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Nieuwe locatie raamprostitutie (Zandpad / Einsteindreef)

Geachte Raadsleden en andere aanwezigen

• Sinds de sluiting van van de prostitutieboten ervaren we wat het is om van de
overlast langs het Zandpad verlost te zijn. En kansen voor de hele zone langs 
de Vecht, die altijd geblokkeerd waren door de prostitutie, lijken nu eindelijk 
een stap dichterbij te komen: hoogwaardige inrichting als verblijfs-/recreatie 
gebied en fietsroute, verbinden met de rest van de wijk, woningbouw, etc. 
Zo'n kans heeft dit deel van de wijk nog nooit gehad, dit moeten we benutten!

• Overvecht heeft dat ook keihard nodig. De wijk kampt nog steeds met veel 
problemen en grote opgaven. Grote wijkambities lijken de laatste twee jaar te
stagneren. Dan denken wij (o.a.) aan herstructurering van woningen, de NRU 
en de ontwikkeling van het Centrumgebied. Het blijft nodig om optimaal in te 
zetten op verbetering en kansen en daar kunnen geen nieuwe problemen bij! 

• Verplaatsen van de prostitutie naar de strook langs de Einsteindreef trekt  
negatieve effecten en beeldvorming veel meer de wijk in. Dat zal ook bij het 
voorliggende ontwerp zo zijn. Het Zandpad houdt de functie van parkeren en 
is looproute voor de prostitutieklanten. Ook als de boten verdwijnen blijft die 
overlast en kan de zone niet de gewenste kwaliteit en positieve uitstraling 
krijgen. Dit is oude wijn in nieuwe zakken, hier zit de wijk niet op te wachten!

• Wij vinde het beneden ieder peil dat de gemeente in het locatieonderzoek 
stelt “de omgeving is bekend met het verschijnsel” en dat dit als argument 
gebruikt wordt om de prostitutie naar de Einsteindreef te verplaatsen. Wij 
willen de zaak omdraaien. Als de prostitutie nooit ontstaan en gegroeid was 
langs het Zandpad, zou niemand nu serieus durven voorstellen om in dit 
gebied een prostitutiezone te gaan inrichten. Wij dagen de gemeente uit: 
denk niet vanuit oplossing van gisteren maar vanuit kansen voor morgen!

• Er ontstaat nu een kans om fundamenteel na te denken over hoe en waar we 
prostitutie in Utrecht moeten organiseren. Dat hoeft niet perse in een strook 
containers en met max. 162 plekken! Er moet een ruime periode van time out
en ontwikkeling komen voor een betere en duurzame oplossing, zowel voor de
omgeving als voor de prostituees.

• Ondertussen kan er een korte termijn oplossing geboden worden, zoals nu 
voorgesteld met 32 plekken, of eventueel iets meer. Maar dat hoeft niet bij 
het Zandpad. Het locatieonderzoek geeft aan dat er ook andere plekken zijn 
die een dergelijk aantal goed kunnen herbergen. Misschien moet de korte 
termijn oplossing ook langer duren dan 1 jaar, zoals nu wordt voorgesteld.

• Zowel voor korte als lange termijn oplossingen moet optimaal ingezet worden 
op communicatie, zorgvuldig proces en draagvlak naar de omgeving en wijk.
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