
JAARVERSLAG 2021

Het jaar 2021 was een spannend jaar voor het Milieucentrum Utrecht. Het ontbreken van 
een basissubsidie betekent voor het MCU dat de inkomsten moeten komen uit de zaalhuur 
en de overhead van projecten, waarbij de opbrengsten van de zaalhuur normaliter 
grotendeels de huur van ons pand Oudegracht 60 bekostigen. Net als in 2020 viel de 
opbrengst uit zaalhuur voor een belangrijk deel weg vanwege de coronaproblematiek. Omdat 
het Milieucentrum geen onderneming en ook geen culturele instelling is maar een ideële 
stichting konden wij geen aanspraak maken op coronasteun.

Al in december 2020 werden hierover vragen gesteld in het vragenuurtje van de 
gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de gemeente Utrecht vanaf juni in actie om samen naar een 
oplossing voor onze deze financiële problematiek te zoeken. Bemiddeling van mensen van het 
Economic Board Utrecht en de Doorbraaktafel Utrechtse Ondernemers leidde er toe dat onze 
huurachterstand kon worden gesaneerd.

Inzetten op duurzame projecten

Ondanks deze moeilijke omstandigheden is het Milieucentrum zich op veel manieren 
blijven inzetten voor een duurzaam, groen en klimaatbewust Utrecht, in samenwerking met 
partners als Utrecht Natuurlijk (UN) en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). Het 
projectenteam heeft onder regie van projectencoördinator Jenny Senhorst de citizen science 
projecten het project Meet Je Stad’ ook na beëindiging van de gemeentelijke opstartsubsidie
in de lucht weten te houden, onder meer door bijeenkomsten in de bibliotheek. Ook werd 
samen met de NMU het Snuffelfietsproject overgenomen van de provincie Utrecht en het 
project Telraam opgestart. Zo worden meerdere communities gesmeed waarin mensen via 
het verzamelen van data voeling krijgen met wat er speelt op het gebied van klimaat, 
duurzaamheid en gezondheid in onze regio.



Natuur in de stad

Veel energie werd gestoken in het intensiveren van contacten rond het groen zelfbeheer in de 
stad. Mede als gevolg hiervan gaf de gemeente Utrecht eind 2021 aan het Milieucentrum 
Utrecht en Utrecht Natuurlijk de opdracht een platform ‘Buurnatuur 030’ op te starten en 
te ondersteunen.

Het jaar 2021 zag de succesvolle start van het ‘Wilde Stadscafé’, een gezamenlijk initiatief 
van Utrecht Natuurlijk, Milieucentrum Utrecht, GroenMoetJeDoen en de Bibliotheek op de 
Neude. Gedurende een aantal maanden is er elke tweede dinsdag van de maand een lezing
met een activerende discussie als vervolg over natuur in de stad. Elke bijeenkomst had een 
redelijk opkomst (25/30 aanwezigen) en werd hoog gewaardeerd.

 

Milieuwijzer en communicatie

Het Milieuwijzerteam werd versterkt met enkele zeer betrokken en kundige mensen. De site 
ziet er professioneel en aantrekkelijk uit, maar wordt nog te weinig bezocht. Met het team 
bekijken wij hoe de site meer en beter bekend kan worden. Er waren nogal wat wisselingen onder
de vrijwilligers van het communicatieteam, maar de website en de activiteitenagenda bleef 
goed onderhouden.

Belangrijk deel van de citizen science projecten is de eigen nieuwsbrief waarmee de community 
betrokken blijft.

 



Tot slot

De coronaproblematiek betekende als gezegd dat het Milieucentrum maar beperkt kon worden 
gebruikt als vergaderlocatie voor actieve organisaties op het gebied van natuur en 
duurzaamheid. Ook stelde de onzekere situatie het geduld en de betrokkenheid van de 
ondersteunende balievrijwilligers op de proef.

Toch kijkt het bestuur op 2021 terug als een jaar waar wij sterker uitkwamen, vooral
door het uitzicht op nieuwe projecten. Voor een duurzaam gezonde toekomst is nog altijd
een steviger financieel fundament noodzakelijk; dat is een opdracht voor 2022.
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