
 

 
 

Jongerenplekken Leidsche Rijn 
Samenvatting reactie formulieren bewonersbijeenkomst d.d. 18 februari 2020 en mailbox 
‘ruimtevoorjongeren@utrecht.nl’ per locatie. 

Locatie: Dominee Abernathylaan 
Totaal aantal reacties: Per mail en reactieformulieren: 1. Op de avond gesproken: 1 persoon. 
 

Kritiek op locatiekeuze 
• Zorgen over veiligheid van medewerkers naastgelegen bedrijf, die ’s nachts en in het weekend 

alleen aankomen. 

Antwoorden op locatiekeuze 
• Locatiekeuze ligt vast. Nachtelijk gebruik van de plek is niet toegestaan. Veiligheidsrisico’s voor 

medewerkers door gebruik van de jongerenplek in het weekeind verwachten wij niet gezien de 
ligging aan de drukke fiets- en hardlooproute. 
 

Kritiek op invulling/ontwerp  
• Inkijk vanaf de jongerenplek op portiersloge van bedrijf is ongewenst. 

Antwoorden op en aanpassingen van invulling/ontwerp 
• We passen hiervoor het ontwerp aan. Langs het fietspad wordt extra groen aangeplant, waardoor 

het zicht op de ingang van het bedrijf wordt beperkt. Eén zijde van de overkapping wordt 
dichtgemaakt, waardoor vanuit de plek geen zicht is op de portiersloge. 
 

Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid) 
• Zorgen over mogelijke insluipers. 

Antwoorden op andere aspecten 
• Gezien de locatie verwachten we dat jongeren hier willen chillen of verzamelen richting het 

centrum. 
• In het algemeen: De gemeente Utrecht maakt met de betrokken afdelingen en veiligheidspartners 

afspraken over het beheren en onderhouden van de jongerenvoorzieningen. Zo ook voor die aan 
de Dominee Abernathylaan. Hiermee willen we ongewenst gebruik van de locatie en ongewenst 
gedrag voorkomen. Ook kunnen we, als dat nodig is, klachten zo snel mogelijk oppakken en 
oplossen met betrokken partijen. Meer informatie hierover kunt u vinden in het voorbeeld van de 
beheerafspraken op deze webpagina. 
 

Overige reacties 
Geen 

Antwoorden op overige reacties 
Geen  

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-leidsche-rijn/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/voorbeeld-beheerafspraken-speel-beweeg-en-ontmoetingsplekken/
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