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Betreft : Reactie op de aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van de bestemming 
voor het vestigen van een casino in een winkelcentrum, Gloriantdreef 56 te Utrecht 
HZ_WABO_21_40135 d.d. 5 november 2021 
 
 
Het Bewonersplatform Overvecht maakt bezwaar tegen de vestiging van een casino aan 
de Gloriantdreef 56 in het winkelcentrum Overvecht. Onze bezwaren komen overeen met 
de bezwaren die zijn ingediend door het Wijkplatform Overvecht van 24 november 2021. 
Wij voegen daar enkele punten aan toe.  
 
Onze bezwaren op deze aanvraag voor de vestiging van een casino zijn: 
 
Overvecht is een wijk waar momenteel alle zeilen bij gezet worden om de wijk vooruit te 
helpen. Daar draagt de gemeente aan bij met het project Samen voor Overvecht. Het 
Rijk en de provincie dragen daar aan bij met de Regio Deal. Er worden vele miljoenen 
euro’s voor ingezet. Die programma’s zijn ontwikkeld omdat er ernstige problemen in 
Overvecht zijn op gebied van armoede, schulden, psychische en sociale problemen, 
slechte gezondheid maar vooral criminaliteit en specifiek ondermijnende criminaliteit. 
 
De gemeente richt zich in de programma’s Samen voor Overvecht en Regio Deal op 
terugdringen van ondermijnende criminaliteit door herstellen van de norm en vergroten 
van maatschappelijke weerbaarheid. 
 
Overvecht heeft een belangrijke plaats in het gemeentelijk beleid Grenzen Stellen 

Perspectief Bieden. In dat beleid wordt de ondermijnende criminaliteit in Overvecht 
aangepakt. Een van de pijlers daarin is doorbreken van criminele geldstromen. 
 
Daar past geen casino bij. Het kan een plek worden die Overvechters (en anderen) 
aantrekt, die via criminele activiteiten geld hebben vergaard. Overvecht zit niet te 
wachten op plekken met dit soort risico’s en uitstraling. Gokken moet niet gefaciliteerd 
worden, het brengt mensen makkelijk in de problemen en kan verslavend zijn. 
 
In Overvecht is het nodig dat er uitgaansgelegenheden en activiteiten voor de jongeren 
komen. Maar een casino is geen geschikte uitgaansgelegenheid in een wijk waar al veel 
problemen zijn en een grote kans op gokverslaving bestaat. Een casino is geen activiteit 
waar jongeren beter van worden. De kans op psychische problemen en sociale problemen 
worden juist groter. De vestiging van een casino zal ook zeker niet bijdragen aan het 
terugdringen van ondermijnende criminaliteit door herstellen van de norm en vergroten 
van maatschappelijke weerbaarheid. Integendeel. 
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Momenteel wordt door de gemeente een Masterplan ontwikkeld voor het winkelcentrum, 
samen met de ondernemers en stakeholders. Daarin wordt gezocht naar een goede mix 
van wonen, winkels en recreatie of cultuur Een goede aanpak zou dan zijn om met 
gemeente, ondernemers, andere stakeholders en bewoners een wensprofiel op te stellen 
voor deze mix van functies. Waaronder gewenste recreatieve voorzieningen of bedrijven.  
Deze aanvraag doorkruist dit op voorhand met een casino dat naar onze mening niet in 
dit wensbeeld past.  
 
In het winkelcentrum zou het casino op de bovenverdieping van C&A moeten komen. Dit 
pand is een gemeentelijk monument en verdient een betere bestemming. 
 
Wij verzoeken u de aanvraag omgevingsvergunning af te wijzen en op die locatie geen 
afwijkende bestemming toe te staan. Een bevestiging van ontvangst op deze brief zien 
wij tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Ad Tourné      Annette van de Bosch 
Secretaris Bewonersplatform Overvecht  Bestuurslid Bewonersplatform Overvecht 


