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

Locatie: Wilhelminalaan 
Totaal aantal reacties: Per mail en reactieformulieren: 3. Op de avond gesproken: ongeveer 5 
personen/gezinnen. 
 

Kritiek op invulling/ontwerp  
• Te weinig afvalbakken nabij de jongerenplek. 
• Graag de jongerenplek aankleden met meer groen of b.v. een sedumdak. 
• Zorgen voor voldoende verlichting. 
• Iets te doen: sportveldje / basketbal / tafeltennis. 
 

Antwoorden op en aanpassingen van invulling/ontwerp 
• Meerdere afvalbakken lijkt niet nodig en zal niet leiden tot meer afval in de bakken. Mocht in de 

toekomst blijken dat 1 afvalbak niet voldoende is dan kan er een afvalbak bij geplaatst worden. 
• Waar mogelijk realiseert de gemeente Utrecht sedumdaken op de jongerenplekken waar een 

gebouwtje komt. Op dit type is geen sedumdak mogelijk. Voor vergroening biedt de parkeerplek 
geen ruimte.  

• Er is op de parkeerplek standaard verlichting aanwezig. Dit is voldoende voor de plek.  
• Er is in het ontwerp een basketbalpaal opgenomen om als jongere iets actiefs te kunnen doen. 
• De zitmogelijkheid is aan 1 zijde dichtgemaakt om zodoende een beschutte zitplek te realiseren. 
• Er wordt een extra parkeerplaats toegevoegd. 
 

Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid) 
• De regels van de jongerenvoorziening duidelijk neerzetten en handhaven. 
• Bij regels moet staan tot hoe laat de jongeren op de voorziening mogen zijn. 
• Duidelijke regel over het niveau van het geluid van bijv. radio’s of geluidboxen. 
• Wijkagent moet toezicht houden op de voorziening om overlast te voorkomen. 
• Toezichthouders moeten ook in de avonduren bereikbaar zijn voor directe bewoners. 
• Toezicht door handhaving zodat het netjes blijft en zonder geluidsoverlast. 
• ‘s Nachts afsluiten van de parkeerplaatsen. 
 

Antwoorden op andere aspecten 
• Bij de locatie wordt een bord geplaatst waarop de regels staan, ook regels ten aanzien van geluid. 

De precieze regels worden nog bepaald. 
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Overige reacties 
• Bewoners uit de buurt hebben vrij weinig parkeerplaatsen ter beschikking. Het parkeerterrein aan 

de Wilhelminalaan wordt regelmatig gebruikt door bezoek e.d. van bewoners in de buurt. 
 

Antwoorden op overige reacties 
• Op het parkeerterrein, dat openbaar toegankelijk is, zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig die 

kunnen dienen als ‘overloop’ voor momenten waarop bewoners of hun bezoek in aangrenzende 
woonbuurten de auto niet kunnen parkeren. 
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