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JANUARI 

1 • De waterschappen Lopikerwaard, Leidsche Rijn en Kromme Rijn worden samenge

voegd tot het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

3 • In zijn nieuwjaarstoespraak deelt de Utrechtse hoofdcommissaris mr J. Wiarda mee 

dat woninginbraken en roofovervallen absolute prioriteit krijgen in het opsporings

beleid van de Regiopolitie Utrecht. Het aantal inbraken (14.110 in 1993) moet om

laag en het oplossingspercentage van 9% moet omhoog. 

5 • In Utrecht wordt de zevende Liberaal Joodse gemeente in Nederland opgericht. De 

geestelijke zorg zal berusten bij rabbijn S. Herman. 

6 • In zijn nieuwjaarstoespraak constateert voorzitter G. Wesley van de Utrechtse Kamer 

van Koophandel dat voor het eerst in tien jaar met betrekking tot omzet, export, 

werkgelegenheid, winst en investeringsniveau in de regio Utrecht geen sprake ge

weest is van economische groei. 

6 • De eerste werkzaamheden voor de ca ƒ 300.000.000,- kostende operatie Rail '21 

gaan in Amersfoort van start. Rail '21 trekt dwars door de stad heen en voorziet in 

een spoorverbreding van twee naar vier sporen, verschillende nieuwe tunnels en een 

ongelijkvloerse kruising. 

6 • Aan het bedrijf IE Processors in Houten wordt de jaarlijkse exportprijs uitgereikt 

voor zijn elektronische beveiligingssytemen. 

7 • De Raad voor de Journalistiek is van oordeel dat RTL4 met zijn aflevering in het 

programma 'Ooggetuige' over de Utrechtse wijk Lombok een te negatief en eenzijdig 

beeld geeft van de allochtone bewoners van de wijk. 
7 • In de Utrechtse wijk Zuilen is sprake van ernstige vervuiling van de riolering met 

benzineresten. Door de extreme regenval van de afgelopen periode zijn deze resten 

boven komen drijven. 

10 • Het Utrechtse raadslid W. Vreeswijk zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 

uitkomen voor het Nederlands Blok. Zijn oude partij, de Centrum Democraten, had 

hem eerder al geroyeerd. 

12 • D e president van de Utrechtse rechtbank bepaalt dat de afzetting van het bestuur 

van de Utrechtse Woningbouwvereniging Kombinatie '77 onrechtmatig is. 

13 • D e Utrechtse wethouder J. van Lidth de Jeude neemt afscheid in verband met zijn 

benoeming tot burgemeester van Deventer. Bij deze gelegenheid reikt burgemeester 

mr I.W. Opstelten hem de stadsmedaille uit met de tekst 'Grenzenloos in solidari

teit, financiën en educatie. Orde in chaos'. Tot zijn opvolger is benoemd mevrouw 

W.J. Bergweg - Van der Steen. 

13 • Prins Willem-Alexander stelt de naar hem genoemde Prins van Oranjehal van het 

Utrechtse Jaarbeurscomplex in gebruik. Daarbij onthult hij een verguld bronzen por-

tretkop van zichzelf, die door Pieter d'Hont gemaakt is. 

14 • Voor de op 10 januari in haar woning in Utrecht plotseling overleden minister van 

binnenlandse zaken, mevrouw I.C. Dales, wordt onder grote belangstelling een uit-
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vaartdienst in de Domkerk gehouden. 

14 • 1993 is een topjaar voor de Utrechtse musea geweest. Terwijl landelijk het bezoek 

aan musea gelijk bleef, verdubbelde het in Utrecht. Koploper was het Nederlands 

Spoorwegmuseum met 164.000 bezoekers. 

14 • De Utrechtse wethouder drs W.P.Chr. van Willigenburg overhandigt de Maartens-

penning voor verdienstelijke stadgenoten aan mevrouw W.A. van Kouterik, die een 

leven lang wijkverpleegster in Zuilen is geweest. 

17 • De Woerdense CDA-fractie brengt een tweedaags bezoek aan het Europarlement in 

Straatsburg. 

18 • De Mobiele Eenheid ontruimt met geweld het gekraakte pand Wittevrouwenstraat 

23 in Utrecht, dat tot luxe appartementen zal worden verbouwd. 

18 • Bij de restauratie van de Utrechtse Weerdbrug zijn resten van twee torens van de 

middeleeuwse Weerdpoort en van vroegere bruggen over de stadsbuitengracht ge

vonden. 

20 • Uit cijfers die door de Nederlandse Vereniging van Makelaars bekend zijn gemaakt, 

blijkt dat in de provincie Utrecht het aantal huizentransacties in 1993 ten opzichte 

van dat in 1992 met 13% is gestegen en dat de gemiddelde huizenprijs met 13,5% 

omhoog is gegaan. 

20 • De Koninklijke Nederlandse Hockeybond besluit het wereldkampioenschap hockey 

voor mannen en vrouwen in 1998 in Utrecht te houden. 

18 januari Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß 12.097-C 
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22 • In de pers wordt melding gemaakt van beschuldigingen van de Utrechtse hoofdcom

missaris mr J. Wiarda aan het adres van de Amsterdamse politie. De opheffing van 

het Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht zou het gevolg van cor

ruptie binnen het Amsterdamse korps geweest zijn. 

26 • Op 69-jarige leeftijd overlijdt de Woerdense architect N. Vroman, die onder andere 

het kasteel in die stad restaureerde. 

29 • De atleet Bert van Vlaanderen ontvangt uit handen van de Utrechtse wethouder Van 

Willigenburg de Sportprijs Utrecht 1993 voor zijn prestaties op het Wereldkam

pioenschap Marathon. 
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1 • Bij opgravingen op een binnenterrein achter het huis Payenborch, Oudegracht 320, 

is een goed geconserveerd joods ritueel bad, een mikwe, uit de late 18e eeuw gevon

den. 

2 • De gemeenteraad van Utrecht 

heeft besloten nog in 1994 een 

parkeerverbod voor het 

Janskerkhof en de Neude in te 

stellen. Dit besluit vormt een 

onderdeel van de plannen de 

binnenstad autoluw te maken. 

8 • Tussen het Rijk, de provincie 

Utrecht en de betrokken 

gemeenten in de regio Utrecht 

is overeenstemming bereikt 

over de bouw van 31.600 extra 

woningen vóór 2005. De 

meeste van deze huizen zullen 

in de lokatie Utrecht -

Vleuten/De Meern komen. 

15 • D e Woerdense oud-brand-

weercommandant Jan Brak over

lijdt op 73-jarige leeftijd. 

20 • Ds dr J. Haitsma te Woerden viert zijn 50-jarig predikantsjubileum. 

25 • Burgemeester Opstelten van Utrecht wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. Hij volgt zijn Haagse collega Havermans op. 

26 • In de Gerardus Majellakerk wordt herdacht dat vijftig jaar geleden ook in Utrecht 

arbeiders het werk neerlegden als protest tegen de deportatie van joodse Nederlan

ders door de Duitse bezetter. 

/ 
•# 

ƒ februari Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß / 1.460-A 

KRONIEK OVER HET JAAR 1994 



lOud-Utrecht 

2 7 februari 

Gemeente Wijk bij Duurstede, Top.-Hist. Atlas 

27 • De lokale Wijkse omroep 

'Radio Vikingstad' houdt door 

gebrek aan luisteraars na twee 

jaar op te bestaan. 

• Wethouder J.H. Zwart van 

Monumentenzorg geeft het 

startsein tot de restauratie van 

het Doelen-complex te 

Utrecht. In dit oorspronkelijk 

middeleeuwse klooster reali

seert de Utrechtse Maatschap

pij tot Stadsherstel NV ruim

ten voor wonen en werken. 

• Als eerste van de vier grote 
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steden is het mogelijk in Utrecht gebruik te maken van de treintaxi. 

• De gemeenteraadsverkiezingen brengen in Wijk bij Duurstede een politieke aardver

schuiving teweeg. Het verzet van de inwoners tegen de voorgenomen bouw van een 

appartementencomplex aan de Korte Singel - de 'flat bij Dorestad' - maakt opposi

tiepartij Groen Links met een groei van één naar vijf zetels tot de grootste partij in 

de Raad. 

• De gemeenteraadsverkiezingen leveren in Utrecht de volgende zetelverdeling op: 

PvdA 9 (1990: 12) 

CDA 6 (10) 

Groenlinks 9 (8) 

D66 9 (8) 

W D 6(5) 

CD 3(1) 

SP 2(1) 

NedBlok 1 (-) 

Na zorgvuldige telling blijkt dat D66 de grootste partij is geworden, op de voet ge

volgd door Groen Links. 

• Aan het Attleeplantsoen op Kanaleneiland wordt een begin gemaakt met de bouw 

van een moskee die aan 1000 gelovigen ruimte zal bieden. 

• De komst van woonwarenhuis Ikea naar de meubelboulevard op het Kanaleneiland 

zal grote gevolgen hebben voor de verkeerssituatie ter plaatse. 
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9 • De gemeentelijke Adviescommissie Welstand en Monumenten in Utrecht gaat in 

principe akkoord met de uitbreiding van de Stadsschouwburg. Architectenbureau 

Wouda heeft een ontwerp gemaakt voor de vergroting van de toneeltoren met een 

doorzichtig omhulsel. 

9 • 32 zeldzame bomen (metasequoia's) waarvan men tot 1944 aannam dat ze waren 

uitgestorven, worden verplaatst om ruimte te bieden voor de bouw van een sport

complex in de Uithof. 

10 • Wethouder drs B.J. Schouten van Verkeer opent de vernieuwde Leidseveertunnel in 

Utrecht. Fietsers moeten dankzij de opknapbeurt zich er veiliger voelen. 

11 • Minister mevrouw H. dAncona opent het kunsten- en ontmoetingscentrum de 

Utrechtse School in de Boorstraat, dat op initiatief van Theater a/d Werf is opgericht. 

15 • Het rijk stelt ƒ 11.000.000,- uit aardgasbaten ter beschikking voor de verbouwing 

van het Centraal Museum. De overige ƒ 7.000.000,- moeten van elders komen. 

15 • Met een vuurspuw-act van de kermisartieste Kitty Hagen is het afscheid van prof. dr 

G. Jansen, hoogleraar sociologie van bouwen en wonen aan de Universiteit Utrecht 

in de aula van de universiteit gevierd. Jansen stond onder andere aan de basis van de 

jaarlijkse kermis op de Maliebaan. 

16 • De gemeente Utrecht wil in de komende jaren de boogbruggen over de grachten in 

de binnenstad renoveren. Het totale project beloopt tien jaar. 

18 • Op het ontwerp inrichtingsplan Noorderpark zijn 400 reacties gekomen. Daaruit 

spreekt grote zorg voor het behoud van de historische waarde van het landschap door 

de aanleg van nieuwe wegen en boerderijen. 

19 • Voor herstel van de Vecht als rivier is de komende 10 tot 20 jaar ƒ 230.000.000,-

nodig om de bodem te reinigen en oevers, flora en fauna te herstellen. 

21 • Europa Nostra, een Europese organisatie die zich bezig houdt met het behoud van 

cultureel erfgoed, overhandigt mevrouw mr B. Kortenhoff-Neppérus, voorzitter van 

het restauratiefonds van de Gertrudiskapel te Utrecht, een diploma voor de restaura

tiewerkzaamheden die aan deze schuilkerk zijn verricht. 

24 • De Utrechtse politie zal de vergoeding voor het aanstellen van meer personeel ge

bruiken voor huisvesting en automatisering. De Tweede Kamer heeft het extra geld 

bedoeld om meer agenten op straat te krijgen. 

1 • Het nieuwe college van B & W van Utrecht stelt voor de plannen voor de aanleg van 

een sneltram door de binnenstad te wijzigen. Voorlopig moeten bussen de verbin

ding tussen het Centraal Station en De Uithof verzorgen. 

6 • De renovatie van 131 huizen in 'De Zeven Steegjes' in Utrecht kan beginnen nadat 

B & W de bezwaarschriften, die daartegen waren ingediend, ongegrond heeft ver

klaard. 
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7 • Het subsidie voor het beheer van de verkeerstuin te Utrecht blijft gehandhaafd. Hier 

krijgen kinderen instructie in het kader van de voorbereiding op het verkeersexamen. 

7 • De Stichting Kade Ateliers te Utrecht koopt het ketelhuis dat naast de kinderboerde

rij bij het Griftpark ligt. Het pand is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School 

en zal worden gebruikt voor cursussen, exposities en werkruimten voor kunstenaars. 

9 • Het Masterplan Museumkwartier wordt gepresenteerd. Daarin worden plannen aan

gegeven die het zuiden van de Utrechtse binnenstad onder andere aantrekkelijker 

voor de cultuur-historisch geïnteresseerde toerist moet maken. 

12 • Prinses Margriet onthult voor de ingang van het honderdjarige Academiegebouw op 

het Domplein te Utrecht het kunstwerk SOL. Zij geeft daarmee de start van het Fes

tival Stad en Universiteit, een programma waarin op publieksvriendelijke wijze aan

dacht wordt besteed aan de vele disciplines, die aan de Universiteit Utrecht onderwe

zen worden. 

12 • De installatie van de nieuwe Utrechtse gemeenteraad geeft aanleiding tot demonstra

ties en acties gericht tegen de deelname van raadsleden van extreem-rechtse partijen. 

16 • De Horeca rond de 

Neude te Utrecht komt 
i i ÉiR 

met het plan voor een f , I< 

groot terras op dit I B B t 

plein. 

16 • In Woerden wordt het 

vestzaktheater 'De 

Kloostertuin' geopend. 

20 • In de kelder van een 

herenhuis aan de 

Voorstraat in Utrecht 12 april Foto: Gem. Fotodienst neg. A 636-6 

graaft de eigenaar 241 zil

veren dukaten uit de 17e eeuw op. 

23 • In Utrecht worden 212 panden aan de lijst van 960 rijksmonumenten in de stad toe

gevoegd. Het Rijk stelt ƒ 400.000,- extra subsidie beschikbaar. 

23 • Het monumentale voormalige Theatrum Anatomicum van de Veterinaire Faculteit 

aan de Bekkerstraat 141 is dringend aan restauratie toe. Het pand is in 1921 ontwor

pen door architect J. Crouwel jr, die ook het postkantoor aan de Neude ontwierp. 

Zowel van buiten als aan de binnenkant is het een gaaf voorbeeld van de architectuur 

van de Amsterdamse School. 

28 • In de Oude Hortus van de universiteit is de Regiustuin aangelegd, die een kopie is 

van de medisch-farmaceutische kruidentuin uit 1639 op het bolwerk Zonnenburg. 
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1 • In het oude klooster De Mariënhof te Amersfoort wordt het Culinair Museum ge

opend, het enige in zijn soort in Europa. De bij een bezoek opgedane kennis kan 

proefondervindelijk worden getest in de bijbehorende rôtisserie of in het specialitei-

tenrestaurant, die in de voormalige gereformeerde kerk achter het klooster zijn 

ondergebracht. 

2 • Gemeenten en particulieren hebben 75 nieuwe, vervuilde lokaties aangemeld bij de 

provincie, die deze zal onderzoeken en, indien de middelen toereikend zijn, in 1995 

zal saneren. 

3 • De Werkspoorsteen ter nagedachtenis van de 20 in de oorlog omgekomen werkne

mers van Werkspoor, die op de Utrechtse Stadstimmerwerf was opgeslagen, is toege

voegd aan het Monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog aan het 

Prins Bernhardplein te Zuilen. 

4 • De Kamerverkiezingen gaven ook in de stad Utrecht drastische wijzigingen te zien in 

de stemverhoudingen. Het CDA verloor bijna de helft van zijn aanhang (van 23.2 

naar 12.8%), D66 zat in de lift met een verdubbeling (van 10.7 naar 20.0), fors ver

lies voor de PvdA (van 37.5 naar 26.3) en winst voor W D (van 11.7 naar 15.8) en 

CD (van 2.6 naar 4.2). 

4 • In het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede wordt een tentoonstelling geopend en 

een boekje gepresenteerd over de verdwenen joodse gemeenschap van de stad. 

7 • De gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten van Utrecht vindt dat 

oude, waardevolle bouwelementen, vrijgekomen bij sloop van gemeentelijke panden, 

niet eindeloos moeten worden opgeslagen, maar verkocht. 

9 • Begonnen wordt met de sloop van de R.K. Pauluskerk aan de Linnaeuslaan te 

Utrecht, die in 1935 naar een ontwerp van G.C. Stuyt ontworpen was. Architecto

nisch paste deze kerk geheel in de stijl van de bebouwing van Tuindorp. 

14 • Het veertien meter hoge beeld 'De Ladder' van beeldend kunstenaar Armando wordt 

aan de gemeente Amersfoort overgedragen. Het beeld, dat een gedachtenvlucht sym

boliseert, staat aan een van de invalswegen van Amersfoort in de nabijheid van het 

voormalige concentratiekamp Amersfoort. 

21 • Tot 23 mei wordt in Utrecht de eerste Nationale Stoommanifestatie gehouden. On

geveer 70 stoommachines van uiteenlopende aard geven acte de présence in en rond 

het Spoorwegmuseum. Er zijn meer dan 30.000 bezoekers. 

30 • Sinds kort heeft de Jugendstil-kast uit het in de jaren '70 gesloopte pand van de ver

zekeringsmaatschappij 'De Utrecht', na jaren op de zolder van het Utrechtse stadhuis 

opgeslagen te zijn geweest, een plaats gevonden in het documentatiecentrum van het 

Waterleidingbedrijf Midden Nederland in Soestduinen. 
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2 • De promotie-videofilm 'Utrecht Fast Forward' wint op het Internationale Film en 

Video Festival te Chicago de 'grand prix', de hoogste onderscheiding op videogebied. 

De film is in opdracht van de Kamer van Koophandel en de provincie Utrecht gepro

duceerd door Toonder Studio's. 

6 • De vier grote steden, waaronder Utrecht, hebben bij de formatie-onderhandelaars 

Van Mierlo, Kok en Bolkestein in een memorandum een 'deltaplan' voor de grote 

steden bepleit om de verloedering op bestuurlijk, maatschappelijk en economisch 

gebied te keren. 

11 • I n een kranteninterview laat Etienne baron Van Zuylen van Nyevelt weten dat hij met 

het oog op de oprukkende woningbouw graag het kasteel Haarzuilens en bijbehoren

de gronden van de gemeente Vleuten-De Meern naar Harmeien zag overgeheveld. 

12 • De verkiezingen voor het Europese Parlement in de stad Utrecht leveren in vergelij

king met de gemeenteraads- en kamerverkiezingen winst op voor de PvdA en CDA 

en zwaar verlies voor de CD. De opkomst was met 37% bijzonder laag. 

14 • B & W. van Utrecht maken bekend dat de vier MBO-scholen Versfelt/Ruygenhoek, 

college Vredenborch, het Stichts College en het Catharijne College zullen fuseren, 

waarmee een school ontstaat met ruim tienduizend leerlingen. 

16 • Mr A.H. Brouwer - Korff volgt A. Schreuder op als burgemeester van Amersfoort. 

Hiermee heeft de stad opnieuw een PvdA-burgemeester en voor het eerst een vrou

welijke. Mevrouw Brouwer was sinds 1989 burgemeester van Zutphen. 

24 • In Woerden wordt de Fatih-moskee in gebruik genomen. 

26 • Staatssecretaris E. Heerma van VROM geeft opdracht de speculatie in opties door 

vier woningcorporaties, waarvan drie in de provincie Utrecht, te onderzoeken. Het 

betreft o.a. de corporaties Kombinatie 77 in Utrecht, Onze Woning in Nieuwegein 

en SCW in Amersfoort. 

28 • Herman Wigbold stelt zich voor 

als nieuwe voorzitter van de 

Stadsomroep te Utrecht. Hij zal 

binnenkort als zodanig worden 

benoemd. fair-4'& 

28 • De gerestaureerde watertoren 

aan de Lauwerhof te Utrecht, 

waarin het Waterleidingmuseum 

gevestigd is, wordt door burge

meester Opstelten heropend. 

30 • In de Utrechtse Jaarbeurscon

greszaal wordt het startsein gege-

28 juni 

Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. K 238I-D 
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ven voor het Bestuur regio Utrecht (BRU), dat 27 Utrechtse gemeenten en het 

Zuidhollandse Vianen tot een nieuw 'middenbestuur' wil verenigen. 

1 • 's Rijksmunt te Utrecht wordt geprivatiseerd en heet voortaan De Nederlandse Munt 

NV. Het verzoek het predikaat Koninklijke te mogen voeren, wordt voorlopig afgewe

zen. 

5 • Het Utrechtse gemeentebestuur stelt ƒ 3.400.000,- beschikbaar voor de restauratie 

van het Duitse Huis, dat tot hotel-restaurant en congrescentrum zal worden ver

bouwd. 

6 • De uit 1929 daterende H. Hartkerk in het Utrechtse Wilhelminapark zal tot woon

eenheden worden verbouwd. 

8 • Oog in Al is de eerste wijk in Utrecht waar glas gescheiden naar kleur wordt ingeza

meld. 

9 • Prins Pieter-Christiaan opent in de Utrechtse Jaarbeurs de jongerenbeurs Megafesta-

tie, die voor de tweede keer wordt gehouden. 

9 • De gemeente Harmeien begroet zijn achtduizendste inwoner. 

12 • Uit de jaarlijks door de gemeente Utrecht georganiseerde stadspeiling blijkt dat een 

ruime meerderheid van de inwoners positief staat tegenover het plan om het water in 

de gedempte delen van de singels terug te brengen. 

13 • Peter Smids, sinds 1976 directeur van het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, 

krijgt als eerste laureaat de Prins Bernhard Fonds Muziekprijs. 

19 • Gedeputeerde mr D.H. Kok presenteert de resultaten van een archeologische inven

tarisatie van het gebied tussen Utrecht en Vleuten-De Meern, waar de nieuwe stad 

'Leidsche Rijn' met 20.000 à 30.000 huizen zal worden gebouwd. 

21 • Gedeputeerde Kok en het Utrechtse raadslid drs W.P.Chr. van Willigenburg richten 

de Utrechtse Fortenstichting op, die zich tot doel stelt het in stand houden en res

taureren van met name de verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

in de provincie. 

22 • In het Centraal Museum te Utrecht wordt de spraakmakende tentoonstelling over 

vijf eeuwen Utrechtse kunst 'De Utrechtse Parade 1495 - 1995' geopend. 

10 • Het gemeentebestuur van Utrecht besluit - uit het oogpunt van sociale veiligheid -

de straatverlichting in de binnenstad definitief tot half één 's nachts op volle sterkte 

te laten branden. 

15 • Het oude stadhuis aan de Westsingel te Amersfoort wordt na een ingrijpende restau

ratie opnieuw in gebruik genomen. Voor het eerst sinds jaren is het weer mogelijk 
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hier in stijl te trouwen. Bovendien heeft de Gemeentelijke Archiefdienst er een 

onderkomen gevonden. 

21 • I n Woerden gaat een bedrijvenpand aan de Kuipersweg in vlammen op. Vele bedrijf

jes en organisaties zijn ernstig gedupeerd. 

1 • Cultureel Centrum De Flint te Amersfoort heeft een metamorfose ondergaan. Nadat 

in 1990 een brand de theaterzaal in de as had gelegd, is het theater uitgebreid met 

een toneeltoren, een grote theaterzaal en een parkeergarage. 

1 • De gemeenteraad van Utrecht gaat accoord met de grenscorrectie die de provincie 

voorstelt. Ten behoeve van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn zal 700 ha van de 

gemeente Vleuten/De Meern bij het grondgebied van de gemeente Utrecht worden 

gevoegd. 

4 • Bij de afsluiting van het 13e Holland Festival Oude Muziek blijkt dat er 70.000 be

zoekers zijn geweest, 2500 meer dan in 1993. 

5 • Na een reeks verbouwingen die in 1992 zijn begonnen, wordt het hoofdgebouw van 

de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht te Utrecht weer voor het publiek open

gesteld. 
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13 september foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. L 5.525-
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10 • Op de Maartensbrug geeft wethouder Zwart het startsein voor de Open Monumen

tendag. Ruim 10.000 mensen bezoeken de 46 Utrechtse monumenten die deze dag 

gratis toegankelijk zijn. 

11 • Op de tentoonstelling 'Rekkelijk of Precies' in Museum Het Catharijneconvent te 

Utrecht is onder meer het onlangs door het Rijksmuseum te Amsterdam aangekoch

te portret van Johannes Uytenbogaert van Rembrandt te zien. 

13 • B i j opgravingen aan de Walsteeg te Utrecht komt in de resten van een claustraal huis 

van Sint Marie een vrijwel volledige mozaïekvloer van 3 x 7 m uit de vroege 14e 

eeuw tevoorschijn. Het huis waarin deze vloer lag, werd in de 17e eeuw door de 

schilder Abraham Bloemaert bewoond. De vloer zal 'in situ' in de nieuwbouw opge

nomen worden. 

14 • I n het gebouw van de Gemeentelijke Archief- en Fotodienst te Utrecht wordt de ten

toonstelling 'Utrecht in Panorama' geopend. 

19 • Utrechtse daklozen beginnen met de verkoop van hun eigen krant: 'straatnieuws'. 

17 • In het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Graven in een grens

gebied' geopend, waarin archeologische vondsten uit het Kromme-Rijngebied hun 

verhaal vertellen. 

21 • Burgemeester Opstelten leidt een bijzondere zitting van de gemeenteraad. In maart 

heeft Utrecht het predikaat Jeugdstad verkregen met de daarbij behorende prijs van 

ƒ 25.000,-. De raad is daarom deze keer samengesteld uit kinderen die beraadslagen 

over de besteding van dit bedrag. 

21 • Met de film van Theu Boermans 

'1000 Rosen' worden in Utrecht 

de Nederlandse Filmdagen geo

pend. Vanaf nu gaat deze jaarlijk

se manifestatie het Nederlands 

Film Festival heten. , ƒ 

22 • Wethouder mevrouw mr drs 

W.N. Herweijer van 

Ficonomische Zaken onthult - sa

men met beeldend kunstenaar Jan 1-

Snoeck - het beeld 'De \ 

Wandelaar' in het Smart Business ' 

Park aan de Kanaalweg te 

Utrecht. 

24 • Gemeentedag. Onder het motto 

'Bekijk je Wijk' houdt de 

gemeente Utrecht open huis. 

24 september 

Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß / 1.777-K. 
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• O u d - U t r e c h t 

26 • Het eerste treinstel van het type T G V dat Utrecht aandoet, is een rijdend meetcen-

trum waarmee een aantal tests wordt verricht. 

27 • Wethouder mevrouw drs P.M. van der Linden - De Feijter van Welzijn opent aan de 

Zamenhofdreef het hoofdkantoor van Thuiszorg Stad Utrecht (TSU) waarin een 

aantal medische diensten samenwerkt. 

30 • Wethouder H.J. van der Steenhoven van Milieu en milieu-gedeputeerde P. Smink 

gieten het laatste beton van de damwand die de vervuilde bodem in het Griftpark te 

Utrecht scheidt van het grondwater. De damwand steekt maximaal 64 m diep en is 

1235 m lang. 

lm 

1 • Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) begint met strengere controle op 

de plaatsbewijzen in de stadsbussen. 

1 • Het aanvullend openbaar vervoerssysteem 'Mobinet ' gaat in Utrecht van start. In het 

kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten worden mensen voor wie reizen in 

een gewone stadsbus te bezwaarlijk is, voor ƒ 3,- van deur tot deur vervoerd. 

1 • In de weekeinden van 1 op 2 oktober en van 8 op 9 oktober stellen Utrechtse kun

stenaars hun atelier open in de driejaarlijkse atelierroute. 

2 • De Utrechtse Stadsomroep Televisie gaat dagelijks programma's uitzenden. 

3 • District Utrecht Noord van de 

gemeentepolitie opent aan de 

Laan van Chartroise een 'poli-

tieshop' voor de wijk Ondiep. 

Doel is de verhouding tussen 

wijkbewoners en politie te ver

beteren en het wederzijds ver

trouwen te vergroten. Buurt

bewoners kunnen er terecht 

voor klachten, aangiften en om 

informatie en advies. De 'shop' 

wordt ook uitvalsbasis voor 

stadswachten en vrijwillige politie. 

4 • De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond besluit dat het nieuwe bondskan

toor en het nationaal tenniscentrum gebouwd zullen worden op het voormalige bui

tenterrein van zwembad Den Hommel. 

6 • Voor zijn inspanningen en verdiensten ten behoeve van de bestuurlijke en economi

sche vooruitgang van de regio ontvangt prof. dr ir A. Oele de jaarlijkse prijs van de 

Kring van Utrechtse Ondernemingen uit handen van burgemeester Opstelten. Het 

bij de prijs behorende beeld is vervaardigd door Corrie Ammerlaan. 

&... 

I oktober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß 11.796-D 
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12 oktober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß I I.8I6-J 

7 • Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Alliance Française Utrecht ver

schijnt het boek 'Kerken en Karossen, Fransen in Utrecht, 800-1900' van de hand 

van Dick Berents. 

12 • De gemeenteraad van Utrecht gaat akkoord met het instellen van de 'kliklijn', een 

telefoonnummer waar inwoners terecht kunnen met berichten over illegale verhuur 

van woonruimte. 

12 • Op de hoek van de Van Asch van Wijckskade en de Oudegracht te Utrecht wordt 

een bronzen beeld onthuld van Nijntje, een van de bekendste figuren uit de kinder

boeken van Dick Bruna. Het beeld is gemaakt door zijn zoon, Marc Bruna, en een 

geschenk van de Soroptimisten aan de stad. 

12 • Woerdens oudste inwoner, mevrouw W.M. Smorenburg, overlijdt, 103 jaar oud. 

13 • Rijk, provincie en stadsgewest bereiken overeenstemming over de bouw van NS-sta-

tions in Houten-Zuid en in Leidsche Rijn, in het kader van de Vierde Nota Ruimte

lijke Ordening Extra (Vinex). 

14 • De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, jhr drs P.A.C. Beelaarts 

van Blokland, opent het nieuwe stadhuis van Woerden. 

21 • In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling 'Droomtekeningen'van tekenaar 

Paul Klemann geopend. 

21 • I n café Dikke Dries op het Oudkerkhof wordt de videoband 'Zóó was Utrecht' 

gepresenteerd. Anton Geesink en Gerrit Jansen leiden daarin de kijkers rond door 

het Utrecht tussen 1910 en 1955. 

21 • Aan het Vredenburg wordt de banenwinkel voor toekomstige beroepsmilitairen ge

opend. 
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Oud-Utrecht 

26 • Vijf monumentale bruggen in de binnenstad van Utrecht zullen in verband met restau

ratie tijdelijk voor het verkeer worden afgesloten. Het eerst zijn de Maartensbrug en de 

Plompetorenbrug aan de beurt. De Zand-, Bartholomeï- en Gaardbrug zullen volgen. 

29 • Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) begint een proef van één jaar met 

de Winkelexpres. Op koopavonden en op zaterdagen kunnen bezoekers hun auto 

parkeren bij stadion Galgenwaard. Vandaar worden zij per bus gratis naar het cen

trum van de stad vervoerd en weer terug. 

NOVEMBER 
. . . " : 

1 • Een duizendtal inwoners van Utrecht wordt door het gemeentebestuur per enquête 

benaderd om erachter te komen wat zij denken over een aantal problemen, waar de 

stad en het stadsbestuur mee worstelen. In dit 'Nieuw Utrechts Peil' komt onder 

andere de opkomst van extreem-rechts in de politiek aan de orde. 

1 • Provinciale Staten van Utrecht nemen unaniem een motie aan waarin zij zich verzet

ten tegen het ontstaan van een vierde bestuurslaag, zoals die zich in de BRU 

(Bestuur Regio Utrecht) ontwikkelt. De Staten wensen een krachtig en democratisch 

middenbestuur in de vorm van 'provincies nieuwe stijl'. 

2 • Burgemeester Opstelten neemt het eerste deel van de serie 'Utrechtse Biografieën' in 

ontvangst. Deze serie, bestaande uit bundels met korte levensbeschrijvingen van 

markante bewoners van de stad Utrecht in heden en verleden, is een initiatief van 

'Oud-Utrecht' en van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

3 • In de gemeenteraad van Utrecht is de fractie van de Centrum-Democraten van 3 

leden tot 1 lid geslonken door het overlopen van twee leden naar de fractie van het 

Nederlands Blok, die nu drie leden telt. 

4 • Het Kabinet stemt in met de samenvoeging per 1 januari 1996 van de gemeenten 

Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, waardoor een nieuwe gemeente van 

22.000 inwoners zal ontstaan. 

10 • Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Utrecht neemt als eerste in Neder

land een motie aan waarin aangedrongen wordt op ontheffing van de sollicitatie

plicht voor kansloze werklozen. Op hen zouden dan ook geen strafkortingen op uit

keringen toegepast moeten worden. 

10 • Onlangs zijn bij de restauratie van het Duitse Huis aan de Springweg grote fragmen

ten van de grafsteen van de landcommandeur van de Balije van Utrecht van de Rid

derlijke Duitse Orde, Steven van Zuylen van Nijevelt tevoorschijn gekomen. Steven 

werd op 9 maart 1527 door Gelderse soldaten vermoord. 

11 • Na 35 jaar heft de Wijkse carnavalsstichting De Ruysdaelers zichzelf op wegens 

gebrek aan belangstelling. 

12 • De Stadsomroep Utrecht zendt van 23.00 tot 7.00 uur 'De Roze Nacht' uit over 

homosexuele aspecten van Utrecht. 
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15 • B & W van Utrecht stellen voor het aantal kermissen in de stad van acht tot vier 

terug te brengen. Problemen met de openbare orde en teruglopende belangstelling 

voor de kermissen zijn de oorzaak van dit besluit. Er zullen drie, zes dagen durende 

kermissen op de Neude, het Tolsteegplantsoen en in Zuilen komen. De Piekenker-

mis op de Maliebaan blijft bestaan. 

16 • Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) start een proef met bussen die op 

LPG rijden. Deze bussen zijn stiller en schoner dan die welke op diesel lopen. 

18 • Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I van Constantinopel 

bezoekt in Utrecht de Oud-Katholieke Kathedraal van Sint Gertrudis aan het Wil

lemsplantsoen. De Oud-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Grieks-Ortho-

doxe Kerk proberen de onderlinge samenwerking te versterken. 

19 • In de voormalige zaagmolen De Ster aan de Leidsche Rijn wordt de galerie De Ster 

geopend. Negen vrouwelijke kunstenaars hebben deze galerie opgezet, waar zij ande

re vrouwelijke kunstenaars uit Utrecht gelegenheid tot exposeren bieden. 

19 • In Woerden wordt in en rondom 'Het Klooster' een intercultureel festival gehouden. 

22 • De Utrechtse raadscommissie 'Internationale Solidariteit' bespreekt het rapport van 

dr M. Vellinga van de Universiteit Utrecht over de Utrechtse samenwerking met 

Léon in Nicaragua. Veel projecten hebben tot nu toe tot een goed resultaat geleid. 

23 • Een 25-meter lange, tweemaal gelede bus rijdt proef door Utrecht. Deze langste bus 

aller tijden is van Belgische makelij. Het GVU onderzoekt of deze bus geschikt is 

voor Utrecht. 

28 • Kolonel der Kozakken, Vitali Sklerov, overhandigt aan loco-burgemeester mr 

H.H.W. Kernkamp de Utrechtse stadssleutels. Dat gebeurt precies 281 jaar nadat de 

Kozakkenhoofdman Leon Alexandrovitsj Narisjkin vergeten had ze terug te geven, 

nadat zijn troepen Utrecht van de Fransen bevrijd had. Na op een tentoonstelling in 

23 november Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß / 1.862-G 
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lOud-Utrecht 

het Centraal Museum gelegen te hebben, zullen de sleutels weer terugkeren naar het 

Staats Historisch Museum in Moskou. 

«§!ia 

1 • De Provincie wil jaarlijks ƒ 75.000,- beschikbaar te stellen voor de 'kunstbus', waar

mee vooral ouderen uit de provincie voorstellingen in de Stadsschouwburg en in het 

Muziekcentrum gemakkelijk kunnen bereiken. Er zijn plannen deze vorm van 

dienstverlening ook naar Amersfoort en Veenendaal uit te breiden. 

1 • In zijn onderzoek naar de meest geschikte vorm van openbaar vervoer laat het GVU 

alweer een tweemaal gelede bus door Utrecht rijden. Ook ditmaal is het een Belgi

sche bus, die als bijzonderheid heeft, dat hij - door middel van uitklapbare wielen en 

een elektromotor - ook als tram kan rijden. 

1 • Gedeputeerde drs G.J. Hazenkamp geeft het officiële startsein voor de bouw van de 

laatste nieuwbouwwijk in Wijk bij Duurstede, het plan De Geer, waar 700 huizen 

zullen worden gebouwd. 

4 • Na een explosie in de Utrechtse wijk Lombok ontdekt de politie een illegaal vuur

werklaboratorium. De eigenaar - een chemicus - wordt gearresteerd. 

6 • Om gerichter aan vragen over de Tweede Wereldoorlog tegemoet te kunnen komen, 

heeft de Gemeentelijke Archiefdienst een 'Bronnenoverzicht voor de geschiedenis 

van de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog' samengesteld. De auteur, mevrouw 

drs I.E.C.M. Broos heeft daartoe ruim 140 archieffondsen op de aanwezigheid van 

materiaal over Utrecht onderzocht. 
7 • Het Schooladviescentrum SAC in Utrecht heeft met zijn cursus 'Nederlands als 

tweede taal' de tweede plaats bereikt bij de toekenning van de Pelosi-prijs voor 

Onderwijsbegeleiding. 

8 • De gemeenteraad van Utrecht stelt een krediet van ƒ 7.145.000,- beschikbaar voor 

de restauratie van de Weerdsluis. 

13 • Medegedeeld wordt dat Utrecht door het gescheiden inzamelen van composteerbaar 

afval ongeveer een kwart minder vuilnis aan de weg zet. Volgens de Reinigings-

Markt- en Havendienst (RMHD) is dit voor een stedelijk gebied een hoog percenta

g e 

16 • Nadat er voor de binnenstad een nieuw verkeerscirculatieplan is ingevoerd, wordt de 

heringerichte Markt in Wijk bij Duurstede feestelijk heropend. 

18 • I n het weekend zijn in Utrecht ongeveer 5000 exemplaren van de daklozenkrant 

'Straatnieuws' verkocht. De krant wordt gedeeltelijk door de dak- en thuislozen zelf 

geschreven en op straat verkocht. Van de ƒ 1,50 die een nummer kost, mogen zij zelf 

de helft houden. 

19 • Na ruim 65 jaar wordt het karakteristieke, door J.I. Planjer ontworpen politiebureau 

aan de Tolsteegbrug te Utrecht door de politie verlaten. De nieuwe huisvesting -
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ontworpen door architect P. de Visser van de Dienst Stadsbeheer - ligt aan de Baden 

Powellweg 2. 

19 • Met een grootse presentatie in de Domkerk biedt het 75-jarige architectenbureau Op 

ten Noort-Blijdenstein aan burgemeester Opstelten een plan tot herinrichting van 

het Domplein aan dat door de Franse architect Paul Chemetov ontworpen is. Naast 

een verlevendiging van de sluitwand van de Domkerk en een overkapping bij de cafés 

in de noordwesthoek van het plein, valt vooral het voornemen tot 'bevloering' van 

het plein door middel van grote, acacia-houten 'tegels' op. 

19 • In de 'Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht over 

1991 - 1992' die aan wethouder dr G. Mik van Financiën, Personeel en Organisatie 

wordt aangeboden, wordt aannemelijk gemaakt dat de oude Utrechtse handelswijk 

'Stathe' tussen de Steenweg en de Oudegracht al uit de 8e eeuw dateert. 

21 • Staatssecretaris drs J. Kohnstamm van Binnenlandse Zaken laat zich informeren over 

een aantal grote projecten in Utrecht, waaraan zijn ministerie financieel bijdraagt. 

Het zijn onder andere de restauratie van de gewelven van de werfkelders, de restaura

tie van de Weerdsluis, de uitbreiding van het Centraal Museum, de verbetering van 

de bereikbaarheid van de Jaarbeurs en de stadsvernieuwing in de omgeving van de 

Kanaalstraat. 

31 • Het groot-waterschap Woerden fuseert met het hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden. 
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