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Talentenjacht in het Noordse Park! 

Buurtbewoners en kinderen rondom het Noordse Park 

tonen hun talenten in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. De 

bewonerscommissie Noordse Park en de welzijnsor-

ganisatie Portes organiseren voor de derde keer de 

Dag van het Noordse Park, dit jaar op zondag 31 mei 

van 11.00 tot 18.00 uur.  

Dit jaar is er weer een afwisselend programma. Voor 
het voetballen is Soccer Showdown uit Rotterdam uit-
genodigd! Een freestyle talent zal zijn beste tricks laten 
zien en onder deskundige begeleiding kun je ook je 
eigen voetbaltalenten laten zien in de Streetmatch. 
Meedoen dus! Ook als je nog niet zoveel van voetbal 
denkt te kunnen. 

Voor de hondenliefhebbers komt Wil Lutters voor de 
tweede keer met de Utrechtse Rashondenvereniging. 
Zij geeft gratis advies en geeft een demonstratie hon-
densport.  

Vanaf het podium in het 
park zijn de verschillende 
jongerenbands van 
Utrechtse Muziekschool 
CERES actief met pop en 
rockmuziek.  

In de speeltuin van Portes zijn er diverse spelactivitei-
ten en kun je je verkleden, schminken en de salsa dan-
sen! Ook is er weer een terras met talloze kleurrijke 
parasols en kraampjes. Hier worden lekkere hapjes van 
buurtbewoners, snackbar Chao, bakkerij El Morabet en 
de ROC aan de Oudenoord. Je vindt er ook informatie 
van verschillende bewonerswerkgroepen over het Bur-
gerinitiatief herinrichting Noordse Park, de geschiede-
nis van Pijlsweerd en de welzijnsorganisaties als Portes 
en Ludens.  

www.dagvanhetparkinutrecht.nl – www.noordsepark.nl 

Herinrichting Noordse Park 

Zoals bekend wordt het Noordse Park heringericht. 

Hiervoor heeft de gemeenteraad vorig jaar 1.1 miljoen 

euro beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is 

Mariken van Nimwegen voortvarend aan de slag ge-

gaan met het uitzoeken van allerlei zaken die met de 

uitvoering hebben te maken.  

Recent is er overleg geweest met de werkgroep herin-
richting Noordse Park en daarbij zijn een aantal moge-
lijkheden doorgesproken. Zo kon Mariken al melden 
dat ProRail eind april of begin mei start met het ver-
plaatsen van het hek onderaan het spoortalud in de 
richting van het spoor. Vervolgens zal er gewerkt gaan 
worden om daar de hondenuitlaatplek te realiseren.  

De verkeersambtenaren en de hulpdiensten van de 
gemeente zijn akkoord met een verkeersknip in de Ou-
de Pijlsweerdstraat. Dat betekent dat het plein tussen 
het Noordse Park en de Engelen van Pijlsweertstraat 
volledig vrij van verkeer kan worden ingericht. Het 
Oranjefonds zal een bijdrage leveren voor dit plein, 
door een mooie klok te plaatsen. Het wordt een kubus-
klok die aan vier zijden een uurwerk heeft. 

Het idee is nu om de ingang van het voetbalveld ter 
hoogte van het plein te plaatsen. Zo wordt er een veili-
ge oversteek gerealiseerd.  
In de Kokkenhoflaan zullen drie oversteekdrempels 
kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor is van die zijde 
het Noordse Park veilig te bereiken. Op een aantal 
plaatsen rond het Noordse Park zullen fietsenrekken 
worden geplaatst.  

De meidenplek(ken) op het sportveld beginnen vorm 
te krijgen en de speelplek voor de kleintjes (0-6 jaar) zal 
direct aan het plein in de Engelen van Pijlsweertstraat 
komen, op de plaats waar nu nog de ondergrondse 
afvalcontainers staan. De containers verhuizen naar de 
parkeerplaats bij de Oudenoordflat (met behoud van 
parkeercapaciteit). Er komen grotere papier- en glas-
containers en een inzamelpunt voor Humanitas. 

De verkeersknip heeft gevolgen voor het autoverkeer 
richting Kokkenhoflaan/Enthofstraat. Dit verkeer zal via 
de Engelen van Pijlsweertstraat de wijk in komen, en 
via de Lagenoord de wijk weer uit kunnen. Voordat de 
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Dag van het park 2008 



uitvoering begint zal de gemeente Utrecht de bewo-
ners informeren over alle aanpassingen rond het 
Noordse Park middels een Wijkbericht, met de daarbij 
behorende inspraakmogelijkheden. 

De werkgroep geschiedenis zal gevraagd worden na-
men voor de diverse paden te bedenken. Mogelijk kun-
nen ze dat bespreken met bewoners in de stand op de 
Dag van het Park. 
De bewoners mogen zelf delen van het Noordse Park 
onderhouden en bedenken wat daar aan planten in 
kunnen worden gezet. Hiervoor hebben zich al een 
aantal personen aangemeld. Het zou leuk zijn als er nog 
een aantal bewoners zich aansluiten bij de groengroep 
van het Noordse Park.  

Binnenkort zal de planning van al deze werkzaamheden 
op de site www.noordsepark.nl worden gezet. 

Stemmen voor de opfleuractie 

 

 

 

Eén of ander schoonmaakmiddel heeft 
een actie om een straat, buurt of plein in 
Nederland een flower make-over te ge-

ven. Je kan ook stemmen op het Noordse 
Park. Het spoortalud van Prorail wordt 
binnenkort bij het park getrokken. Dat 

verdiend wel wat opfleuring! 

www.springoflove.nl/noordse-park-utrecht 

Afloop onderhoud woningen 

De bewonerscommissie heeft het afgelopen jaar di-

verse malen met Mitros overleg gevoerd over het 

schilderwerk van de kozijnen en de deuren in de Enge-

len van Pijlsweertstraat en de Schouwweteringstraat. 

Dit was op diverse plaatsen niet naar behoren uitge-

voerd.  

Zo is geconstateerd dat blaasvorming op het houtwerk 
ontstond en dat de naden tussen de panelen op de 
deuren gingen openstaan. Wat betreft het schilder-
werk van de kozijnen is dit zo goed mogelijk aangepakt 
en daarmee de blaasvorming verholpen. Voor wat be-
treft de deuren is dit na behandeling niet verbeterd. In 
het overleg van maart jl. is met Mitros afgesproken om 
de deuren niet meer aan te pakken. Ze zien er minder 
fraai uit, maar de deuren kunnen nog wel een aantal 
jaren mee. Er wordt gewacht tot de volgende schilder-
beurt. De deuren worden dan helemaal kaal gemaakt 
en opnieuw geschilderd. De financiële middelen die 
hiermee worden uitgespaard wil Mitros, in overleg met 
de bewonerscommissie, besteden aan iets anders dan 
voor onderhoud aan of in de woningen.  

Schouw door de buurt  

Half april zijn Hans Bosman en Robbert van Vliet samen 
met Selvester v.d. Hoek (buurtbeheerder van Mitros) 
door de wijk gelopen. Tijdens de schouw constateer-
den zij dat er dat er flink gesnoeid moet worden in de 
buurt, uit het oogpunt van veiligheid. Enkele bewoners 
hadden klachten over de riolering in de Oude Pijls-
weerdstraat. Dit is door Selvester opgepakt en hij heeft 
actie ondernomen om deze klachten op te lossen. De 
hekken en toegangspoorten zijn nagekeken en die zijn 
goed, behalve dat een enkel hek nog steeds niet wordt 
afgesloten. Ook is er gekeken naar verlichting van de 
achterpaden. Nu is het donker en je voelt je daar onveilig.  
De wens bij de bewonerscommissie is om nogmaals 
een enquête te houden onder de bewoners over het 
aanbrengen van verlichting bij de achterpaden. Wel wil 
de bewonerscommissie dat Mitros dan goede voorlich-
ting geeft over wat de reikwijdte van het licht is, zodat 
je daar in de slaap- of woonkamer geen last van hebt.  

Voor de zomervakantie komt er nog een schouw met 
het wijkbureau, Mitros en de politie. De bewoners-
werkgroep zal daar bij aanwezig zijn. Loopt u ook mee? 

Als bewoners wensen hebben om de straat te verfraai-
en, bijvoorbeeld door het plaatsen van  bloembakken 
of fietsenrekken e.d. dan kunnen zij contact opnemen 
met de bewonerscommissie (info@noordsepark.nl). 

 

Waarom een nieuwsbrief? 
Het vertegenwoordigen van de huurders van Mitros is de 
belangrijkste taak van de bewonerscommissie. Om de huur-
ders beter te informeren over belangrijke ontwikkelingen 
van hun woningen (nu en in de toekomst) kan een nieuws-
brief goed van pas komen. Daarnaast zijn er regelmatig acti-
viteiten in en rond het park die behalve op de website nu ook 
in een nieuwsbrief aangekondigd kunnen worden. 

Nieuwe leden gezocht! 
De bewonerscommissie zoekt nieuwe leden die willen mee-
denken over de leefbaarheid in onze wijk nú en in de toe-
komst. Met name bewoners uit de Kokkenhoflaan, 
Enthofstraat en Oude Pijlsweerdstraat roepen wij op om mee 
te doen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten en schuif aan bij 
onze volgende vergadering, altijd een gezellige avond!  

Waar kunt u terecht voor: 
Hulp met spoed: Alarmnummer 112 

Overlast/veiligheid: Politie 0900-8844 

 Anonieme meldlijn 0800-7000 

Onderhoud/reparatie:  Mitros Wonen 0900-245 245 2 

Klachten met betrekking tot: vervuiling, schade aan straat en 
straatmeubilair, openbare beplanting en verkeersoverlast 
kunt u melden bij de gemeente. Neem hiervoor contact op 
met het Wijkbureau Noordwest: 030-2869020 of  kijk op: 
www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=70193 

Bewonerscommissie: 
Robert Nordeman 
Engelen van Pijlsweertstraat 9 
info@noordsepark.nl 

 


