IN DE
PROVINCIE

Beleef de verhalen van de Koude Oorlog
De provincie Utrecht heeft
2019 uitgeroepen tot
themajaar Koude Oorlog.
Kloppend hart van het
themajaar is Park Vliegbasis Soesterberg. Op 19
en 20 oktober zijn jong en
oud hier welkom voor een
groot evenement.
Bijzondere plekken die
normaal zijn afgesloten
voor publiek vormen de
locatie voor theater, film,
exposities, rondleidingen,
speurtochten, gamerooms
en meer.

Jarenlang was Europa in
de greep van een oorlog
die nooit uitbrak: de
Koude Oorlog, van 1945
tot 1991. Een tijd van oost
tegen west, spionage en
de dreiging van de atoombom. In het hele land zijn
nog sporen uit deze tijd te
zien, in Utrecht met name
op en rond de voormalige
vliegbasis Soesterberg.

verantwoordelijk voor bezoekende vliegtuigen, van
landing en tusseninspecties tot vertrek. “Het 32e
Amerikaanse Fighter Squadron was hier van 1954
tot 1994 gestationeerd en
kreeg de titel koninklijk,
daar waren ze apetrots op.
Op de staart van hun vliegtuigen stond een oranje
balk met een kroon.”

Henk Corte was 20 jaar
werkzaam op de vliegbasis,
tot aan de sluiting in 2008.
Hij was met zijn collega’s

Hij vervolgt: “Eén van
de iconen van de Koude
Oorlog die bewaard is
gebleven is de Zulu hangar,

Inloopavond omgevingsvisie
Hoe gaan we om met de
toekomstige behoefte
aan woningen, wegen en
locaties voor energieopwekking? En hoe behouden
we tegelijkertijd de mooie
natuur en landschappen
die Utrecht rijk is? Belangrijke vraagstukken waar de
provincie Utrecht samen
met partijen antwoorden
op ontwikkelt. Deze komen
terecht in de Omgevingsvisie. Bent u benieuwd
naar de Omgevingsvisie
en wilt u meepraten over
deze onderwerpen? U bent

van harte welkom op 14
oktober van 19:30 – 21:30
uur in het Huis voor de

ACTUEEL
Filmfestival
Van 27 september tot en met 5 oktober is de 39e editie
van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Kijk voor het
programma-aanbod op filmfestival.nl.

Werk aan de weg
Werkzaamheden in de provincie Utrecht:
N201 Vreeland: schilderen Vreelandbrug tussen
1 oktober en 15 november 2019
N212 Wilnis: aanleg rotonde N212/N463 en onderhoud
Geerbrug t/m begin oktober 2019
N221 Baarn: groot asfaltonderhoud Amsterdamsestraatweg, 20 t/m 29 september 2019
N408 Nieuwegein: aanpassen Ravenswade vanwege ontwikkelen Liesboschterrein, werkzaamheden tot eind 2019
N411 Utrecht-Bunnik: reconstructie hoofdrijbaan en
parallelweg, werkzaamheden tot eind 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:

waar permanent twee
F15 straaljagers paraat
stonden. Dagelijks werd
er geoefend om bij alarm

onderscheppen. Verder
staan in het sheltergebied
nog vrijwel alle vliegtuigshelters van het Ameri-

Kloppend hart van
het themajaar is Park
Vliegbasis Soesterberg
binnen 5 minuten in het
luchtruim te zijn om
vijandelijke vliegtuigen te

kaanse Cop Squadron. Als
er ergens heibel was, werd
dat squadron vooruit-

gestuurd en konden de
toestellen in deze shelters
staan.”
Door deze en andere verhalen tijdens het themajaar
vast te leggen, blijft deze
geschiedenis bewaard voor
toekomstige generaties.
Kom luisteren, ontdekken
en ervaren op 19 en 20
oktober met een programma vol cultuur, natuur en
avontuur. Toegang is gratis.
Meer informatie:
provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog

Iedereen kan aan vergroening doen
provincie. Kijk voor meer
informatie op omgevingswet.provincie-utrecht.nl.

We zien nu al dagelijks
de impact van klimaatverandering. Daarom
is het verstandig om je
eigen omgeving voor te
bereiden op de toekomst,
zodat deze beter bestand
is tegen wateroverlast
en –schade, hitte en
droogte. Heb je een tuin
of dakterras? Groot of
klein? Iedereen kan iets
aan ‘vergroening’ doen.

klimaatverandering in
jouw buurt. En ideeën
over hoe je jouw omgeving
klimaatvriendelijker
maakt. Voor inspiratie kun

je ook kijken op KlimaatKlaar.nl, een website met
handige tuintips voor een
groenere en watervriendelijkere tuin.

Op provincie-utrecht.nl/
klimaatportaal vind je
allerlei informatie over

provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken zoals
storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en
olie op de weg belt u met het Meldpunt calamiteiten
(030) 258 36 00

Mooie herfstwandelingen
Wandelen in Utrecht is prachtig! Of je nu een culturele
stadswandeling wil maken, er op uit wil met de kinderen
of uren wilt struinen door de natuur: in Utrecht kan het
allemaal. We hebben de mooiste wandelroutes voor deze
herfst op een rij gezet. Dus trek de wandelschoenen aan
en ontdek jouw eigen provincie Utrecht! #JEBENTZOBUITEN. routesinutrecht.nl/wandelen

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kunt u terecht op officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij publicaties over
een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een geprinte
versie van een provinciale verordening, beleidsregel of
kennisgeving, die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten
25 september, 10:30 uur: Provinciale Staten
9 oktober, 9:30 uur:	Vakcommissie Ruimte, Groen
en Water
9 oktober, 13:00 uur:	Informatieve commissie
Ruimte, Groen en Water
9 oktober, 19:30 uur:	Vakcommissie Bestuur,
Economie en Middelen
9 oktober, 22:00 uur:	Informatieve commissie
Bestuur, Economie en
Middelen
16 oktober, 9.30 uur:	Vakcommissie Milieu en
Mobiliteit
16 oktober, 13.00 uur:	Informatieve commissie
Milieu en Mobiliteit
16 oktober, 19.30 uur:	Financiële Audit Commissie
16 oktober, 19.30 uur:	Commissie Omgevingsvisie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt ProvincialeStaten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.13.00 uur

