
 
 Na-ijlers  Bestuur  Gemeente  Need to know   Nice to know 

 

En verder… 

 Krijgt het nieuws over het onterecht koninklijk lintje voor 1 van de makers van het programma RamBam op 24 april 

jl. een vervolg met de tv-uitzending van het programma waarbij de gemeente Utrecht onderwerp is naar aanleiding 

van de gevolgde procedure. 

rambam.vara.nl – 161 twitteraars – bereik 308.650 mensen 

@MaesMichiel (664 volgers) reageert op twitter: “Rambam is weer keigoed! Een lintje aanvragen is blijkbaar in de 

@gemeenteutrecht erg makkelijk, je kunt daar gewoon alles verzinnen” 

 IJlt het nieuws na dat de canon van de stad Utrecht af is, waarin de geschiedenis van Utrecht te zien is.  

Telegraaf Utrecht – duic.nl  - 17 twitteraars – bereik 34.650 mensen 

 Maakt D66 fractievoorzitter Klaas Verschuure bekend dat hij is geveld door het Guillian-Barré-syndroom en worden 

zijn taken voorlopig waargenomen door vicefractievoorzitter Lars Roodenburg.  

AD/UN – duic.nl – 5 twitteraars – bereik 16.350 mensen 

Jan van Zanen gekozen als voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten (duic.nl) 

Burgemeester Jan van Zanen heeft een nieuwe bijbaan nu hij is benoemd tot voorzitter van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van Zanen volgt Annemarie Jorritsma op, die acht jaar 

lang voorzitter was. Hij liet tijdens zijn toespraak weten "democratische verarming" tegen te 

willen gaan als voorzitter van de VNG. 

AD/UN – diverse regionale dagbladen - dichtbij.nl - duic.nl – nu.nl/utrecht – nujij.nl - 

rtvutrecht.nl – telegraaf.nl – 304 twitteraars – bereik 621.600 mensen  
 

Wisselende reacties op diverse nieuwssites. Op nujij.nl reageert Habistak: “De uitspraak van van Zanen doelt meer op een 

sterke lokale economie en dat is iets dat mij meer tot de verbeelding spreekt. We moeten maar afwachten wat zijn 

eventueel voorzitterschap op dit gebied gaat opleveren.” En op rtvutrecht.nl reageert Jac: “ Laat van Zanen eerst eens 

zorgen voor de inwoners van de stad Utrecht voor dat hij nog meer bijbaantjes aanneemt!!!!!!”. Op duic.nl reageert 

GeenStijl@Utrecht: “Hoewel ik zeer kritisch ben op onze burgermeester, heb ik wel vertrouwen in zijn woorden en daden, ik 

hoop alleen dat hij niet teveel luistert naar zijn ambtenaren…” 

’Aanpak Zandpad is foutenfestival’ (Telegraaf Utrecht) 

Onderzoekster Dina Siegel van de Universiteit Utrecht presenteerde haar conclusies van het 

onderzoek naar de gevolgen van de sluiting van de raamprostitutie in 2013. Volgens haar 

probeert Utrecht niet de mensenhandel tegen te gaan, maar voert het een strijd tegen 

raamprostitutie en zijn er twee jaar geleden grote fouten gemaakt bij het besluit om legale 

prostitutie in de Domstad te verbieden. Burgemeester Jan van Zanen heeft gereageerd en gezegd 

dat Utrecht lering zal trekken uit het onderzoekrapport. Eerder liet de gemeente weten dat zij op 

basis van de bestuurlijke rapportage geen andere keus had dan de vergunning van de 

exploitanten in te trekken. De eigenaar van exploitant Wegra doet een oproep aan de gemeente 

om het al jaren geheime rapport uit 2013 over het Zandpad openbaar te maken. 

 

AD/UN – NRC next - Telegraaf Utrecht – Trouw – ad.nl - dichtbij.nl – grootnieuwsradio.nl – nrc.nl - nu.nl/utrecht - 

rtvutrecht.nl – 159 twitteraars – bereik 249.950 mensen 

Kritische reacties richting gemeente op rtvutrecht.nl, waaronder die van Cees Jobben: “De Burgemeester gaat in zijn reactie 

volledig voorbij aan het feit dat je als gemeente geen oogje dicht hoeft te knijpen. … Ook gaat hij voorbij aan het feit dat er 

een gezamenlijke verantwoording is voor incidentele misstanden. De registratie die door de gemeente werd geregeld en 

die vanaf 2010 in Utrecht vereist was ging om mensenhandel te constateren en tegen te gaan…” 

Ook kritiek op het onderzoek, zoals van @renatevdzee (journaliste, 2.418 volgers): “Twijfels over onderzoek zandpad. 

Slechts 30 prostituees geïnterviewd. Onderzoeksgroep niet representatief.” 
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 Heeft wethouder Jansen tijdens de Provada (vakbeurs van de vastgoedbranche, red.) een samenwerkings-

overeenkomst getekend met Snippe Projecten en Aprisco Vastgoed voor de ontwikkeling van een studentencampus 

in Utrecht. 

vastgoedjournaal.nl 

 Gaf burgemeester van Utrecht Jan van Zanen vanmorgen om 4.30 uur het startschot van het jaarlijkse Alpe d'HuZes 

waarbij fietsers en wandelaars Alpe d'Huez in de Franse Alpen beklimmen waarmee ze geld ophalen voor KWF 

Kankerbestrijding. 

rtvutrecht.nl – 13 twitteraars – bereik 29.250 mensen 

 Gaat de gemeente gaat alles op alles zetten om de Utrechters zo gezond mogelijk te maken en is dat de boodschap 

van de beleidsnota Volksgezondheid.  

AD/UN – 8 twitteraars – bereik 6.800 mensen 

 Versterkt Utrecht haar koppositie wat het betreft hoogste aantal deelauto’s per inwoner met de ondertekening van 

de Green Deal ‘versnelling autodelen’.  

autovandaag.nl - emerce.nl – wijwillenhetweten.nl – 15 twitteraars – bereik 42.950 mensen 

 Wordt de 2e Achterstraat steeds vaker gebruikt als tippelzone en in mindere mate als plek om drugs te dealen. 

Bewoners klagen over kreunende vrouwen, schimmige figuren en voorbehoedsmiddelen op straat en pleiten al jaren 

voor een hek om de straat af te sluiten.  

Telegraaf Utrecht 

 Zijn horecaondernemers uit de wijkraad gestapt, omdat ze vinden dat er geen goed overleg is en dat zij 

buitengesloten worden bij adviesprocedures.  

Telegraaf Utrecht 

 Komen de Utrechtse asohuizen nog altijd niet van de grond en hadden de Skaeve Huse volgende maand open 

moeten gaan, maar moet de bouw nog beginnen.  

rtvutrecht.nl – 9 twitteraars – 51.600 mensen 

 Laat de gemeente Utrecht weten dat het beeld De Engel, ook bekend als De Schele Maagd of de Verzekeringsengel, 

woensdagochtend van TivoliVredenburg is getakeld omdat het wordt gerestaureerd.  

dichtbij.nl - rtvutrecht.nl – 9 twitteraars – bereik 75.300 mensen 

 Start de gemeente dit najaar twee pilots met buurtbudgetten in Lombok en Lunetten, waarbij de bewoners inzicht 

krijgen in de gemeentelijke uitgaven op wijkniveau en de mogelijkheid hebben om hier invloed op uit te oefenen. 

destadutrecht.nl – 8 twitteraars – bereik 14.900 mensen 

 Heeft staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Mansveld op verzoek van de gemeente Utrecht een verbod 

ingesteld voor het vliegen met drones boven de routes en directe omgeving van de Touretappes op 4 en 5 juli.  

ad.nl - ed.nl - gelderlander.nl 

 Twittert @djthproductions (167 volgers) de foto rechts met begeleidende tekst: 

”@GemeenteUtrecht Je zou toch maar blind zijn...” 

 

 Heeft de ANWB in een brandbrief aan het nieuwe provinciebestuur laten weten dat varianten met twee keer zes 

rijstroken binnen de bestaande ’bak’ van knooppunt Amelisweerd op de A27 niet verkeersveilig zijn.  

Telegraaf Utrecht 

 Verkeert taxibedrijf Klomp op de rand van een faillissement. Afgelopen jaar verloor Klomp het leerlingenvervoer in 

de gemeente Utrecht.  

AD/UN – omroepgelderland.nl - rtvutrecht.nl – 5 twitteraars – bereik 45.800 mensen 

 Stelt het UWV in haar prognose voor 2015-2016 dat er in de regio Utrecht in 2015 3500 banen bijkomen en in 2016 

4400. De regio is daarmee kampioen werkgelegenheid.  

AD/UN – rtvutrecht.nl – 67 twitteraars – bereik 107.550 mensen 

 Heeft de huurcommissie besloten dat huisbaas Van Hooijdonk 25 huurders aan de Zamenhofdreef maanden teveel 

geïnde huur moet terugbetalen.  

AD/UN 



 Vinden inwoners van Utrecht de stad minder aantrekkelijk dan twee jaar geleden en is de stad in de top 10 waarbij 

de populariteit van steden onder de eigen bewoners wordt gemeten gezakt van plek drie in 2013 naar de vijfde plek 

dit jaar. 

dichtbij.nl - duic.nl – metronieuws.nl - rtvutrecht.nl 

 Heeft DOMunder op het Domplein in haar eerste openingsjaar 40.000 bezoekers getrokken.  

AD/UN – 7 twitteraars – bereik 14.850 mensen 

 Bouwt AxionContinu groepswoningen voor dementerenden in de nieuwbouwwijk Veemarkt.  

destadutrecht.nl – 12 twitteraars – bereik 17.900 mensen 

 Worden er komend weekend 2 festivals georganiseerd in de Galgenwaard en dienen ze als proef om te zien of dit 

een extra inkomstenbron kan zijn voor FC Utrecht.  

AD/UN – utrechtfans.nl – 4 twitteraars – bereik 5.200 mensen 

 Begint dit najaar de bouw van de appartemententoren in de nieuwbouwwijk Meyster’s Buiten.  

AD/UN 

 

 

 

Toelichting TamTam 030: 

 geeft zicht op beelden, meningen, influencers en reikwijdte van opkomende issues 

 geeft feitelijk weer waarover wordt gesproken in media en stad 

 geeft geen advies of interpretatie 

 geeft enkel weer wat er is gevonden 

 als er reacties op artikelen zijn, tonen we een indruk daarvan met letterlijke quotes  (incl. spelfouten) 

 vragen? Mail naar tamtam@utrecht.nl 
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