern en
Haarzuilens) die de Canon van Nederland aanvult.

31-8 • Waar de basisscholen gisteren de deuren voor hun leerlingen alweer openden, zijn vandaag de middelbare
scholen, het mbo, het hbo en de universiteiten in onze regio aan de beurt.

		• Eindelijk is het definitief: Stichting alFitrah moet het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht

verlaten. Als het gebouw op 1 oktober niet volledig is ontruimd en bezemschoon is opgeleverd legt de rechter
een dwangsom op van 200.000 euro.

1-9 • Het Sjanghaipark in Overvecht bestaat 50 jaar.

		 • De sleutels van de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein worden overgedragen aan de gebiedsontwik-

kelaar AM. Na 150 jaar verandert het complex nu van een penitentiaire inrichting in een gebied met wonen,
werken en horeca.

2-9 • Bierbrouwer Lowlander en The Streetfood Club beginnen samen een nieuwe horecazaak in het voormalige
Broesepand. Op 11 september is de opening van Botania Food & Beer Garden.

3-9 • De Stadsschouwburg aan het Lucasbolwerk bestaat vandaag 80 jaar. Het gebouw opende de deuren voor het
eerst op 3 september 1941.

		• Mediawetenschapper José van Dijck van de Universiteit Utrecht wordt beloond met de Spinozapremie, de
hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

7-9 • Er wordt een fout geconstateerd bij de referendumprocedure over groei van de stad Utrecht. De gemeente

stelde dat handtekeningen die tijdens de eerste ronde waren opgehaald meetelden voor de vervolgprocedure,
maar dit blijkt niet het geval.

		• Nederlanders die hun achternaam willen veranderen omdat de naam een link heeft met slavernij, lopen nu
nog tegen hoge rekeningen en papierwerk aan. De Utrechtse gemeenteraad vindt dat onwenselijk en wil dat

het mensen met een dergelijke achternaam makkelijker wordt gemaakt die te wijzigen. Desnoods moet de
gemeente de kosten daarvoor zelf betalen.
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8-9 • De gemeente Utrecht kapt met spoed twee platanen op Vredenburgplein.

9-9 • Utrechtse zaailingen, spontaan ontkiemde bomen, kunnen een statuslabel krijgen met daarop de tekst

‘Zaailing Gewenst’. Wethouder Lot van Hooijdonk trapt het project ‘Toevallig Groen – Zaailingen van de Stad’
af. Dat doet ze met het plaatsen van het eerste statuslabel.

10-9 • De overlast Lucas Bolwerk loopt uit de hand, zegt de buurt: ‘Het loopt de laatste maanden de spuigaten uit.’.

11-9 • Vanmiddag zijn duizenden mensen op de been om te protesteren voor de evenementen-sector. Ze willen dat
het kabinet festivals weer toestaat.

		 • De gemeente Utrecht is op zoek naar een kunstenaar die een portret wil schilderen van oud-burgemeester Jan

van Zanen. Het is traditie dat van elke vertrekkende burgemeester een portret wordt gemaakt door een
Utrechtse kunstschilder.

12-9 • De GGD regio Utrecht opent een vaccinatielocatie in de Ulu-moskee in Lombok, dat moet vaccinatiegraad in
Lombok omhoog brengen.

		 • Een deel van het voetpad langs Vredenburg en de Vlaamse Toren wordt afgezet omdat er gisteren stenen naar
beneden vielen.

13-9 • Politie gaat samenwerken met Hogeschool Utrecht: ‘Het is belangrijk dat we studenten erbij betrekken’.

		 • Het enige asfaltkunstwerk in Nederland, in 1955 ontworpen door kunstenaar Jan Boon op het Herderplein in
Utrecht, wordt gereconstrueerd. Het zwart/wit patroon van dier- en plantmotieven wordt op dit moment
afgebroken en daarna opnieuw aangebracht.

15-9 • Het aangereden standbeeld van Nijntje komt terug op Nijntje pleintje.

		 • Weer trammelant rond Uithoflijn: De koppeling tussen de Uithoflijn (lijn 22) en de tramlijn naar IJsselstein (lijn
61) loopt bijna een jaar vertraging op. Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten.

		• Ontwikkelaar Kloosterweide B.V. wil in het gebied rond het voormalige klooster aan de Kloosterweide en

Hindersteinlaan in Vleuten 140 woningen bouwen. Ook wordt er gekeken hoe de kloostertuin openbaar toegankelijk gemaakt kan worden.

16-9 • Nu de anderhalvemeter-maatschappij wordt afgeschaft, kunnen veel coronamaatregelen worden teruggedraaid. Maar sommige zouden moeten blijven. Dat geldt onder andere voor de voetgangersrotonde op de
Steenweg vindt D66.

		 • Meer Utrechters willen een prik nu coronapas verplicht wordt.

		 • Burgemeester Dijksma wil aanpak drugscriminaliteit Utrecht verstevigen: ‘Streng en met een helpende hand’.

		 • Cityport of Utrecht en bouwbedrijf Van Zoelen zijn als eerste marktpartijen gestart met het emissieloos vervoeren van sloop- en bouwmateriaal door de grachten in de binnenstad.

17-9 • De provincie en de gemeente Utrecht verzoeken het Rijk om een herziening van het plan om de A27 bij
Amelisweerd te verbreden. Zij zien betere, minder risicovolle alternatieven en willen met Den Haag om tafel
om die plannen voor te leggen.

19-9 • In de Gertrudiskathedraal wordt Bernd Wallet geïnstalleerd als aartsbisschop voor de Oud-Katholieke kerk.
Gisteren werd hij in Deventer tot bisschop gewijd.

20-9 • De replica van De Arend, de eerste officiële trein in Nederland, vertrekt voor onderhoud tijdelijk uit het

Spoorwegmuseum. Het pronkstuk heeft groot onderhoud van de ketel nodig. Dat kan alleen worden gedaan
door de experts in de werkplaats van het rijdende museum in Hoorn.

		• Er wordt om 8.20 uur een storing op de Uithoflijn gemeld. Om 16.00 uur rijdt tram 22 weer. Oorzaak van de
storing is een kapotte bovenleiding.

		 • Utrecht krijgt 1,6 miljoen euro van het Rijk voor het klimaatbestendiger inrichten van de stad. Het gaat gebruikt
worden bij tien projecten waarmee de stad zich beter kan wapenen tegen droogte, extreme regen en hittestress.

21-9 • De Uithoflijn staat weer een uur stil. Een kapotte sneltram bij de Koningsweg zorgt ervoor dat het spoor naar
het Utrecht Science Park wordt gestremd.

22-9 • Na anderhalf jaar is er weer een beurs in de Jaarbeurs: mét coronapas, en anderhalve meter. Met een slag op
de gong luidt burgemeester Sharon Dijksma de opening van de Vakbeurs ‘Openbare Ruimte’ in.

		• De gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland ondertekenen een

intentieverklaring voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. De route moet 15 kilometer lang worden en de aanleg kan op z’n vroegst in 2023 starten.
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23-9 • Het voorgenomen vuurwerkverbod van het Utrechtse stadsbestuur moet volgend jaar ingaan. Dat blijkt uit
een brief aan de raad.

24-9 • Een kubus van drie bij drie meter: de 28-jarige Imme Dekker is op dit moment een boomhut aan het bouwen
in het Utrechtse park Lepelenburg. “Ik heb geen huis, dus dan bouw ik er zelf maar een.”.

		 • Aan de Lanslaan in Transwijk wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe Rafaëlschool.

		 • Scholierenbeweging Fridays for Future organiseert vandaag weer een zogenoemde klimaatstaking om te pleiten voor meer actie tegen klimaatverandering.

		 • Het aantal klachten over dak- en thuislozen neemt in de afgelopen jaren fors toe.

		 • Museum Catharijneconvent maakt zich op voor het grootste project uit zijn geschiedenis: een verbouwing die
de jaarlijkse bezoekerscapaciteit van 100.000 naar 160.000 personen tilt. Het museum is op zoek naar een
architect.

25-9 • De coronapas en einde aan 1,5 meter: zo gaan we langzaam weer terug naar normaal. Op meer plekken een
vacinatiebewijs worden getoond, bijvoorbeeld in de horeca en in de bioscoop.

27-9 • Er verdwijnen 14 parkeerplaatsen op het Janskerkhof om ruimte te maken voor fietsen.

28-9 • Er komt geen referendum over de uitbreiding van de stad Utrecht. De initiatiefnemers hebben 6000 handtekeningen te weinig verzameld.

		 • De gemeente is van plan 500 asielzoekers in het voormalig casino op te vangen. het gebouw moest eigenlijk
gesloopt worden.

30-9 • De geplande sloop van de leegstaande Rubenslaanschool gaat niet door. Uit onderzoek is gebleken dat delen
van het gebouw behouden kunnen worden en dat herontwikkeling voor het Kromme Rijn College kansrijk is.

		• De gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en begint met een campagne over schoner hout

stoken. De bijdrage van houtstook door consumenten bedraagt 23 procent van de landelijke uitstoot van de
fijnere fractie fijnstof.

1-10 • Na een jaar van werkzaamheden aan de weg wordt de busbaan Dichterswijk officieel geopend. Gedeputeerde

van de provincie Utrecht Arne Schaddelee en wethouder Lot van Hooijdonk openden de route langs de Van
Zijstweg en de Dr. M.A. Tellegenlaan. De busbaan werd al enige tijd gebruikt.

		• Utrecht krijgt 75 elektrische deelscooters en 125 nieuwe elektrische deelfietsen. Ze worden geplaatst door
deelvervoeraanbieder TIER Mobility.

4-10 • Een stoet dierenartsen begint in Utrecht aan een estafettetocht door het land. De faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht viert zo het 200-jarig bestaan van de voor Nederland unieke opleiding tot dierenarts. Op 10 december, wanneer de staf met het zogenoemde ‘Veterinaire Vuur’ terugkomt, is het precies tweehonderd jaar geleden dat de Rijks Veeartsenijschool werd opgericht. (In 1821).

5-10 • De Joodse gemeenschap in Utrecht gaat de begraafplaats aan het Zandpad en het synagogecomplex aan de

Springweg restaureren. De Nederlands-Israëlitische Gemeente Utrecht (NIG Utrecht) inventariseert komend

jaar wat de werkzaamheden zijn en maakt een zesjarenplan. Het is de enige synagoge van architect Harry Elte
die niet in Amsterdam staat.

		 • De officiële bouw van de eerste huurwoningen in de nieuwe stadswijk Cartesius start. De wijk komt te liggen
rondom het CAB-gebouw. Er komen 165 tweekamerappartementen, 140 driekamerappartementen en een
aantal atelierwoningen,.

6-10 • ‘Central Park’ een 90 meter hoog pand wordt vanavond officieel geopend door astronaut André Kuipers en
wethouder Eelco Eerenberg. Central Park ligt naast het Station Utrecht Centraal.

		 • Koningin Máxima brengt een bezoek aan het Trimbos-instituut. Máxima wil zich de komende tien jaar inzetten voor mentale gezondheid. Het instituut viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 met het samengaan van het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid en het
Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs.

		 • Voor het eerst sinds de coronatijd wordt in de Jaarbeurs weer een groot evenement georganiseerd voor het
publiek: de Kampeer- & Caravan Jaarbeurs.

		 • Er dreigt een lerarentekort in Overvecht, daarom trekt Utrecht 1,2 miljoen euro uit om leraren naar Overvecht
te halen en ze ook daar te houden.

		• De herontwikkeling van Tivoli Oudegracht is na precies drie jaar nog steeds niet begonnen. In 2018 won
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ontwikkelaar Stadswaarde de tender voor de herontwikkeling, maar de verbouwing is nog niet gestart omdat
er nog een beroepsprocedure loopt.

7-10 • Burgemeester Sharon Dijksma zegt in de raadsvergadering toe dat er bij de intocht van Sinterklaas in Utrecht
toch geen coronapas nodig zal zijn.

		 • Door een kabelbreuk op november 2020 wordt een deel van het tramnet gevoed met noodgeneratoren die op
diesel draaien. Ze staan in Park Transwijk, omwonenden klagen over stank- en geluidsoverlast.

8-10 • De laatste elementen van de Domkerk worden teruggeplaatst en daarmee is bijna een einde gekomen aan de
jarenlange restauratie van de kerk in Utrecht.

		• Dit weekend worden voor het eerst polsbandjes gebruikt om toegang tot horeca te krijgen. Die bandjes

moeten het makkelijker maken om - zonder steeds een QR-code te moeten tonen uitgaansgelegenheden te
bezoeken.

		• Ruim vijftig Utrechtse studentenverenigingen tekenen een intentieverklaring tegen ongepast gedrag.
Wethouder Anke Klein ontvangt vanochtend het ondertekende document.

*Burgemeester Sharon Dijksma opent vanmiddag het House Modernes aan de Lange Viestraat. In het gerenoveerde
pand komen werkplekken en winkels, waaronder een kassaloze Aldi.

		 • De gemeenteraad besluit dat er drie bruggen minder in de Merwedekanaalzone komen. Van de vijf geplande
bruggen gaan er nu twee door. In de Merwedekanaalzone komen 6.000 woningen.

9-10 • Dit weekend worden voor het eerst polsbandjes gebruikt om toegang tot horeca te krijgen. Die bandjes

moeten het makkelijker maken om - zonder steeds een QR-code te moeten tonen uitgaansgelegenheden te
bezoeken.

10-10 • De politie in Utrecht houdt komende nacht iemand aan die vannacht vernielingen pleegt aan de Domkerk. De

verdachte gooit met stenen en zo sneuvelt onder meer een glas in loodraam en is er schade aan de deur van
de kerk.

11-10 • Aan de buitenkant van het stadhuis wordt een gevelsteen ter ere van patriot Pieter Quint Ondaatje door bur-

gemeester Sharon Dijksma onthuld. Dat laat het Utrechts Geveltekenfonds weten. Tevens verschijnt er een
boekje over het leven van Ondaatje.

		 • Universiteiten, waaronder Universiteit Utrecht, nemen maatregelen tegen bedreiging wetenschappers.

12-10 • NoiZ in Utrecht gaat weer open; nachtopvang verandert in 24-uursopvang na een verbouwing die twee jaar
duurde. Wethouder Maarten van Ooijen maakt bij de feestelijke opening de nieuwe naam bekend. Het

gebouw aan de Keulsekade omvat nu dertig eenpersoonskamers en drie slaapzalen voor elk maximaal vijf
mensen.

14-10 • Op de Biltstraat is een nieuwe muurschildering te bewonderen. Op de muur van Biltstraat 208 is een gedicht
geschilderd van de schrijver en voormalig stadsdichter Ingmar Heytze.

		 • Het houten podium Akwaglot dat in de Catharijnesingel ligt blijft daar mogelijk nog tot februari 2023. De initiatiefnemers hebben een nieuwe vergunning aangevraagd waarmee de verlenging mogelijk moet worden.

15-10 • In het Utrechtse House Modernes aan de Lange Viestraat is vanaf vandaag plaats voor negenhonderd fietsen.
Wethouder Lot van Hooijdonk opent vanmiddag de grootste gemeentelijke fietsenstalling in het
stadscentrum.

		 • Jan van Zanen treedt toe tot de Orde van Isabella de Katholieke. Hij ontvangt de belangrijke Spaanse onder-

scheiding onder meer voor zijn inspanningen tijdens zijn burgemeesterschap in Utrecht om de start van de
Ronde van Spanje naar Nederland te halen.

		• De gemeente Utrecht gaat vandaag Fort de Gagel in de wijk Overvecht restaureren en herontwikkelen. Het

fort, dat onderdeel is van De Nieuwe Hollandse Waterlinie, moet een uitvalsbasis worden voor mensen die het
Noorderpark bezoeken. Zo komt er een nieuwe horecagelegenheid en een voetgangersbrug naar het fort.

18-10 • De komende twee maanden zal geen van de vier storingsgevoelige roltrappen bij het Jaarbeursplein het doen.
De langverwachte vervanging van de roltrappen start vandaag. De werkzaamheden duren ongeveer acht
weken. In de tussentijd zullen de huidige roltrappen niet gebruikt kunnen worden.

		 • De Burgemeester Reigerstraat in Utrecht had in 1996 een primeur. De smalle winkelstraat werd de eerste fiets-

straat van Nederland. Het experiment zorgde voor veel oproer bij bewoners en gebruikers van de weg. Lang
bleef de fietsstraat dan ook niet liggen. 25 jaar later wordt de straat weer een fietsstraat.
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		 • Het centraal station is de komende drie weken het platform voor een toneelstuk. Middenin alle drukte spelen
acteurs een toneelstuk waaraan willekeurige reizigers meedoen, zonder dat zij dit door hebben. Vanaf een
tribune kan dan meegekeken worden hoe nietsvermoedende voorbijgangers betrokken worden in het
toneelspel.

*De hekken op het Vredenburg en Vlaamse Toren, die waren geplaatst nadat op 12 september stenen van het gebouw
vielen, zijn weer weggehaald. Het blijkt dat er geen ankers waren gebruikt om de natuurstenen strips stevig
op hun plek te houden. Het natuursteen is nu via een tijdelijke oplossing vastgezet.

20-10 • De Sint Maarten Parade vindt niet meer plaats in de binnenstad, maar alleen op het Berlijnplein. De naam is
voortaan ‘Ronde van Sint Maarten’.

21-10 • Twee van de vier nieuwe roltrappen voor het Jaarbeursplein zijn vanochtend vanuit Hamburg in Nederland
aangekomen. Vanavond worden ze op hun plaats gehesen.

25-10 • In november verschijnt van Iris Dijkstra ‘Stappen door m’n stadsie’ 30 weetjes over Utrecht. Waarom heeft
Utrecht zoveel werfkelders? Wat was de Snippenvlucht? etc.

26-10 • Medewerkers van alle acht universitaire ziekenhuizen in Nederland, waaronder het UMC Utrecht, leggen voor
de tweede keer het werk neer voor een betere cao.

		 • 48 vluchtelingen worden tijdelijk in het hotel City Center Lodge aan de Wittevrouwensingel opgevangen.
28-10 • Schrijver Marieke Lucas Rijneveld krijgt Bordewijkprijs voor roman Mijn lieve gunsteling.

		 • Trimbos, het onafhankelijke Nederlandse kennisinstituut op het gebied van alcohol, tabak, drugs, verslavingszorg en mentale gezondheid, bestaat vandaag 25 jaar.

		• Het ontwerp van de eerste fietsstraat van Nederland was geen verbetering van de veiligheid te noemen. In
1996 leidde het experiment tot veel ongelukken in de Burgemeester Reigerstraat. Daar hebben verkeersdeskundigen van geleerd. 25 jaar later zijn er ruim twintig fietsstraten, die moeten bijdragen aan een veiligere
stad. “Als je kijkt naar het aantal verkeersslachtoffers 25 jaar geleden en hoeveel dat er nu zijn, is dat enorm
afgenomen. In die zin is het verkeer wel veiliger geworden.” (Verkeersspecialist Van Kelegom).

		• Het definitieve plan voor de Kanaalstraat is bekend. Er komt eenrichtingsverkeer, 30 km/u en bredere
stoepen.

29-10 • Het noodzakelijke onderhoud aan de monumentale directievilla van het Cereol-complex in Oog in Al gaat van
start. De gemeente heeft nog geen nieuwe bestemming gevonden voor het pand.

		 • Het duizendste laadstation voor elektrische auto’s aan de minister Talmastraat in Zuilen wordt onthuld. Het is
een extra bijzondere laadpaal, want het is de eerste met een AED.

		 • Loods 68G in Strijkviertel, in de oksel van de A2 en de A12 moet dit weekend worden ontruimd. Daarmee raken
een aantal Utrechtse kunstenaars dakloos.

		• Het neonkunstwerk ‘REBUS’ brandt weer. Het kunstwerk hing aan de gevel van het Woudagebouw aan de
Lange Nieuwstraat. Het is nu te zien aan de zijgevel van het Beatrixtheater.

30-10 • Roost, de horecazaak aan de Utrechtse Singel in Park Paardenveld, moet per direct de deuren sluiten. De

gemeente verlengt de vergunning van het populaire restaurant niet, tot teleurstelling van de eigenaar. Wat er
nu gaat gebeuren met het gebied is nog onduidelijk.

		 • Om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van jongeren, staan er mensen op De Uithof drie uur op
een krukje. De mensen die voortijdig afstappen symboliseren de jongeren die uit het leven stappen, voordat
ze hulp krijgen.

31-10 • De afdelingshoofden van de IC-afdelingen van de acht academische ziekenhuizen, waaronder het UMC, pleiten voor meer maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het aantal patiënten op de IC’s gaat
volgens hen zo groot worden dat de kwaliteit van de zorg in gevaar komt.

1-11 • Jaap Donker wordt de nieuwe algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Donker was interim-directeur Publieke Gezondheid bij de GGD regio Utrecht,.

		 • Het Nijntje museum sluit de deuren op de huidige locatie om vervolgens op 12 november het tijdelijke onderkomen aan de Oudegracht in Utrecht te openen. Het museum komt in het voormalige gebouw van de Centrale

Bibliotheek. De verhuizing is nodig om de verbouwing van het pand aan de Agnietenstraat mogelijk te maken.

		 • Barry Atsma, Marco van Basten en Frank Rijkaard beginnen aan de Zonnebaan 22 een megasporthal. “Er liggen
straks tien padelbanen. Het wordt een van de grootste indoor padelclubs van Nederland.”.
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2-11 • De bouwplannen voor de Kruisvaartkade veranderen. In plaats van zeven woonblokken komen er nu zes.
Hiervoor zijn meerdere redenen waaronder de aanleg van een fietstunnel.

		• Utrecht heeft 4 tot 5 miljard euro nodig voor investeringen in het openbaar vervoer. De aanleg van de
Merwedelijn, de Waterlinielijn, een combistation bij Lunetten-Koningsweg en een verbetering van de verbindingen in het centrum zijn onderdeel van de plannen.

3-11 • Bij de bibliotheek op de Neude kun je nu ook terecht ook voor het ruilen van een plantenstekje.

4-11 • Drie Utrechtse gemeenteraadsfracties willen van wethouder Klaas Verschuure opheldering over het 25.000
vierkante meter metende kantorencomplex boven het Gildenkwartier in Hoog Catharijne. Dit staat al acht
jaar leeg. Eigenaar Klépierre zegt op termijn een nieuwe huurder te willen zoeken voor het pand.

		 • Meer dan vierhonderd bomen in De Meern lopen mogelijk schade op vanwege slecht uitgevoerde graafwerkzaamheden. In ieder geval zeven bomen moeten worden gekapt en bij de overige exemplaren is extra onderzoek nodig. De aannemer werkte niet volgens de regels.

		• De Raad van State besluit dat het bijzondere orgel uit het Leeuwenbergh Gasthuis toch echt tot het

Rijksmonument behoort, en dus teruggeplaatst moet worden. Het is de nieuwste ontwikkeling in de discussie
die al jaren speelt over het orgel.

		• Station Utrecht Centraal is een bijzonder kunstwerk rijker de ‘Tristan Gong’. Het is gemaakt door de in

Utrecht geboren kunstenaar Sarah van Sonsbeeck en is de komende vijf jaar te zien op de eerste verdieping
van het station.

5-11 • Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad (SHNZ) kan toch niet de werkruimten voor de raamprostitutie op
het Nieuwe Zandpad realiseren. Dat laat het college van de gemeente Utrecht weten.

		 • Het UMC Utrecht schaalt opnieuw de reguliere zorg af vanwege het grote aantal coronapatiënten. In een week
tijd is het aantal patiënten in het ziekenhuis verdubbeld en het UMC verwacht de komende week een verdere
toename. Daarom worden ook weer speciale cohortafdelingen voor coronapatiënten ingericht.

		• W. Pijper ijzerhandel aan de Oudegracht viert 100-jarig bestaan. Eethouder Klaas Verschuure staat voor de
deur, samen met journalisten en een groepje vaste klanten.

		• Het schaatscomplex De Vechtsebanen sluit voorlopig de deuren uit protest tegen het handhaven van de
coronapas.

6-11 • Roost aan de Singel in Park Paardenveld, doet nog een uiterste poging om de gemeente te overtuigen het

besluit tot sluiting terug te draaien. Het pop-up restaurant hoopt met buurtonderzoek aan te tonen dat
omwonenden positief tegenover de plek staan.

8-11 • Utrecht heeft een nieuwe uitbreiding van het fietspadennetwerk gekregen. Vandaag opent het recreatieve
fietspad tussen de Nedereindseweg en de Noord-IJsseldijk in IJsselstein.

		• Natuurgebied Amelisweerd zou eigen rechten moeten krijgen. Die oproep deden verschillende experts van

Rights of Nature en VN Harmony with Nature experts. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken,
maar die meent dat zo’n constructie geen meerwaarde heeft.

9-11 • De Oudwijkerdwarsstraat wordt na ontevredenheid van de bewoners weer opnieuw aangepakt. Dit in verband met de matige verkeersveiligheid in de straat.

		• Voor het Joods Monument op het plein voor het Spoorwegmuseum wordt stilgestaan bij de Duitse

Kristallnacht. Het antisemitische geweld in 1938 wordt gezien als een voorbode van Hitlers latere pogingen
om het Joodse volk te vernietigen.

10-11 • Station Utrecht Centraal heeft weer een piano die voor iedereen te bespelen is. Na een reeks vernielingen door

vandalen besloot de NS eind mei een statement te maken door het instrument maar helemaal weg te halen.
Eerder was al eens een piano vervangen omdat die was bekrast en de toetsen waren vernield.

		 • De geplande centrale intocht van Sinterklaas op zondag 14 november gaat niet door. In verband met de corona
kan het niet veilig georganiseerd worden.

		 • Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft bij Atletiekbaan Overvecht een nieuwe muurschildering
gemaakt. Het werk is een optische illusie, waardoor het hokje waarop de schildering is aangebracht opgaat in
de omgeving.

		 • Minstens 6.000 inheemse struiken en bomen worden de komende periode geplant in de weilanden van het
Utrecht Science Park.
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11-11 • Gaan eten bij wildvreemden, de Stichting Eet Mee matcht deelnemers aan elkaar etentjes voor meer onderlinge verbinding.

		 • Het Máximapark krijgt de Green Flag Award. Die prijs ontvangt het park, omdat het voldoet aan verschillende
eisen, zoals gastvrijheid, goed onderhoud en veiligheid.

12-11 • De nieuwe roltrappen voor het Jaarbeursplein draaien, maar zullen vooral in het begin ‘af en toe stilstaan’.

		 • Enkele artsen gaan op straat met ongevaccineerden in gesprek: ‘Wij willen de fabels ontkrachten’.

		 • Het café Roost aan de Singel mag toch voorlopig openblijven.

		 • Nu na 11 november verdwijnt de windvaan van Sint Maarten van de Domtoren. Ook het bekronende kruis net

onder de windvaan wordt verwijderd voor restauratie. De windvaan is krom en moet opnieuw verguld worden.
De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1995.

		 • Het Nijntje museum wordt geopend in voormalig pand van de bibliotheek.

		 • Utrecht wordt de eerste gemeente waar handhavers en toezichthouders een hoofddoek of keppel mogen dragen.
14-11 • Na veel gedoe komt Sinterklaas toch aan in Utrecht. hij vaart om 11.30 uur de stad binnen via de Vaartse Rijn
en de Oudegracht, en gaat vervolgens op zijn paard ‘Ozosnel’ verder.

		• De schapen die elk najaar worden ingezet voor een deel van de begrazing van het Máximapark zijn weken

eerder weggehaald door de herder. “Elke vrijdag- en zaterdagavond word ik gebeld. Dan lopen de schapen
weer door het hele Máximapark omdat de hekken of netten vernield zijn.”.

15-11 • Bezorgers van pizzaketen Domino’s worden uitgerust met bodycams. Het is een effectief middel tegen
overvallers.

		 • De artsen UMC Utrecht plaatsen eerste kunsthart in Nederland.

		 • De gemeente wil dat het Moreelsepark en omgeving ‘groene oase’ wordt.

		 • Het is een cadeau van het UMC Utrecht en de Utrecht University ter gelegenheid van de viering van 385 jaar

wetenschap in de stad. Het schilderscollectief De Strakke Hand realiseerde het werk dat onderdeel is van de
Utrechtse Muurformules. Een muurschildering met de beeltenis van natuurkundige Caroline Bleeker siert

sinds deze week een pand in de Strosteeg in Utrecht. Er zijn al muurschilderingen over het Dopplereffect van
Buys Ballot, de Toevalsbeweging van Ornstein en de Stereochemie van Van ’t Hoff.

16-11 • Naast het Centraal Museum staat een nieuw kunstwerk. Na onder meer een gouden courgette en een griezelige kunstboom, staat er nu een vier meter hoge stoel van klei.

17-11 • Zo’n honderd tuinders raken hun volkstuintje kwijt. Na veertig jaar wordt het contract van de volkstuinen aan
de Rijndijk opgezegd.

18-11 • De gemeente wil jaarlijks 750 tot 1.500 parkeerplaatsen opheffen. Hierdoor moet meer ruimte komen voor
groen. Daarnaast moeten er, met name in de binnenstad, meer plekken komen om fietsen te parkeren.

		 • Er is weer een wervenmeester, die het gebruik en beheer van de werven in goede banen moet leiden. Nu het

hele wervengebied hersteld moet worden is besloten de functie te herstellen. De nieuwe wervenmeester
wordt Gerrit Heenck.

19-11 • Het kabinet stelt toch een landelijk vuurwerkverbod in.

20-11 • Zo’n 1000 mensen zijn aanwezig bij het woonprotest Utrecht. Enkele actievoerders kraken daarbij een leegstaande woning aan Croeselaan.

22-11 • De gemeente Utrecht hoopt in de wijk Hoograven driehonderd woonunits te plaatsen. In deze containers, voor
alleenstaanden en stellen, kunnen mensen volgens de plannen maximaal vijf tot tien jaar wonen.

23-11 • De binnenstad heeft op piekmomenten tekort aan 13.500 fietsparkeerplekken.

24-11 • De laatste fase van de renovatie van Sonnenborgh. In de nieuwe terreininrichting moet de historie van de

17e-eeuwse universitaire botanische tuin weer zichtbaar worden. Daarnaast moet de tuin regenwater beter
opvangen om toekomstige schade aan de bastionmuren te voorkomen.

		 • Er komen 56 nieuwe woningen in de Utrechtse wijk Rotsoord, tegenover Tivoli De Helling.

		 • Op bijna 25% van alle daken liggen zonnepanelen. Meldt het gemeentebestuur. Daarmee ligt Utrecht voor op

de doelstelling van 20 procent. In Leidsche Rijn ligt op 44 procent van de daken zonnepanelen, terwijl dat in de
binnenstad maar 6 procent is.

25-11 • Als het donker wordt lichten zes gevels in de binnenstad op een bijzondere manier op. Via lichtprojecties worden
200 ontwerpen, kindertekeningen en werken van studenten, tot 24 december getoond op de gebouwen.
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		• Besluit is genomen: 3.200 woningen in Beurskwartier, de huizen op de Croeselaan gaan tegen de vlakte. De

gemeenteraad neemt dit besluit over het Beurskwartier. Dat is het gebied tussen de Jaarbeurshallen en de
Croeselaan. Het debat gaat vooral over de sloop van ruim 100 woningen aan de Croeselaan.

		 • Het kunstwerk Zeelandschap, dat sinds eind jaren 80 op het Smakkelaarsveld staat, wordt verplaatst naar Park
de Watertoren in Overvecht. Drie van de vier elementen van het keramische werk zijn er straks te zien.

26-11 • Het museum Catharijneconvent verwerft enorme en zeer zeldzame Napolitaanse kerststal met ruim 700 figuren uit 18e eeuw. Er wordt een crowdfundingcampagne gestart om de restauratie te bekostigen.

27-11 • Twee van de vier Max torens aan het Europaplein hebben vandaag de hele dag geen verwarming. Het betreft

ongeveer vijfhonderd huishoudens. Het gebeurt vaker. “Ik woon hier twee maanden en zit al voor de vierde
keer in de kou”, zegt één bewoner.

		 • In 2022 verhuist de Theologische Universiteit vanuit het Overijsselse Kampen naar Utrecht.

30-11 • Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen 2000 euro subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel
laten verwijderen. Met die regeling wil de gemeente de luchtvervuiling tegengaan.

		 • Harm Lambers, oud-directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, overlijdt op 65-jarige leeftijd. Hij was

bij beide Utrechtse organisaties jarenlang in dienst en hij was daardoor een bekende in de Utrechtse
theaterwereld.

		• De helft van de molens in Utrecht staan stil: ‘Vervanging van de metalen roeden zou veel tijd en geld gaan
kosten’.

1-12 • Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag willen de maximumsnelheid op bijna alle stadswegen zo snel
mogelijk terugbrengen tot 30 kilometer per uur.

		 • De afgelopen tien jaar is het aantal verkooppunten in Utrecht waar ‘ongezond voedsel’ zoals patat, pizza’s of
snoepgoed wordt verkocht flink toegenomen. In 2011 in totaal 276 verkooppunten waren en in 2021 is dit
gestegen tot 361.

2-12 • Burgemeester Sharon Dijksma wil een extra boa aanstellen die zich met name gaat richten op het vandalisme
in het Máximapark, zo hopen ze de schapen te kunnen behouden.

		• In Utrecht zijn tussen 2015 en 2020 bijna tien kinderen van gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire uit
huis geplaatst. De gemeente wil die gezinnen extra gaan ondersteunen.

		 • In het rapport van de Rekenkamer Utrecht staat dat de gemeente niet goed genoeg weet wat projecten om de
klimaatdoelen te behalen opleveren.

		 • De Utrechtse kunstenaar Nico Heilijgers gaat het staatsieportret maken van Jan van Zanen. Voor de opdracht
en procedure is 10.000 euro beschikbaar gesteld.

3-12 • Nadat er begin november al zeven berken gekapte werden, worden er in De Meern nog eens vijf andere bomen

gekapt. De bomen raakten onherstelbaar beschadigd bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een
glasvezelkabel.

		 • Het Muntgebouw krijgt als het aan de eigenaar ligt diverse functies. Volgens het ontwerpbestemmingsplan is
het gebouw straks de plek voor kantoren, bedrijven, vergaderen, congressen, horeca, sport, en maatschappelijke- en culturele voorzieningen.

4-12 • Er is een protestmars tegen de coronamaatregelen in Nederland. Een stoet van ruim 5000 mensen loopt door
de wijken Transwijk en Rivierenwijk.

		 • Vandaag 60 jaar geleden wordt de Utrechtse Anton Geesink de eerste niet-Japanse wereldkampioen judo.
5-12 • Het standbeeld Jan van Nassau op het Domplein wordt beklad met graffiti.

6-12 • De Sint-Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat in de Utrechtse Rivierenwijk, staat te koop. De kerk
werd ingewijd op de kerstnacht van 1924, nadat die in ongeveer een jaar tijd werd gebouwd. In op 1 april 2018
kwam er na 94 jaar een einde aan de diensten in de Sint-Gertrudiskerk.

7-12 • De Utrechtse vrijwilligerstrofee is dit jaar gewonnen door Stichting Leergeld Utrecht. Ze krijgen de prijs
omdat ze gezinnen, die het financieel niet breed hebben, helpen deelnemen aan school-, sport- en
cultuuractiviteiten.

		 • Bij werkzaamheden op de Alexander Numankade wordt een achttiende eeuwse muur gevonden. Archeologen
denken dat het gaat om een oude ‘keermuur’, die water tegen moest houden. De muur wordt met de hand
uitgegraven om hem niet te beschadigen. Inmiddels wordt de keermuur ook weer ingegraven.
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8-12 • Faunabeheerders in Utrecht mogen voorlopig nog knobbelzwanen afschieten in het grootste deel van de provincie. De voorzieningenrechter heeft een ontheffing die de provincie voor het afschot heeft gegeven vandaag
in stand gelaten.

9-12 • Aardwarmte heeft de toekomst. Het is duurzaam en de kosten zijn stabiel. Diep in de aarde valt in Utrecht

waarschijnlijk niets te halen. Dat is de conclusie van een samenwerking tussen Universiteit Utrecht,
Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en energiespecialist EQUANS.

10-12 • De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht bestaat 200 jaar.

		• Reizigers van en naar Utrecht Centraal kunnen weer naar hartenlust de roltrappen op het Jaarbeursplein

nemen. Vorige maand werden al twee roltrappen in gebruiken genomen, inmiddels doen alle vier de ‘robuuste’
roltrappen het.

11-12 • De Nederlandse Spoorwegen nemen vandaag na 46 jaar trouwe dienst afscheid van de eerste Sprinter, ook wel

het Stadsgewestelijk Materieel (SGM) genoemd. Het type kreeg bekendheid omdat er geen toilet aanwezig was.

		• Houtpelletketels en -kachels: zijn niet goed voor de gezondheid, maar een verbod is lastig. De gemeente

neemt al maatregelen om de uitstoot door houtstook in de stad te verminderen en kondigde onlangs een
nieuwe subsidie aan voor mensen die hun oude kachel laten verwijderen.

14-12 • PVV verzet zich met steun Tweede Kamer tegen hoofddoek voor Utrechtse boa.

		 • Het aantal kinderen dat al corona heeft gehad is waarschijnlijk nog hoger dan tot nu toe werd aangenomen.
Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UMC Utrecht in samenwerking met onder meer het RIVM. ‘Twee op
de drie kinderen heeft mogelijk al corona gehad’.

		 • De economie in de stad en provincie Utrecht is boven het niveau van vlak voor de coronacrisis. Dat blijkt uit
cijfers van het CBS.

15-12 • De provincie Utrecht is blij dat het nieuwe kabinet bereid is om de verbreding van de A27 bij Amelisweerd te

heroverwegen. “We gaan graag zo snel mogelijk met het kabinet om tafel om alternatieven uit te werken”,
zegt gedeputeerde Arne Schaddelee.

		 • Utrechtse natuur- en milieuorganisaties willen algeheel vuurwerkverbod.

		• Het kabinet draagt 13 miljoen euro bij aan woningbouw en een betere leefomgeving in de Utrechtse wijk
Overvecht.

16-12 • De EU geeft 4 miljoen subsidie aan Utrecht om flats in Overvecht en Kanaleneiland duurzamer te maken.
Woningcorporaties Mitros en Bo-Ex kunnen met dat geld vijfhonderd tot duizend flats renoveren.

		• Precies een jaar geleden ontvangt Sharon Dijksma de Utrechtse ambtsketen. Ze neemt het stokje over van
waarnemend burgemeester Peter den Oudsten en stopt als wethouder in Amsterdam.

		 • Het college wil een deel van begraafplaats Tolsteeg gebruiken als islamitische begraafplaats.

		• Negentien Utrechtse wetenschappers ontvangen een zogenoemde Veni-beurs van maximaal 280.000 euro.
Twee onderzoekers zijn verbonden aan het UMC, zestien aan de Universiteit Utrecht (UU) en één aan het
Prinses Máxima Centrum (PMC).

17-12 • GGDrU zoekt personeel om in verband met de boostercampagne 135.000 prikken per week te zetten.

18-12 • Nederland gaat toch weer in lockdown. Vrijwel alles gaat op slot. De maatregel gaat morgen om 05.00 uur in
en duurt tot zeker 14 januari.

20-12 • Het UMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden samen aangewezen als één van de twee Nederlandse
centra voor specialistische hartzorg. Dat maakt demissionair minister De Jonge bekend.

		• De nieuwe parkeergarage op het Berlijnplein. De bouw van de garage werd vorig jaar afgerond, maar er
hebben nog niet veel mensen hun auto kunnen parkeren. De garage is al maanden dicht vanwege een ‘urgent
veiligheidsrisico’.

22-12 • Het college wil meer voetgangersgebieden en autoluwe straten in het centrum van de stad. In een voorstel

aan de gemeenteraad moeten de Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse- en Vlaamse Toren,
Vredenburgkade en de Rijnkade definitief tot voetgangersgebied gemaakt worden.

		 • In de buurt van zieke kinderen. De betrokken partijen bereiken overeenstemming over de nieuwe locatie van
het Ronald Mcdonald Huis: op nagenoeg dezelfde plek waar het nu ook staat.

		 • Een boom die op de hoek van de Neude en de Potterstraat valt in de nacht van woensdag op donderdag om.
Het gevaarte komt met wortel en al uit de grond. In 2004 stonden er nog 25 bomen.
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23-12 • De gemeente Utrecht wil dat de Strosteeg in de binnenstad weer wordt zoals vroeger. Zij wil naast woningen
ook groen en ‘sfeer’ op de locatie van de parkeergarage op de Springweg. Ook zijn de plannen voor het nieuwe

Jaarbeurspleingebouw vastgesteld. Het Jaarbeurspleingebouw moet in de komende jaren gereed zijn. 4.000
Utrechters praatten een jaar geleden mee over de plannen voor het te bouwen Jaarbeurspleingebouw. Een
‘architectonisch hoogstandje’ moet het gebouw worden.

24-12 • Het sluiten van vaccinatielocaties door de GGD heeft vanmorgen opnieuw verwarring veroorzaakt. In Utrecht

stonden verschillende mensen voor een dichte deur omdat de priklocatie waar zij een afspraak dachten te
hebben, inmiddels gesloten is. De GGD in Utrecht noemt het “uiteraard heel vervelend” en zegt dat mensen
zijn gebeld maar dat het niet gelukt is iedereen te bereiken. De GGD heeft tijdelijk 21 van de 29 priklocaties in
de provincie gesloten om efficiënter te kunnen vaccineren.

		 • Reclames van de fossiele industrie gaan geweerd worden uit de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

26-12 • Regisseur Camiel van den Boogaard heeft een meerdelige documentaire gemaakt over de restauratie van de
Domtoren. Nu is op RTV Utrecht het zesde deel van de documentaire te zien.

27-12 • Het aantal halsbandparkieten in Utrecht is verviervoudigd. In 2010 waren dat er nog maar zo’n zeventig.
29-12 • Op een parkeerplaats bij de Ankaradreef in Overvecht vliegen vannacht negen auto’s in brand.

		 • Het inwoneraantal van Utrecht groeit iets minder hard dan eerder werd geschat. In 2020 bleek uit de bevol-

kingsprognose van de gemeente namelijk dat de grens van 400.000 inwoners in 2027 zou worden behaald,
maar nu is dat aangepast naar 2028. Deze vertraagde groei is onder meer het gevolg van de geringere woningtoename en van de coronapandemie.

31-12 • Er wordt traditiegetrouw tijdens het midwinterhoornseizoen op de hoorn geblazen in de Voorveldse Polder. Er
wordt zoals het hoort alleen gespeeld vanaf de eerste zondag van advent tot en met Drie Koningen. Op 2 juni
1122 gaf keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht.

		 • De gevel van het jongerencentrum Overvecht wordt vannacht weggeblazen, vermoedelijk met een vuurwerkbom. De meidenhuiskamer, een met liefde en zorg ingerichte ontmoetingsplaats, gaat in vlammen op.

		 • Utrecht Monitor 2021: het afgelopen jaar was voor Utrecht en al haar bewoners een bijzonder turbulent jaar.
Dit zien we terug in de cijfers zoals gepresenteerd in de 24e editie van de Utrecht Monitor. De stad en haar

inwoners zijn hard geraakt door de coronapandemie. Het virus zelf en de maatregelen die volgden, veroor-

zaakten ook in onze stad een gezondheids-, economische en maatschappelijke crisis. Utrecht toont in de cijfers
echter evengoed zijn veerkracht. De stad kent een gunstige sociaaleconomische uitgangspositie. Veel bewoners doorstaan de economische crisis goed.

		 • Utrecht telt 359.355 inwoners volgens de Gegevens Basisregistratie Personen (www.utrecht-monitor.nl).

			jaar

bevolking

groei

			2018

347.574

7,9%

			2017
			2019
			2020
			2021

343.134
352.941
357.719
359.355

8,5%
7,5%
7,0%
6,0%

		 • Het ledenaantal van Oud-Utrecht groeit in 2021

			Jaar

Aantal leden*

			
2013

1886

			
2015

1897

			
2014
			
2016

			
2016

1922
1883

1864

Procentuele verandering

-

+ 1,9%
- 1,0%

- 1,0%

- 1,0%

			
2018

1922

+ 3,1%

			
2020

2192

+ 7,3%

			
2019
			
2021

2043
2356

* op 31 december

+ 6,3%
+ 7,5%

Frank kaiser
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