
UTRECHT • In Leidsche Rijn is
veel discussie onder bewoners
over de manier waarop ‘hun’
park maandag opeens werd om-
gedoopt tot Máximapark.
Op social media als Twitter en

LinkedIn is het merendeel van de
commentaren niet positief: het
zou niet goed zijn voor de cohesie
in de nieuwbouw en bewoners
voelen zich gepasseerd.
De gemeente gebruikte als

kapstok dat de naam ‘Leidsche
Rijn Park’ een werktitel zou be-
treffen. Dat is niet correct. In
maart 2003 stelde het toenmalig
college de nieuwe naam doelbe-

wust vast via een formeel besluit.
‘Het college heeft het park de
nieuwe naam Leidsche Rijn Park
gegeven’, staat daar onder meer
in. ‘Deze naam maakt duidelijk
dat het park een deel van Utrecht
en van Leidsche Rijn is.’
Als werktitel werd de naam

Centraal Park gebruikt, en later
Rijnsche Park. Wethouder Bosch
laat weten dat hij ondanks de
discussie achter het besluit staat.
,,Het college is ingegaan op een
wens van de parkvrienden. De
prinses vond het ook mooi. Ach-
teraf kan je altijd zeggen, we had-
den zus of we hadden zo.”

LeidscheRijnPark:Werktitel.Of niet?
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UTRECHT •Wethouder Everhardt
kan buurtbewoners geen harde ga-
rantie geven dat de 2e Asselijn-
straat slechts één jaar gebruikt
gaat worden als alternatieve bus-
route.
Dat komt doordat Utrecht niet met-
een kan beginnen met de onteige-
ning van het terrein waar de échte
busbaan gepland staat.
Daarvoor moet de gemeente nog

juridische stappen zetten, meldde
de Stationsgebiedwethouder giste-
ren in de raadscommissie.

Volgens het college is de tijdelijke
busbaan nodig, omdat de plek waar
de Verlengde Van Zijstweg moet
komen, bezit is van een Britse be-
legger die de grond nog altijd niet
af wil staan. De gemeente kijkt naar
manieren om de overlast zo draag-
lijk mogelijk te maken, zoals ge-
luidsschermen en extra groen.
De wethouder wil hoe dan ook

maximale druk blijven uitoefenen
op de Britse belegger en onderhan-
delen. ,,Onteigening is niet de kant
die we op willen gaan.”

Raadsleden van links en rechts
waren kritisch over de 1600 bussen
die dagelijks aan de Jaarbeurskant
van en naar het station moeten.
VVD’er André Van Schie wees

erop dat er nu rondom de Jaarbeurs
al verkeersopstoppingen zijn. ,,Laat
staan als daar straks 160 bussen in
een uur de Croeselaan moeten over-
steken.”
De wethouder kon op deze prak-

tische vraag geen duidelijk ant-
woord geven; hij zei dat verkeersbe-
wegingen niet te voorspellen zijn.

Chiel Rottier van GroenLinks
dwong de wethouder daarover na te
denken: ,,Het gaat over bussen die
komen vast te staan. Daar gaan be-
woners en reizigers hoe dan ook
last van krijgen. Daar moet over na-
gedacht worden.”
Everhardt erkende nogmaals dat

er veel fout is gegaan in de informa-
tievoorziening richting bewoners.
Voor de zomer wil hij nog een be-
wonersavond inlassen, om meer
info te geven over de invulling van
het gebied. (Florina Strien)

Wethouder Everhardt vaag over duur overlast 2e Asselijnstraat

,,Als je foto’s van Overvecht in de
krant ziet staan, zijn daarop alleen
hoge kale flats zichtbaar. De huizen
en parken met fonteinen wil men
blijkbaar niet zien,’’ zegt Nelleke
Wuurman (71). Zij is een van de
dertig bewoners uit de wijk die
door de werkgroep Marokkaanse
bewoners Overvecht is geportret-
teerd. De portretten zijn gebundeld
in een boek, waarvan het eerste
exemplaar gisteren werd uitgereikt
aan burgemeester Wolfsen.
De werkgroep stelde enkele

maanden geleden voor om door
middel van een boek Overvechters
met een bijzonder verhaal positief
onder de aandacht te brengen.
,,We zijn al die negativiteit zat,’’

zegt El Hassan Ouhammou (42), ac-
tief lid van de werkgroep en een van
de motors achter dit boek. Hij was
15 toen hij vanuit Marokko naar Ne-
derland kwam en in Overvecht ging
wonen. Hij woont daar nog steeds
en geeft les op het Vader Rijn Col-
lege. ,,De media richten zich te veel
op etterbakken maar vergeten alle
positieve voorbeelden.’’
,,Mensen voelen zich soms belem-

merd door deze houding. Zij heb-
ben geen zin om zich steeds te ver-
antwoorden voor het gedrag van
anderen. ‘Wat spreek je goed Neder-
lands’, hoor ik vaak. Ik ga daar
graag op in, maar er zijn mensen
die op den duur thuisblijven of naar
de moskee gaan,’’ zegt Ouhammou.

,,In Overvecht zijn heel veel ac-
tieve en succesvolle mensen,’’ zegt
Wuurman. ,,De mensen uit het boek
zijn slechts het topje van de ijsberg.
Als je de moeite neemt om door de
wijk te lopen komt je tal van schit-
teren verhalen tegen.’’
De makers van het boek hebben

enkele van deze verhalen gebun-
deld. Zo vertelt het boek over

Humphrey Mijnals die in 1960 op-
zien baarde door als eerste Suri-
naamse voetballer in het Neder-
lands elftal te debuteren. Al 27 jaar
woont hij in Overvecht. Of het ver-
haal van buurtbewoonster
Douchra Dibi, die op haar eerste
naar Nederland kwam en inmiddels
raadslid is voor de PvdA in Utrecht.
De werkgroep Marokkaanse be-

woners Overvecht wil de betrokken-
heid van inwoners van Marok-
kaanse afkomst bevorderen. Maar
van de geportretteerde mensen is
maar een deel van Marokkaanse af-
komst. ,,Anders krijg je snel de re-
actie; ‘Zij moeten weer zo nodig in
beeld’,’’legt Ouhammou uit. ,,Boven-
dien zijn het juist verschillende
mensen die zich inzetten voor de

wijk die Overvecht heet.’’
Toch verwacht Ouhammou dat de

verhalen een positief effect hebben
op de participatie van de Marok-
kaanse gemeenschap. ,,Je hebt een
groep nodig die het voortouw durft
te nemen, anders krijg je een pas-
sieve houding. Dat zit een beetje in
de Marokkaanse cultuur. In de Ma-
rokkaanse gemeenschap zijn men-
sen gevoeliger voor rolmodellen.
Dit boekje presenteert een aantal
mensen die anderen kunnen inspi-
reren. Misschien dat ze worden uit-
gedaagd om over twee jaar ook in
zo’n boekje te staan.

Het boekwordt verspreid op scholen en in
de bibliotheek. Enkele exemplaren liggen
op het wijkbureau.

UTRECHT • ‘Het imago
van Overvecht is ronduit
slecht’. Marokkaanse
bewoners willen met
dertig bijzondere por-
tretten uit Overvecht af-
rekenen met dit beeld en
de wijk weer een posi-
tieve uitstraling geven.

JORIS JANSEN

Marokkaanse bewoners willen imagowijk verbeteren
Overvechters zijn ook leuk

El Hassan Ouhammoumet NellekeWuurman. FOTO HANS GEERLINGS

In de Marokkaanse
gemeenschap zijn
mensen gevoeliger
voor rolmodellen.
El Hassan Ouhammou
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De Utrechtse Programmaraad
(UPR) voorziet kabelaar Ziggo
van advies over de analoge
radio- en televisiezenders. Zo-
lang het nog duurt.

Wat doet de UPR op tv-gebied?
,,We geven bindend advies over
vijftien kanalen die Ziggo ana-
loog moet aanbieden. Dat advies
zou dus opgevolgd moeten wor-
den, maar Ziggo gaat soms ook
gewoon zijn gang. Daar lopen
elders nog rechtszaken over.’’

Ziggo krimpt in juni het aantal
analoge zenders in tot 25.
,,Ziggo wil zo bandbreedte win-
nen. Eén analoge zender schrap-
pen geeft ruimte voor zeven di-
gitale. Als UPR gaan we daar
niet over, maar als kijker vind ik
dat vreemd. Voor hetzelfde geld
krijg ik nu minder zenders.’’

Wat betekent dat voor de UPR?
,,Dat we minder speelruimte
hebben. Zeven zenders, waaron-
der de publieke- en de stadszen-
ders, zijn verplicht. Betekent dat
we er nog acht andere kunnen
adviseren. We kiezen ervoor om
in elke categorie een zender te
kiezen: een Engelse, Duitse,
Franse, voor jeugd, kinderen,
nieuws, sport en cultuur.’’

Jullie schrappen het ZDF. Daar is
niet iedereen blij mee.
,,Nu Ziggo krimpt, moeten we
wel. We pakken de kijkcijfers
erbij en kiezen dan voor het
ARD. Maar Ziggo heeft geen
contract meer met het ZDF, dus
dat kan sowieso niet meer. Ook
op die manier is Ziggo sturend.’’

Gaat analoge tv verdwijnen?
,,Ziggo wil duidelijk die kant op.
Als ze iedereen een digitale ont-
vanger geven en ervoor zorgen
dat je ook op de tweede of derde
tv digitaal kunt kijken, zou dat
zomaar kunnen gebeuren. Moet
Ziggo wel de oudere kijkers hel-
pen, want die zijn gewend om
op een knopje te drukken en
dan doet de tv het.’’

Betekent dat ook exit UPR?
,,Dat is heel goed mogelijk. Nu
zijn er zo’n vijftig programmara-
den, dat is wat veel. Er zou dan
per kabelaar een klantenraad
moeten komen, die waakt over
voldoende aanbod en inhoud.
Mooiste is als iedereen zelf zijn
zenders kiest en naar rato be-
taalt. Maar vermoedelijk wil
Ziggo liever pakketten verko-
pen, want dat levert meer op.’’

HANSVANDENHAM

‘Vijftig programmaraden is
wat veel’. FOTO AD

EVEN
VRAGENAAN

‘Ziggowil kant
op van alleen
nog digitale tv’

RaymondHoutman
voorzitter UPR


