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Stichting licht plan
herbouw schip
Domkerk toe
De Stichting Voorbereiding Her-
bouw Schip Domkerk organiseert
een publieksbijeenkomst op don-
derdag 23 september in de
Utrechtse Domtoren.
De bedoeling is om het publiek te
informeren over de actuele stand
van zaken en om een aantal aan-
sprekende voorbeelden uit andere
Europese landen te vergelijken
met de Utrechtse plannen.
Dit voorjaar presenteerde de stich-
ting het plan om in 2013 een aan-
vang te maken met de herbouw
van het schip dat in 1674 door een
orkaan werd verwoest.
Bij de herbouw wil de stichting zo-
veel mogelijk de historische bouw-
wijze volgen zoals gebruikelijk was
in de 15e en 16e eeuw. Daarmee
wordt een herbouw interessant
voor bezoekers uit binnen- en bui-
tenland.
Dat is belangrijk, want de her-
bouw moet voor een belangrijk
deel worden gefinancierd uit de in-
komsten van de bezoekers.
De publieksbijeenkomst vindt
plaats op donderdag 23 september
in de Michaëlskapel van de Dom-
toren om 20 uur. De toegang is
gratis.
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Cartoonisten belichten
Palestijns conflict
In de Domkerk belichten cartoo-
nisten uit de hele wereld het Israë-
lisch-Palestijns conflict via de ex-
positie Getekende levens. De expo-
sitie is tot en met 17 oktober te be-
zichtigen.
Ze zijn getekend in opdracht van
Parents Circle. Dit is een organisa-
tie van honderden Israëlische en
Palestijnse families die een gezins-
lid als gevolg van het conflict heb-
ben verloren. Zij roepen op tot dia-
loog.
De expositie wordt vanmiddag ge-
opend door predikant Henri Veld-
huis. Op donderdagavond 23 sep-
tember wisselen de leiders van Pa-
rents Circle Khaled Abu Awad en
Nir Oren in de Domkerk van ge-
dachten.

MAARSSEN

Auto gestolen; politie
zoekt getuige(n)
De politie onderzoekt een inbraak
in een woning aan de Geertruid
Veerenlaan en diefstal van een
auto voor de deur van de woning.
De politie vraagt getuigen die iets
verdachts gezien hebben dit te
melden.
De inbraak in de woning aan en
de diefstal van de grijze Mercedes
Benz, type A160 vond vermoedelijk
plaats op maandag 13 september
tussen 7 en 9 uur.
Alle informatie over dit incident
kan worden doorgebeld naar het
politiebureau in Maarssen via het
telefoonnummer 0900-8844. Wie
liever anoniem blijft, belt met het
nummer 0800-7000.

Drie jongens lopen naar het perron. Ze kijken
verbaasd om zich heen, want er klinkt klassieke
muziek. ‘Huh, komt dat van dat chickie?,’ zegt de
ene jongen tegen zijn vrienden, wijzend naar een
meisje dat verderop staat. De jongens lopen door
zonder te weten te komen waar de muziek van-
daan komt.
De ‘chick’ waar de jongen op wees is Eva (26).

Zij wijst naar een metalen bak die dezelfde kleur
heeft als de grijze betonplaat waar die aan hangt.
,,Uit die bak komt de klassieke muziek. Je hoort
de muziek alleen als het donker is. Overdag hoor
je niets,’’ zegt ze. Eva reist elke dag met de trein
vanaf Overvecht. ,,Het valt gelijk op als je het
voor het eerst hoort. Ik was verrast toen ik het
hoorde en vind het een goed initiatief.’’

Naast de geluidsinstallatie -die van 9 uur ‘s
avonds tot 6 uur ‘s ochtends klassiek laat horen-
heeft NS besloten nog een aantal andere maat-
regelen te nemen om het gevoel van veiligheid
onder reizigers te vergroten op station Over-
vecht. NS beheert in opdracht van ProRail de sta-
tions in Nederland. Er hangen sinds kort ook
spiegels in de tunnel die onder het spoor door-
loopt. Zo kun je zien wie er van de trappen afko-
men die naar de perrons lopen. De muziek is al-
leen te horen aan de Ovevecht-zijde. Aan de uit-
gang van de Tuindorp-zijde klinkt geen muziek.
Ook hangt er aangepaste verlichting en wor-

den de vloer en de trap aangepakt. ,,Het klopt
dat er verschillende maatregelen genomen zijn
om het gevoel van veiligheid te verhogen van rei-
zigers op station Utrecht Overvecht. Dit naar
aanleiding van regelmatig onderzoek dat wij
doen naar de klantwaardering op verschillende
aspecten, waaronder het gevoel van veiligheid,’’
zegt NS-woordvoerder Ingeborg de Boer.
Overvecht is vooralsnog het eerste station

waar klassiek wordt gedraaid. ,,Als het een suc-
ces is overwegen we het ook op andere stations

in te voeren,’’ zegt ProRail-woordvoerder Elles in
‘t Hout.
Aziz (24) komt elke ochtend en avond op sta-

tion Overvecht: ,,Het is nu heerlijk rustig ‘s
avonds. Ik vind de muziek mooi en echt rustge-
vend.’’ Aziz kan zich goed voorstellen dat vrou-
wen hier een beetje angstig zijn. Dat komt vol-
gens hem door de kuil waarin de reiziger terecht
komt. Ondertussen lopen treinreizigers richting
de grote trap in de vorm van een amfitheater. De
meesten lopen snel door over de verweerde
blauwe vloer van de kuil waar Aziz op doelt. De
trap is aan de linkerzijde afgezet omdat de be-

tonnen treden tot gruis zijn verworden. Aan de
rechterzijde van de trap staat een kunstwerk
voor een ruimte waar je ooit koffie in de kiosk
kon kopen. Nu is dit een geliefd object voor ska-
ters om hun kunsten op te vertonen.
Eva wijst op de voortsnellende reizigers: ,,Hard

doorlopen deed ik ook altijd om zo snel mogelijk
de kuil uit te komen. Nu, met de muziek, ben ik
veel meer ontspannen. Die leidt de mensen af.
Normaal letten ze op elkaar en de omgeving, nu
zijn ze afgeleid door de muziek. De klassieke mu-
ziek zorgt voor verwarring, doorbreekt het alle-
daagse en zorgt voor een prettige sfeer.’’

UTRECHT •Op station Utrecht
Overvecht schalt sinds kort ‘s
avonds klassieke muziek uit twee
boxen. De muziek is bedoeld om
de overlast van hangjongeren
terug te dringen. Overvecht is het
eerste station in Nederland waar
deze tactiek wordt toegepast.

SIMON DEWILDE

Maatregelenmoeten station Overvecht veiligermaken

Bach verjaagt hangjeugd

Station Overvecht. FOTO SHODY CAREMAN

Als het een succes is
overwegen we het ook op
andere stations in te voeren.
Elles in ‘t Hout

MAARSSENBROEK • Het skate-
park in de Maarssenbroekse
wijk Fazantenkamp krijgt een
groteWall of Fame. DeWall of
Fame wordt geen eregalerij van
bekende bewoners, maar een
plek waar jongeren hun graffiti-
kunsten, tegenwoordig ook wel
‘Street Art’ genoemd, op aan
kunnen brengen.
De gemeente Maarssen heeft

besloten hiervoor bijna 6000
euro beschikbaar te stellen. In
het skatepark in Fazantenkamp
staan een aantal skatebanen van
verschillende moeilijkheidsgraad
bij elkaar, van eenvoudig tot uit-
dagend. De skatebanen zijn een
aantal jaren geleden door buurt-
bewoners geadopteerd en opge-
knapt.
De Wall of Fame bestaat uit

drie gelijke delen van 7,36 meter
lang, 2,64 meter hoog en 14 cm
dik.
De opening hiervan staat ge-

pland voor begin oktober en
wordt georganiseerd door de jon-
geren zelf, met begeleiding van
het jongerenwerk van Portes.
Om het gebruik van de Wall of

Fame in goede banen te leiden
worden afspraken gemaakt met
de jongeren over het gebruik
hiervan.
Periodiek en op meer structu-

rele wijze wordt er een activitei-
tenprogramma opgezet, even-
eens door het jongerenwerk, ten
behoeve van de Wall of Fame,
zoals workshops en tentoonstel-
lingen van de ‘Artist of the
Month’.

(Eugène van Diepen)

Jongeren kunnen helemaal
los op nieuweWall of Fame

VREELAND • Een storing in de Van
Leerbrug in Vreeland heeft dinsdag-
avond voor een kritische noot in de
gemeenteraad van Loenen gezorgd.
Door de storing stond de brug

een hele dag open. Voor de midden-
standers -met name slager Verha-
gen- was dat een strop omdat de
veelal oudere inwoners aan de an-
dere zijde van de Vecht zijn zaak die
dag niet konden bereiken. Dat het

college in een brief aan de slager
suggereerde dat de inwoners had-
den kunnen omlopen via de brug
bij de provinciale weg N201, werd
door HVV-raadslid Mieke Hoek in
de deze week gehouden raadsverga-
dering een ‘slecht antwoord’ ge-
noemd, juist omdat het om senio-
ren gaat. De slager overweegt een
schadeclaim in te dienen voor zijn
inkomstenverlies van die dag.

Open brug, kritische noot

MAARSSEN•Ook in Maarssen wordt
een informatieavond belegd over de
plannen met de Noordelijke Rand-
weg Utrecht NRU, waar de Zuilense
Ring bij Maarssen onderdeel van
uitmaakt.
De bijeenkomst is op 23 septem-

ber om 19.30 uur in partycentrum
DeWilgenplas aan de Maarsseveen-
sevaart 7-c.
De aankondiging van de bijeen-

komst, komt een dag nadat de PvdA

in Maarssen kritiek had uitgeoe-
fend op het ontbreken van een der-
gelijke informatiebijeenkomst in
Maarssen. Volgens gemeentewoord-
voerder Piet Doesburg van Maars-
sen was de gemeente al langer bezig
de bijeenkomst te arrangeren, ,,Al
voor de PvdA vragen stelde.’’
De NRU gaat helemaal op de

schop. Dat heeft ook gevolgen voor
de Maarssense wijken die in de
buurt van de weg liggen.

Toch bijeenkomst over NRU

Ridderhofstad 2 Utrecht
030 231 0273

www.leclochard-utrecht.nl

Italiaanse schnitzel

open 7 dagen per week

7,80 euro p.p.

compleet met frites en salade

Alleen deze week,heerlijke


