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Het Groenplan

Het Groenplan dat de gemeente in 
2012 startte is bijna voltooid voor onze 
wijk: bomen zijn geplant, geveltuinen 
zijn geplaatst.
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Stadhoudersbrug

Begin maart dan echt gestart: de 
renovatie van de Stadhoudersbrug.
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Algemene ledenvergadering

Op 22 april is weer de Algemene 
Ledenvergadering, met vooraf een zeer 
boeiende presentatie over de historie 
van onze buurt. Komt allen!
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Geluiden

Elk huis kent z’n geluiden. Piepende scharnieren, een takje 
van buiten dat de stemming van het weer in morse tegen 
de ramen tikt, een krakende traptrede of de onregelmatige 
ademhaling van de CV-ketel. In het huis van mijn kinder-
tijd kon ik daar in alle gemoedsrust heel wat geluiden aan 
toevoegen. Het was vrijstaand en de enige zielen die ik met 
mijn kabaal kon verstoren waren die van mijn familie, de 
muizenfamilie achter de lambrisering en onze duif, Jona. En 
zij waren mij al gewend.

Mijn vrouw daarentegen woonde in een rijtje. Waar je de 
buurman cello hoorde spelen, z’n kinderen de trap op hoorde 
stiefelen en het volume van de stereotoren vanuit een inge-
sleten bewustzijn nooit te hoog werd gezet. 

U begrijpt, daar wringt wat. Want ik heb mijn kindertijd 
nooit helemaal afgelegd. Dus ren ik zo nu en dan als een dol-
le de trap op en vergezel ik mijn verlangen naar koffie door 
een karaokeversie van de koffiecantate van Johan Sebastian 
Bach: Coffee, Coffee muss ich haben! 

Maar ik probeer te matigen. Langzaam dringt het bewustzijn 
door dat anderen mij kunnen horen. En dat is een belang-
rijke wetenschap, zo ondervond ik toen ik een dienblad met 
een kakelvers ontbijtje uit m’n handen liet vallen. De mach-
teloze schreeuw die het gerinkel inleidde deed ik snel volgen 
door een hartelijke lach, om de verdenking van huiselijk 
geweld bij de buren zo snel mogelijk af te wenden. Ik hoop 
dat het gelukt is. 

Geluidsmatiging heeft ook zijn keerzijden. Met al die alarme-
rende berichten over inbraken, lig ik ’s avonds soms met ge-
spitste oren. Elk kraakje en elk piepje hoor ik. Soms schrik ik 
me een hoedje als ik een deur hoor sluiten. Maar dan bedenk 
ik me dat een inbreker vermoedelijk alleen deuren opendoet. 
En dan nog heel zachtjes ook.

Zo langzamerhand ken ik de geluiden van dit huis en bekend 
maakt bemind. ‘Tik’, ‘kraak’ en ‘piep’ zijn huisgenoten 
geworden. En ik zal proberen er slechts complementaire 
klanken aan toe te voegen, zoals ‘tok’, ‘klik’ en een inciden-
tele ‘baf’. Maar mocht het u toch te ver gaan, dan hoor ik het 
natuurlijk graag. Als u luid spreekt, vang ik het vast wel op.

Felix de Fijter
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Felix 
de Fijter
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Nieuws over het bestuur van 
de bewonersvereniging
Per 1 maart heeft Ingrid het bestuur verlaten, en voor haar is 
gelukkig goede vervanging gevonden in Els Berkman (zie el-
ders in deze Balans). Maar daarmee zijn we er nog niet, want 
het bestuur moet statutair uit minstens 5 personen bestaan.
We zijn blij dat er een aantal leuke reacties gekomen is op de 
noodkreet die we overal in de bus hebben gedaan. Vier men-
sen hebben aangegeven wel iets voor de bewonersvereniging 
te willen doen. We maken op 1 april nader kennis met elkaar. 
Mocht u denken: “dat lijkt mij eigenlijk ook wel leuk”, of was 
u niet in de gelegenheid eerder te reageren, dan bent u na-
tuurlijk op 1 april ook van harte welkom. Laat het even weten 
aan Wilma, P. Saenredam 50 of via bansbuurt@gmail.com.

Uitnodiging
Geen zin om te koken of alleen te eten?
Kom dan gezellig bij een Bans buurtgenote eten!
U bent van harte welkom!

Wie: bij Els Berkman 
Wanneer: Donderdag 17 april om 18.30u 
Waar: Laan van Minsweerd 42 (bij de brievenbus)
Kosten: 5 Euro p.p.
Er is plaats voor max. 8 mensen, dus geef je snel op via 
 mailadres: berkm111@kpnmail.nl  of loop even bij mij langs.
Mocht je deze datum niet kunnen, maar wel belangstelling 
hebben, geef het dan aan mij door, er wordt nog een datum 
gepland. 
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22
april

de algemene ledenvergadering
Deze zal dit jaar gehouden worden op  
DINSDAG 22 APRIL a.s. in de HUISKAMER naast de 
Wilhelminakerk (Hobbemastraat 41). U bent vanaf  
19.45 uur hartelijk  welkom voor een kopje koffie. 

Om 20 uur zal Bettina van Santen, adviseur architectuur
historie van de gemeente Utrecht, een presentatie houden 
over het ontstaan en de ontwikkeling van onze wijk  
en haar omgeving. Zeer de moeite waard!

Na een korte pauze zal de agenda van onze leden
vergadering behandeld worden. Deze en verdere stukken 
zullen op de  vergadering uitgereikt worden. De avond is 
ook een gezellig moment om elkaar weer te ontmoeten. 

Bent u nog geen lid van onze bewonersvereniging en wilt 
u toch deze avond meemaken? 
U kunt op die avond lid worden! U bent van harte welkom!
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Groen in de wijk 
Begin 2012 viel het oog van Gerda van Scherpenzeel op  
een klein artikeltje in de krant over “Groen in de wijk”.  
De gemeente nodigde de bewoners uit om na te denken over groen in hun wijk en 
er mochten plannen ingediend worden door wijkbewoners. Gerda was er razend 
snel bij en diende spontaan een plan in. U hebt het gehele proces, flyers, overleggen 
met de gemeente, inspraak van de bewoners de afgelopen jaren kunnen volgen in 
de Balans, en eindelijk is het dan zo ver. De bomen staan er, de geveltuintjes zijn 
aangelegd en binnenkort worden ook de grote bakken voorzien van nieuwe beplan-
ting. Er hebben zich al een aantal bewoners aangemeld om de bakken te onderhou-
den. De wijk wordt zo steeds  groener, mede met dank aan Gerda!
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Groendag
Op zaterdag 10 mei willen we - samen met de bewoners -  
onze buurt weer wat opvrolijken. 

Nu er nieuwe bomen gepoot zijn en de boomspiegels prachtig beplant zijn, willen we samen aan 
de slag gaan om uit de oude boomspiegels en de stoepen het onkruid te verwijderen. Hier en daar 
kunnen wat perkplantjes gepoot worden en er zullen zeker ook weer zonnebloemen geplant kunnen 
worden!

Wij zorgen voor wat plantjes, maar heb je stekjes om te ruilen of om te planten, neem ze mee! 
Neem ook wat tuingereedschap mee.

We beginnen om 10 uur op de kruising Laan van Minsweerd/ 
H. Saftlevenstraat en gaan door tot ongeveer 13 uur.  
    Voor koffie/thee/limonade wordt gezorgd!

Contributie 2014

Ook al ontvangen wij (nog) subsidie van de gemeente en een bijdrage van de verhuurder, voor de kosten van  
onze activiteiten hebben wij de steun èn de betrokkenheid van zoveel mogelijk BANS-bewoners nodig!

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. Wilt u dit overmaken op rekening NL50 INGB 0000 2471 49  
t.n.v. BANS-bewonersvereniging te Utrecht?

U kunt het ook bij mij afgeven (H. de Keyserstraat 67), maar dan wel graag duidelijk uw naam en adres  
op de envelop vermelden!

Bent u nog geen lid? Door betaling van de contributie meldt u zich gelijk aan. U kunt dat ook per mail  
doen - bansbuurt@gmail.com. 

Gerda van Scherpenzeel

10
mei

Informatie over de bussen (zie ook het verspreide wijkbericht):

Nu bus 4 is opgeheven, rijdt er tussen de halte Adr. Van 
Ostadelaan (van bus 8) een pendelbusje (lijn 18) die de 
volgende  haltes aandoet: P. Breughelstraat, Hobbemastraat 
en Rosarium aan. Verder worden de tijdelijke haltes Prins 
Hendriklaan, Dillenburgstraat, Emmalaan en Snellenlaan. 
Vanaf de Snellenlaan kan men aan de Biltstraat overstappen 
op heel veel andere bussen. Vanaf de Snellenlaan rijdt de  
bus aan de andere kant van het Wilhelminapark weer 
 richting Adr. Van Ostadelaan. Het pendelbusje kan slechts  
8 passagiers vervoeren en zal om de 10 minuten rijden.  
Is het busje vol, dan zal hij doorrijden.
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Afsluiting Stadhoudersbrug
Op 3 maart is de gemeente met de werkzaamheden aan deze brug begonnen. 
De werkzaamheden duren tot  begin augustus. De brug wordt afgesloten 
voor alle  verkeer! Meer informatie over we werkzaamheden:  

www.utrecht.nl/bruggeninoost 

Voor een aantal (horeca)ondernemers rond de brug wordt het een moeilijke 
tijd, zeker omdat De Hoogstraat ook  grotendeels elders zit. We brengen ze 
dus graag even onder uw aandacht!

Maria’s biologische catering

Olijfje

Bocadillo’s (weet u nog, van het buurtfeest!)

Tapperij Herman

restaurant Elvi


