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Uitnodiging. 
 
Donderdag 26 juli zal er een informatiebijeenkomst zijn voor de bewoners van Het 
Kleine Wijk. Wij willen hiermee proberen meer duidelijkheid te geven over wat ons 
als bewoners nou allemaal te wachten staat. Hoe zit het nou met verhuizen? en 
moeten we eigenlijk wel verhuizen? Wanneer wil Mitros met de sloop beginnen? En 
wat kunnen we daartegen doen? Hoe kunnen we een goede sfeer in onze wijk 
bewaren en versterken? 
 
Er wordt gezegd dat men van plan is hekken om een deel van het wijk te plaatsen, 
terwijl er nog mensen wonen. Dat soort plannen, evenals plannen om huurders en 
tijdelijk huurders te laten vertrekken en te vervangen met anti-kraak, maar ook het 
doelbewust leeg laten staan van huizen, zijn natuurlijk absurd! 
 
Op de informatiebijeenkomst van Donderdag 26 juli is iedereen welkom met vragen, 
opmerkingen en ideeën, wij zullen zoveel mogelijk informatie verschaffen omtrent 
plannen van Mitros, SSH en niet te vergeten BV Complex I!  
 
Aanvang: 20:00 
Locatie: Nicolaas-Monica Kerk, Boerhaveplein 199 
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Open Monumentendag 2007 
 
Op 8 september wordt de Open Monumentendag georganiseerd in Noordwest. De 
dag heeft als thema ‘de monumenten van de twintigste eeuw’. Belangrijk onderdeel 
zijn de gebouwen en complexen die voor de volkshuisvesting zijn neergezet. Ook 
Ondiep is opgenomen in het programma. Dit betekent dat er diverse monumenten en 
de wijk zelf te bezoeken zullen zijn. Natuurlijk mag Het Kleine Wijk/Complex I niet 
ontbreken. Dit is samen met het Witte Wijk één van de eerste voorbeelden van 
sociale woningbouw in Utrecht en gebouwd volgens de ‘tuinstadgedachte’: 
kleinschalige woningbouw met tuinen, vanuit het idee dat een betere woonomgeving 
ook voor betere mensen zorgt. 
De Open Monumentendag is volgens B.V. Complex I een goede gelegenheid om iets 
positiefs voor de wijk te organiseren. Daarom is een programma gemaakt voor 
bewoners en bezoekers: er zal een stijlkamer uit de jaren ’10 van de 20ste eeuw te 
bezoeken zijn en diverse fototentoonstellingen. Ook worden terrasjes ingericht om 
een kopje koffie of thee te drinken. 
Voor de fototentoonstelling van de bewoners zoeken wij (oude) foto’s van Ondiep en 
wij zoeken buren die zin hebben om de dag tot een succes te maken. Wie heeft er 
zin om mee te helpen? Het is de bedoeling dat het een hele mooie dag gaat worden 
en alle bewoners zijn natuurlijk uitgenodigd! 

 
Caroline 
Mahoniestraat 5 
030-2444828 
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Dierenvrienden 
 
Er is weer van alles gebeurt in de dierentuin ‘t Kleine Wijk. Allereerst is poes 
Punky moeder geworden van drie kittens! Rond 12 
uur heeft ze de eerste kinnen geworpen. De tweede 
volgde vrij snel. Het leek er even op dat Punky het 
hierbij zou laten maar nummer drie lag de volgende 
ochtend ook in de mand. Ze zijn erg schattig! 
Ook is er een nieuw vriendje gearriveerd in ’t Wijk. 
Het ratje Tes is op Kastanjestraat nr 1 te vinden, en is 
nog geen 5 maanden oud. De poezen en katten 
staan vaak bij haar kooi. Hopelijk worden ze vriendjes 
en kan Tes op den duur onbezorgd haar kooitje uit. 
 
Ingezonden brief: 
 
Kraak Ondiep 102 
 
Op 3 juli hebben wij het pand op Ondiep 102 gekraakt. Twee keer eerder was er in 
het Kleine Wijk al een pand gekraakt, waarbij wij vrijwillig zijn vertrokken. Reden voor 
deze derde kraak was dat Mitros beweerde de leegstand te hebben opgelost, maar 
een korte rondgang door de wijk liet zien dat er nog bijna 20 huizen leeg stonden.  
Na de kraak bleek ook duidelijk dat het nooit de intentie van Mitros is geweest dit 
huis nog te verhuren; de verwarming was verwijderd, evenals de CO-melders, de 
brandmelders en de elektra was onklaar gemaakt, en als klap op de vuurpijl was ook 
de WC volgestort met cement. 
Het huis op Ondiep 102 stond nog geen jaar leeg, wat voor de politie een reden was 
om vrijdag 6 juli te eisen dat wij zouden vertrekken. Deze keer zijn wij echter niet 
vrijwillig vertrokken, als signaal naar Mitros, gemeente, en politie dat wij de leugens 
van Mitros zat zijn. Een ontruiming was het gevolg. 
Helaas zijn wij het pand nu dus uit, maar we hopen dat wij hiermee Mitros duidelijk 
hebben gemaakt dat er nu echt een einde moet komen aan hun praktijken in het 
Kleine Wijk! 
 
De krakers. 
 
Overlast & andere ongein 
 
De afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd in ons wijkje. De grootste 
verandering is natuurlijk dat veel oude bewoners zijn verhuisd en dat heeft grote 
gevolgen. Door de leegstand en de verhuizingen komt het nogal eens voor dat er 
(grof-)vuil op straat staat. Soms weken lang. Dit kan gemeld worden bij het algemene 
nummer van de Gemeente: 030-2860000. 
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Veel buren uit het Kleine Wijk klagen het laatste jaar ook over 
overlast. In dat geval moet de politie gebeld worden: 0900-
8844.   
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De Vereniging 
 
Al weer een tijdje terug is onze vereniging door middel van een notariële 
akte omgedoopt tot formele vereniging. Dit houdt in dat onze vereniging nu een 
volwaardig rechtspersoon is, inclusief geregistreerde statuten. Deze nieuwe status 
geeft ons een veel sterkere onderhandelingspositie waar we inmiddels gretig gebruik 
van maken. 
Naast de blijde boodschap van deze geboorte heeft dit berichtje nog een zakelijke 
kant: de financiën. 
  
Zoals jullie weten geldt voor het lidmaatschap van Complex I een contributie van 10,- 
Euro. Een hoop leden hebben dit al betaald, een aantal nog niet. Bij deze wil ik een 
ieder die dit nog niet heeft betaald oproepen dit alsnog, zo snel mogelijk te doen. 
Hiermee bevestig je je lidmaatschap en stel je de vereniging in staat de rekening van 
de notaris te betalen.  
Betalen kan contant of via de bank. In beide gevallen is belangrijk om goed aan te 
geven van wie het geld komt, zodat de betaling in de administratie kan worden 
opgenomen. 
 
Contant heb ik het geld het liefst in een envelop met naam, op Kastanjestraat 8 kun 
je het afgeven of aan de brievenbus toevertrouwen. Ga je liever (internet)bankieren? 
Stuur dan 10,- Euro naar rekeningnummer 38 63 68 937 o.v.v. Complex I en de 
afzender. 
 
Alvast bedankt!, Jullie Penningmeester, Jay Bart 
 
P.S. 
Als je nog niet lid bent en dat wel wilt worden? Neem contact met ons op! 
 
 
Agenda 
 
Donderdag 26 juli  - Inloopdag modelwoning Ahornstraat 

Ahornstraat 
    V.a. 14:00 uur 
 
Donderdag 26 juli  - Informatieavond bewoners Kleine Wijk 
    Nicolaas-Monica Kerk, Boerhaveplein 199 
    20:00 uur 
 
Zaterdag 8 September - Open Monumentendag 
    ’T Kleine Wijk, rest Ondiep 


