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Inspraakreactie RIA over nieuwe locatie raamprostitutie 
 

Op 14 december heeft de wijkraad Overvecht, op basis van de toen summiere gegevens uit 
de media, een advies uitgebracht over de prostitutiezone Zandpad. Toen ging het nog over 
een tijdelijke voorziening voor 162 prostitutiecontainers aan de zijde (en deels op het 
terrein) van de rioolwaterzuivering. En inmiddels hebben we in een gesprek met de 
burgemeester begrepen dat hij uitvoering geeft aan de opdracht van de raad (Te weten: 
162 plekken op één locatie te bij de Einsteindreef), waarbij hij zou kijken of details van ons 
advies meegenomen zouden kunnen worden. 
 
En dat brengt ons hier bij de RIA, want inmiddels is de situatie geheel anders dan ten tijde 
van ons advies : 
- Want er is nu geen sprake meer van een tijdelijke raamprostitutiezone maar van een 

definitieve zone, nog dichter langs de weg en nog beter zichtbaar als je de wijk in komt; 
- En er is nu ook bedacht om tijdelijk ruimte te bieden aan 32 werkruimten aan de zijde 

van het ziekenhuis. Let wel, dit zal ten opzichte van de definitieve locatie volgens de 
commissiebrief: “minstens een half jaar eerder raamprostitutie mogelijk te maken”; 

- En de rioolwaterzuivering is zeker niet voornemens permanent een deel van hun 
terrein af te staan; 

- En het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht staat definitief geen terugkomst van de 
boten toe. 

 
Een nieuw startpunt: 
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beziet de huidig ontstane situatie als een nieuw 
startpunt. En zo is het ook: er is nu geen raamprostitutie meer aan het zandpad. Bewoners 
kunnen daar eindelijk als gewone bewoners leven zonder overlast.  
Ook de wijkraad beziet de huidige situatie als een nieuw startpunt. In ons advies zeiden we 
het al: er zijn veel kansen om dit gebied (het zandpad, het oude ziekenhuisterrein en een 
deel van het waterzuiveringsterrein) op te waarderen. In ons eerder advies hebben wij nog 
geopperd om de lasten te delen door met minder werkruimten toch proberen een 
inpassing te vinden op deze plek. Maar bekijk het eens vanuit dit nieuw startpunt: niemand 
zou toch ooit bedenken om daar op die plek, in deze kwetsbare wijk, zo’n prostitutiezone 
aan te leggen! En prostitutiezone, letterlijk op een steenworp afstand van het centrum-
kwadrant wat het bruisend hart van Overvecht moet worden! 
 
Waarom was dit de voorkeursvariant geworden?   
Het locatie-onderzoek zegt dat als je alle 162 plekken op één locatie wilt hebben, dat het 
dan alleen bij de Einsteindreef zou kunnen. We zien er genoeg alternatieven, maar gaan 
deze niet aandragen, dat zien wij niet als onze taak.  
Het vreemde is dat 162 plekken alleen maar zou kunnen (en niet volgens ons, maar volgens 
het locatieonderzoek) als  een deel van het terrein van de rioolwaterzuivering is 
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aangekocht, “zodat er voldoende groen blijft bestaan om de zone af te schermen van de 
omgeving, en het groene beeld van deze 'entree van Overvecht' te behouden”.  
Niets van deze inpassingsproblemen zien we uitgewerkt in de nieuwe plannen. En terwijl 
volgens de commissiebrief alles moet “zonder daarbij zorgvuldigheid uit het oog te 
verliezen” lezen we over de nieuwe ruimtelijke inpassing (de wandelvariant) dat er nog 
over héél véél nog nagedacht moet worden. Over een optimale parkeeroplossing, over de 
ontsluiting en maar vooral over een ruimere opzet; “zodat toezicht en handhaving nog 
beter georganiseerd kan worden”. 
 
Het gaat nu snel, te snel en vooral onzorgvuldig. Wij vragen u serieus na te denken over de 
prostitutieproblematiek in Utrecht. Doe gedegen onderzoek. Neem inderdaad die 
zorgvuldigheid in acht, voorkom geldverslindende tijdelijke oplossingen en gun Overvecht 
de kans op een nieuwe impuls in plaats van een nieuw probleem. Zie de huidige situatie als 
een nieuw startpunt! 
 
Resumerend: 

 De wijkraad Overvecht ziet geen enkel positief effect in het creëren van een tijdelijke 
prostitutiezone op korte termijn en is tegen het realiseren van een permanente 
prostitutiezone langs de Einsteindreef. 

 De wijkraad Overvecht is falikant tegen het vernietigen van de groenstrook langs het 
waterzuiveringsterrein. 

 De wijkraad Overvecht wil de raad er met klem op wijzen dat dit plan de grote 
ontwikkelingskansen van de driehoek : centrum Overvecht, waterzuiveringsterrein, 
voormalig ziekenhuislocatie permanent onmogelijk maken.  

 De wijkraad Overvecht ziet ernstige tekortkomingen in het plan wat betreft schaal, 
uitstraling, parkeeroverlast, veiligheid en inpassing  

 Desnoods zullen we onze punten later alsnog voor het voetlicht brengen, mocht ons 
standpunt nu de raad niet overtuigen van het afschieten van het plan van het College 
van Burgemeester en Wethouders. 

 
En tot slot wil ik nog één opmerking plaatsen. Het locatieonderzoek ziet ook de 
Einsteindreef als voorkeurslocatie, omdat : "de omgeving bekend met het verschijnsel”.  
Was u bij de afgelopen wijkraadsvergadering, dan weet u wat dit betekent: je bent dan als 
bewoner bekend met het verschijnsel overlast, inbraak en zeer frequente gesprekken met 
de wijkagent. Ikzelf  woon bij de Kaap Hoorndreef, dus er niet eens bovenop, maar ik merk 
goed dat door het verdwijnen van de boten nu ook ons parkeerterrein niet meer als 
alternatief afwerkplek wordt gebruikt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Toine van Roessel 
Vice voorzitter wijkraad Overvecht 


