september 2017

Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o.
Voor de bewoners van dit huis!
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De Ster
Advies wijkraad NW over Westelijke Stadsboulevard
De gemeente Utrecht gaat de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug inrichten als stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.
Er gaan straks minder auto’s rijden op de Westelijke Stadsboulevard: 5-10% minder autoverkeer in de
avondspits.
De gemeente gaat dat op verschillende manieren regelen, o.a. door de inrichting van de weg (minder rijstroken, meer groen) en door niet meer verkeer toe te laten dan de wegen aankunnen.
De wijkraad Noordwest heeft de gemeente advies gegeven over de Westelijke Stadsboulevard. In dit advies is de wijkraad enthousiast over de Westelijke Stadsboulevard. Wel vraagt de wijkraad aandacht voor
de volgende onderdelen:
•
Aantal auto’s:
Om doorstroming te behouden
wil de wijkraad dat er maatregelen worden genomen zodat
er niet meer dan 15.000 auto’s
per etmaal, maar maximaal
20.000 over de Westelijke
Stadsboulevard rijden. Dit is
hoger dan de voorspelde aantallen in de rapportages. Ter
vergelijking: in najaar 2016 reden er 10.041 auto’s per etmaal
over de Loevenhoutsedijk.
•
Files en sluipverkeer:
Aan beide uiteinden van de
Westelijke Stadsboulevard zal
een slim verkeersdoseringssysteem niet meer auto’s de boulevard op laten rijden dan de wegen aankunnen. Dit heeft twee risico’s: 1. aan deze beide uiteinden van de
Westelijke Stadsboulevard kunnen (aanzienlijke) files ontstaan, en 2. Dat lokt sluipverkeer uit via andere
routes die daar niet voor bedoeld zijn. Voor Noordwest betekent dit sluipen vanaf de Brailledreef via de
Loevenhoutsedijk, maar ook via Oudenoord, Nijenoord, Omloop, Laan van Chartoise, vd Hamkade en de
Amsterdamsestraatweg.

Uitnodiging beheergroep maandag 18 september
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•
Oversteekbaarheid:
De toename van groen en het aantal oversteekplaatsen voor niet autoverkeer ziet de wijkraad als
verbetering van de leefbaarheid. Maar door de punten die hierboven zijn genoemd (grote aantallen auto’s,
files, sluipverkeer) zet de wijkraad vraagtekens bij de veiligheid van oversteken van de Westelijke Stadsboulevard. De ervaring in Noordwest is dat zinloos stilstaan niet gewenst verkeersgedrag uitlokt zoals rood
licht negeren en afslaan waar het niet mag.
•
Fris alternatief
De wijkraad heeft geen bezwaar tegen het Fris
alternatief van de bewoners van de Thomas à
Kempisweg. Hierbij verandert de Thomas à Kempisweg in een groene zone voor wandelaars en
voetgangers. Verkeer tussen de wijken Oog in Al
en Zuilen rijdt in het plan ter hoogte van Douwe
Egberts via een slinger over de Vleutenseweg en
Thomas à Kempisplantsoen. De wijkraad verwacht
dat dit plan een temperend effect heeft op het nu al
te grote aantal auto’s op de gehele route.
•
Verdere aanpak
De wijkraad ziet graag dat de gemeente begint met
de Sint Josephlaan. Dit als directe impuls voor de
leefbaarheid op het nu slechtste gedeelte van de
Westelijke Stadsboulevard.

Oproep vrijwilligers Hostel
Teun is gek op lekker eten en zou daarom graag willen koken. Teun is 5 jaar dakloos geweest en weet niet
meer precies hoe hij dit moet aanpakken. Teun zou het dan ook erg leuk vinden om gezellig met jou samen
gerechten te maken in het Hostel.
Lister Hostel Hogelanden is een unieke woonplek waar mensen wonen met een alcoholverslaving. Bewoners kunnen hier tot rust komen na dakloos te zijn geweest. Wij helpen bewoners om hun doelen te achterhalen en waar te kunnen maken. Je kunt denken aan helpen geen schulden meer te hebben of een zinvolle
dag te hebben.
Wij hebben jou nodig om de bewoners een leuke dag te bezorgen. Door iemand persoonlijke aandacht te
geven kan jij iemand een lach op het gezicht bezorgen. Hierdoor kan jij een verschil maken in iemands leven. Ons enthousiaste team is blij met de ideeën die jij hebt over de activiteiten die je met de bewoners kan
ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld koken zijn met één bewoner, een spel met een groepje.
Er is op het Hostel ook altijd een professional aanwezig waar je mee kunt overleggen en om hulp kunt vragen.
Het Hostel is een veelzijdige plek. Elke dag is weer anders en daarom kunnen we niet zonder jou die flexibel, geduldig, vriendelijk, stevig in de schoenen staat en een vaste tijdsinvestering wil bieden. Dit kan 1
keer per week zijn maar 1 keer per maand kan ook.
Heb je belangstelling? Bel dan 030-246 89 19 of kom even langs bij het Hostel op Hogelanden WZ 32 (24/7
open).
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Uitnodiging Beheergroep 18 september 2017.
Wij willen buurtbewoners van harte uitnodigen deel te nemen aan onze Beheergroepvergadering op
maandag 18 september a.s.
Deze vergadering zal gehouden worden in Buurthuis Stella Maris, Jagerskade 4.
Van de betrokken professionals zullen er verschillende aanwezig zijn.
Aanvang

19.30 uur

Einde 22.00 uur

Agenda Beheergroep 18 september.
Agenda Beheergroep buurtcomité Hoogstraat e.o. 18 september 2017
1.

Opening.

2.

Mededelingen bestuur:
a.
Volgende beheergroepvergadering maandag 20 november 2017 om 19.30 uur in Stella

3.
4.

Maris.
Hostel Hogelanden (Rogier Dirkx)
Gesprek over de wijkambities Noordwest (Wijkbureau NW)
De gemeente wil graag weten wat de wijk belangrijk vindt en komt dit vanavond vragen aan de
buurtbewoners in de beheergroep. De gemeente vraagt elke 4 jaar aan de bewoners en de wijkraad
wat belangrijke onderwerpen zijn in hun wijk. Deze onderwerpen gebruikt de gemeente voor de
wijkambities: de wensen en de doelen voor de wijk. Bijvoorbeeld de wens om de wijk groener te ma-

5.

ken. De gemeente werkt de wijkambities elk jaar uit in een wijkactieprogramma.
Wijkcoordinator Toezicht en Handhaving

6.
7.

Politiezaken: vragen aan de wijkagent
Gemeente

8.

Stand van zaken:
•
•
Brug.

9.
10.

Evaluatie en onveilige situatie LHD en Roode brug (n.a.v. bezoek
wijkwethouder 19-9-2016
Fietsstraat Hogelanden WZ-Jagerskade: oversteekbaarheid Roode

Vragen en signalen aan/voor het Wijkservicecentrum NoordWest.
Rondvraag.

De toezeggingenlijst van 29 mei 2016 kunt u downloaden op:
www.bc-hoogstraat.nl/leesvoer
De Beheergroep vergadering in 2017 zijn op de maandagen:
6 maart, 29 mei, 18 september en 20 november.
Zet de data in je agenda en hopelijk zien we je dan!
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Programma Buurthuis Stella Maris
Buurthuis Stella Maris is na de zomervakantie weer open gegaan. Alle buurtbewoners zijn welkom bij onze activiteiten!
Maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 16.00 uur: Vriendenclub
Vriendenclub voor mannen en vrouwen (vrije inloop): koffiedrinken, kaarten en biljarten

Maandagavond, van 19.00 tot 21.30 uur: Jeu de boule
Jeu de boules voor mannen en vrouwen (drie partijen), coördinator Jeanette Brons

Dinsdagavond, van 19.30 tot 24.00 uur: Knutselen en biljarten
Knutselclub voor vrouwen (bovenverdieping)
Biljartclub voor mannen, coördinator Kees van de Broek

Woensdagavond, van 19.30 tot 24.00 uur: Biljarten
Biljartclub voor mannen, coördinator Gerard Veenendaal

Donderdagavond, van 19.30 tot 24.00 uur: Kaarten
Kaartclub voor mannen en vrouwen, coördinator Johan Kortekaas

Vrijdagavond, van 19.30 tot 24.00 uur: Vrije inloop en darten
Vrije inloop met kaarten, darten en biljarten voor mannen.
1x in de maand de dartclub (dartcompetitie)

Rommelmarkt
Op zaterdag 1 juli jl. organiseerde Stella Maris een rommelmarkt op het terrein
van het buurthuis. Buurtbewoners konden een kraam huren om oude spullen te
verkopen. Volgend jaar gaan we weer een rommelmarkt organiseren op zaterdag 30 juni 2018. Zet het in je agenda!

Bedankt
Stella Maris heeft meerdere meubelstukken en historische foto’s gekregen uit de inboedel van het Vechthuis. Wij zijn Ronald de Zeeuw hier erg dankbaar voor.

Contact en informatie buurthuis Stella Maris
Adres: Jagerskade 4
E-mail: stellamaris3552@gmail.com
Telefoon: 06-1811 6720 (Gerard Brons, voorzitter bestuur)
Facebook: Buurthuis stella maris
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