Verslag rondetafelgesprekken over Het Nieuwe Zandpad op 18 september 2014 en 30 oktober 2014
Op donderdagavond 18 september en donderdagavond 30 oktober waren de rondetafelgesprekken
over de nieuwe locatie voor raamprostitutie. De rondetafelgesprekken waren met en voor
omwonenden van Het Nieuwe Zandpad. Er is gesproken over diverse zaken rond de Het Nieuwe
Zandpad zoals de huidige stand van zaken, het ontwerp van de openbare ruimte, de mate en vorm van
overlast die verwacht wordt en maatregelen tegen overlast. Ook maakten omwonenden kennis met de
belangrijkste professionals die bij Het Nieuwe Zandpad betrokken zijn.
De bijeenkomst op 18 september is bezocht door ongeveer 60 omwonenden, en vrijwel alle buurten
waren vertegenwoordigd. Eerst was er een presentatie over de stand van zaken van de nieuwe locatie
en een toelichting op het ontwerp daarvoor. Daarna is in kleine groepjes het ontwerp besproken. Hier
werden veel tips opgehaald om het ontwerp te verbeteren. Er was veel aandacht voor het fietspad, ter
hoogte van het parkeren, de mogelijkheid van het rondrijden door scooters en auto’s, het afsluiten van
het Zandpad met paaltjes, veiligheid rond de parkeerplaatsen en wensen voor de herinrichting van de
Vechtoever. Er waren ook veel vragen over de huidige boten en bewoners gaven aan niet eens te zijn
met het locatiebesluit. Zij verzochten om bezinning of en waarom raamprostitutie in Utrecht en op
deze plek terug moet komen. Alle vragen zijn gebundeld en beantwoord in één document. Dit
document is na afloop van de rondetafelgesprekken op 30 oktober uitgereikt aan de aanwezigen.
De opkomst van de rondetafelgesprekken op 30 oktober was minder hoog dan op 18 september
(ongeveer 25 bewoners). De avond begon met een presentatie over de stand van zaken van de nieuwe
locatie en er werd ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens de rondetafelgesprekken op 18
september. Tijdens de presentatie gaven de bewoners nogmaals het signaal dat zij tegen de nieuwe
locatie het Nieuwe Zandpad zijn. De bewoners zijn het niet eens met de argumenten van de raad bij
het locatiebesluit in april 2014 en voelen zich ook niet bij betrokken en gehoord bij dit besluit. Men
benadrukte dat deelname aan de rondetafelgesprekken niet betekent dat zij het eens zijn met de
locatiekeuze van de raad. Dit mag ook niet gebruikt worden als argument dat men instemt met de
nieuwe locatie. De vertegenwoordigers van de gemeente geven aan dat zij dit signaal onder de
aandacht zullen brengen van de burgemeester en wethouders. Omwonenden kunnen zelf contact
opnemen met de raadsleden.
Na de plenaire bijeenkomst konden de omwonenden spreken met de vertegenwoordigers van de
verschillende organisaties, die betrokken zijn bij het Nieuwe Zandpad: politie, wijkbureau, huiskamer
aanloop prostituees (HAP), stadswerken, toezicht en handhaving en Volksgezondheid. Tijdens de
gesprekken werden door de omwonenden veel vragen gesteld o.a. over veiligheid, functioneren en
mandaat van een beheergroep, ontwerp en zwerfafval.
Als afsluiting van de rondetafelgesprekken deed de gemeente een oproep aan de omwonenden om
deel te nemen aan de werkgroep Het Nieuwe Zandpad. Het doel daarvan is dat omwonenden en de
gemeente met elkaar in gesprek blijven over het Nieuwe Zandpad.
De verwachting is dat na de jaarwisseling de omwonenden opnieuw over de ontwikkelingen zullen
worden geïnformeerd. De wijze waarop is nog niet bekend.
Het verslag, de vragen en antwoordenlijst en een stappenplan voor de website www.overheid.nl is naar
alle deelnemers van de rondetafelgesprekken gestuurd.

