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Deze nieuwsbrief is een initiatief van de
bewonerscommissie Noordse Park e.o. en
wordt verspreid in het gebied rond het
Noordse Park: tussen de spoorlijn, Vecht,
David van Mollemstraat, en Oudenoord.

Besparen op je stookkosten? Zo doe je dat!
Het wordt weer kouder en om het behaaglijk te
houden zetten we de kachel snel een graadje
hoger. Een gemiddeld gezin geeft jaarlijks bijna
700 euro uit aan het verwarmen van het huis.
Wie deze winter slim met energie omgaat,
bespaart zo 150 euro.
- Verwarm vooral de vertrekken waar je veel
tijd doorbrengt. Sluit die ruimtes goed af zodat
de warmte niet ontsnapt.

TIP: Vraag dubbele beglazing aan!
Huurders van Mitros kunnen dubbele beglazing
aanvragen. Dat zorgt niet alleen voor minder
geluidsoverlast maar houd je huis ook warmer.
Zo bespaar je nog meer energie!
Wat moet je doen?
Bel de Mitros Klantenservice, telefoonnummer
0900-2452452 en vraag om dubbele beglazing.
Wat gebeurt er dan?
Mitros vraagt een glaszettersbedrijf om
beglazing op te meten en een offerte te maken.
Op basis van deze offerte berekent Mitros een
huurverhoging. Wanneer je hiermee akkoord
gaat wordt een opdracht gegeven om je woning
te voorzien van dubbele beglazing. De wachttijd
bedraagt momenteel 6 tot 9 maanden. Jammer
dus dat het nog niet voor de winter klaar is.

- Zet de verwarming een graadje lager. Als je
actief bezig bent, hoeft de temperatuur niet zo
omhoog, een dikke trui aantrekken helpt ook.
- Hou je van een lekker warm bed, dan is een
elektrische deken een goede oplossing: dit kost
veel minder energie dan de verwarming op
volle toeren laten draaien.
- Zet de verwarming ’s nachts 5 tot 7 graden
lager. Je kunt de verwarming een uur voordat
je naar bed gaat al wat lager zetten. De kamer
koelt langzaam af, maar daar merk je niks van.
- Wil je de temperatuur per kamer regelen, zet
dan op iedere radiator, behalve die in de kamer
waar de thermostaat hangt, een thermostaatknop. Hiermee kun je elke ruimte in huis
naar eigen behoefte verwarmen.
- Zet grote meubelstukken als bedden of
banken niet recht voor de verwarming. Ook een
radiatorombouw houdt warmte tegen. Dat geldt
ook voor stof: maak de radiator regelmatig
even schoon zodat de warmte beter de kamer
in kan. Gordijnen die voor de verwarming
hangen houden ook warmte tegen.
- De verwarming straalt alle kanten uit, dus ook
richting de muur, waardoor veel naar buiten
lekt. Er is speciale folie die op de muur achter
de radiator of op de radiator zelf kan worden
geplakt en de warmte weer de kamer in straalt.
Bron: Trouw, 18 november 2010

Nieuws van Groen Noordse Park
Bloembollen planten

Een middagje bloembollen planten in de border
aan de Kokkenhoflaan bij het Noordse Park was
erg geslaagd. Er zijn ongeveer 2.000 bloembollen de grond in gegaan met prachtige namen
als ‘Jetfire’,‘February Gold’ (beide narcissen) en
‘Purple Sensation’ (een sierui). Deze bollen
zullen komend voorjaar de border kleuren.
Inmiddels zijn er in totaal al zo’n 200.000
bloembollen in het Noordse Park en omgeving
geplant.
Heb je interesse om mee te doen met de
werkgroep Groen Noordse Park, mail dan naar
info@noordsepark.nl.

Burendag in het
Noordse Park
Op zondag 26 september
was het weer Burendag,
een goede aanleiding om
leuke activiteiten te
organiseren. Tussen 12
en 14 uur is een groep
bewoners de buurt in
gegaan om bloemen te
planten in de nieuwe
geveltuintjes. De Engelen van Pijlsweertstraat,
Schouwweteringstraat en Oude Pijlsweerdstraat
werden opgevrolijkt met stevige geveltuinen.
Hortensia’s en allerlei kruidenplanten maken de
gevels er een stuk mooier op. Enkele plantjes
kunnen met de tijd zelfs in de soep of op het
vlees terechtkomen.
De bewoners hebben zelfs een zelfbeheercontract voor 5 jaar getekend om de tuintjes
netjes te houden.

Vanaf 14 uur begonnen de activiteiten in het
Noordse Park met een picknick. Er werden twee
picknickmand vol met lekkernijen en een
cadeaubon van 25 euro verloot. Er was muziek,
zang en capoeira en Janneke,
speeltuinmedewerkster van Portes voorzag ons
samen met de buurtkinderen van koffie, thee en
koekjes. Een geslaagde dag die financieel
ondersteund werd door Eigenwijzebuurten.nl,
onderdeel van de Wijkalliantie Nederland en de
Gemeente Utrecht.
Volgend jaar is er ongetwijfeld weer een Burendag, misschien wel op het nieuwe podium in het
Noordse Park, dat er steeds mooier uit gaat zien.
Meer foto’s en de video zijn te bekijken op

www.noordsepark.nl

Oproep: Word actief in de buurt!
Waarom?
om buren te leren kennen.
omdat we aan de slag willen met een buurtvisie.
om met Mitros te overleggen over de verkoopplannen.
omdat de buurt ervan opfleurt (Noordse Park)
Hoe?
in de bewonerscommissie.
elke 1e zaterdag van de maand tussen 12&14 in
het Noordse Park. (Groen Noordse Park)
als redacteur voor de website of de nieuwsbrief.
als penningmeester bij activiteiten als Burendag.

Verlichting van de achterpaden

De bewonerscommissie heeft Mitros (opnieuw)
gevraagd om verlichting in de achterpaden.
Deze zijn nu vaak donker waardoor buren de
berging niet gebruiken of zich onveilig voelen.
Mitros is bereid lampen te installeren, maar de
kosten van het stroomverbruik zijn voor de
huurders. 70% van de bewoners moet akkoord
gaan met een verhoging van de servicekosten
voordat de lampen worden geplaatst.
De bewonerscommissie roept op om de
akkoordverklaring die u van Mitros heeft
ontvangen, te tekenen en in te leveren bij Hans
Bosman, Schouwweteringstraat 9. Misschien is
het voor u zelf niet belangrijk, maar de
veiligheid van de buurt gaat erop vooruit en
veel buren kunnen de bergingen weer
gebruiken als het donker is.
Als voorbeeld is een lamp opgehangen in het
achterpad tussen de Schouwweteringstraat en
de Engelen van Pijlsweertstraat (achter nr. 7).
Het hek blijft van 13 t/m 24 december tussen
18 en 20 uur open zodat u kunt kijken wat het
effect is van de verlichting.
Voor meer informatie kijk op de website.
Bewonerscommissie:
Robbert van Vliet
Schouwweteringstraat 1
info@noordsepark.nl

Mitros:
0900-245 245 2
vraag@mitros.nl

Wijkbureau:
Amsterdamsestraatweg 283
030-2860000

buurtbeheerder:
Selvester v. den Hoek
ma/wo 9:00 tot 10:00
Thorbeckelaan 57

Wijkagent:
D. Terluin
(via 0900-8844)

Portes:
r.steinebach@portes.nl
030-233 33 15
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