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Dag van het Noordse Park
Samen tuinieren, dansen en spelen in park

Maar liefst tien Utrechtse parken, waaronder het Noordse Park, 
doen mee met de Dag van het Park op zondag 29 mei 2011. Kom 
kijken, laat je verrassen door de natuur in de stad en door de ver-
schillende activiteiten. 

Programma
13.00 uur   tuinieren met zelfbeheergroep Groen Noordse Park
15.00 uur   muziek en dans in met U-Dance en DJ BEN 
17.00 uur   einde programma Noordse Park, start optocht naar   
     het Domplein voor de grande finale.
   
Ook zijn er de hele middag activiteiten in de speeltuin aan de Lage-
noord. Hier kunt u o.a. informatie krijgen over de herinrichting van 
het Noordse Park en de Bewonerscommissie Noordse Park.

Meer informatie
www.noordsepark.nl en www.dagvanhetparkinutrecht.nl 

Raadsleden op bezoek

Hans Bosman en de betrokkenen bij de herinrichting van het 
Noordse Park gaven de Utrechtse gemeenteraadsleden op          
donderdagavond 31 maart een rondleiding door de buurt. De 
gemeenteraadsleden komen twee keer per jaar in de wijken van 
Utrecht langs om te zien en horen wat er leeft.

Schoon genoeg van zwerfvuil
door Reindert Brongers

Nederland Schoon organiseerde op zaterdag 12 maart voor de 
10e keer de Landelijke Opschoondag. Bedoeld om straten, parken 
en portieken te verlossen van zwerfvuil. Ondanks campagnes bij       
scholen en bedrijven blijkt dat nog steeds hard nodig. Ook bewo-
ners van Noordse Park namen deel aan de Opschoondag.

Jaarlijks belanden in ons land ongeveer 50 miljoen blikjes en flesjes 
in het milieu. En wat te denken van de alom aanwezige kauwgom 
op stoepen, perrons en onder tafels en stoelen? Die kan wel 20 
tot 25 jaar blijven zitten. Jongeren tussen de 18 en 25 blijken de 
grootste vervuilers, maar er wordt scherp op gelet door de overheid. 
Kinderen t/m 15 jaar krijgen een boete van € 45,- als ze gesnapt 
worden bij het op straat gooien van een blikje. Iedereen die ouder is 
krijgt hiervoor zelfs een boete van € 90,-.

45% Utrechts huisvuil hergebruikt
De gemeente heeft een speciale veegdienst, die op maat wordt in-
gezet op plekken waar teveel zwerfvuil ligt. Dit blijkt de meest ef-
ficiënte methode en zo krijgt de hele stad een schoner gezicht. Niet 
alleen de aanblik van straten, pleinen en parken is erbij gebaat als 
afval in de afvalbak wordt gegooid. Het blijkt ook lonend: 45% van 
het Utrechtse huisvuil en de inhoud van openbare prullenbakken 
wordt gerecycled en daarmee scoort Utrecht landelijk hoog. De Op-
schoondagen worden steeds succesvoller: bewoners hebben genoeg 
van zwerfvuil. Er deden dit jaar duizenden vrijwilligers mee.

Hoe lang blijft zwerfvuil liggen?
• Appelklokhuis: 14 dagen;
• Bananen- of  sinaasappelschil: 1 tot 3 jaar;
• Kauwgom: 20 tot 25 jaar;
• Kranten: van een paar dagen tot een half  jaar;
• Sigarettenpeuken: ongeveer 2 jaar;
• Frisdrankblikjes:de bovenkant van aluminium vergaat nooit,    

de rest is van staal en doet er 50 jaar over voordat het vergaat;
• Petfles van polyester: in de schaduw 10 jaar, in de zon 5 jaar.

De magie van recycling
• 1900 stalen blikjes = 1 auto;
• 670 aluminium blikjes = 1 fiets;
• 27 plastic flessen = 1 fleece trui; 
• Kartonverpakkingen kunnen wel 12 keer gerecycled worden;
• Glas kan oneindig gerecycled worden.

zie ook: www.nederlandschoon.nl/publiek/over-nederlandschoon
(bron: Stichting Nederland schoon)

Na de geslaagde handtekeningenactie voor de herinrichting van 
het Noordse Park zagen de raadsleden nu met eigen ogen wat dit       
concreet voor de buurt heeft opgeleverd. De raadsleden hadden veel 
belangstelling voor de ontwikkelingen in en om het park en vonden 
het leuk om de speeltoestellen en de voetballende kinderen te zien.
Ook over de Zelfbeheergroep Groen Noordse Park, het hondenveld 
en alle nieuwe aanplant waren zij enthousiast. 

We hebben de raadsleden om inzet gevraagd voor de financiering 
van de volgende fase van de herinrichting. Hiervoor konden zij geen 
beloftes doen, maar ons punt was weer gemaakt!

Stand van zaken herinrichting Noordse Park
Binnenkort worden de bestratingswerkzaamheden voor de par-
keerplaatsen bij de Oudenoord uitgevoerd. De verplaatsing van het    
kringloopstation wordt in deze werkzaamheden meegenomen. 
Op dit moment wordt nog geld gezocht om het podium in het park 
met digitale podiumvloer te financieren. Het podium zonder de 
digitale vloer kan al worden uitgevoerd.



Opschoondag: win-win situatie voor mens, 
buurt en milieu!
door Nicky Heins

Enthousiast gemaakt door de vrolijke flyer over de Landelijke 
Opschoondag in mijn brievenbus trok ik op zaterdag 12 maart naar 
het Noordse Park, waar ik hartelijk begroet werd door een hand-
jevol medeburen en actievelingen uit de bewonerscommissie. De 
gemeente had handige grijpers, handschoenen en vuilniszakken ter 
beschikking gesteld en samen maakten we - gezellig kletsend - de 
straten zwerfvuilvrij. Een superinitiatief, want ik stoorde me vaak 
aan alle rommel die op straat rondslingert. Dit was de kans om er 
samen iets aan te doen!

Niet langer spreekuur van Mitros
Omdat er de laatste tijd erg weinig animo voor was, is het buurt-
spreekuur van Mitros beheerder Selvester van den Hoek afgeschaft. 
Wilt u toch iets melden of  bespreken met Selvester, dan kunt u hem 
bereiken via telefoonnummer 06-4600 0794.  

Groengroep
De zelfbeheergroep Groen Noordse Park werkt iedere eerste 
zaterdag van de maand in het park. Steeds meer buurtbewoners 
sluiten zich aan. Er worden bollen geplant, onkruid gewied, taken 
gesnoeid en een boel verhalen en ideeën uitgewisseld. Op zater-dag 
2 april werd voor het eerst de border helemaal van onkruid ontdaan. 
De volgende keer worden verkeersborden ontworpen voor kwetsbare 
plantjes en bloemetjes sluiten we af  met een picknick. 
In juni gaan we aan de slag met kruidenplanten en in oktober... meer 
bollen!

Bewonerscommissie 
Robbert van Vliet
Schouwweteringstraat 1
06-41679005 
info@noordsepark.nl 

Wijkbureau Noordwest 
Amsterdamsestraatweg 283 
030-2860000
noordwest@utrecht.nl 

Politie Utrecht
Wijkagent 
D. Terluin  
0900-8844

Mitros
0900-245 245 2
vraag@mitros.nl

Buurtbeheerder Mitros
Selvester van den Hoek
06-4600 0794

Portes Welzijnswerk
Rob Steinebach
030-233 33 15
r.steinebach@portes.nl

Rondtrekkend van straat naar straat sloten zich steeds meer mede-
bewoners, volwassenen en kinderen, bij ons aan. Ik heb veel leuke 
nieuwe buurtbewoners leren kennen en kwam bij toeval zelfs een 
oude kennis van mijn middelbare school weer tegen! 

Een vriendelijke, wat zwijgzame Marokkaanse buurtvader hielp mij 
met zwerfvuil rapen. Om en om droeg de een de vuilniszak, terwijl 
de ander het vuil erin stopte. Hij bleek de broer van mijn bovenbuur-
man te zijn. Een vriendelijke dame op leeftijd kwam onze werkzaam-
heden overzien en blijkt al 44 jaar in de straat te wonen! 
Na afloop dronken we in de tuin van een buurtbewoner warme choco-
mel en gluhwein. Daar kwamen mooie persoonlijke verhalen los. 
Kortom: een geslaagde middag! Sociaal, verrijkend en een win-win 
situatie voor mens, buurt en milieu! 

Kort nieuws

Afscheid Robert Nordeman
Na vijf  jaar neemt Robert Nordeman afscheid van de bewonerscom-
missie. Omdat hij verhuist, zal hij zich op afstand inzetten voor de 
Noordse Parkbuurt, onder andere als websitebeheerder. We bedan-
ken Robert voor zijn jarenlange inzet en wensen hem en zijn gezin 
veel geluk op hun nieuwe plek. 

Nieuwjaarsborrel Noordse Park groot succes!
In januari vond de eerste Noordse Park Nieuwjaarsborrel plaats, in 
samenwerking met De Utrechtse School. Het was erg gezellig en 
er waren maarliefst 55 buurtbewoners. Op www.noordsepark.nl 
schreef  Reindert Brongers er een leuk stukje over!

Wil jij wat doen voor de buurt?
Bewonerscommissie Noordse Park zoekt op vrijwillige basis een 
webmaster die www.noordsepark.nl een flinke boost kan geven. Ook 
zoeken we een fotograaf om af  en toe digitale foto’s te maken bij 
activiteiten. Bovendien zijn we op zoek naar leden die de buurtbe-
woners willen vertegenwoordigen naar Mitros toe (± 6x per jaar een 
overleg van 2 uur). 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
mee willen helpen bij activiteiten, mee willen denken in de bewo-
nerscommissie of  af  en toe een leuk stukje willen schrijven voor de 
website of  de nieuwsbrief. Interesse? Laat het ons weten! 

Voor meer informatie of  aanmelden kun je contact opnemen met 
Robbert van Vliet, Schouwweteringstraat 1, telefoon 06-41679005 
of  e-mail: info@noordsepark.nl. 

Handige contacten in de buurt

De volgende Nieuwsbrief  Noordse Park verschijnt eind juni 2011.
Meer informatie over de Noordse Parkbuurt? Kijk eens op de 
website!

www.noordsepark.nl


