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AGENDA
Festival

UTRECHT
MOREELSEPARK
Parade. Theater, muziek, literatuur,
dans, ﬁlm, beeldende kunst én lekker
eten en drinken: de Parade prikkelt de
zintuigen. vr 20-7 15:00 za 21-7 zo 227 14:00

Evenement
TIVOLI - DE HELLING Helling 7
International Burlesque Circus.
za 21-7 21:00

Klassiek
AUSTERLITZ
BEAUFORTHUIS
Woudenbergseweg 70

Canto bij Schemering - Daphne
Keune, Robert Lambermont. Terwijl de
zon onder gaat luisteren in een met
kaarsen verlicht Beauforthuis naar het
meesterlijke Canto Ostinato van Simeon Ten Holt. za 21-7 21:30

Dance
UTRECHT
TIVOLI Oudegracht 245
Pop-O-Matic. do 19-7 23:00
Club Rivièra. De vrijdagen in Tivoli Oudegracht staan deze zomer in het
teken van Club Rivièra. vr 20-7 23:00
Dum Dum. Van soul, hiphop naar electro en andere tunes. za 21-7 23:00

Gullivers
verzamelingen.
FOTO
JAARBEURS

EXPOSITIES
AMERONGEN
KASTEEL AMERONGEN
Drostestraat 20, Do-zo 11-17u.

Het ís zoals het was: Een zomerse dag
in de 18de eeuw. t/m 28 okt
IJSSELSTEIN
STADSMUSEUM
Walkade 2, Wo-zo 13-17u.

Kunst en Ambacht aan de Hollandse
IJssel. t/m 19 aug
UTRECHT
CATHARIJNECONVENT
Lange Nieuwstraat 38,
Di t/m vr 10-17u, za-zo 11-17u.

Hemelse ontdekkingen. t/m 25 nov
Vrouwen voor het voetlicht:
Zusters, martelaressen, poetsengelen
& dominees. t/m 7 okt
CENTRAAL MUSEUM
Nicolaaskerkhof 10, Di t/m zo 11-17u.

De PUG-collectie. t/m 31 dec. Munt
met een Missie. t/m 19 aug. Ontplofte
blik. t/m 28 okt. Pippilotti Rist. t/m 26
aug. Dromen van Rome. t/m 9 sep.
DICK BRUNA HUIS
Nicolaaskerkhof 10, Di-zo 11-17u.

De zomer van Dick Bruna. t/m 19 aug
GELDMUSEUM
Leidseweg 90,
Di-vr 10-17u, za-zo 12-17u.

Misdadig spannende vakantieactiviteiten. t/m 2 sep. Snel geld. t/m 1 jun
2013
JAARBEURS

‘Meer winkels op Uithof’
Bewoners willen een echt ‘campusgevoel’

UTRECHT • Bewoners van de Utrechtse studentencomplexen Casa
Confetti, de Bisschoppen en de Cambridgelaan, willen meer winkels en
horeca op de Uithof. Het aanbod is
volgens hen te beperkt, met slechts
één kleine supermarkt voor 2100 bewoners.
HIZKIA DE JONG
,,Als bewoner word je op geen enkele manier gestimuleerd om te blijven. Met meer voorzieningen zullen
studenten minder snel weggaan,”
zegt Walter Austmann (25).
De voorzitter van studentenﬂat
Casa Confetti doelt op de grote hoeveelheid studenten dat dagelijks
naar de binnenstad trekt voor boodschappen, winkelen en uitgaan. De
bewonersorganisaties gaan proberen zelf voorzieningen aan te trekken, na een gesprek met de gemeente, Universiteit Utrecht en studentenhuisvesting SSH.
De bewonersorganisaties willen
binnenkort een grote enquête afnemen onder bezoekers en bewoners
van de Uithof. De resultaten moeten
een duidelijk beeld schetsen van de
wensen van deze groep. ,,Op basis
daarvan willen we een business case
(soort ondernemersplan, red.)
schrijven en die voorleggen aan ondernemers,” zegt Sander van Lent
(25).

Vlnr: Sabriye Karacan,
Walter
Austmann
en Sander
van Lent.
Het drietal
wil meer
ondernemers op de
Uithof
FOTO RAMON
MOSTERD

De universiteit en de gemeente steunen de plannen, maar nemen een
passieve houding aan. Het bestemmingsplan biedt wel mogelijkheden
voor extra winkels en horeca.
Van Lent: ,,Wij moeten het voortouw nemen en bedrijven benaderen.” De voorzitters zien graag een
drogist komen, een extra supermarkt en meer horeca. ,,We willen
dat er anders naar de Uithof wordt

Besluit over linksafverbod bij
Lucasbrug valt na de zomer
ANDREA HOLWERDA
UTRECHT • Het Utrechtse college

van b en w neemt naar verwachting
na de zomer een besluit over het wel
of niet invoeren van een verbod voor
auto’s om vanaf de Nobelstraat
linksaf de Wittevrouwensingel in te
slaan. Het aanvullend onderzoek is
bijna afgerond.
Het linksaf verbod zal volgens onderzoek van de gemeente de wachttijden voor ﬁetsers aanzienlijk verminderen en op die manier het
kruispunt
Lucasbrug
veiliger
maken. Maar sinds de bekendmaking in mei vorig jaar uitten bewoners en ondernemers uit de omgeving forse kritiek op het plan. Ze
verwachten sluipverkeer door de zijstraten van de Nachtegaalstraat,
waar veel kinderen spelen. Ook denken ze dat het verbod het probleem
alleen maar verplaatst naar de kruising met de Maliebaan.
Vanwege alle weerstand besloot
de gemeente meerdere keren nader
onderzoek te doen. Zo is onder andere gekeken of het linksafverbod
alleen in de ochtend- en avondspits
kan worden ingesteld. Maar dit is
geen goed alternatief, meldt project-
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manager Edgar de Bruijn al aan alle
betrokkenen. Bij de spitsvariant kan
het linksafverbod niet worden afgedwongen met een andere inrichting
van het kruispunt, maar kan het
verbod slechts worden aangegeven
met een bord. De kans bestaat dat
automobilisten dat bord negeren en
toch linksaf slaan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden, stelt De
Bruijn. Bovendien blijft er een grote
kans op sluipverkeer in de zijstraten
van de Nachtegaalstraat.
Nu wordt gekeken of er ergens
anders op de route van de binnenstad naar De Uithof rijtijdwinst te
behalen valt. De uitkomsten van de
onderzoeken en de bezwaren van
bewoners en ondernemers worden
door het college meegenomen bij
het deﬁnitieve besluit.

Gullivers Verzamelingen. t/m 22 jul
SPOORWEGMUSEUM
Stencil Station. Spray art door Hugo
Kaagman. t/m 2 sep
ZEIST
SLOT ZEIST
Zinzendorﬂaan 1,
Di-vr 11-17u; za-zo 13-17u.

Etsen van Rembrandt en tijdgenoten.
t/m 2 sep
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gekeken. Je moet er niet alleen kunnen wonen. Je moet er met plezier
kunnen wonen,” zegt Austmann.
Met meer bedrijvigheid op de Uithof, verwachten de voorzitters dat
meer studenten hun heil op de Uithof zoeken, in plaats van in de stad.
,,We willen een echt campusgevoel
creëren,” zegt de voorzitter van De
Bisschoppen, Sabriye Karacan (24).
,,Nu is het tussen 9 uur en 17 uur
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druk, maar daarna wordt het hier
een stuk stiller.”
Dagelijks bezoeken zo’n 50.000
mensen de Uithof met het openbaar
vervoer. Extra voorzieningen lijken
dus lucratief, ondanks een leegstroom tijdens weekenden en vakanties. Dan is het rustig op de Uithof. Maar volgens Karacan compenseren de dagelijks duizenden bezoekers die rustige periodes.

van de Vergeten
Dieren in Artis

hamadryasvlinder~Hamadryas feronia
Stadsschouwburg

Ma-vr 11-18u, za-zo 10-18u.

Maliebaanstation, Di-zo 10-17u.
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donderdag 19 juli 2012
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