
 

 
 

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

Locatie: Veldhuizerpark 
Totaal aantal reacties: Per mail en reactieformulieren: 5. Op de avond gesproken: ongeveer 10 
personen/gezinnen. 
 

Kritiek op locatiekeuze 
• De plek geeft bij enkele geïnteresseerde personen een onveilig gevoel en zullen terughoudender 

zijn om het park te bezoeken. 
• De locatie is niet bereikbaar met scooters of brommers vanwege het verbod hiervan in het park. De 

lange oranje brug is een voetgangersbrug en het pad voor de brug ligt in een speeltuin. 
• Erg donker in de avond. 
• Geïnteresseerde personen zien liever een centrale plek bij voorzieningen zoals een winkelcentrum. 

Bij deze plekken is al veel toezicht. 
• De mensen die in de buurt wonen, vinden de jongerenplek “zichtvervuiling” en zijn bang voor 

geluidsoverlast, immers geluid draagt ver over water.  
• De locatie ligt in een natuurgebied. 
• Enkele geïnteresseerde personen stellen voor om de plek te verplaatsen naar het einde van de 

geluidswal, op het veldje tussen het watergemaal en de Shell. Deze locatie heeft veel voordelen, 
namelijk: goed bereikbaar, ver van huizen, beter verlicht en zichtbaar. Een plek bovenop de 
geluidswal zou ook een optie kunnen zijn. Op deze locatie komen de jongeren nu ook al samen. 

• Er is al een ontmoetingsplek voor jongeren, namelijk de steiger aan het zevenblad. Deze plek 
wordt volop gebruikt door jongeren in de zomer. 

 

Antwoorden op locatiekeuze 
• Bij de keuze voor een locatie spelen meerdere aspecten een rol. Zo is het belangrijk dat het een 

aantrekkelijke plek is voor jongeren en tegelijkertijd dat het een plek is die zo weinig mogelijk 
overlast voor bewoners zal opleveren. Het is onvermijdelijk dat niet alle doelstellingen worden 
gehaald. 

• De keuze voor de plek is tot stand gekomen na raadpleging van jongeren en jongerenwerk. Ook 
heeft afstemming plaatsgevonden met Toezicht en Handhaving en de politie. Controleren en 
handhaven kan op deze plek plaatsvinden zoals op alle andere plekken. 

• Een plek in de nabijheid van een winkelcentrum is inderdaad aantrekkelijk voor jongeren. In 
Veldhuizen is er tegenover het winkelcentrum, naast de busbaan, al een jongerenplek. 

• Dat jongeren geluid maken is onvermijdelijk. 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 gebeurd. 

• Het Veldhuizerpark is niet een natuurgebied met een beschermde status. En het is een gebied 
waar veel mensen wandelen, hun hond(en) uitlaten, fietsen, hardlopen en waar wordt gevist. De 



 
 2 

aanwezigheid van jongeren op een daarvoor ingerichte plek is in die zin onderdeel van een 
normaal gebruik van dit gebied. 

• Verplaatsing naar een plek dichter bij de Veldhuizerweg is geen aantrekkelijke optie. Deze plek 
brengt vanwege de nabijheid van de (afrit van de) A12 andere risico’s met zich mee, zoals de 
aanwezigheid van auto’s in de strook naast de Veldhuizerweg. Dat levert extra risico’s op voor de 
verkeerveiligheid op deze weg. Verplaatsing naar een plek boven op de geluidwal is ook niet een 
optie. Ook dit is een plek die andere risico’s met zich brengt. Het is bovendien een locatie die niet 
wenselijk is vanwege een gebrek aan sociale controle.  

• Het klopt dat er al voorzieningen voor jongeren aan de noordzijde van het water aanwezig zijn. Met 
de inrichting van de plek zoals voorgesteld wordt er iets extra toegevoegd waarin nu nog niet wordt 
voorzien. 

 

Kritiek op invulling/ontwerp  
• Belangstellenden gaven aan een bankje in de overkapping te missen. En mogelijk kan er een 

trappetje worden gerealiseerd om van de vlonder in het water af te dalen.Het ontbreken van een 
sport en spel element zoals een bootcamp parcours. 

• In de huidige opzet wordt er een hufterproof blauw stalen constructie geplaatst. Omwonenden 
denken dat dit gedaan is vanuit economisch oogpunt. Geïnteresseerde personen vinden dat het 
gebied in zijn huidige vorm gerespecteerd wordt met een meer ecologische constructie zoals een 
houten chalet. Dan wordt het een plek waarbij ouderen zich ook prettig voelen. 

 

Antwoorden op en aanpassingen van invulling/ontwerp 
• Er zal geen watertrappetje worden geplaatst omdat het water geen officieel zwemwater is. 
• Aan de overkant van het water is al voldoende aanbod van sport en spel. De geplande voorziening 

vormt een aanvulling op het huidige aanbod. De plek heeft als functie “verwijsplek” in het aanbod 
van jongerenplekken. Op deze plek is daarom geen sportvoorziening nodig.  

• De uitvoering van een verwijsplek voor jongeren moet het gebruik aan kunnen d.w.z. tegen een 
stootje kunnen. Om de plek in een natuurlijke omgeving in te passen is er voor gekozen om de plek 
tussen de bestaande bomenrij te plaatsen, en te kiezen voor een (hard)houten vlonder met een 
stalen overkapping en betonnen zitelementen. De vlonder sluit aan bij het park, terwijl de 
overkapping en de zitelementen tegen een stootje kunnen. Houten zitelementen zijn hierin geen 
optie gezien het te verwachten gebruik. 

 

Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid) 
• De locatie is moeilijk te bereiken voor handhavers door de afgelegen donkere plek. Daarnaast zijn 

er zorgen over afval dat niet wordt opgeruimd. 
 

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. 

 
 

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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Positieve aanbevelingen 
• Een prima initiatief om meer aandacht te leggen op voorzieningen voor jongeren. 
• Positief dat de jongerenplek vlakbij de lange oranje brug wordt gerealiseerd. De plek is beschut en 

niet ver van de bewoonde wereld. 
 

Overige reacties 
• Het is niet duidelijk of er onderzoek gedaan is naar de vraag naar de jongerenplekken. 
• Kinderen spelen buiten en voelen zich vrij om te gaan en staan in de buurt. Sinds een ruzie met 

een groep jongeren is dit veranderd. Er is angst dat door een jongerenplek meer ruzie zal ontstaan 
en dat kinderen uit de buurt bang zijn. 

• Het gebied is een hondenlosloopgebied. Er is bezorgdheid dat honden afval, rotzooi opeten of in 
glas gaan staan. 

• De waarde van woningen in de omgeving zullen dalen. 
 

Antwoorden op overige reacties 
• Dat er vraag is naar dergelijke jongerenvoorzieningen mag blijken uit het rapport “Sport en 

ontmoeten jongeren 12-18 jaar” van OBB, opgesteld in opdracht van de gemeente Utrecht. Dit 
rapport is in te zien op de site van de gemeente Utrecht. 

• Jongeren verblijven net als kinderen van lagere leeftijd in de openbare ruimte. Dat kan soms leiden 
tot botsingen. Dit is op geen enkele plek uit te sluiten. Het hoort bij het leven van alledag waar ook 
kinderen mee te maken kunnen krijgen. 

• Dat honden in het gebied niet aangelijnd hoeven te zijn betekent niet er geen jongerenvoorziening 
kan komen. Hondenbezitters zullen er (zoals altijd overigens) alert op moeten zijn dat hun hond 
bijvoorbeeld geen zwerfafval opeet. 

• De kleinste afstand tussen de jongerenplek en een woning aan de Zevenblad bedraagt minimaal 
115 meter. Indien men van mening is dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op het vrije uitzicht dan 
wordt verwezen naar de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen in het kader van de procedure 
omgevingsvergunning en/of schade te claimen bij de gemeente. 
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