Jongerenplekken Vleuten-De Meern
Samenvatting reactie formulieren bewonersbijeenkomst d.d. 18 februari 2020 en mailbox
‘ruimtevoorjongeren@utrecht.nl’ per locatie.

Locatie: Hampoort

Totaal aantal reacties: Per mail en reactieformulieren: 10. Op de avond gesproken: ongeveer 15
personen/gezinnen.

Kritiek op locatiekeuze
• De locatie ligt buiten de wijk. Jongeren zullen extra moeite moeten doen om de plek te bereiken.
De plek is ook ver van voorzieningen zoals een supermarkt.
• Het Hampoort gebied is na zonsondergang gesloten. De jeugd zal zich hier waarschijnlijk niet aan
houden.
• Het is een winderige plek en er is overlast van lawaai te verwachten omdat het gebied kaal en vlak
is.
• De huidige parkeerplaats aan de overzijde van de Verlengde Parkweg is beter voor een
jongerenplek.

Antwoorden op locatiekeuze
• Een plek in de nabijheid van een supermarkt of winkelcentrum is inderdaad aantrekkelijker voor
jongeren. In de nabijheid van die voorzieningen maken we ook plekken voor jongeren. Daar
ontbreekt echter al snel de ruimte om jongerenplekken te maken met sportvoorzieningen zoals een
voetbalveld. In het Hampoortgebied is ruimte voor een voetbalveld.
• De sluiting van het Hampoort gebied na zonsondergang is bedoeld voor het deel van het gebied
dat in eigendom en beheer is van Recreatie Midden Nederland. Dat is het gebied tussen de
Wetering en het fiets-/voetpad dat het Hampoort gebied doorsnijdt. De bebording is daar niet
duidelijk in. We zijn met Recreatie Midden Nederland in gesprek over de aanpassing daarvan.
• De wind heeft op de locatie inderdaad vrij spel maar dat hoeft geen belemmering te zijn. De
(relatief grote) afstand tot aan woningbouw, de ligging aan het fiets-/voetpad, de goede
bereikbaarheid vanuit zowel ‘bestaand’ Vleuten als uit Vleuterweide en zicht / sociale controle
vanaf de Verlengde Parkweg vinden wij argumenten die in de locatiekeuze zwaarder wegen.
• Genoemde argumenten en het feit dat het gebied bij de schaatsbaan aan de overzijde van de
Verlengde Parkweg geen grond is van de gemeente, maakt dat wij dat geen geschikte alternatieve
locatie vinden.

Kritiek op invulling/ontwerp
• Een groot voetbalveld is eenzijdig. Er zou een multifunctioneel veld moeten komen waar dus ook
andere sporten beoefend kunnen worden. De jeugd moet zoveel mogelijk de kans krijgen om ook
andere sporten uit te oefenen.
• Aantrekkelijker maken door extra bebossing. Extra bebossing zorgt er ook voor dat geluid zich
minder goed verspreidt.
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• Bij voorkeur een kunstgrasveld i.p.v. gewoon gras. Hierdoor blijft het veld altijd van een goede
kwaliteit en wordt het vaker gebruikt.
• Ontbreken van duidelijke belijning en hekken rond het voetbalveld.
• Ontbreken van een achtervang achter een doeltje om te voorkomen dat een bal de Verlengde
Parkweg op rolt.
• Ontbreken van extra bankjes voor o.a. toeschouwers van het voetbalveld en gezinnen.
• Ontbreken van andere fitness- en speeltoestellen zoals Bootcamp, Squat & Death lift, tafeltennis
e.d.
• Liever geen overkapping omdat dit onveilig gedrag uitlokt zoals roken, drinken en gebruik van
lachgas. Kleine kinderen zullen daardoor wegblijven en ouders zullen hun kinderen daar weg
houden.
• Zorgen voor goede toegankelijkheid voor minder validen.

Antwoorden op en aanpassingen van invulling/ontwerp
• Deze plek is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Doordat de jongeren hiermee een
duidelijke plek krijgen dan komt er ruimte in de wijk voor plekken voor andere doelgroepen.
Daarom worden er geen voorzieningen geplaatst voor andere leeftijden nabij deze
jongerenvoorziening. Voor de andere leeftijden worden in de wijken voldoende plekken ingericht.
• Er wordt in heel Vleuten en Leidsche Rijn gestreefd naar een gevarieerd en uitdagend aanbod voor
jongeren op het gebied van bewegen en ontmoeten. Daarin wordt gekeken welke mogelijkheden er
zijn op een plek. Op andere plekken is geen ruimte voor een voetbalveld van dit formaat, terwijl
daar wel vraag naar is. Op andere plekken komt bijvoorbeeld een pannaveldje of een
fitnessparcour.
• Er zijn in het ontwerp enkele bomen toegevoegd. Hierdoor ontstaan schaduwplekken, meer
beschutting tegen weer en wind en meer biodiversiteit. Meer bomen zorgen er ook voor dat geluid
wordt tegengehouden. De soort bomen worden later bepaald.
• Kunstgras kan het gebruik van de plek ten goede komen en kleine goaltjes overdwars zorgen dat
meerdere groepen tegelijk kunnen sporten. Deze aanpassingen brengen aanzienlijke
kostenverhoging met zich mee. Daarom zal het veld eerst bestaan uit gras met eenvoudige
doeltjes.

Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid)
• Vroeger veel overlast van jongeren gehad. Vrees voor herhaling: overlast als gevolg van
vandalisme, vernieling, vervuiling.
• Er is veel overlast bij de dierenweide. Jongeren vallen de dieren lastig.

Antwoorden op andere aspecten
• De gemeente Utrecht maakt met de betrokken afdelingen en veiligheidspartners afspraken over
het beheren en onderhouden van de jongerenvoorzieningen. Zo ook voor die in het
Veldhuizerpark. 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.
• Het realiseren van een jongerenvoorziening als deze geeft de jongeren geen vrijbrief voor overlast.
Indien er overlast wordt veroorzaakt zal er ook tegen opgetreden worden, net zoals dat op andere
plekken gebeurt.
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Kritiek op het proces
• De reacties zijn over het algemeen niet positief. Enkele omwonenden die geen uitnodiging hebben
ontvangen voor de informatieavond zijn hierover ontevreden.
• Enkele omwonenden wonende op de Broederschapslaan en de John F. Kennedylaan, dus heel
dicht bij de Hampoort, willen nog een keer gehoord worden.

Antwoord op proces
• Uit de recent gehouden bewoners enquête in Odenvelt kwam o.a. de suggestie om in het
Hampoortgebied een trapveldje/basketbalveldje te realiseren. Anderen gaven in dezelfde enquête
echter aan de aanwezigheid van speelgelegenheid op 3 plekken in de buurt ruim voldoende te vinden.
Dat geeft al een beetje aan dat er over het onderwerp genuanceerd wordt gedacht. Gelet op de grote
behoefte aan voorzieningen voor jongeren op korte termijn en op het feit dat het aantal beschikbare
en geschikte locaties beperkt is, is gekozen voor deze aanpak van bewonersparticipatie.
• Bewoners in de directe omgeving hebben een wijkbericht in de bus gekregen met een uitnodiging
voor de inloopavond op 18 februari. Daarnaast is er in de lokale bladen De Brug en De VAR
aandacht aan deze avond besteed en is er over gecommuniceerd in de digitale nieuwsbrief van de
wijk en op de website van de gemeente. Dat zijn de gebruikelijke kanalen voor ontwikkelingen als
deze. Bovendien realiseren we hier niet een voorziening voor de buurt Odenvelt. Het is een
voorziening die net zo ver van Odenvelt als van Vleuterweide ligt en die bedoeld is voor jeugd die
waar dan ook vandaan komt. Voor de inrichtingswensen van een dergelijke plek richten we ons
daarom op meer algemene kennis die hierover is vergaard, bijvoorbeeld via jongerenwerk,
gesprekken met jongeren, wijkagenten en informatie die we hebben opgehaald via een project op
een middelbare school. Via dit document wordt uitgebreid en zorgvuldig ingegaan op input die er
toch vanuit de buurt gekomen is. Daarnaast moet er ook nog een omgevingsvergunning voor de
jongerenplek worden aangevraagd. In het kader daarvan bestaat de mogelijkheid bezwaar aan te
tekenen. Al met al een proces waarin wij geen aanleiding zien tot uitstel om de reacties nog eens
persoonlijk naar voren te brengen.

Positieve aanbevelingen
• Erg positief dat er een mooie plek voor jongeren wordt gerealiseerd.
• Hierdoor wordt in deze hoek van Vleuterweide een eigen plek voor jongeren gerealiseerd. Een
eigen plek is belangrijk om andere jongeren te ontmoeten.

Overige reacties
• Recreatie Midden Nederland betrekken bij de plannen.
• Enkele omwonenden geven aan dat na overlast bij dierenweide enkele jaren geleden, de vorige
wijkregisseur heeft toegezegd dat er geen JOP zou komen.
• Verstrekken van beheerafspraken van deze locatie. Aandacht voor gebruik van lachgas, zwerfvuil
en drankgebruik onder de jongeren. Daarnaast is er ook overlast van jongeren achter de
dierenweide.

Antwoorden op overige reacties
• Een toezegging van een wijkregisseur kan niet van dien aard zijn dat die een ruimtelijke
ontwikkeling blijvend in de weg staat. Daarnaast is de toezegging niet bekend bij de gemeente.
• We hebben kennis genomen van de opmerking dat het Wifi punt bij de Jongeren Ontmoetingsplek
De Tol voor meer rust zorgt. De ervaring van de gemeente, gebaseerd op de gebruikscijfers van dit
punt, leiden tot de conclusie dat een dergelijke voorziening slechts een beperkte meerwaarde
heeft. Voor de gemeente was het daarom geen aanleiding dit bij de nieuw te realiseren
voorzieningen op te nemen.
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