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Het Napoleon-overleg 
Bijeenkomst 26 juni 2019 

 

Aanwezig: een tiental wijkbewoners, lid van de ondernemersvereniging, Milco Claessens en 

Marlein Smit (Politie), Florianne Sollie en Susanne van der Lugt (organisatie), Rob 

Steinebach (voorzitter, DOCK) 

 

1. Welkom 

Rob Steinebach zit deze achtste bijeenkomst, bij de Uithoek, voor. Hij heet iedereen welkom en licht 

de agenda toe. Er wordt een korte voorstelronde gedaan. 

  

2. De locatie van vanavond: de Uithoek 

Het is de tweede keer dat we bij De Uithoek zijn. De organisatie streeft ernaar om iedere bijeenkomst 

in een andere locatie in de buurt te organiseren. Vanavond wilde de organisatie in het Lumax of 

Theater Aluin bijeen komen, maar dat lukte niet. Lumax is alleen beschikbaar voor mensen die daar 

huren, en Aluin was bezet voor een festival, maar blijft dus staan als mogelijkheid voor een volgende 

bijeenkomst. Mochten er mensen zijn die nog een andere leuke locatie weten, dan worden ze 

verzocht dit te laten weten. 

De Uithoek is eind jaren 70 gebouwd en is bedoeld voor allerlei activiteiten en happenings die de 

buurt betreffen. Bewonersactiviteiten zijn gratis (met uitzondering van de koffie en thee); voor huur met 

commerciële doeleinden moet betaald worden. De Uithoek wordt nu door DOCK beheerd. 

Ook als er straks 1200 woningen bijkomen, is De Uithoek bedoeld voor de hele buurt. Aanwezige 

bewoners zien locaties als De Uithoek als een ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt en hopen 

dat deze plekken ook een rol kunnen spelen bij het terugdringen van overlast. Bewoners uit de 

Bloemenbuurt geven aan dat zij veel overlast ervaren. Rob geeft aan dat het interessant zou zijn om 

een extra buurtvoorziening in de Bloemenbuurt zelf te realiseren. 

 

3. Verslag van 20 maart 2019 

In het verslag zijn ook de vragen meegenomen die er waren m.b.t. de ontwikkeling van het 

Wisselspoor. Omdat er vanavond niemand van Wisselspoor aanwezig kon zijn om de vragen te 

beantwoorden, zijn deze vragen ook per mail beantwoord. 

De verspreiding van de uitnodigingen voor de bijeenkomsten is lastig omdat de gemeente dat niet 

meer betaalt. Het gebeurt nu per mail, en voor de bijeenkomst in oktober zal als het mogelijk is ook 

geflyerd worden. 

Rob geeft aan dat het verkeersonderzoek naar autobewegingen over de ASW en de te verwachten 

capaciteit van de Westelijke Stadsboulevard begonnen is en dat de uitkomsten ervan zijn uitgesteld 

naar het najaar. Bob van Dijck zal er later wat meer over vertellen. 

In het verslag werd een tweedeling tussen ondernemers genoemd, n.a.v. het onderzoek dat Koen 

Klouwen heeft gedaan naar de winkelbeleving op de ASW. Een aanwezig lid van de 

ondernemersvereniging geeft aan dat de ondernemersvereniging zich hier niet in herkent. Susanne 

licht toe dat het hier ging om een generatieverschil tussen de oude en de nieuwe garde. Ze raadt aan 

om het volledige onderzoek terug te lezen voor de juiste context. 

 

4. Stand van zaken veiligheid in de buurt 

De wijkagenten geven aan dat er drempels zijn gelegd op de ASW. Geconstateerd is dat een veel 

voorkomend verkeersprobleem bestaat uit het tegen de rijrichting in fietsen. Daar kan men voor 

bekeurd worden, dus het wordt afgeraden. Wanneer het nodig is om bijvoorbeeld over te kunnen 

steken (bij de Schutstraat), dan raden de wijkagenten aan om dat stukje even te lopen met de fiets 

aan de hand. Verder is het per 1 juli verboden om op de fiets te bellen. (Voor meer informatie over de 

nieuwe wet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-bellen-en-naar-

muziek-luisteren-op-de-fiets) 

Tot nu toe zijn er minder woninginbraken dan vorig jaar tot dit tijdstip. Het binnenterrein aan de 

Papaverstraat is momenteel inbraakgevoelig. Bewoners daar delen een app groep en ze melden dat 

ze veel louche types zien. Het aantal fietsendiefstallen is vrij constant; deze doen zich vooral bij de 

supermarkten voor. 

Door de reorganisatie bij de politie zijn de wijkagenten veel minder in de wijk. Dat ervaren ze als een 

manco omdat ze zo de vroegsignalering missen. Ze vragen de aanwezige bewoners naar signalen. 

Vanuit de Bloemenbuurt wordt gevraagd of woningsplitsingen en onderverhuringen ook gemeld 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-bellen-en-naar-muziek-luisteren-op-de-fiets
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moeten worden. Dat wordt beaamd; i.v.m. de veiligheid is het goed om dat te melden. Het kan ook 

anoniem bij https://meld.nl/ . Het is begrijpelijk dat bewoners geen klikspaan willen zijn, maar als ze 

overlast ervaren van onderverhuur dan is het goed ze te melden.  

Een ander signaal betreft straatraces. Die zijn vaak ’s avonds en ’s nachts hoort men vaak motoren 

met knetterende uitlaten. Als er geen demper in de uitlaat zit, bedraagt de boete 400 euro. Als men in 

staat is een kenteken te noteren, dan kan de politie het betreffende adres traceren en nakijken of de 

uitlaat in orde is. Hetzelfde geldt voor mensen die afval uit de auto of van de motor op straat gooien. 

Via hun kenteken kunnen zij achterhaald worden. Voor dit soort zaken kunnen bewoners appen naar 

de rechtstreekse nummers van de wijkagenten (06-53343194 en 06-51846885). Wanneer het gaat om 

zaken (dealen, straatrace, motor met knetterende uitlaat) die op dat moment gaande zijn, kan men het 

beste bellen naar 0900-8844. Als men een foto kan maken, kan dat helpen. 

Als laatste melden de wijkagenten dat voor het probleem van de ondermijning (criminele onderwereld 

die bijvoorbeeld via witwaspraktijken de bovenwereld ondermijnt) een operationeel expert wijkagent is 

aangetrokken voor de ASW en Overvecht.  

 

5. Stichting Senior-en-student 

Florianne Sollie, buurtbewoonster en mede-organisator van het Napoleonoverleg, vertelt over het 

project senior-en-student. Hierbij bezoeken studenten senioren in de buurt en maken uitstapjes met 

hen. Florianne heeft sinds twee jaar een oma via deze stichting. De stichting koppelt ouderen uit de 

buurt die eenzaam zijn en het niet zo breed hebben aan een student. Ze kunnen dan samen 

boodschappen doen, of een ijsje gaan eten, een wandelingetje maken of wat werken in de tuin als die 

er is. Florianne vindt het een heel mooi en belangrijk project omdat het op de buurt is gericht en omdat 

er in deze buurt én veel ouderen én veel studenten wonen. Zij zelf was al afgestudeerd voor ze mee 

ging doen, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat jongeren en ouderen worden samengebracht. 

Het is een landelijke stichting, maar ze koppelen per buurt. Het werkt via een soort datingsite waarop 

profielen van ouderen staan. Je kiest een senior en gaat daar dan een keer per week iets gezelligs 

mee doen. Florianne hoopt dat via mond-op-mond-reclame dit project en deze stichting meer 

bekendheid zullen krijgen. (https://stichtingseniorenstudent.nl/) 

 

6. Suggesties/tips voor Napoleonoverleg 

Susanne verzoekt iedereen om eventuele tips en suggesties voor het Napoleonoverleg aan haar door 

te geven. Dat kunnen tips voor vergaderlocaties zijn, of suggesties over bespreekpunten, of ideeën 

over hoe we er voor kunnen zorgen dat iedereen, ook nieuwe bewoners, weet van het 

Napoleonoverleg. 

 

7. Stand van zaken plannen rond de Amsterdamsestraatweg 

Bob van Dijck van de gemeente Utrecht geeft een toelichting over de herinrichting van de ASW. Hij 

kan niet veel nieuws geven maar wel een wrap-up van de zaken. Bob is programmamanager van de 

Amsterdamsestraatweg en houdt zich als zodanig bezig met de uitvoering van de herinrichting van de 

Amsterdamsestraatweg. (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-

er-in-de-wijk/amsterdamsestraatweg/uitvoeringsprogramma-2018-2020/) 

De actielijnen hierin zijn de openbare ruimte (herinrichting maar ook het schoonhouden), de veiligheid 

van, toezicht op en handhaving van de openbare ruimte (er zijn sluitingstijden ingevoerd voor een 

specifiek deel van de ASW en er is cameratoezicht) en het vastgoed (men is met eigenaren in gesprek 

om winkels in de panden te krijgen).  

 

De stand van zaken toegelicht 

In het vorige college is in 2017 een plan gemaakt voor de herinrichting van de ASW. Dat heeft geleid 

tot een integraal programma van eisen. Het plan is gemaakt maar er was niet de 8 miljoen 

beschikbaar die ervoor nodig was. Door het nieuwe college is er weer naar gekeken en dat heeft wel 8 

miljoen vrij gemaakt, maar geoordeeld dat het plan dat er ligt onvoldoende is. De ruimte voor een 

goed verblijfsklimaat, voor het langzame verkeer, en met name de voetganger voldoen niet. Men is 

van mening dat dat alleen verbeterd kan worden met een lagere verkeersintensiteit. Daarom is 

besloten een verkeersonderzoek te gaan doen. Het betreft een breed onderzoek dat nu begonnen is. 

Waarschijnlijk komen de resultaten na de zomer.   

Dat verkeersonderzoek is nodig om te bepalen of er een nieuw plan gemaakt moet worden. In het 

onderzoek wordt de hele verkeersstructuur meegenomen, omdat ingrepen op de ene plek altijd 

consequenties hebben voor andere plekken (zie ook de westelijke stadsboulevard discussie). Na de 

https://meld.nl/
https://stichtingseniorenstudent.nl/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/amsterdamsestraatweg/uitvoeringsprogramma-2018-2020/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/amsterdamsestraatweg/uitvoeringsprogramma-2018-2020/
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uitkomst van het verkeersonderzoek zijn er twee opties: er kan niets veranderen aan de verkeers-

intensiteit en dan wordt het oude plan uitgevoerd; of een lagere verkeersintensiteit is mogelijk en dan 

wordt er een nieuw plan gemaakt. 

Uiteraard kan er pas een optie gekozen worden als de verkeersstudieresultaten er zijn. De gekozen 

optie moet dan als plan worden uitgewerkt en uitbesteed. Dat betekent dat het tot 2022 zal duren voor 

er sprake is van uitvoering. Het nieuwe of het bestaande plan wordt samen met alle betrokkenen, 

bewoners en ondernemers, gemaakt. Die 8 miljoen voor de herinrichting staat vast. Het zou eventueel 

nog meer kunnen worden, maar niet minder. 

 

Vragen 

Kunstproject viaduct 

Daar was ooit een mooi plan voor, maar een aantal randvoorwaarden waren er niet goed in bekeken. 

Het viaduct gaat onder het spoor door en de randvoorwaarden van Prorail zijn niet meegenomen. Ook 

het onderhoud was niet uitvoerbaar. De gemeente heeft zijn best gedaan om het budget vast te 

houden. Dat is nu opgenomen in het gehele plan van de herinrichting zodat bij het viaduct binnen dit 

project iets moois bedacht kan worden met kunst.  

Wat er tot nu toe gebeurd is, is samengevat in een brief aan de raad: 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/4487db0e-d338-4670-a25c-28aa4a93288d  

Racen op de ASW 

Vanuit de bewoners wordt opgemerkt dat men op de ASW heel hard kan racen. Je komt het viaduct 

onderdoor, en daarna kan je racen. De vraag is of er nog meer drempels komen. Bob antwoordt dat 

dat niet het geval is. De maatregelen die er nu genomen zijn, kun je al zien. Er komen geen nieuwe 

drempels bij. De herinrichting zal hopelijk meer aansturen op langzaam rijden. Flitspalen om de 

snelheid er uit te halen zijn niet mogelijk omdat het tweerichting verkeer is en de weg niet breed 

genoeg is. Dan maakt de flitser geen onderscheid tussen de twee banen. 

(Wat er tot nu toe gebeurd is, is samengevat in een brief aan de raad:  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/4487db0e-d338-4670-a25c-28aa4a93288d) 

Braderie Straatweg 

Een bewoner vraagt zich af hoe positief men is over de braderie op de straatweg. Bewoners onderling 

verschillen van mening. Susanne vraagt zich af of de braderie een initiatief is van de 

ondernemersvereniging. Er zijn wel ondernemers die hebben meegedaan maar de vereniging an sich 

niet. De braderie is nu op een vrije dag. Men is vrij om er te gaan staan, of niet. Een evenementen-

bureau kan een vergunning aanvragen bij de gemeente Utrecht. Er zijn voorwaarden m.b.t. een 

afvalplan waaraan je moet voldoen. Dan krijg je een vergunning en mag je de straat hebben; die huur 

je dan van de gemeente Utrecht. 

Een bewoner stelt voor om een bezwaarschrift in te dienen. Maar er zijn ook bewoners die positief 

over de braderie zijn. De wijkagenten willen wel betrokken worden bij de overleggen die met de 

braderie te maken hebben. Ze denken dat de braderie bedoeld is om de winkeliers aan de ASW te 

helpen, maar in de praktijk blijkt dat er allerlei ondernemers van buitenaf staan. Wellicht kan de 

gemeente onderzoeken of er nog wel behoefte aan een braderie is. Bob geeft aan dat draagvlak 

meten ingewikkeld is. Als voorbeeld noemt hij het idee van de marathon. Het is moeilijk te bepalen wie 

precies de betrokkenen zijn. Daarom is iedereen vrij om zienswijzen in te dienen op plannen. 

Organisatie van evenementen in de buurt 

Bob merkt op dat er een wijkbericht is rondgestuurd over een bijeenkomst op 3 juli in Buurtcentrum De 

Speler. De gemeente is bezig met een evenementenbeleid: hoe daarmee om te gaan in parken. Per 

evenementenlocatie wordt gekeken wat we daarmee moeten doen. Er worden profielen voor gemaakt, 

in samenwerking met de betrokkenen. Omwonenden mogen meepraten. 

Fietspaden 

De wijkagenten geven aan dat de bebording op de fietspaden onduidelijk is en dat er veel tegen de 

rijrichting in wordt gefietst. Bob geeft aan dat er in het bestaande plan en ook in een eventueel nieuw 

plan naar gekeken wordt. Het is een belangrijk aandachtspunt. Mensen van de gemeente hebben een 

rondje langs ondernemers gemaakt en daar kwam de fietsproblematiek naar boven.  

Winkels 

Een bewoner merkt op dat op het eerste stuk bij Pijlsweerd nu wel heel veel dezelfde soort winkels 

zijn (voor het spoor). De winkels die we eerst achter het spoor hadden (telecom, Massagesalons, 

kappers, fietsenwinkels) zitten nu vanaf de AH tot het spoor. Het lijkt toch niet nodig om vier 

beautysalons naast elkaar te hebben. Bob geeft aan dat de straat zich positief ontwikkelt; er komen 

ook goede ondernemers bij. Tussen Paardenveld en het spoor zijn er leuke ondernemers bijgekomen 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/4487db0e-d338-4670-a25c-28aa4a93288d
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die niet crimineel zijn. Er zijn helaas ook nog foute ondernemers en dat is uiteraard niet de bedoeling. 

Het is een complex probleem en best lastig om daar tegen op te treden.  

WON-panden 

Een bewoner heeft een vraag over panden in de buurt (waar eerst het postkantoor zat) die al lang 

leeg staan en die naar appartementen zouden worden omgezet. Ze staan al meer dan twee jaar leeg. 

Bob geeft aan dat dat de WON-panden zijn; in oktober worden die afgehandeld en bewoond.  

Verdiepingen bij bouwen 

Een andere bewoner merkt op dat overal verdiepingen worden opgebouwd. Heeft de gemeente daar 

een visie op? Bob legt uit dat de ‘visie’ het bestemmingsplan is. Als de bestemming van een locatie 

het toelaat dan vergunt de gemeente dat. De bedoeling is dat je dat de komende jaren van elke straat 

online terug kunt gaan vinden. Dat is nu nog niet mogelijk maar je kan het wel navragen bij de 

gemeente via het algemeen nummer. 

Watertoren 

Een bewoner vraagt zich af hoe het met de watertoren staat. Aangegeven wordt dat een ondernemer, 

Fischer, daarin appartementen gaat maken en er zelf ook in gaat wonen. Aan de onderkant komt een 

horecabestemming en daarboven en daarachter appartementen. Er is een website van. 

 

8. Presentatie Verkeersplan voor Utrecht 

Aanwezig is Bouwe van de Ende, lid van denktank Het Wiel en bewoner van Pijlsweerd. Denktank Het 

Wiel heeft een verkeersplan voor de stad Utrecht opgesteld: ‘Denken over eigen grenzen heen’. Dit is 

een initiatief van bewoners zelf, om breder te kijken naar de stad. Er is meer nodig dan alleen wat de 

gemeente bedenkt. Bouwe geeft een toelichting op het plan. 

Aanschuiven bij de gemeente 

De denktank is van mening dat de gemeente meer sturing zou moeten geven. Nu wordt geteld 

hoeveel voertuigen er rijden over de ASW en daar wordt een profiel voor gemaakt, dan komt de 

conclusie dat de gevels te dicht op elkaar staan. De situatie moet dan worden aangepast aan wat uit 

de telling is gekomen. Maar volgens de denktank kan het ook andersom; kijken wat er nodig is, wat er 

nu rijdt en hoe men het zou willen hebben, en daar op gaan voorzien. 

De denktank wil nadenken over een goede mobiliteit van de hele stad. Niet één wijkje en we lossen 

het probleem in onze straat op. Als we iets willen op de Marnixstraat, dan moet je ook kijken wat voor 

consequenties het heeft voor de buren. Alle verkeersingrepen hebben consequenties voor de hele 

buurt. De denktank ziet de auto als de grootste indringer. Ze willen fietsers en wandelaars meer ruimte 

geven door het autoverkeer meer te begeleiden en terug te dringen. 

Om dat aan te pakken zijn ze gaan kijken naar de structuren in de stad. Er is de ring en er is de 

binnenring. Het centrumgebied is aan het groeien. Pijlsweerd, Jaarbeursplein, andere kant CS, 

Nachtegaalstraat - het centrumgebied wordt steeds groter. We moeten in een grotere straal anders 

gaan bewegen en nadenken. We konden altijd kriskras door de stad rijden, van de binnenring naar de 

andere kant. Dat wordt steeds complexer. De denktank wil uitgaan van het via de ring rijden. Als je 

ergens in de stad moet zijn, rijd je via de ring. Ben je in het centrumgebied dan rijd je naar buiten om 

daar te gaan waar je weer naar binnen moet. Het centrumgebied is voor voetgangers. Neem iets meer 

tijd en wandel. Geniet van het heen en terug lopen. Als je toch graag door het centrum wil, vervang je 

auto voor een ov kaart of een goede fiets.  

Een vraag aan de gemeente is waarom de noordkant zo slecht ontsloten is. In het zuiden zijn veel 

meer afslagen. De denktank wil dat er een soort noord-zuidlijn gecreëerd wordt. De gemeente moet 

ingrijpende dingen in de stad gaan doen zodat men de verdichting aan kan. De gedachte is om via 

een aantal verkeersknippen terug te voeren naar een ander gedeelte van de stad voor P&R. OV en 

fiets worden doorgelaten, alleen auto’s niet. Zo’n structuur geeft veel ruimte voor leefbaarheid. In 

Almere hebben ze het ook zo gedaan, en in Houten ook. Houten heeft een ring, en men kan maar aan 

één kant de woonwijk in. Dat is ook wel een risico, want als die toegang dicht zit komt men er niet 

meer in. Maar ook Groningen, Gent en Basel hebben zo’n structuur volgens het bloemkool-model, met 

twee of drie ingangen. Men kan er wel in, maar daar moet men geduld en tijd voor hebben  

Verkeersonderzoek 

De denktank heeft een verkeersonderzoek gedaan en voor dat model een knip bij station Zuilen, bij de 

Daalsetunnel, de Catharijnetunnel en het Ledig Erf belegd. De gemeente heeft wat geld vrijgemaakt 

om het initiatief te laten berekenen door een verkeersbureau in Utrecht. Uit dat onderzoek wordt dan 

duidelijk wat er voor verkeersbewegingen op gaan treden, waar er aanpassingen of maatregelen 

nodig zijn. De gemeente moet in gaan zien dat de stad verandert en de mobiliteitsbewegingen 

veranderen. Daar moet naar gehandeld worden. De denktank is van mening dat men daar een fijnere 



5 

 

leefomgeving voor terug krijgt. Als de leefomgeving prettiger en groener wordt, verwacht men dat er 

ook een ontwikkeling op gang komt waarbij mensen dichter bij hun werk gaan wonen. De gemeente 

Utrecht wil voor de 150.000 mensen die men verwacht dat er in Utrecht bij zullen komen ook 100.000 

banen creëren; dat betekent dat ze op korte afstand van hun werk zullen wonen. Met deze 

ontwikkeling voor ogen moet er naast Utrecht Centraal Station nog een tweede groot station tot stand 

komen. Dat zou Leidsche Rijn kunnen zijn. De denktank is van mening dat dan ook beslist moet 

worden om de omgeving van het CS autovrij te maken. Mensen kunnen hun auto aan de buitenring 

van de stad neerzetten en van daaruit met de trein, of de fiets, verder naar hun werk of andere 

bestemming. Als er meerdere ringen om de stad heen liggen, wordt dit makkelijker. 

Hoe verder? 

Bouwe licht toe dat de denktank gewoon verder gaat. Het zou mooi zijn als nu per wijk nagedacht gaat 

worden over mogelijke knips en goede doorrijroutes, als bewoners en gemeente zich daar gezamenlijk 

over buigen. Vanuit de bewoners wordt gevraagd of iemand vanuit de denktank met bewoners van de 

ASW wil kijken naar de situatie zoals die is en wat opties zijn. Bouwe geeft aan dat men zeker contact 

met de denktank op kan nemen. Hij adviseert om als uitgangspunt te nemen een voor de hand 

liggende voordeur tot de wijk en dat als een plein in te richten. Dat maakt dat mensen in het verkeer 

zich al anders gaan gedragen. Vanuit dat plein wordt dan gekeken wat een logische vervolgroute is. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

Rob zegt alle aanwezigen dank voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst om 22.15 uur. 

Iedereen is welkom om nog even wat te drinken. 

 

De volgende bijeenkomst van  het Napoleonoverleg is op woensdag 30 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 


