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Elektronweg en Boteyken niet langer locaties voor nieuwe tippelzone 

 
De in maart gestarte zoektocht naar een nieuwe locatie voor de tippelzone heeft geen geschikte locatie 
opgeleverd. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden van de twee meest geschikte locaties (Elektronweg en 
Boteyken) hebben in de consultatie een aantal nieuwe relevante feiten naar voren gebracht. Daarnaast blijkt de 
ervaring met een goed functionerende tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis te zijn voor het  
draagvlak in de stad voor de verplaatsing van de tippelzone.  
 
Het college van B&W heeft geluisterd naar alle bezwaren. Om de belanghebbenden van beide locaties niet te lang 
in onzekerheid te laten, heeft het College vanmiddag dan ook besloten het besluit nu al te nemen en te 
communiceren.  
 
 
  
De consultatie van omwonenden, ondernemers 
en belanghebbenden was bedoeld om het 
locatieonderzoek aan te vullen met informatie 
van mensen die in de buurt wonen of werken. U 
kent uw buurt immers het beste. U heeft goed 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te 
reageren. Er is inderdaad aanvullende informatie 
naar voren gekomen. Veel omwonenden en 
ondernemers hebben knelpunten aangegeven, 
maar ook duidelijk gemaakt dat zij geen 
tippelzone in hun directe omgeving willen  
 
Voor de locatie Elektronweg is naar voren 
gekomen dat er meer bedrijven zijn dan 
aanvankelijk gedacht die ook ’s avonds open 
zijn, zoals de toekomstige realisatie van een 
klimhal. Ook zijn er verkeersaanpassingen 
noodzakelijk in verband met zwaar verkeer. Voor 
de locatie Boteyken is de aanvullende informatie 
over het veelvuldig gebruik van het park 
belangrijk voor de beoordeling. Daarmee lijkt de 
interactie met het Meentpark op basis van deze 
eerste consultatie risicovoller dan aanvankelijk 
ingeschat. 
 
Om de belanghebbenden van beide locaties niet 
te lang in onzekerheid te laten, heeft het College 

dan ook besloten het zoekproces te beëindigen, 
er is inmiddels voldoende informatie verzameld.  
 
De consultatieperiode wordt ook beëindigd, er is 
voldoende informatie verzameld. De bijeenkomst 
met ondernemers die gepland was voor  
19 september en de consultatiebijeenkomst op 
25 september komen te vervallen, net als de 
aangekondigde wijkspreekuren voor de locatie 
Boteyken. 
 
De consequenties voor de huidige locatie van de 
tippelzone aan de Europalaan worden nader in 
beeld gebracht.  
In de tussentijd blijft de Tippelzone open en 
wordt de hulpverlening aan sekswerkers 
voortgezet. 
 
Meer weten?  
Kijk op: www.utrecht.nl/tippelzone 
Mail naar tippelzone@utrecht.nl of bel met 
telefoon 14 030.  
 

http://www.utrecht.nl/tippelzone
http://www.utrecht.nl/tippelzone

