Informatieavond het Nieuwe Zandpad 19 april 2016
Op dinsdagavond 19 april 2016 was een bijeenkomst over het Nieuwe Zandpad voor
buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Het was een avond voor iedereen die meer
wilde weten over de nieuwe zone voor raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad.
Medewerkers van de gemeente, politie en hulpverlening stonden klaar om met de bewoners
te praten over hoe het Nieuwe Zandpad en de directe omgeving eruit gaan zien. Het gesprek
ging ook over toezicht en handhaving en de nieuwe regels die zijn gemaakt. Ongeveer
tachtig belangstellenden bezochten de informatieavond.
Jeanine Hoogendoorn van de gemeente
Utrecht opende de avond en verwelkomde
iedereen. In een interview met Jennie Tissingh,
één van de projectleiders van de gemeente,
werd kort teruggeblikt op de besluiten die in
het verleden zijn genomen, en vooruit
gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren
om het Nieuwe Zandpad in 2017 weer open te
laten gaan. Jennie vertelde dat in 2013 de
exploitatievergunningen zijn ingetrokken
omdat de exploitanten te weinig deden tegen mensenhandel en uitbuiting. In 2014 heeft de
gemeenteraad een nieuwe plek aangewezen en in 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld.
De Raad van State buigt zich nu over het beroep op dit bestemmingsplan. Het gaat niet
alleen om het inrichten van een nieuwe locatie, maar ook om de organisatie eromheen. Denk
aan afspraken met de politie en toekomstige exploitanten om overlast zo veel mogelijk te
voorkomen. Jennie vertelde dat zij de afgelopen tijd de plannen heeft besproken in de
werkgroep ‘omgeving Het Nieuwe Zandpad’. Hierin zitten omwonenden, de wijkraad en het
Bewonersplatform Overvecht. Zij bedankte de leden van de werkgroep voor hun inzet tot nu
toe.
Ook werd Ad Tourné van het Bewonersplatform Overvecht geïnterviewd over zijn deelname
aan de werkgroep omgeving Het Nieuwe Zandpad. Hij benadrukte dat er in de werkgroep
constructief wordt samengewerkt met de gemeente. Maar dat deelname aan deze werkgroep
voor hen niet betekent dat zij voorstander van de plannen zijn.
Daarna kon iedereen langs bij de verschillende thematafels om meer informatie op te halen,
vragen te stellen en ideeën te laten weten n.a.v. de plannen van de omgeving.
Er waren vier tafels, namelijk:
(1) voorgeschiedenis en acties tot 2017,
(2) het ontwerp van de prostitutiezone en het
gebied er omheen,
(3) leefbaarheid en veiligheid en
(4) veiligheid sekswerkers en het voorkomen
van misstanden. Over het ontwerp werden
ook presentaties gegeven.

Bij de verschillende thematafels zijn veel
gesprekken gevoerd met de medewerkers
van de gemeente, politie en hulpverleners.
Er zijn ongeveer honderd opmerkingen,
vragen en ideeën door belangstellenden
naar voren gebracht. Deze gingen vooral
over het ontwerp van de prostitutiezone en
het gebied er omheen. Een overzicht
hiervan en de antwoorden kunt u teruglezen
in de bijlage.
Er was geen afsluiting van de avond. Iedereen kon naar huis gaan wanneer men dat wilde.
De laatste belangstellende vertrok om 22.00 uur.

