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Debattenreeks AD
met Rabobank en
Stadsschouwburg
UTRECHT

onder de kopieermachine

stenen overlevers
meer van momenten waarin niks gebeurt. Wat eraan vooraf gaat of wat
er net op volgt is vaak spannender
dan de gebeurtenis zelf.’’
Op een aantal plaatsen heeft ze de
foto’s intact gelaten, de huizen aan
de Van Asch van Wijckskade bijvoorbeeld waar ze het licht onvervangbaar vond. En de Domtoren is onaangeroerd gebleven. ,,Als je de stad
rondgaat, kun je hem vanaf heel
veel posities in het panorama opnemen. Maar er is maar één Dom, dus
hij staat er ook maar één keer op.’’
■ Panorama Utrecht. Leporello van
Yavanne van Tiggelen. Met een tekst
van Dirk Mulder en een gedicht van
Ingmar Heytze. Uitgeverij Begijnekade 18. Prijs 25 euro. Van het Panorama bestaat ook een opgerolde versie
in een cilinderdoosje. Prijs 8,50.

Stille getuigen

Lezer wordt uitgenodigd eigen verhalen te maken
,,Het verborgen leven is voor mij het
mooiste van Panorama Utrecht,’’
schrijft Dirk Mulder in zijn begeleidende tekst. ,,De huizen maken veel mee,
maar spreken er niet over. Het zijn
stille getuigen die alles hebben gezien
en gehoord.’’
De lezer van het nieuwe Panorama
wordt uitgenodigd zijn eigen verhalen
te maken en in te vullen. Behalve de
tekst van Mulder en het gedicht
Orgelboek van Ingmar Heytze kent
het Panorama geen uitleg over wat er

te zien is. Wel zijn er op elke pagina de
coördinaten toegevoegd. Wie de
platen op realiteit wil toetsen, kan zo
terecht op Google Earth.
Uitgever Josien Stehouwer wil later
(,,maar daar moet ik nog helemaal
mee beginnen, hoor!’’) nog een technische uitwerking toevoegen door
verhalen over gebouwen te verzamelen.
Toets de coördinaten in en je krijgt de
bijbehorende geschiedenissen te
horen, al dan niet fictief.

Boven: Catharijnesingel met het pand van SHV en de Dom- en Buurtoren
in Saenredam-perspectief. Onder: Bartholomeus Gasthuis en Geertekerk.

Toekomstplannen zijn er genoeg in
Utrecht. Maar wat doet de stad werkelijk met die ambities? Dat is de insteek van drie debatten die deze
krant in samenwerking met Rabobank Utrecht e.o in september, oktober en november houdt.
Woensdag 17 september staat de
sportambitie van Utrecht centraal,
maandag 27 oktober de ambitie ten
aanzien van de prachtwijken en op
17 november de cultuurambitie.
Het idee om in een debatvorm onderzoek te doen naar de werkelijke
ambitie van de stad Utrecht met al
zijn inwoners en bedrijven, ontstond bij hoofdredacteur Arjeh Kalmann. ,,Tijdens de debatten in de referendumtijd tussen de burgemeesterskandidaten bespeurde ik een
kloof tussen de grootstedelijke ambities van een aantal bestuurders en
spraakmakende Utrechters, en de
behoefte van veel inwoners om de
stad te laten zoals ie is. Enerzijds
dus Utrecht op te stoten in de vaart
der volkeren, en anderzijds het
kleinsteedse karakter te behouden.
Ik vraag me af of die verschillende
ambities met elkaar te verenigen
zijn.’’
Ook de Rabobank had het plan opgevat op een andere manier mee te
denken over wat de stad Utrecht wil
en welke rol de bank daarbij kan spelen. ,,Wij zijn betrokken bij veel nieuwe ontwikkelingen,’’ aldus Rien Nagel, directievoorzitter van Rabobank Utrecht e.o. Krant en bank besloten samen tot onderzoek via een
debattenreeks Kalmann: ,,Wij zijn
als krant altijd zeer verbonden met
wat zich afspeelt in de samenleving.
De redactie wil zelf ook actief bezig
zijn met de meningsvorming en
daarin spraakmakend zijn. Dat is
dan weer onze ambitie.’’

Nagel vult aan: ,,Wij zoeken verbinding met maatschappelijke initiatieven en uiteraard ook de gemeente. In deze debatten worden
deze bij elkaar gebracht.’’
Voor elk debat houdt het onderzoeksbureau Tangram uit Zeist een
representatief onderzoek onder de
inwoners van Utrecht over het desbetreffende onderwerp. De presentatie van de avond is in handen van
AD Utrechts Nieuwsblad-verslaggever Maaike Kooistra. AD-columnist
Jerry Goossens voorziet op zijn geheel eigen wijze het debat van commentaar. In het forum zitten steeds
mensen die vanuit de praktijk een visie hebben op het onderwerp. Zo is
voorzitter Ben Pekelharing van
sportclub Kampong forumlid in het
eerste debat over de sportambities,
naast sportprofessor Maarten van
Bottenburg en vertegenwoordigers
van het Marokkaanse buurtwerk in
Overvecht. Elk debat eindigt met
een advies van forumleden en de
aanwezigen in de zaal over het onderwerp aan de burgers, het bedrijfsleven en de bestuurders van de stad.
In het voorjaar van 2009 komen
deze adviezen aan de orde in een
vierde debat met onder andere het
voltallige college van burgemeester
en wethouders van de stad Utrecht.
■ De ambitiedebatten in de Stadsschouwburg Utrecht (Blauwe Zaal)
zijn op woensdag 17 september,
maandag 27 oktober en maandag 17
november. De aanvang is om 20.00
uur. De toegang is gratis.

REAGEREN?
Wat zijn uw ideeën over de ambities
van de stad Utrecht? Laat het weten
op un.reageren@ad.nl of schrijf naar
Postbus 500, 3990 DM Houten

Door frituurvet verminkt
slachtoffer moet getuigen
IRIS VAN DEN BOOM
UTRECHT

Politie ziet beter in het duister
UTRECHT

De Utrechtse politie heeft zes extra
warmtebeeldcamera’s aangeschaft.
Daarmee kunnen agenten in het
donker veel meer zien dan met het
blote oog. Een proef met de camera
in de regio Maarssen was zo succesvol dat nu elk district in de provincie
ermee is uitgerust.
Eind vorige maand werd met behulp van het apparaat nog een be-

stuurder van een motorscooter ingerekend. De 19-jarige Woerdenaar
was met zijn voertuig zonder kentekenplaten met hoge snelheid tegen
de vangrail gereden. Hij vluchtte
voor de politie, die zonder hulpmiddel veel langer had moeten zoeken;
de camera onthulde snel dat de motorrijder zich had verstopt in een
maïsveld.
Het apparaat reageert namelijk

op de warmte die mensen uitstralen. De apparatuur is ontwikkeld
voor de bouw, maar agenten ontdekten al snel dat ze er ook verdachten
mee kunnen opsporen. Niet alleen
personen die zich verborgen houden, zelfs een verse handafdruk is
met het toestel waar te nemen. De
Utrechtse politie hoopt met de camera verder makkelijker hennepkwekerijen te ontdekken.

Zwaar verminkt aan zijn gezicht,
hals en rug, moet het 29-jarige
slachtoffer van de Meernse frituurvet-zaak als getuige worden gehoord. Dat heeft de Utrechtse rechtbank gistermiddag besloten. De
man kreeg op 3 juni in zijn slaap
gloeiend heet frituurvet over zich
heen gegoten.
In tranen hoorde de 36-jarige illegale verdachte uit China gisteren de
beschuldiging van de officier van
justitie aan. Ze wordt verdacht van
een poging tot zware mishandeling,
omdat ze die bewuste avond tot drie
keer toe een pannetje gloeiend heet
vet over haar partner zou hebben gegooid. Een bekentenis heeft ze nooit
afgelegd. Maar echt ontkennen doet
ze ook niet. Ze houdt vol dat ze zich
niets herinnert. Alleen dat ze het
slachtoffer hoorde gillen.
Volgens haar advocaat Boumanjal is het niet uit te sluiten, dat ze onschuldig is. Want ook de broer van
het slachtoffer was thuis, toen er
met frituurvet werd gegooid. ,,U
mag gerust weten dat ik het echt
moeilijk vind, maar ik wil toch

graag het slachtoffer horen als getuige. Daarmee wil ik absoluut niets afdoen aan de ernst van zijn toestand.
En het is ook niet mijn bedoeling
hem expres dwars te zitten. Zijn situatie is erg genoeg,’’ aldus Boumanjal. De raadsman weet dat veel wijst
in de richting van zijn cliënt, maar
wil alles hebben onderzocht. Het
slachtoffer hoeft zijn getuigenverklaring overigens niet af te leggen
voor een volle zittingszaal. Het verhoor gebeurt in de beslotenheid bij
de onderzoeksrechter.
Over een mogelijk motief is nog
weinig bekend. De rechtbank kwam
gisteren niet toe aan het bespreken
van de feiten met de verdachte.
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