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Oud-Utrecht 

JANUAR! 

1 • Vanaf vandaag kunnen IJsselsteiners hun klachten over vandalisme of opmerkingen 

over bijvoorbeeld slechte straatverlichting kwijt bij een nieuw Meldpunt 

Onveiligheid. 

9 • De Utrechtse wethouder van Welzijn, mevrouw P.M. van der Linden-de Feijter kon

digt een personeelsuitbreiding aan bij de sociale dienst. Daardoor zal de hoge werk

druk voor het personeel afnemen en zullen de wachttijden bij de aanvraag van een 

uitkering worden bekort. 

11 • In Utrecht opent Groen Links een landelijk partijbureau. 

14 • Tijdens een gecombineerde vergadering van de Utrechtse raadscommissies voor wel

zijn en algemene zaken, zegt het Openbaar Ministerie toe dat jonge Utrechtse crimi

nelen in het vervolg kunnen rekenen op een lik op stuk-beleid. 

16 • In het Utrechtse Academiegebouw wordt de samenwerking bekrachtigd tussen de 

Universiteit Utrecht en het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Medarex Inc. voor 

fundamenteel onderzoek naar behandelingen en medicijnen tegen infectieziekten, 

auto-immuunziekten en kanker. 

17 • In Utrecht wordt 'Sabine' in werking gesteld: Stichts Algemeen Bibliografisch 

Netwerk. Dit is een databank van boeken en tijdschriftartikelen die over Utrecht zijn 

verschenen, onder andere over geschiedenis, cultuur en economie. 

19 • De Nieuwegeinse Bateniers organiseren voor de vijfde keer de grootste carnavals-

beurs van Midden-Nederland. 

19 • De Salon, opgericht door gemeente en universiteit van Utrecht, viert zijn eerste lus

trum. De Salon is een openbaar platform voor het uitwisselen van informatie, ideeën 

en standpunten over actuele onderwerpen die de Utrechtse samenleving beroeren. 

21 • Het Utrechtse college van B. en W. trekt ƒ 960.000,- uit om in vijftien gelede stads

bussen een lpg-aandrijving in te bouwen. Deze stadsbussen vervuilen hierdoor vijf 

maal minder dan de dieselbussen die het GVU nu gebruikt. 

28 • De Houtense gemeenteraad gaat definitief akkoord met een uitbreiding van het aan

tal te bouwen huizen in het nieuwe stadsdeel Houten-Zuid. Tot het jaar 2005 zal 

Houten in totaal 6750 woningen bouwen voor de regio Utrecht. 

30 • Bij de Dagmarkt aan de Utrechtse Biltstraat is een levensmiddelenautomaat geïnstal

leerd, waar 24 uur per etmaal levensmiddelen kunnen worden gekocht. 

4 • Het Utrechtse college van B. en W. benoemt oud-wethouder mevrouw W. Velders 

tot formateur van een bestuur dat een fusie mogelijk moet maken tussen de 

Stadsomroep Utrecht en het productiebedrijf voor migrantenprogramma's Seglo. De 

fusie moet leiden tot een nieuwe, multi-culturele lokale omroep. 
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6 • Henk Angenent, winnaar van de Elfstedentocht 1996, opent het uitgebreide en ver

bouwde binnenbad van het Nieuwegeinse zwembad Merwestein. 

9 • De Montfoortse carnavalsvereniging Les Boutonniers houdt zijn 32ste carnavalsop

tocht, de grootste van boven de rivieren. 

12 • B i j de presentatie van het Utrechtse Onderwijsprogramma zegt staatssecretaris 

mevrouw T. Netelenbos toe dat Utrecht nog dit jaar extra geld krijgt voor de onder

steuning van kinderen die leerachterstand hebben of dreigen op te lopen. 

15 • Om 12 uur s nachts gaat de IJsselsteinse Lokale Omroep uit de lucht vanwege, aldus 

voorzitter Jacques Eding, 'aardappelmoeheid onder de vrijwilligers'. 

16 • Op het Stationsplein in Amersfoort wordt een 75 jaar oude kastanje met succes ver

plaatst. 

19 • In het Utrechtse universiteitsgebied De Uithof wordt de eerste paal geslagen voor 

een gebouw dat duizend studentenkamers zal bevatten. 

20 • Op de Utrechtse Stadhuisbrug wordt het 500 000ste exemplaar van de Utrechtse 

daklozenkrant 'Straatnieuws' verkocht aan burgemeester mr. I.W. Opstelten. 

23 • In Utrecht kraakt een tiental jongeren de negentiende-eeuwse vleugel van het monu

mentale Duitse Huis-complex, die al een aantal jaren leegstaat. Justitie bepaalt dat 

de krakers mogen blijven zitten. 

MAART 

1 • Tijdens de jaarlijkse Nieuwegeinse vrijwilligersmarkt ontvangt het Netwerk 

Vrijwilligers Zorg ƒ 2500,- omdat het van alle vrijwilligersorganisaties het meest 

bedreven is in het benaderen van de lokale en regionale media. 
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5 • De Utrechtse wethouder mr. drs. W. N . Herweijer van Economische Zaken zegt toe 

dat de gemeente vanaf de zomer zal gaan zorgen voor een betere bewegwijzering naar 

het centrum door middel van automaten aan de rand van de stad, waar automobilis

ten een routekaartje kunnen trekken. 

12 • I n het kader van de jaarlijkse wereldwijde actie van hulpverleningsorganisatie World 

Vision vasten tweehonderd leerlingen van het Nieuwegeinse Cals College 24 uur om 

geld bijeen te brengen voor hulpverleningsprojecten in Mauretanië, Eritrea en 

Soedan. 

14 • Als eerste Nederlandse gemeente presenteert Nieuwegein een gratis lokale 

Internetvoorziening: Publics Eye Nieuwegein. 

17 • Het Utrechtse bedrijf Omve Netherlands B.V. wint de Niet-Dom Trofee 1996. Het 

bedrijf ontvangt deze trofee voor de Carbo-fill, een laboratoriumapparaat dat het 

mogelijk maakt koolzuur en aroma toe te voegen aan vloeistoffen en er zuurstof aan 

te onttrekken. 

17-18 • 34 leerlingen van basisschool Jorai uit Zegveld doen mee aan een onderzoek naar 

groeistoornissen van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht. De kinderen 

worden gewogen, gemeten en er wordt bloed bij hen afgenomen. 

17 • Op de provinciale weg Bunnik-Wijk bij Duurstede (N 229) wordt de maximumsnel

heid verlaagd van 100 naar 80 km per uur. 

20 • Radio M, Wegener Uitgeverij Midden-Nederland en Stadsomroep Utrecht besluiten 

een eigen, commerciële radiozender op te zetten, omdat de provincie Utrecht weigert 

er de benodigde middelen voor beschikbaar te stellen. 

21 • D e Utrechtse stichting Sleep Inn 't Snurkhuis viert zijn twaalfeneenhalfjarig bestaan. 

2 april 
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21 • De eerste nacht van de Woerdense Poëzie wordt gehouden in theater De 

Kloostertuin. De nacht is een gezamenlijk initiatief van de Dichtersgroep en het 

kunstencentrum. 

27 • Het kabinet besluit tot een grootschalige gemeentelijke herindeling van Utrecht, als 

alternatief voor een stadsprovincie. 

2 • Het Utrechtse college van B. en W. gunt de renovatie van het stadhuis aan de 

Spaanse architect Enric Miralies. 

3 • Mr. Pieter van Vollenhoven bezoekt in zijn functie van voorzitter van de stichting 

Maatschappij, Veiligheid en Politie de Utrechtse wijk Abstede, om zich er persoon

lijk van op de hoogte te stellen hoe buurtbeheer en veiligheid in deze wijk in de prak

tijk worden gebracht. 

9 • De Woudenbergse twaalfjarige Lotte Uneken wordt gekozen tot Voorleeskampioen 

van de provincie Utrecht. 

11 • Onder leiding van Utrechter Henk Westbroek brengt een Haagse delegatie van 

raadsleden, kroegbazen en dj's een avondlijk en nachtelijk bezoek aan een tiental 

Utrechtse horecagelegenheden, om te leren wat echt stappen is. 

12 • Op het Utrechtse Domplein luidt de Italiaanse ambassadeur in Nederland, R. 

Tallarigo, het Romeinenjaar in met een ferm uitgesproken 'Ave', de groet van de 

Romeinen. Dit jaar wordt herdacht dat de Romeinen 1950 jaar geleden de Rijn tot 
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de noordelijkste grens van hun Rijk maakten. Bij Wijk bij Duurstede, in Utrecht, De 

Meern en Woerden werden toen feesten gehouden. 

12 • I n Montfoort richt een fikse brand in de vleesverwerkingsfabriek annex groothandel Van 

Kooten voor ruim 1 miljoen schade aan. Brandweerkorpsen uit Oudewater, Woerden, 

Gouda, Utrecht, Hekendorp, Kamerik, Mijdrecht en IJsselstein verlenen assistentie. 

15 • Het Utrechtse college van B. en W. besluit ƒ 70.000,- beschikbaar te stellen voor het 

project: 'Hongerig naar school?'. Doel is een maaltijdvoorziening te regelen op een 

aantal Utrechtse basisscholen, aangezien veel leerlingen vaak zonder ontbeten te heb

ben naar school blijken te gaan. 

19 • In het openingsweekend van Springdance in Utrecht voeren tweehonderd amateurs 

tijdens het Bal Moderne in de Winkel van Sinkel een megadansles moderne dans uit, 

bedacht door choreograaf Michel Reilhac. 

21 • De Utrechtse Commissaris van de koningin jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland 

opent het in Wijk bij Duurstede gevestigde Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied -

Utrechtse Heuvelrug. Bij dit samenwerkingsverband op archiefgebied hebben zich 

negen gemeenten aangesloten: Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, 

Houten, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede. 

24 • De Utrechtse Studentenbond (USF) en de Stichting OER (Onderwijs Evaluatie 

Rapport) richten het onderzoeksbureau Argos op, om knelpunten binnen de 

Universiteit te kunnen traceren en op te kunnen lossen. 

26-27 • De Stichting Het Utrechts Landschap start de viering van zijn 70-jarig bestaan met 

een manifestatie in Harmeien met als thema: de problematiek van het Groene Hart 

van de Randstad. 

1 • Bij de Nederlandse Munt in Utrecht slaat directeur H. Fijnaut van het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut een exemplaar van de munt 'het kroontje', ter gelegenheid 

van het feit dat het KNMI precies een eeuw geleden van Utrecht naar De Bilt is ver

huisd. De munt is als herdenkingspenning voor vijf gulden te koop. 

5 • Koningin Beatrix bezoekt informeel de tentoonstelling van de Utrechtse beeldhou

wer Pieter d 'Hont in het stadhuis. 

5 • Staffhorst Electronics aan het Vredenburg krijgt als eerste virtuele 'winkel van de 

toekomst' in Utrecht officieel toegang tot het Utrechtse City OnLine project. 

11 • D e Priesterbroederschap St Pius X draagt om 16.00 uur een Heilige Mis op volgens 

de tridentijnse ritus, in haar nieuwe, en de zesde Nederlandse, kapel aan de 

Utrechtse Waalstraat. 

12 • In Nieuwegein wordt de eerste paal van de wijk Galecop geheid door wethouder 

C.J.M, de Bruin en de zoon van een van de toekomstige bewoners. 

19 • De twintigste editie van de marathon van Utrecht wordt gelopen. 
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20 • Tijdens de eerste Annie M.G. Schmidt Dag - ter gelegenheid van de geboortedag van 

de schrijfster - schenkt staatssecretaris A. Nuis van Cultuur een half miljoen gulden 

aan het Utrechtse Annie M.G. Schmidt Huis. Het Huis is bedoeld als een kunsten

centrum voor kinderen tussen vijf en vijftien jaar. 

20 • Aan de Utrechtse Muntkade start de manifestatie 'Dialoog in het Donker', waar 

zienden kunnen ervaren hoe het is om blind te zijn. 

25 • Tijdens de zondagse kerkdienst in de Utrechtse Nicolaïkerk worden, volgens een 

middeleeuws ritueel, vier nieuw gegoten bronzen luidklokken ingewijd: Salvator, 

Maria, Nicolaas en Johannes. Bij het ritueel worden de 'boze' stoffen uit de klokken 

geslagen zodat ze rein worden. 

26 • De echtgenote van de Palestijnse leider Arafat bezoekt het blindeninstituut 

Bartiméus in Zeist om zich op de hoogte te stellen van het blindenonderwijs in 

Nederland. Bartiméus gaat waarschijnlijk een rol spelen bij het verbeteren van de 

zorg aan blinde kinderen in Palestijnse gebieden. 

29 • Tijdens het ZonneboilersBouwSymposium in de RAI in Amsterdam, wordt de 

gemeente IJsselstein uitgeroepen tot Zonneboilerstad 1997, onder meer omdat in de 

nieuwbouwwijk Zenderpark 3000 van de 3800 te bouwen woningen standaard van 

een zonneboiler worden voorzien. 

30 • In Houten start een experiment met een helofytenfilter dat is ontwikkeld door het 

Agrarisch Opleidings Centrum (AOC): een milieuvriendelijk waterzuiveringssys

teem, dat werkt met behulp van moerasplanten. 

31 • Romeinenspektakel in Odijk. De grootste bijeenkomst van 're-enactment' groepen 

uit negen landen. 

2 • De Utrechtse wethouder mr. H.W. Kernkamp en gedeputeerde C. van den Oosten 

slaan de eerste paal voor de overkapping van de kunstijsbaan De Vechtse Banen. 

3 • De Utrechtse Stichting Flamenco Centrum Nederland (SFNC), Europa's grootste 

flamencoschool ten noorden van de Pyreneeën, vraagt haar faillissement aan. 

Volgens de Stichting is de ondergang van het centrum onder meer te wijten aan de 

hoge huur die aan de gemeente moet worden betaald. 

6 • Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat de gemeente Harmeien in het 

jaar 2000 bij de gemeente Woerden komt. 

9 • Streekvervoerder Midnet en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) kondi

gen aan dat ze een onderzoek starten naar de haalbaarheid van samenvoeging van 

beide organisaties tot een nieuw vervoerbedrijf voor de Utrechtse regio. 

9 • In de Utrechtse wijk Overvecht wordt een wegwijzer voor honden onthult: een grote 

wijkplattegrond waarop alle nieuwe hondentoiletten en speelweiden voor honden 

staan aangegeven. 
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10 • Wethouder H. J. van der 

Steenhoven van Verkeer 

opent de vernieuwde 

Catharijnestalling voor 

fietsers aan het 

Stationsplein. De prijs van 

50 cent per dag moet het 

gebruik van de stalling 

aantrekkelijk maken voor 

iedereen. 

10 • Drs. Sjarel Ex, de direc

teur van het Centraal 

Museum, meldt aan de 

Utrechtse adviescommissie 

voor Welstand en 

Monumenten dat vanaf 

het najaar 1998 in het 

museum circa twintig stijl

kamers voor het publiek 

toegankelijk zullen zijn. 

12 • In Utrecht overlijdt op 

tachtigjarige leertijd de 

beeldhouwer Pieter d 'Hont. Hij ontwierp onder andere veel beelden die op een 

openbare ruimte zijn geplaatst. 

12 • In IJsselstein krijgt de eerste groep buitenlandse deelnemers aan het twee jaar duren

de inburgeringsproject van het Project Opvang Nieuwkomers de 'inburgerings-certi-

ficaten' uitgereikt. Met behulp van dit project leren de deelnemers zich maatschap

pelijk beter te redden in de Nederlandse samenleving. 

19 • De Utrechtse wethouder Van der Linden van Cultuur zegt dat zowel het gemeente

lijke Ontwikkelingsbedrijf als de dienst Culturele Zaken werken aan een snelle 

oplossing van het probleem van de huisvesting van de nieuwe Stichting Flamenco 

Centrum Utrecht, die is voortgekomen uit de failliet verklaarde Stichting Flamenco 

Centrum Nederland. 

24 • Wethouder Kernkamp opent de nieuwe voetgangersoversteek over de Utrechtse 

Catharijnesingel, de Sint Martinusbrug, in de volksmond ook wel Yuppenbrug of 

AZU-brug genoemd. 

30 • In de Utrechtse sterrrenwacht Sonnenborgh wordt onder een vloer een oud loden 

kistje gevonden, dat daar in 1853 was geplaatst ter gelegenheid van de eerste steen

legging voor de sterrenwacht door koning Willem III. Een deel van de inhoud van 

het kistje, een handgeschreven oorkonde van Willem III, was vergaan door het bin-

ujuni 
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nendringen van vocht; enkele bronzen penningen met de beeltenis van de vorst en 

zes muntstukken uit 1853 zijn nog in goede staat. 

1 • De Interprovenciale Commissie Gelderland/Utrecht geeft toestemming voor uitbrei

ding van Amersfoort met delen van Bunschoten, Hoevelaken, Leusden en Nijkerk. 

8 • De banenwinkel van de Koninklijke Landmacht aan het Utrechtse Vredenburg sluit 

na een bezettingsactie van een aantal leden van de anti-militaristische groep 

'Onkruid vergaat niet'. De leden vinden dat de Landmacht oneerlijke voorlichting 

geeft over werk in het leger. 

9 • Vanwege een 'explosieve situatie' op het woonwagenkamp in de Utrechtse wijk Oog 

in Al zet de gemeente Utrecht drie gezinnen uit hun woonwagens, om daarna de 

wagens te verplaatsen. De gemeente gebruikt hiervoor een noodbevel dat nog nooit 

eerder in Utrecht is gebruikt: artikel 175 van de Gemeentewet. 

11 • Kardinaal Simonis draagt de mis op in de tent van de botsautootjes op de tiende 

Piekenkermis aan de Utrechtse Maliebaan. 

15 • Een deel van de Nederlandse Munt aan de Utrechtse Leidseweg loopt voor zeker drie 

miljoen gulden schade op als gevolg van een felle brand. 

18 • Theaterfestival 'De Parade' bezoekt voor het vierde jaar Utrecht. De Parade wordt 

geopend met een aubade van pianist Hugo van Neck, aangeboden aan de burgemees

ter en uitgevoerd op de Stadhuisbrug. 
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19 • Het American Circus zet in Utrecht voor drie dagen zijn tenten op. Zo'n 15.000 

mensen bezoeken de voorstellingen. 

31 • I n Vreeswijk protesteert men tegen de lakse opstelling van de gemeente Utrecht bij 

de restauratieplannen voor de zes eeuwen Oude Sluis. Utrecht zou te weinig willen 

bijdragen aan de restauratie van de muren. 

AUGUSTUS 

4 • Waterleidingmaatschappij Midden Nederland (WMN) neemt in Bunnik een nieuw 

grondwaterpompstation in gebruik. 

8 • Op het Utrechtse Janskerkhof kunnen mannen voortaan gratis hun plas kwijt in een 

urinoir. Dit onder het motto: 'Illegaal lozen? De pot op met je gezeik'. De gemeente 

Utrecht wil met behulp van deze actie een halt toeroepen aan het urineren tegen de 

muren van de monumentale Janskerk. Ook wordt er een anti-plasplaat geplaatst. 

Wie daar zijn straal op richt, krijgt de plas over schoenen en broek. 

14 • Op initiatief van de Stichting die het Romeinenjaar organiseert, verandert het 

Utrechtse Vredenburg tijdelijk in een openluchtbioscoop, voor een gratis vertoning 

van de film: 'Asterix en Obelix en de knallende ketel'. 

14 • Alle zwart-witte masten van de 2134 verkeerslichten in de stad Utrecht zijn voorzien 

van een nieuw laagje verf. Het verfproject duurde anderhalfjaar. 

14 • 'Woerden 625 jaar stad' wordt gevierd met een middeleeuws feest. Duizend bezoe

kers hullen zich in historische kledij op het Exercitieveld. 

16 • In Kortenhoef worden voor de zevende keer de Nederlandse kampioenschappen 

palingroken gehouden. 

23 • De Utrechtse tekenaar en prentenboekmaker Dick Bruna viert zijn zeventigste ver

jaardag. 

30 • De Utrechtse Rugby Club viert haar dertigjarig jubileum. 

SEPTEMBER 

7 • Na dertig jaar sluit het Houtense zwembad De Trip definitief zijn hekken. 

8 • Prof. dr. J.A. van Ginkel draagt het rectoraat van de Utrechtse universiteit over aan 

prof. dr. H.O. Voorma. 

9 • Aan de Utrechtse Drift wordt Solaris geopend, de Utrechtse universiteitswinkel die 

artikelen verkoopt die kenmerkend zijn voor de Utrechtse universiteit. 

18 • In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht start het pilot-project 'A Room 

With A View' van de Junior Kamer Utrecht, voor patientjes die gedurende langere 

tijd (bijna) geïsoleerd moeten worden verpleegd. Door middel van computers met 

beeldtelefoon kunnen deze kinderen direct contact leggen met hun klasgenootjes. 

20 • In Wijk bij Duurstede wordt de eerste grenspaal onthuld van de in totaal 24 palen 
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die de (1950 jaar) oude noordgrens van het Romeinse Rijk in de provincie Utrecht 

zullen markeren. 

26 • De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de gemeente 

Vleuten-De Meern organiseren een open dag bij de resten van een Romeinse weg en 

van een Romeins schip, die zijn gevonden bij opgravingen ter voorbereiding van de 

nieuwbouw in het toekomstige woongebied Leidsche Rijn. 

27 • De Utrechtse Diergeneeskundige Studentenkring viert haar dertiende lustrum met 

een kortebaandraverij op de Maliebaan. 

30 • Tijdens een persconferentie in het Duitse Huis wordt bekendgemaakt dat de nieuwe 

eigenaar, projectontwikkelaar De Vechtse Slag, er onder andere een vijfsterrenhotel 

wil vestigen. 

1 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Academisch Ziekenhuis Utrecht 

(AZU) fuseren. 

1 • Het Utrechtse Projectbureau HOV en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht 

(GVU) vieren de opening van het eerste deel van het tracé voor de Hoogwaardig 

Openbaar Vervoerbusbaan (HOV) in de Lange Viestraat, tegelijk met de introductie 

van een nieuwe gelede bus met lage instap. 

9 • Busbedrijf Midnet opent een site op Internet, met behulp waarvan de naar schatting 

20.000 werknemers op de Utrechtse bedrijventerreinen Rijnsweerd en De Uithof 

hun reizen met het openbaar vervoer kunnen plannen. 

13 • In het Utrechtse universiteitscentrum De Uithof viert de Vereniging van Utrechtse 

Geografie Studenten (VUGS) haar vijftiende lustrum, door de grootste taart te bak

ken die de Domstad ooit heeft gekend: een vruchtentaart van vijftig vierkante meter. 

19 • De ingrijpend gerenoveerde Sint Josephkerk aan de Utrechtse Draaiweg wordt her

opend met een eucharistieviering. Door deze renovatie beschikt de kerk nu over 

onder meer energiezuinige spaarlampen en voorzetramen. 

20 • Op het Utrechtse universiteitscomplex De Uithof wordt het nieuwe Educatorium 

geopend, dat van het ministerie van VROM de status 'voorbeeldproject duurzaam en 

energiezuinig bouwen' heeft gekregen. 

22 • In het Utrechtse museum Het Catharijneconvent vindt de eerste openbare presenta

tie plaats van Dick Bruna's bewegende peuter- en kleutervoorstelling 'De Ark van 

Noach'. Hiermee wordt de eerste stap gezet op weg naar een museum dat ook 

geschikt is voor kinderen. 
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n november 

NOVEMBER 

5 • Op het Utrechtse Vredenburg wordt een experimentele politiepost in gebruik geno

men, die moet bijdragen aan de zichtbaarheid van de politie in de stad. 

6 • De commandant van de brandweer Maarssen, J. Ruibing, introduceert het nieuwe 

rampenplan voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. 

8 • Herdenking in de Domkerk van de sterfdag van de schutspatroon van Utrecht, Sint 

Maarten, precies 1600 jaar geleden. 

10 • Tijdens een werkconferentie in Zeist over de toekomst van de Utrechtse waterschap

pen, concluderen de Utrechtse recreatieschappen dat bossen, plassen en andere open

bare recreatiegebieden gratis toegankelijk moeten blijven. 

15 • Koen van Velsen, architect van het Universiteitsmuseum aan de Utrechtse Lange 

Nieuwsstraat, ontvangt de Rietveldprijs uit handen van burgemeester Opstelten, en 

de Publieksprijs Architectuur Utrecht uit handen van de chef regioredactie van het 

Utrechts Nieuwsblad, P. de Gram. 

21 • N a vele omzwervingen kan het Utrechtse kindercircus Jopie eindelijk een nieuwe 

oefenruimte betrekken aan de Utrechtse Van Asch van Wijckskade. 

24 • Alle 85 Utrechtse scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen een sym

bolische cheque van ƒ 1500,- voor de aanschaf van boeken. 

27 • De Universiteit Utrecht begint met de realisatie van het Utrecht University College 

(UCC) op een gedeelte van het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne in 

Utrecht. 
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4 • Minister-president W. Kok slaat de eerste paal voor de bouw van het toekomstige 

woongebied Leidsche Rijn. 

10 • In aanwezigheid van staatssecretaris D. Tommei vindt de 'voltooiing' plaats van de 

herinrichting van het voormalige AZU-terrein aan de Utrechtse Catharijnesingel, 

Hooch Boulandt. 

13 • Tijdens het stadssymposium 'Utrecht over Morgen' worden de resultaten gepresen

teerd van de periodieke stadspeiling Nieuw Utrechts Peil (NUP): er blijkt onder 

meer dat de stad beter moet worden onderhouden. 

14 • De Utrechtse brouwerij De Leckere, de eerste echte biologische brouwerij van 

Nederland, presenteert zich aan het publiek. 

17 • Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland neemt afscheid als commissaris van de konin

gin van de provincie Utrecht. 

18 • Om drie uur 's ochtends besluit de Utrechtse gemeenteraad het Utrecht Centrum 

Project (UCP) uit te voeren, dat drie miljard gulden zal gaan kosten en dat voorziet 

in een rigoureuze aanpak van de omgeving van Hoog Catharijne, Jaarbeurs en 

Centraal Station. Het stadhuis wordt met verfbommen bekogeld door een groepe

ring die zich de Boze Bewoners van Utrecht noemt. 

19 • Aan het personeel van de Utrechtse Stadsschouwburg wordt hun nieuwe directeur 

Henk Scholten voorgesteld, die Menso Carpentier Alting zal opvolgen. 

24 • De Wijkse molen Rijn & Lek krijgt na een ingrijpende restauratie, waarvan de eerste 

fase in 1995 is begonnen, zijn vernieuwde kap en wieken terug. 
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