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‘In het diepe gesmeten’
Uit huis gezette studenten weten niet waar ze terecht kunnen
DOOR THOMAS VAN DRIEL

UTRECHT - Bijna honderd
studenten zijn vrijdag 4 september hun huis uit gezet.
De gemeente helpt hen niet
bij het vinden van een
nieuw onderkomen. "Belachelijk", zegt gedupeerde
Lisanne Korporaal. "Waar
moeten we nu naartoe?"
De 93 studenten woonden in
het oude KPN gebouw aan de
Koningin Wilhelminalaan in
Transwijk. Volgens de brandweer was het pand 'zeer brandgevaarlijk'. De muren waren
niet brandbestendig, er waren
geen rookmelders en de nooduitgangen waren geblokkeerd.
De gemeente gaf de verhuurder
een paar dagen de tijd om de situatie te verbeteren. Toen bleek
dat dit niet gebeurd was, moesten de studenten direct het
pand uit.
Vrijdagavond 4 september kregen de studenten één uur de tijd
om het pand te verlaten. "De
helft wist het niet, die zijn 's
weekends thuis", vertelt studente Lisanne. Pas op maandag
mochten de bewoners weer terug om hun spullen op te halen.
"Maandagmiddag? Dan hebben we college!" Lisanne is teleurgesteld in de werkwijze van
de gemeente: "Alsof ze de discussie wilde vermijden."

Commotie
Twee weken geleden ontstond

'Utrecht regiopolis?'
UTRECHT - Jürgen Aring
stelt in zijn boek 'Regiopolen. Kleine Grossstädte in
Zeiten der Globalisierung'
dat niet elke stad een metropool hoeft te zijn om toch
stedelijk te zijn. Dat niet alleen concurrentie op wereldschaal telt, maar juist
ook samenwerking in de regio. Hoe staat het met
Utrecht? Die vraag wordt gesteld op dinsdag 29 september van 20.00 tot 21.30 uur in
Tumult, Domplein 4/5. Toegang vrij. Voor meer informatie: www.tumultdebat.nl

Rinda den Besten
maakt zich sterk
voor gezond gewicht

Studenten kregen precies één uur om het oude KPN gebouw aan de Koningin Wilhelminalaan in Transwijk te verlaten.
er landelijke commotie toen
bleek dat er niet naar een oplossing werd gezocht. Zowel de gemeente, de verhuurder als studentenhuisvester SSH konden
niets betekenen voor alle getroffen studenten. "We worden in
het diepe gesmeten", vertelt Lisanne. "De gemeente zet ons
eruit, en dan moeten we het
verder zelf uitzoeken. Dat is
toch absurd?"
Verhuurder Fabrie gaf aan net
zo verrast te zijn als de studen-

ten zelf. "Het probleem was uiteindelijk de hoogte van de muren, daar wist ik echt niets van.
Helaas ben ik als verhuurder
wel verantwoordelijk. Maar ik
sta aan de kant van de bewoners. De emoties liepen hoog op
de afgelopen weken; nu probeer ik contact met ze te zoeken
om tot een oplossing te komen."

Advocaten
Zestig van de studenten hebben

Denz Advocaten ingeschakeld.
Ze willen dat er zo snel mogelijk
vervangende
woonruimte
wordt geregeld en dat alle schade, zoals kosten voor opslagruimte, wordt vergoed door de
verhuurder.
Het pand is eigendom van
wooncorporatie SGBB. Zij verhuurde een aantal verdiepingen
aan Fabrie. In een persbericht
schreef de SGBB: "We hadden
onlangs geconstateerd dat er
studenten in het pand woon-

den. Het gebouw is niet geschikt als woonruimte. We hadden Fabrie er op gewezen dat
dit niet de bedoeling was."
Uiteindelijk hebben de studenten allemaal een slaapplaats
kunnen vinden. De meesten
zijn terug bij hun ouders. Studenten die nergens terecht konden, zijn door de verhuurder
ondergebracht op een camping
in Zeist. Ook Lisanne woont
weer thuis: "Maar ik wil zo snel
mogelijk terug op kamers!"

UTRECHT - Wethouder Rinda den Besten (Volksgezondheid) is namens de vier
grote steden toegetreden tot
de stuurgroep Convenant
overgewicht.
Zij neemt de plaats in van
voormalig wethouder Leonard Geluk uit Rotterdam.
Doel van het Convenant is
de toename van overgewicht
in Nederland een halt toeroepen.
Rinda den Besten: "Steeds
meer kinderen en volwassenen zijn te zwaar. Dat is verontrustend. Ik wil me graag
hard maken voor een goede
samenwerking op landelijk
en lokaal niveau. Overgewicht is een maatschappelijk
probleem, dat we alleen
kunnen aanpakken samen
met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven."
Zie verder www.convenantovergewicht.nl
of
www.utrecht.nl/gezondgewicht.

Blauwkapel open
UTRECHT - Op zaterdag 26
september wordt de Nationale Fortenmaand in
Utrecht afgesloten op Fort
Blauwkapel.
Bezoekers
kunnen tussen 12.00 en
17.00 uur het resultaat bewonderen van ruim vijf jaar
herontwikkeling van dit
fort.
Als laatste zijn dit jaar de restauratie van het wachthuis en de
bomvrije kazerne afgerond. De
historische gebouwen zijn op
deze zaterdagmiddag voor het
publiek geopend en Gilde
Utrecht geeft rondleidingen. Er
zijn speciale activiteiten voor

kinderen. Muziek is er in de
vorm van optredens van de
Band of four Brothers en een orgelconcert in de historische
Blauwkapel. Koffie, thee en limonade zijn gratis.

Fortfeest op
zaterdag 26
september
Het programma van de Fortenmaand op Blauwkapel ziet er op
zaterdag 26 september als volgt
uit:
-Rondleidingen over het fort
door gidsen van Gilde Utrecht;
-Tentoonstelling en film over de

Nieuwe Hollandse Waterlinie;
-Waterlinie op Wielen: mobiel
infocentrum over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie;
-Kinderspeurtocht over het fort:
na afloop een verrassing;
-Natuur- en milieucommunicatie laat zien wat ze doet;
-Knuffelwei met kleine dieren;
-Nestkastjes maken voor de kinderen;
-Openstelling kerkje;
-Orgelconcert door Arie van
Viegen om 16.00 uur in de
Blauwkapel;
-Band of Four Brothers speelt
liedjes uit de bevrijdingstijd.
Meer informatie is te vinden op:
www.utrecht.nl/forten
en
www.fortenmaand.nl

‘Mooi Utrecht’

Komende zaterdag is er een bijzonder programma op Fort Blauwkapel. Inmiddels is de renovatie
van het wachthuis en de bomvrije kazerne afgerond.

UTRECHT - Stichting Fotowedstrijd houdt de 'Studio George
Terberg Foto & Design Fotowedstrijd Utrecht 2009' en de
'FC Utrecht Fotowedstrijd
2009'. Het thema ‘Mooi
Utrecht!' levert al mooie
foto’s op.
De juryvoorzitter van de
wedstrijden is burgemeester
Aleid Wolfsen. Je kunt nog tot
en met 26 september foto’s insturen. Om deelnemers op een
idee te brengen zijn er tips en
trucs op de website, www.fotowedstrijdutrecht.nl, gezet. Er
zijn prachtige prijzen te winnen.
De winnaar van de 'Studio George Terberg Foto & Design Fotowedstrijd Utrecht 2009' wint

een professionele Scapa Kayak,
beschikbaar gesteld door
Svenson
Marine,
zie
www.svenson.nl. De winnaar
van de 'FC Utrecht Fotowedstrijd 2009' wint een
VIP arrangement voor
twee personen.

Meedoen aan
fotowedstrijd
kan nog
FC Utrecht is zich bewust van
haar maatschappelijke functie
en verantwoordelijkheid. Tenslotte staat de club midden in
de samenleving en is het een
club van en voor het volk. FC

Utrecht is niet alleen een betaald voetbalorganisatie; het is
een club die bestaat bij de gratie
van iedereen die haar een warm
hart toedraagt en geeft daarom
graag gehoor aan sociaal-maatschappelijke projecten van
scholen, verenigingen en stichtingen. De FC Utrecht Fotowedstrijd 2009 is een samenwerking
tussen FC Utrecht en Stichting
Fotowedstrijd, zie www.fcutrecht.nl.
Stichting Fotowedstrijd stelt
zich ten doel om mensen plezier te laten beleven aan hun
stad en woonomgeving door
het organiseren van fotowedstrijden. Voor meer informatie
en om deel te nemen, ga naar
www.fotowedstrijdutrecht.nl.

