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Oud-Utrecht 

JANUARI 

1 • Yvonne Keijser wordt benoemd als directeur van Artibus, het Utrechtse Centrum 

voor Beeldende Vorming. Zij volgt Dieter Ludwig op. 

1 • Na zeven jaar onder curatele te hebben gestaan van rijk en provincie (vanwege een 

schuld van 200 miljoen), is de stad Utrecht weer baas over eigen portemonnee. 

Utrecht houdt de artikel-12 status, maar hoeft niet meer vooraf verantwoording af te 

leggen. 

3 • De bibliotheek van IJsselstein krijgt, als eerste bibliotheek in Nederland, een Anova-

infozuil. Anova-verzekerden uit IJsselstein kunnen met behulp van een speciale zorg

pas eigen gegevens opvragen en wijzigen. Het gaat om een proef van een jaar. 

3 • Tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak roept burgemeester mr I.W. Opstelten 

van Utrecht de burgers op, te werken aan een goed samengaan van autochtone en 

allochtone burgers. 

4 • Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Utrechtse Kamer van Koophandel wordt 

de uitkomst bekend van de enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling. De groei van de 

Utrechtse economie blijft voor het eerst sinds begin jaren '80 achter bij het landelijk 

gemiddelde. 

5 • Gedeputeerde mr D.H. Kok van de provincie Utrecht kondigt aan dat er de komen

de jaren in totaal 1030 hectare bos, recreatie- en natuurgebieden in vier grote, groe

ne zones rondom de stad Utrecht zullen worden aangelegd. 

6 • Op een groot feest in de Wijkse veilinghal wordt gevierd dat Cothen, Langbroek en 

Wijk bij Duurstede vanaf 1 januari één gemeente vormen, onder de naam Wijk bij 

Duurstede. 

8 • Tijdens de ochtendspits wordt op de snelweg Utrecht-Amersfoort met succes voor 

het eerst de vluchtstrook gebruikt als extra rijstrook. 

8 • Vanaf vandaag kunnen Utrechtenaars gebruikmaken van carsharing ofwel autodelen. 

Deelnemers kunnen met een speciaal pasje een auto uit een vaste parkeergarage 

halen en die tegen betaling gebruiken. 

10 • Op De Uithof in Utrecht wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe Wilhelmina 

Kinderziekenhuis. 

15 • Het Bestuur Regio Utrecht heeft vanaf vandaag een centraal informatiepunt waar 

bedrijven terechtkunnen met vragen over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen 

in alle 26 aangesloten gemeenten. 

16 • In Bilthoven nemen de ministeries van Milieubeheer en Binnenlandse Zaken het 

nieuwe Nationale Meetnet voor Radio-activiteit in gebruik. Het vervangt de twee 

huidige meetnetten. 

20 • Op de 'Vechtsebanen' in Utrecht vindt de Jeugdelfstedentocht plaats: een tocht van 

anderhalfuur, langs elf nagebouwde steden. Er zijn zo'n drieduizend deelnemers tot 

en met 14 jaar. 
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21 • Burgemeester A.C. Houtsma van Wijk bij Duurstede onthult een in steen uitgehou

wen gedicht in de walmuur, het begin van de poëzie-wandelroute door de stad. 

21 • D e 'Kunst-Kijkroute', waarbij de Amersfoortse Galerieën elke derde zondag van de 

maand hun deuren voor het publiek openen, bestaat één jaar. 

24 • In het stadhuis van Vianen wordt een elektronisch beveiligingssysteem van woonhui

zen in gebruik genomen, dat via de televisiekabel werkt. Het systeem is uitgedacht 

door het bureau Menens, Rooijmans en partners uit Vianen en is een primeur voor 

Nederland. 

27 • De eerste, door het Utrechts Nieuwsblad beschikbaar gestelde Publieksprijs 

Architectuur Utrecht wordt uitgereikt aan Karin Daan voor haar landschapsarchitec

tuurproject 'Het verzonken schip van Rijnsweerd (Canopus)'. 

FEBRUARI 

3 • In Woerden wordt het Nederlands kampioenschap Karaoke 1995 gehouden. 

6 • Het hoofdpostkantoor van Utrecht heropent na een ingrijpende verbouwing. De 

grote hal is 'gevitaliseerd': de atmosfeer is opener geworden, onder andere door 

gebruik van de felle Postbankldeuren rood en blauw en door modern ogend meubi

lair. 

9 • In het St Antoniusziekenhuis in Nieuwegein wordt voor het eerst een operatie 'op 

afstand' uitgevoerd: vanuit Brugge bedient een chirurg per computer een robotarm 

in de operatiekamer van Nieuwegein bij een kijkoperatie in de buik. 

10 • Tweehonderd Nieuwegeinse huurders nemen deel aan de landelijke actiedag van de 

Nederlandse Woonbond in Den Haag om meer aandacht te krijgen voor de nood die 

zal ontstaan door te hoge huren. Vergeleken met het landelijk gemiddelde liggen de 

Nieuwegeinse huren al gemiddeld ƒ 200 hoger, zodat verdere stijging veel mensen in 

de problemen zal brengen. 

17 • De Stichting Vrienden van de Domkerk organiseert in de kerk een symposium onder 

het motto: 'De Domkerk tussen het jaar 1000 en 2000'. 

20 • De gemeente IJsselstein mag van de fracties in de gemeenteraad een half miljoen gul

den uittrekken voor het restaureren van de historische stadsmuur aan de oostzijde 

van de binnenstad. Het Rijk legt daar nog eens driekwart miljoen bij. 

22 • Tijdens een buitengewone vergadering in Amersfoort van de 36 Nederlandse voet-

bal-profclubs wordt met een meerderheid van 32 stemmen besloten de KNVB groen 

licht te geven voor de oprichting van een nieuwe sportzender op televisie. 

24 • In Nieuwegein worden de beste plaatselijke sportman, -vrouw en -ploeg van het jaar 

gekozen. Deze titels gaan naar de windsurfer René Dannenburg, schoonspringster 

Linda Prins (14 jaar) en het eerste voetbalelftal van SV Geinoord. 

27 • In Utrecht wordt op last van de politie het Chinese Medical Center gesloten. Het 

Center is al jarenlang het middelpunt in West-Europa van een omvangrijke verboden 
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Oud-Utrecht 

handel in pillen, poeders 

en smeersels, waarvoor 

onder andere lichaamsde

len van uitheemse be

schermde diersoorten wor

den gebruikt. 

28 • In de Utrechtse Minre-

broederstraat wordt de 

restauratie voltooid van de 

monumentale middel

eeuwse panden 3 en 5. De 

totale kosten bedragen 5,5 

ton. 

28 • Het nieuwe Utrechtse 

Provinciehuis aan de 

Pythagoraslaan in Utrecht 

wordt voorzien van zijn 

logo: 'Provinciehuis', het 

woord in manshoge losse 

neonletters. 

28 • De Koninklijke Jaarbeurs 

Utrecht/Holland heet 

vanaf vandaag Jaarbeurs 

Utrecht. Ook het logo is veranderd. Beide vernieuwingen horen bij een 

die de omzet moet vergroten en het imago moet verbeteren. 

29 • Vanwege de schrikkeldag kan men in Woerden één dag gratis parkeren: 

niet in de betaalautomaten ingeprogrammeerd. 

campagne 

de datum is 

MAART 

1 • Bij het kanton Stichtse Duinen van Provinciale Waterstaat in Soesterberg presen

teert gedeputeerde Kok nieuwe dienstfietsen. Ze zullen gebruikt worden bij onder-

houdscontroles van de provinciale Utrechtse rijwielpaden. Utrecht is de eerste pro

vincie die fietsen inzet in plaats van dienstauto's. 

1 • De 22-jarige Utrechtse Caroline Stelma wordt als eerste Nederlandse vrouw geselec

teerd voor de Camel Trophy. 

7 • De Utrechtse studentenvereniging Unitas maakt het motto bekend voor het 17e lus

trum: 'Op de barricade: hoog zullen we stijgen en laag zullen we gaan'. Tijdens het 

lustrum zal de Franse Revolutie centraal staan, als reactie op de politiek van minister 

J. Ritzen van Onderwijs, die de studenten op de barricades drijft. 
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9 • De afdeling Vianen en omstreken van Het Rode Kruis viert zijn 50-jarig bestaan met 

een jubileumconcert. 

13 • Het Komité Utrecht tegen Racisme en Fascisme (KURF) stuurt een brief aan de 

gemeente, waarin het B. en W. oproept John van P. geen fractiemedewerker van de 

CD in de gemeenteraad te laten worden. John van P. heeft regelmatig terechtgestaan 

onder meer wegens geweldpleging en het verspreiden van racistische propaganda. 

14 • De gemeenteraad IJsselstein wijst het voorstel af een half miljoen gulden voor een 

elektronisch parkeerverwijzingssysteem in de binnenstad te reserveren. Het systeem 

zou aangeven welke parkeergelegenheden vol of vrij zijn, daarmee voorkomend dat 

automobilisten nodeloos rondrijden. 

14 • CDA-raadslid Trudi de Vries uit De Ronde Venen haalt zich het ongenoegen van 

haar partijgenoten op de hals door te poseren voor een paginagrote advertentie van 

de Vinkeveense modezaak Lutz in het huis-aan-huis blad van De Ronde Venen. 

18 • De politie houdt een fietsen-opruimactie op het Utrechtse Jaarbeursplein en 

Stationsplein. Ze haalt 231 fietsen weg die niet zijn vastgezet in een fietsklem. 

18 • Het Utrechtse bedrijf Wienese bv wint de NietDom Trofee, de jaarlijkse prijs van 

het InnovatieCentrum Midden-Nederland voor een midden- of kleinbedrijf dat door 

middel van innovatie zijn concurrentiepositie heeft verbeterd. Wienese heeft een 

lichte ladder van kunststof ontwikkeld voor het werk aan de bovenleidingen voor de 

NS. 

21 • D e lezers van het Utrechts Nieuwsblad kiezen de Utrechtse huisarts drs. Fons 

Mathot tot 'Arts van '95 ' . Doel van deze verkiezing is het stimuleren van de discussie 

over de verbetering van de relatie arts-patiënt. 

21 • Paul Dillen, eigenaar van een speciaalzaak in huishoudelijke artikelen op het 

Vredenburg, ontvangt als eerste winkelier uit handen van wethouder J.H. Zwart een 

gemeentelijke stimuleringspremie van ƒ 1000, omdat hij het ijzeren rolluik voor zijn 

etalage heeft vervangen door een doorzichtig exemplaar. 

22 • Inwoners van Utrecht en Woerden kunnen vanaf vandaag via één telefoontje naar 

het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Utrecht (IKG) informatie krij

gen over de huisartsen in hun wijk. Deze in Nederland unieke info-lijn is een initia

tiefvan het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht (PP/CP) en de 

Districts Huisartsen Vereniging (DHV). 

25 • Presentatie van de bouwplannen voor de Vinexlocaties in het stadsgewest 

Amersfoort. In het gewest komen 12.700 woningen, waarvan ruim 6700 in de nieu

we wijk Vathorst. 

26 • In de Kadernota 1997 van het college van Gedeputeerde Staten staat dat de provin

cie Utrecht meer reclameborden wil plaatsen langs de provinciale wegen, waar dat 

kan zonder schade toe te brengen aan het landschapsschoon. De nieuwe borden 

moeten jaarlijks ongeveer twee ton aan inkomsten opleveren. Er wordt ook een 

bedrag gereserveerd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Vecht. 
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lOud-Utrecht 

29 • Vluchtelingenwerk Nieuwegein wint de elfde Superpit, de vrijwilligersprijs die daar 

jaarlijks wordt uitgereikt. De organisatie krijgt de prijs voor het vaak emotioneel 

zware werk dat haar vrijwilligers verrichten. 

30 • De Universiteit Utrecht viert haar 360ste verjaardag. 

1 • De Amerongse Bovenpolder, een natuurreservaat van bijna 100 hectare langs de 

Rijn, wordt opengesteld voor publiek. 

3 • Bij de presentatie van het jaarverslag van de politie Regio Utrecht verklaart burge

meester Opstelten de politie te willen uitbreiden met 'heel veel' extra agenten. 

4 • Koningin Beatrix opent officieel de nieuwe 'bestuurstoren' van het Utrechtse provin

ciehuis in de wijk Rijnsweerd. 

4 • De Utrechtse Jeanne van Hoof wint de 'Wilgenknotter 1996', de prijs die jaarlijks 

door het Landschapsbeheer Utrecht uitgereikt wordt als waardering voor de inzet 

voor landschapsbeheer. 

10 • De provinciale voorleeskampioenschappen voor leerlingen van basisscholen worden 

gewonnen door de twaalfjarige Anne Oldeman uit Nieuwegein. 

11 • Aan de gevel van het pand Mariaplaats 17 in Utrecht wordt een geschilderde kopie 

bevestigd van het schilderij van de 17e eeuwse schilder Pieter Jansz. Saenredam 

waarop de Mariakerk en de Mariaplaats zijn afgebeeld. 

12 • Het Soesterbergse 298 squadron viert zijn 50-jarig bestaan. 

12 • In de Utrechtse wijk Oog in Al wordt het eerste milieuparkje in gebruik genomen. 

Bewoners kunnen er glas, papier, textiel en blik kwijt. 

14 • Het Utrechtse architectuurcentrum Aorta wordt geopend. Het centrum wil het mid

delpunt zijn in de uitwisseling van kennis, ervaring en informatie tussen architecten, 

stedebouwers en eenieder die belangstelling heeft voor architectuur en stedebouw. 

19-21 • Het Utrechts Blues Festival en de Blues Route 1996 worden voor de 12e keer geor

ganiseerd. 

22 • De gemeente Nieuwegein maakt vier nieuwe verkeersmodellen bekend, waarin wijk-

wegen geen doorgaande routes meer vormen voor automobilisten. De gemeente wil 

het autoverkeer uit de wijk terugleiden naar de brede stadsautowegen. 

26 • De Utrechtse wethouder mr H.W. Kernkamp opent in Domplein 9 het bezoekers

centrum voor cultuurhistorie Utrecht, 'ronDom'. Hij doet dit samen met drs. J.G.F. 

Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en voor

zitter van ' ronDom'. 

30 • De Stichting Waterlijn start, met subsidie van gemeente en provincie, rondvaarten 

door de Amersfoortse grachten. 

KRONIEK OVER HET JAAR 1996 



2 • Utrecht breidt de 'drooglegging' verder uit. Vanaf vandaag is openbaar alcoholge

bruik verboden op het Lepelenburg, rond de Catharij nesteeg, rond het Moreelsepark 

en in grootwinkelcentrum Overvecht. Reden is de overlast die veroorzaakt wordt 

door alcoholverslaafden. 

4 • De nachtelijke borrelbus van en naar de IJsselsteinse horeca wordt wegens gebrek 

aan belangstelling opgeheven. 

6 • De cafés en restaurants aan de werven in de Utrechtse binnenstad worden vanaf van

daag van drank bevoorraad door een bierboot in plaats van door vrachtwagens, die 

veel schade toebrengen aan de Utrechtse werven. De bierboot heet Havendienst 1 en 

is een schoongespoten baggerschuit. Hij vertrekt twee keer per dag en neemt per 

keer zo'n 400 liter drank mee. 

7 • In Utrecht stelt burgemeester Opstelten het gerestaureerde, automatische speelwerk 

van het carillon van de Domtoren in gebruik. 

8 • De Utrechtse Landinrichtingscommissie Noorderpark keurt het ontwerpplan goed 

voor het 'Gagelbos', een gebied van 55 hectare dat wordt ingericht als (recreatie)bos-

gebied. 

9-11 • De Utrechtse Faculteit der Diergeneeskunde viert haar 175-jarig bestaan. 

15 • Burgemeester Opstelten maakt bekend dat de rijksweg A2 dwars door de nieuw

bouwlocatie Leidsche Rijn zal gaan lopen, maar dan wel 'weggewerkt' door middel 

van verdiepte aanleg, geluidsschermen en overkappingen. De kosten zullen 830 mil

joen gulden bedragen. 

6 mei 
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Oud-Utrecht 

16 • Vanwege hun respectievelijk 360- en 180-jarig bestaan organiseren de Universiteit 

Utrecht en het Utrechtsch Studenten Corps een groot stadsfeest voor alle 

Utrechtenaars. 

20 • In het Utrechtse museum Van Speelklok tot Pierement wordt voor de derde keer het 

Jeugdsmartlappenfestival gehouden. 

23 • Burgemeester Opstelten doopt 'Ivo het paard', door een fles bier over hem leeg te 

gooien. Ivo is een 6000 kilo wegend gietijzeren kunstwerk van kunstenaar Tom 

Claassen. Hij graast op het grote buitenterrein van woonproject De Plantage op het 

voormalige slachthuisterrein aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. 

23 • De voorzitter van de Utrechtse rechtbank, mr Th. Clarenbeek, zegt genoeg te heb

ben van het buitensporig lang wachten op het verschijnen van verdachten. Het op 

tijd aanvoeren van verdachten blijkt een groot probleem te zijn: in zes zittingsdagen 

heeft hij daardoor vier uur en tien minuten in ledigheid doorgebracht. 

28 • Door een teruglopend aantal leerlingen moet de laatste basisschool in de binnenstad 

van Wijk bij Duurstede haar deuren sluiten. 

1 • In sporthal Lunetten in Utrecht wordt het Utrechtse paar Mark van Steen en Alies 

Bartels Nederlands kampioen tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen 

Acrobatische Rock n Roll. 

1/2 • I n De Bilt worden de jaarlijkse Nationale Vaardigheidsproeven voor politieruiters en 

hun paarden gehouden. 

/ 8 juni 
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25 juni 

6 • 

7 • 

7 • 

14 • 

14 • 

15 • 

18 • 

19 • 

lï • 

25 • 

29 • 

In Vleuten introduceert de Industrievereniging Lage Weide de industrieschout: een 

inspecteur die twee maal per jaar de problemen op het industrieterrein Lage Weide 

zal gaan inventariseren. 

Op kasteel Sandenburg in Langbroek wordt het Utrechts Particulier Grondbezit 

(UPG) opgericht door de particuliere grondeigenaren in Utrecht. 

Burgemeester Opstelten opent de zestiende Utrechtse moskee. Het geld is bijeenge

bracht door de islamitische gemeenschap in Kanaleneiland. 

In Utrecht wordt een voor Nederland uniek verwijssysteem in gebruik genomen met 

'dynamische tekstborden', die automobilisten informeren over de verkeerssituatie in 

de binnenstad. 

In IJsselstein wordt het Vierde Oude Stijl Jazz Festival gehouden. 

In IJsselstein opent staatssecretaris van Cultuur, A. Nuis, het nieuwe stadsmuseum. 

Premier W. Kok brengt, mede ter ere van het 25-jarig bestaan van de gemeente, een 

werkbezoek aan Nieuwegein. 

Vanaf vandaag is ter verbetering van de veiligheid in de wijk Kanaleneiland in 

Utrecht een speciaal toezichtsteam actief. 

In IJsselstein wordt de processie ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren gehou

den. In deze processie loopt weer voor het eerst een gezelschap 'melaatsen' mee. 

De stad Utrecht neemt een nieuw parkeerverwijssysteem in gebruik: het Parkeer 

Route Informatie Systeem (PRIS). 

Minister A.M. Jorritsma van Verkeer en Waterstaat opent het nieuwe verkeersplein 

Oudenrijn. 
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1 • Guy Gypens wordt benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van het Utrechtse 

Springdance Festival. 

3 • Aan de Utrechtse wethouder Kernkamp wordt een rapport aangeboden, waarin aan

bevelingen staan voor de aanleg van een jachthaventje bij het Smakkelaarsveld te 

Utrecht. 

6 • Voor de derde keer wordt het Utrechtse Straattheaterfestival gehouden. 

6 • Bij de opening van de Milieumarkt op het Neude, zegt wethouder mevrouw drs. 

M.J. Rijckenberg dat de gemeente Utrecht noodgedwongen opnieuw campagne gaat 

voeren om het gescheiden aanleveren van gft-afval te stimuleren: er is nu nog onvol

doende animo voor. 

8 • Het Utrechtse openbaarvervoerbedrijf GVU gaat vanaf vandaag gedurende een 

maand proeftijden met een nieuw type lagevloerbus, de Q 96 Citybus. 

9 • B.en W. van Utrecht besluiten de Oudegracht, Nieuwegracht, Drift en 

Plompetorengracht opnieuw te laten bestraten met de paarse drieling, een eeuwen

oude baksteenklinker, om het historische karakter van de binnenstad te vergroten. 

12-17 • Voor de negende keer wordt langs de Utrechtse Maliebaan de 'piekenkermis' gehou

den. 

14 • i n Nieuwegein wordt voor de tweede keer het Geinbeat Festival georganiseerd. 

15 • De IJsselsteinse stichting Mens en Milieu overhandigt een zwartboek aan gedepu

teerde P.R. Smink over de omstreden Nedereindse Plas. Het zwartboek bevat een 

opsomming van 30 jaar milieu-ellende in en rond deze voormalige stortput. 

16 • Het Utrechtse college van B. en W. besluit de winkelexpres, de bus waarmee op 

koopavonden en zaterdagen publiek vanaf Galgenwaard naar het centrum wordt ver

voerd, voort te zetten en bovendien twee extra haltes aan het traject toe te voegen. 

Vanaf 1 oktober zal een kaartje ƒ 2,50 kosten. 

17 • Ter gelegenheid van de opening van haar 130ste Nederlandse warenhuis, trakteert 

Ikea burgemeester Opstelten en een aantal genodigden op een Zweeds ontbijt. 

18 • De Stichting Computer Forum IJsselstein (CFIJ) start met speciale Internetpagina's 

over IJsselstein onder de titel Digitale Stad IJsselstein. 

22 • Uit protest tegen negatieve publiciteit over hun wijk, bezetten verontwaardigde 

bewoners van de Utrechtse Sterrenwijk het kruispunt Venuslaan-Albatrosbrug. 

AUGUSTUS 

1 • Vanwege de te grote vraag voert de Thuiszorg Stad Utrecht (TSU) een cliëntenstop 

en een wachtlijst in. 

2 • In de Utrechtse wijk Pijlsweerd slopen buurtbewoners een complete woning aan de 

Zilvergeldstraat om te voorkomen dat het Woningbedrijf Utrecht er een zigeunerge

zin in huisvest. 
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30 augustus 

5 • Onverwacht harde windstoten trekken een spoor van vernieling door het centrum 

van Utrecht. 

5 • In Warm Springs, Atlanta, VS, wordt een beeld van een rolstoelbasketballer onthult, 

dat door de Biltse kunstenaar Jits Bakker gemaakt is. 

7 • De Utrechtse aartsbisschop kardinaal A. Simonis opent aan de Markt in Wijk bij 

Duurstede restaurant 'De Bisschop', dat genoemd is naar bisschop David van 

Bourgondië, die 500 jaar geleden in Wijk bij Duurstede overleed. 

8 • De stad Utrecht voert een nieuwe slogan: 'Utrecht, de stad'. De stad wil haar imago 

veranderen en meer bekend raken als cultureel centrum van Nederland. 

15 • I n De Bilt herdenken tientallen mensen tijdens een sobere plechtigheid, die georga

niseerd is door de Werkgroep Herdenking 15 augustus De Bilt/Bilthoven, de capitu

latie van Japan. 

19 • In Nieuwegein geeft wethouder M. Steenhuisen het startsein voor het twee weken 

durende vakantie-sport-spektakel. De gemeente wil op deze manier zoveel mogelijk 

middelbare scholieren met zoveel mogelijk sporten laten kennismaken. 

24 • Meer dan 350 vissers kiezen om vier uur 's ochtends het ruime sop op de 

Vinkeveense plassen, in het kader van het Vinkeveense Visfestijn, de viswedstrijd met 

het hoogste prijzengeld in West-Europa. 

30 • Mr Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Nationaal Restauratiefonds, 

verricht de opening van de gerestaureerde Zeven Steegjes in Utrecht. 

30 • In Utrecht wordt het nieuwe 'cultuurpaleis' de Winkel van Sinkel geopend, waar de 

organisatie van festivals zoals Springdance, het Nederlands Film Festival en het Hol

land Festival Oude Muziek ondergebracht zullen worden. Op de benedenverdieping is 

een Grand Café, waar ook verschillende culturele activiteiten zullen plaatsvinden. 
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SEPTEMBER 

2 • Burgemeester drs. Th.E.M. Wijte van IJsselstein zet een hijskraan in beweging die 

het hoogste dakdeel op de eerste vrije sectorwoning in de wijk Zenderpark takelt. 

2 • Verkeerswethouder H.J. van der Steenhoven van Utrecht en NS-stationmanager M. 

Vermeul openen de nieuwe fietsenstalling met 1500 plaatsen bij de Van 

Sijpesteijntunnel. 

4 • In Utrecht wordt de vijfhonderdste Melkertbaner in het zonnetje gezet. 

6 • Gedeputeerde mevrouw Th. Poortenaar start de informatieverstrekking over de pro

vincie Utrecht via Internet. 

7 • Nautilus, Utrechts oudste duikvereniging, viert haar 35-jarig bestaan. 

7 • Staatssecretaris Tommei onthult in de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren een 

kunstwerk dat het oorspronkelijke kadastrale nulpunt symboliseert dat zich op die 

plaats bevindt. 

11 • D e Vakgroep Organische Synthese van de Universiteit Utrecht en Elf Atochem 

Vlissingen BV ondertekenen een uniek samenwerkingscontract voor organisch-che

misch onderzoek. 

12 • De Utrechtse wethouder Van der Steenhoven vindt dat de Utrechtse buurgemeen

ten, net als de stad, het 

aantal parkeerplaatsen 

moeten beperken en het 

parkeren duurder moeten 

maken. Zo wil hij voorko

men dat consumenten uit

wijken naar andere ge

meenten en de Utrechtse 

winkels links laten liggen. 

14 • In het Utrechtse 

Waterleidingmuseum 

wordt een expositie ge

opend over de historie van 

het voormalige Predikhe-

renklooster in Utrecht. 

14 • De Utrechtse roeivereni

ging Viking viert haar 90-

jarig bestaan. 

16 • De Utrechtse politie voert 

tussen 08.00 uur en 14.00 

uur 248 foutgeparkeerde 

fietsen af naar het depot 

aan de Schaverijstraat. 

#• 

20 september 
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17 • Burgemeester Opstelten laat officieel weten niet weg te willen uit Utrecht. Hij hoopt 

zo een einde te maken aan de voortdurende stroom geruchten dat hij in de markt is 

voor een functie elders. 

20 • De commissaris van de Koningin jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland en restaura

tie-architect ir T. van de Hoogevest nemen de nieuwe, bronzen deuren van de 

Domkerk in gebruik, die gemaakt zijn naar een ontwerp van de Utrechtse beeldhou

wer Theo van der Vathorst. 

21 • De Utrechtse burgemeester Opstelten opent de manifestatie 'Utrecht eet eko' van de 

stichting Biologica, die als doel heeft het biologische eten nog meer te bevorderen. 

23 • In het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne wordt het eerste Nederlandse 

Bizboard, een levensgroot reclamescherm, in gebruik genomen. 

24 • De ontruiming van een kraakpand aan de Utrechtse Springweg loopt uit op een 

spontaan volksfeest van zingende buurtbewoners, jolige sympathisanten van de kra

kers die koffie, thee en krakelingen serveren en dralende politieagenten. 

25 ^ Wethouder Zwart, de eerste 'virtuele' burgemeester van Utrecht, start het Internet

project 'City OnLine', waar men informatie kan vinden over bijvoorbeeld culturele 

zaken en bus- en treindienstregelingen. 

28 • Op de manifestatie 'Domstad Poepvrij' reikt wethouder Van der Steenhoven de eer

ste hondenpoepschep uit. Overvecht is de eerste wijk waar de gemeente haar anti-

hondenpoepbeleid wil invoeren, onder andere door het verstrekken van dit schepje 

en door het plaatsen van hondentoiletten. Overvecht kent 1100 geregistreerde hon

denbezitters. 

OKTOBER 

1 • Burgemeester Opstelten maakt bekend dat hoofdcommissaris mr J. Wiarda Utrecht 

gaat verlaten als korpschef. De Utrechtse PvdA-fractieleider A. Najib pleit voor een 

vrouwelijke opvolger van Wiarda. 

1 • Het Wijkse gemeentebestuur verbiedt het gebruik van alcohol op de openbare weg. 

3 • In het Bestuursgebouw van de Utrechtse Universiteit onthult mevrouw B.E. van 

Vucht Tijssen, lid van het College van Bestuur, een energiespiegel, die per uur aan

geeft hoeveel warmte en energie de medewerkers gebruiken. De spiegel maakt deel 

uit van een milieuproject dat bezuiniging en doelmatig gebruik van materialen tot 

doel heeft. 

4 • In het Utrechtse café Dikke Dries wordt voor de eerste keer in Nederland het spel 

Date Game gespeeld, een liefdesspel waar mensen elkaar vinden via geschreven brief

jes. 

7 • De stoombierbrouwerij van stadskasteel Oudaen presenteert het nieuwe 'Utrechtse 

drie granen bockbier' ter gelegenheid van het nieuwe bokbierseizoen, dat traditiege

trouw start op de eerste maandag van oktober. 
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7 • Wethouder Van der Steenhoven houdt de actie 'Flits' ten doop. Het doel van deze 

actie is het aanpakken van rijders door rood licht en snelheidsovertreders in Utrecht. 

8 • Tijdens de vergadering van de Utrechtse raadscommissie voor ruimtelijke ordening 

blijkt dat de Utrechtse politieke partijen zoveel mogelijk van de 29 kastanjebomen 

op het Neude onaangetast willen laten, als volgend jaar het Neude tot evenementen

plein wordt heringericht. 

10 • Wethouder mevrouw P.M. van der Linden-de Feijter stelt de blauwe infozuil van 

Sociale Zaken in Utrecht in werking. 

11 • Het nieuwe Universiteitsmuseum en de Oude Hortus openen, die zich uitstrekken 

tussen de Lange Nieuwsstraat 106 en de Nieuwegracht in Utrecht. 

14 • Wethouder Van der Linden maakt kenbaar dat Het Catharijnehuis, een dagopvang 

voor dak- en thuislozen aan de Catharijnesteeg, niet past in het Museumkwartier en 

dat het in de toekomst zal moeten verhuizen. Er wordt gedacht aan een speciaal 

dienstencentrum voor dak- en thuislozen, waarin Het Catharijnehuis zal worden 

opgenomen. 

17 • Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) besluit vijftien nieuwe gelede lage-

vloerbussen te nemen. 

20 • In RASA wordt de finale van het internationale levensliederenspektakel gewonnen 

door de Somalische zanggroep Farhan en Fartuun. 

22 • De Nieuwegeinse raadscommissie voor milieuzaken stemt in met het nemen van ener

giebesparende maatregelen, die staan omschreven in het Energiebeleidsplan Nieuwe

gein 1996-2000 en het bijbehorende Uitvoeringsplan Energiebeleid 1997 en 1998. 

29 • Tijdens de eerste ronde van de Nieuwegeinse gemeenteraadsvergadering over de 

begroting van 1997, blijkt dat de gemeente na 25 jaar haar meest zorgeloze tijd 

definitief ontgroeid is. Er beginnen zich grootstedelijke problemen zoals leefbaarheid 

en armoede af te tekenen. 

30 • In de Utrechtse Zadelstraat wordt het oude asfalt vervangen door een 'nepbestrating' 

van asfalt waarin het profiel van straatklinkers met een laagje zand erover wordt geperst. 

Deze Canadese vorm van wegbedekking wordt voor het eerst in Nederland toegepast. 

NOVEMBER 

1 • Vanaf vandaag is het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Utrecht in wer

king getreden. Grote delen van de binnenstad zijn daardoor afgesloten voor door

gaand autoverkeer. Het doel van het plan is de binnestad 'autoluw' te maken. 

4 • In de Nieuwegeinse bibliotheek kunnen jongeren voortaan hun milieugedrag testen 

met behulp van het computerprogramma 'de persoonlijke milieutest'. 

5 • De Koninklijke Utrechtsche Studenten Weerbaarheid viert haar 130-jarig bestaan. 

7 • Aan de Utrechtse Woonboulevard wordt, in het kader van de herinrichting van dit 

gebied, de eerste reclamelichtzuil van tien meter hoog geplaatst. 
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9 • 
12 • 

14 • 

15 • 

21 • 

21 • 

26 • 

27 • 

28 • 

Vanaf vandaag hebben de verkopers van het Utrechtse 'Straatnieuws' de beschikking 

over een vast tenue, bestaande uit een felrood windjack en een stevige kunststof tas. 

In Wijk bij Duurstede wordt Cabaronde gehouden, het eerste Wijkse cabaretfestival. 

De pas opgerichte stichting Utrecht Gala brengt ƒ 92.000 bijeen voor uitbreiding 

van de sportfaciliteiten van revalidatiecentrum De Hoogstraat. 

Burgemeester Opstelten verricht de opening van het nieuwe auditorium van muse

um Het Catharijneconvent in Utrecht. 

De Politie Regio Utrecht neemt een nieuw computersysteem in gebruik, Polaris. 

Hiermee kunnen criminelen sneller en effectiever worden herkend door getuigen of 

slachtoffers van misdrijven. 

In Houten wordt bij het Utrechts Nieuwsblad/Dagblad Rivierenland de 175ste edi

tie van de almanak van het Utrechtsch Studenten Corps ten doop gehouden. 

De IJsselsteinse gemeenteraad neemt een serie maatregelen die de overlast van hon-

denpoep moet beteugelen. Er wordt onder andere een hondencontroleur aangesteld, 

die erop toeziet dat honden alleen poepen op de daarvoor nieuw aangewezen plekken. 

Op de eerste dag van intensieve controles in de autoluwe Utrechtse binnenstad slin

gert de politie tientallen overtreders op de bon. 

De nestor van de Utrechtse gemeenteraad, mevrouw M. Th. Snel, neemt het eerste 

exemplaar van het Businessgame Utrecht in ontvangst. Utrecht is de veertigste 

Nederlandse stad die in de Businessgame-serie is opgenomen. 

Start van de restauratie van de Amersfoortse Koppelpoort. 

2 7 november 
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DECEMBER 

1 • Sociaal-economisch historicus dr. P.D. 't Hart wordt benoemd als bijzonder hoogle

raar 'Utrecht-studies' aan de Universiteit Utrecht. 

2 • De Nieuwegeinse raadscommissie Welzijn besluit dat Nieuwegeiners met een inko

men tot 10% boven het minimumloon met een stadspas korting kunnen krijgen op 

voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie en in sommige winkels. 

4 • In Utrecht opent burgemeester Opstelten de zogenaamde 'sociaal veilige fietsroute' 

tussen Hoograven en Lunetten: de route is goed verlicht en zal regelmatig bewaakt 

worden door toezichthouders. 

5 • Start van de cascorestauratie van het middeleeuwse hoofdgebouw van het Duitse 

Huis in de Utrechtse binnenstad. 

5 • De Utrechtse kantonrechter wijst het verzoek van het bestuur van Museum Dorestad 

af om de arbeidsovereenkomst met de conservator te ontbinden. Het Wijkse 

gemeentebestuur treedt daarop collectief af. 

11 • De eerste paal wordt geslagen voor de vier verdiepingen tellende nieuwe aanbouw 

van het Ziekenhuis Oudenrijn in Utrecht. 

12 • De Utrechtse gemeenteraad, Nederlands oudste raad, viert haar 800-jarig bestaan. 

13 • I n IJsselstein ontsteekt staatssecretaris Nuis de grootste 'kerstboom' van het half

rond, namelijk de verlichting aan de tuidraden van de 375 meter hoge zendmast. 

18 • Er wordt bekendgemaakt dat de kunstenaar Armando zijn werk aan de stad 

Amersfoort zal overdragen. 

19 • Houten start met de bouw van 6000 woningen in Houten-zuid. De nieuwe woonlo

catie maakt, evenals Leidsche Rijn, deel uit van de uitvoering van de Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). 

20 • PTT-Telecom Netwerkdiensten maakt bekend dat zij van Utrecht naar Amersfoort 

gaat verhuizen. 

23 • Burgemeester Opstelten krijgt het eerste exemplaar uitgereikt van het boekje Utrecht 

in de 21ste eeuw. In het boekje wordt gefilosofeerd over de positie van de stad in de 

volgende eeuw. 
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