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Sociale veiligheid & vormen van overlast (toelichting blz. 10)

1. Tegengaan criminaliteit: 

ÁDealen (vooral Amsterdamsestraatweg en zijstraten)

ÁOndermijning (ASW)

2. Tegengaan afval en zwerfvuil (o.a. stoepen, rond containers)

Wonen, woonomgeving & publieke voorzieningen (toelichting blz. 12)

3. Meer groen, minder stenen

4. Mix van woningen voor evenwichtige bevolkingssamenstelling 

5. Ruimte voor voetgangers, stoepen doorgankelijk

6. Meer normale winkels en horeca, ontmoetingsplekken 

bewoners/kinderen

Verkeer & verkeersveiligheid (toelichting blz. 16)

7. Veilige oversteekbaarheid grote wegen: 

ÁMaximumsnelheid van 30 km/u

ÁHandhaving op hardrijden en asociaal rijgedrag (ook brommers en fietsers!)

ÁSnorfietsers op de rijweg, maximumsnelheid voor fietsers, bredere fietspaden

8. Groene inrichting van + zorgen voor minder files op de Oudenoord 

Pijlsweerd is een gezellige, levendige buurt waarin jong en oud, arm en 

rijk met respect voor elkaar samenleven. Bewoners voelen zich 

betrokken bij de buurt en bij elkaar. Overlast veroorzaakt door bijv. 

dealers of zwerfvuil wordt gemeld en meteen door de 

verantwoordelijke instanties opgepakt.  

Er zijn allerlei voorzieningen die een leven lang wonen in Pijlsweerd 

aantrekkelijk maken. Er is veel groen in de wijk, met her en der enkele 

parkjes. Tussen het groen is sprake van een gevarieerd woningaanbod. 

Sociale huurwoningen naast koopwoningen, ruime gezinswoningen naast 

seniorenwoningen en appartementen voor jongeren. Het is er allemaal. 

Veel aandacht is er voor de voetgangers in de wijk. De stoepen zijn breed en 

normaal doorgankelijk ook als je met een rollator of kinderwagen loopt. De 

verkeersveiligheid van de wegen die Pijlsweerd omsluiten (Weerdsingel, 

Amsterdamsestraatweg en Oudenoord) is goed, d.w.z. de oversteekbaarheid 

van deze wegen is enorm verbeterd en er vinden vrijwel geen ongelukken 

meer plaats. 

We hebben nog 8 jaar de tijd om deze droom uit te laten komen! 



1. Verantwoordingen doel

De overall conclusies zijn: 

Á Buurtbewoners zijn in het algemeen redelijk tevreden

Á Knelpunten die 6 jaar geleden gesignaleerd werden, spelen vaak nog 

steeds of zijn erger geworden

Á Voorkomen moet worden dat deze knelpunten escaleren en zorgen 

voor onomkeerbare onleefbare situaties. 

Á Om ons droombeeld te realiseren moet gewaakt worden voor 

opdringende grote-stadsproblematiek, verloedering, wegvallen 

sociale cohesie door vertrek bewoners

Dit perspectief schetst het door bewoners gewenste toekomstbeeld van 

de wijk Pijlsweerd en wat er nog moet gebeuren om dit beeld te 

realiseren cq om de verbeteringen te behouden. 

Vanaf 2015 zijn er verschillende wijkraadplegingen georganiseerd. De 

resultaten hiervan zijn in dit perspectief meegenomen en hebben als basis 

gediend voor drie bewonersraadplegingen, die in 2021 zijn gehouden door 

het buurtoverleg Pijlsweerd. 

Onder 400 bewoners zijn de wensen en behoeften met betrekking tot drie 
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voorzieningen en verkeer. De respons lag tussen de 25-30%. De resultaten 

van de raadplegingen zijn vervolgens besproken op het buurtoverleg, vaak 

in aanwezigheid van medewerkers van het wijkbureau en/of gemeente-

ambtenaren. Op basis hiervan is dit perspectief samengesteld. 

Door als buurt een helder en samenhangend standpunt in te nemen over 
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moeten reageren op gemeentelijke initiatieven m.b.t. allerlei deelprojectjes. 

Uit dit perspectief kunnen algemene principes worden afgeleid, op basis 

waarvan plannen en initiatieven voor Pijlsweerd door de bewoners 

beoordeeld kunnen worden. 

Het perspectief wordt aangeboden aan de politieke partijen in Utrecht zodat 

het opgenomen kan worden in het collegeprogramma voor de wijk 

Pijlsweerd.
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2. Beschrijving van de buurt Pijlsweerd

De wijk Pijlsweerd kent twee buurten: 

1. Pijlsweerd Zuid

2. Pijlsweerd Noord.

De buurt Pijlsweerd is gebouwd op het terrein waar ooit het klooster 

Bethlehem lag. Pijlsweerd was van oudsher een gebied met veel 

hoveniers en kwekers. Straatnamen als Bethlehemweg, Kerkweg, 

Kruisweg, Warmoesstraat en Hoveniersstraat herinneren daar nog aan. 

In het begin van de twintigste eeuw kreeg Pijlsweerd stedelijke 

bebouwing. De hoveniers vertrokken. 

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn de meeste van de huidige (sociale 

huur) woningen gebouwd. Een kenmerk van de buurt is de combinatie van 

vooral kleine woningbouw en grote kantoren en onderwijsinstellingen langs 

de hoofdas Oudenoord. 

Pijlsweerd wordt begrensd door de Vecht (oost), de Weerdsingel (zuid) en 

twee spoorlijnen (west en noord). 

Tussen de Oudenoord en de Vecht is rond 2015 het gebied Zijdebalen 

gebouwd met veel gestapelde appartementen. De oude Lubrofabriekis 

blijven staan en heeft een nieuwe bestemming gekregen. Langs de 

Oudenoord krijgen voormalige kantoren en onderwijsgebouwen in de 

komende jaren ook een nieuwe bestemming of worden vervangen door 

woningbouw.



woningen zijn bijgekomen. Het gebied kent hoofdzakelijk 

koopappartementen, met veel starters die relatief jong zijn met hoge 

opleidingen. De verschillende appartementencomplexen hebben een 

Vereniging van Eigenaren, die onderling contact met elkaar hebben.

Pijlsweerd Noord 

Pijlsweerd Noord is een qua leeftijd wat oudere buurt met een iets groter 

aandeel alleenstaanden. Het percentage gescheiden inwoners en het 

percentage Nederlanders met een migratieachtergrond is hoog. Inkomens 

zijn veel lager dan het Utrechts gemiddelde. Het percentage uitkeringen is 

hoog evenals het percentage arbeidsongeschiktheid uitkeringen. De 

dominante sociaaleconomische groep is de jongere lagere middenklasse. 

Het is een volksbuurt. De buurt leent zich redelijk goed voor bewoning door 

gezinnen, parkeren is beter dan gemiddeld, en de buurt is redelijk 

kindvriendelijk. 

Beide buurten hebben een eigen karakter en specifieke kenmerken. 

"=KGF<9FCK RABF =J ?=E==FK;@9HH=DABC= L@=E9ӐK <A= GE ==F ?=R9E=FDABC=

aanpak vragen. 

Pijlsweerd Zuid

Pijlsweerd Zuid kent vele gezichten. De buurt tussen de 

Amsterdamsestraatweg en de Oudenoord is een qua leeftijd jonge buurt met 

een groot aandeel alleenstaanden. Het percentage gescheiden inwoners en 

het percentage Nederlanders met een migratieachtergrond is laag. 

Inkomens zijn vergelijkbaar met het Utrechts gemiddelde. Het percentage 

uitkeringen is laag evenals het percentage arbeidsongeschiktheid 

uitkeringen. 

De buurt leent zich minder goed voor bewoning door gezinnen ӛwoningen 

zijn er klein, parkeren is lastig, en de buurt is niet echt kindvriendelijk. Een 

relatief grote groep bewoners die hier hun eerste woning betrekt, verhuist 

daarom na een aantal jaren (na gezinsvorming) naar elders waar meer 

ruimte is en het veiliger is voor kinderen. De buurt heeft daardoor het 

karakter van een doorstroombuurt. 

Ingeklemd tussen de Daalsetunnelen het Daalsepark, de spoorlijn en de 

Amsterdamsestraatweg ligt de 1e Daalsebuurt. Langs het spoor ligt een 

prachtig speeltuin. Het Daalsepark staat op de nominatie om bebouwd te 

worden. Hiermee verdwijnt weer een stuk groen in deze toch al zeer stenige 

wijk.

Ook onder Pijlsweerd Zuid valt de buurt Zijdebalen, waar recentelijk 500



ɄIk ben zeker voorstander om de mix te behouden/bevorderen. Een 

gemengde bevolkingssamenstelling kan wellicht ook op een andere manier 

worden gestimuleerd. Garandeert een woningmix ook automatisch een 

gevarieerde bevolkingssamenstelling?  Ʌ

Quote van eenPijlsweerd bewoner



3. Droombeeld: Pijlsweerd in 2030

De buurtbewoners voelen zich betrokken bij de wijk en voelen zich 

verantwoordelijk voor een rustige, schone en veilige woonomgeving. Ze zijn 

alert op criminaliteit en doen meteen melding als straatmeubilair of de 

verlichting kapot is, of als er sprake is van overvolle containers of zwerfvuil. Ze 

spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, zoals het dumpen van afval op 

straat, of het niet doorgankelijk houden van stoepen en straten. Oud en jong 

voelt zich veilig op straat en in huis.

De voorzieningen in de wijk weerspiegelen de gemengde 

bevolkingssamenstelling en zijn primair gericht op het dagelijks leven van de 

buurtbewoners. Zo is er een breed aanbod van winkels voor de dagelijkse 

boodschappen en een gevarieerd aanbod van horeca. Tevens zijn er diverse 

mogelijkheden voor sport en recreatie.

In de wijk is een uitgebreid netwerk van zorgaanbieders actief. Daarnaast 

zijn er kleinschalige welzijnsdiensten waar bewoners een regierol hebben en 

sociaal-culturele voorzieningen waar bewoners met verschillende culturele 

achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor is er in de loop der jaren 

meer begrip ontstaan voor de verschillende normen en waarden. 

Pijlsweerd is een gezellige en levendige woonwijk aan de rand van de 

binnenstad met een goede naam. In de wijk zijn grote en kleine betaalbare 

huurwoningen naast een gevarieerd aanbod aan koopwoningen in allerlei 

prijsklassen. De woningen zijn duurzaam en hebben een gezond 

binnenklimaat. 

Wonen in Pijlsweerd is aantrekkelijk: jong en oud wonen alleen of samen met 

hun partner of gezin in goede harmonie naast elkaar. De combinatie van een 

rustige woonomgeving met de centrale ligging is het grote pluspunt van de 

wijk. De bereikbaarheid met en toegankelijkheid van het openbaar vervoer, 

zowel met de trein als de bus, is prima geregeld. 

De woonomgeving is mooi ingericht, kent groene dwarsverbanden van oost 

naar west en alles ligt er goed onderhouden en verzorgd bij. De meeste straten 
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goed doorgankelijk voor mensen met kinderwagens of rollators. Waar 

mogelijk staan bomen, plantenbakken of hebben bewoners stoeptuinen 

gemaakt. De brede stoepen nodigen kinderen uit om te spelen en volwassenen 

om hun buren te ontmoeten. 



daadwerkelijk betrokken waren bij de locaties waarvoor plannen werden 

ontwikkeld. De ontwikkeling van een tool om plannen en wensen op elkaar af 

te stemmen heeft daaraan bijgedragen.

Mede dankzij de inzet van de (wijk)politie, de onderwijs-, zorg- en 

welzijnsorganisaties is Pijlsweerd geworden wat het nu is: een buurt waar 

iedereen graag wil (blijven) wonen. 

De jongere kinderen kunnen in de eigen wijk naar school lopen of fietsen. 

Tevens zijn er voldoende kinderopvangplaatsen beschikbaar. Sociale 

achterstanden op het gebied van onderwijs, gezondheid, participatie en 

werkgelegenheid zijn teruggedrongen. 

Om ondernemerschap in de wijk te stimuleren is er actief ruimte gecreëerd in 

de wijk voor kleinschalige bedrijvigheid. Er zijn heldere afspraken gemaakt 

met de ondernemingen over het voorkomen van overlast door licht, geluid, 

geur, troep etc. Deze afspraken zorgen ervoor dat ondernemers en bewoners 

als goede buren naast elkaar leven in de wijk.  

De verkeersveiligheidis in vergelijking met 10 jaar geleden sterk verbeterd 

als gevolg van allerlei maatregelen die door bewoners zijn aangedragen, 

zoals snelheidsverlagendeingrepen. Het doorgaande autoverkeer is sterk 

afgenomen, waardoor de veiligheid, de rust en de luchtkwaliteit aanzienlijk 

zijn verbeterd. Voetgangers en fietsers hebben ruim baan gekregen en 

hinderen elkaar niet. Vooral op de kruisingen van de doorgaande wegen in de 

wijk (Weerdsingel ɎAmsterdamsestraatweg- Oudenoord) is het aantal (bijna) 

verkeersongevallen sterk teruggedrongen. 

Uit alles blijkt dat de projectontwikkelaars, de (wijk) medewerkers van de 

gemeente, de politiek, de ondernemingen in de wijk én de wijkbewoners



4. Inventarisatie bestaande knelpunten per thema

buurtbetrokkenheid werd eveneens als knelpunt ervaren. Uit onze recente 

raadpleging blijkt dat driekwart van de inzenders zich redelijk veilig voelt in 

de buurt. De meeste mensen ervaren ook weinig overlast. Gevoelens van 

onveiligheid en overlast zijn er vooral op de kop van de ASW en in de 

parkjes, onder meer door de aanwezigheid van dealers. Veel overlast geeft 

het lawaai door feesten en muziek in o.a. studentenpanden, het gebruik en 

achterlaten van lachgaspatronen, hondenpoep en het afval rond containers 

en verzamelplekken. 

Echter, zover is het (nog) niet. Wil er in 2030 sprake zijn van het 

hierboven geschetste droombeeld, dan moet er echt nog het één en 

ander gebeuren.

De afgelopen jaren zijn er twee wijkraadplegingen gehouden door de 
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onder de loep zijn genomen, voor beide buurten de knelpunten zijn 
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Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Tijd voor een update: zijn de 

eerder gesignaleerde knelpunten inmiddels opgelost, bestaan ze nog of zijn 

er knelpunten bijgekomen. 

A. Sociale veiligheid en vormen van overlast  

In de eerdere bewonersraadplegingen en enquêtes werden o.a. de onveilige 

en donkere viaducten alsmede de overlast van dealers, zwervers en 

bedelaars op en in de omgeving van de Amsterdamsestraatweg genoemd. 

Ook had men last van hondenpoep en zwerfvuil. De lage. 



ɄContact houden met elkaar, elkaar op de hoogte houden en betrekken bij 

verdachte situaties, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Maar ook 

weer niet te wantrouwig zijn. Ʌ

Quote van eenPijlsweerd bewoner



B. Wonen, woonomgeving en publieke voorzieningen 

Groen

Al jaren is het gebrek aan groen in de buurt een doorn in het oog van veel 

bewoners. Er is veel te weinig groen in Pijlsweerd, zeker in vergelijking met 

andere wijken. Ook het wijkbureau erkent dat Pijlsweerd wel een erg stenig 

stukje stad is. 

In onze recente raadpleging werd wederom de meeste prioriteit gegeven 

aan meer (kwaliteits)groen in de wijk. Men wil minimaal het groen dat er nu 

is behouden. In dit licht is het zuur om te constateren dat alle moeite van 

een groep bewoners om het Daalsepark te behouden, waarschijnlijk voor 

niets is geweest. Keer op keer worden toezeggingen niet nagekomen. Op 

moment van schrijven is nog steeds niet duidelijk wat er met het Daalsepark 

(door de gemeente steevast Kop Amsterdamsestraatweg/Oude Daalstraat 

genoemd) gaat gebeuren. Maar de bewonersgroep is zeer somber gestemd 
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van dit stuk grond te realiseren. 

Bij de plannen voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is groen 

ook weer een onderdeel. We houden een vinger aan de pols of deze plannen 

inderdaad gaan leiden tot meer (gebruiks)groen voor de buurt.

Ook ergert men zich aan het belemmeren van de door- en toegankelijkheid 

van stoepen door grofvuil, (bak)fietsen, motoren etc.

Er zijn relatief weinig klachten over criminaliteit, zoals inbraak, in de buurt. 

Meer dan driekwart van de invullers heeft zelf maatregelen genomen tegen 

inbraak, en bijna de helft zegt zelf actief te zijn om de veiligheid in de buurt 

te vergroten, o.a. door het gebruik van een buurtapp. 

Ondanks het feit dat de overlast is afgenomen en bewoners zelf veel 

maatregelen hebben getroffen, onderschrijven de meesten respondenten 
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meldingen. Over cameratoezicht zijn de meningen zeer verdeeld. 

In Zijdebalen was er een periode sprake van ernstige overlast. Inmiddels zijn 

de openbaar toegankelijke binnentuinen gesloten en zijn 
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gebracht. 

Bewoners vinden sociale samenhang en buurtbetrokkenheid van belang 

voor de veiligheid. Het elkaar aanspreken, tijdig overlast gevende situaties 

signaleren en deze ook melden dragen bij aan de leefbaarheid van de buurt. 



Bevolkingssamenstelling & woonvormen

Uit eerdere raadplegingen kwam naar voren dat het overgrote deel van de 

bewoners wenst dat er woningen worden gebouwd voor alle doelgroepen. 

De meerderheid ziet ook het bouwen voor de leeftijdsgroep 55-plus als 
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is hierbij essentieel. Tevens is aandacht gevraagd om mogelijkheden te 

creëren om jonge gezinnen te laten blijven wonen door uitbreiding van 

bestaande woningen mogelijk te maken of meer gezinswoningen toe te 

voegen bij nieuwbouw. 

Van deze wensen is tot nu toe weinig uitgekomen. Uit onze recente 

raadpleging blijkt nog steeds dat bewoners een gevarieerde 

bevolkingssamenstelling willen en daarom een mix van woonvormen nodig 

achten. Wederom is aangegeven dat er grotere huurwoningen moeten 

komen om te voorkomen dat mensen massaal de wijk uit gaan als hun 

kinderen groter worden. De praktijk is echter dat woningen nog steeds 

worden gesplitst, en het aantal studentenhokken wordt uitgebreid, wat ten 

koste gaat van de leefbaarheid. Ook worden sociale huurwoningen nog 

steeds verkocht, vaak tegen hele hoge bedragen, waardoor deze woningen 

onbereikbaar worden voor de lagere middenklasse. Als deze ontwikkelingen 

niet gestopt worden, zal de sociale samenhang in de wijk verdwijnen. 



Er zijn ook ideeën hoe het beter kan: bredere stoepen, bewoners die zelf de 

stoepen vrijhouden, het verwijderen van reclameborden, veiliger 

oversteekplaatsen, speelsere inrichting van de ruimte en parkeervakken 

opheffen en vervangen door groen.

Voorzieningen

Terugkerend thema is het uitbreiden van horecagelegenheden en winkels 

met een sterke nadruk op lokaal en kleinschaligheid. Er is behoefte aan 
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voorzieningen en ontmoeting.  

De stelling dat de Amsterdamsestraatweg de potentie heeft om dé gezellige 

winkelstraat van Pijlsweerd te zijn, werd door iedereen onderschreven. 

Mensen zijn alleen wat sceptisch over de haalbaarheid. In eerdere 

raadplegingen werd ook al geklaagd over de snelle eetmogelijkheden op de 

Amsterdamsestraatweg. Dat is in de afgelopen jaren niet echt verbeterd.

Ruimte voor voetgangers

Buurtbewoners vinden absoluut iets moet gebeuren voor voetgangers. Dit is 

al eerder gesignaleerd als knelpunt, maar door de toename van de 

bevolkingsdichtheid in de buurt wordt het probleem groter en groter. Op 

veel plekken zijn de stoepen erg smal en zijn er veel obstakels. 

De doorgankelijkheidvan de stoep is, zeker voor mindervaliden en mensen 

met kinderwagens, echt een probleem. Het is lastig laveren tussen 

geparkeerde fietsen en motoren, vouwwagen, bakfietsen, plantenbakken, 

reclamezuilen, gek geplaatste verkeersbordpalen, parkeerapparaten etc. 

Uit de recente achterbanraadpleging blijkt dat mensen de fiets steeds vaker 

zien als een gevaar en een concurrent op de weg. Men heeft het gevoel dat 

voetgangers door de gemeente minder belangrijk gevonden worden dan 

fietsers en automobilisten, en dat de gemeente daarom te weinig budget 

uittrekt voor voetgangers. 

De fiets speelt nu dezelfde rol als voorheen de auto, gezien de groeiende 

ruimte die het nodig heeft. De nadruk zal dus steeds meer op de voetganger 

moeten komen te liggen. 



ɄOp zich is de bereikbaarheid goed zowel op de fiets als met de auto. Wel is 

er veel doorgaand verkeer (zowel fiets als auto). Wandelen is wel een 

uitdaging. Vaak komt dit door geparkeerde auto's en fietsen op de stoep. Ʌ

Quote van eenPijlsweerd bewoner



Aandachtsgebieden in de wijk zijn (en waren):

Á Kruising Oudenoord-Weerdsingel ӛMonicabrug

Á Kruising Oudenoord-Kaatstraat

Á Kruising Oudenoord-David van Mollemstraat

Á Oversteekbaarheid Oudenoord vanaf Otterstraat en Stroomstraat

Á Kop Amsterdamsestraatweg-Weerdsingel en kop ASW-viaduct

Nieuw zijn de plannen voor fietssnelwegen door de wijk, die ook met de 

nodige zorg worden gevolgd. 

c. Verkeer en verkeersveiligheid
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om de verkeersdruk en verkeersveiligheid. Uit onze recente raadpleging 

blijkt dat de verkeersveiligheid in de buurt matig gewaardeerd wordt (5,5 op 

schaal van 1-10). 

Door de wijk lopen twee drukke wegen (Oudenoord en 

Amsterdamsestraatweg), waar men veel last heeft van te hard rijden en 

asociaal rijgedrag. Veilig oversteken is voor fietsers en voetgangers bijna 

onmogelijk. Er is in de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen, 

maar helaas zorgen die maatregelen ook weer voor overlast. Zo blijft de 

knijp bij de Monicabrug voor problemen zorgen (files, door rood rijden, etc.).

Het doorgaand verkeer in de zijstraten is door alle maatregelen wel sterk 

afgenomen. De paaltjes hebben duidelijk effect gehad, de bewoners zijn 

hierover tevreden. Maar ook hier hebben de fietsers de rol van de 

automobilisten overgenomen. Het lijkt erop dat vooral de fietsers voor 

onveilige situaties in de zijstraten zorgen. Zo worden chaotische situaties 

gemeld vanwege het drukke fietsverkeer over de Herenweg. Ook wordt er 

geklaagd over de flitsbezorgers en maaltijdbezorgers die met grote snelheid 

door de smalle straten racen (bijv. Otterstraat).



In de wijk is een Verkeerswerkgroep actief, die al jaren actievoert voor het 

verbeteren van de verkeersveiligheid. De meest genoemde gewenste 

verkeersmaatregelen zijn:

Á maximumsnelheid van 30 km/u.

Á meer handhaving op hardrijden en asociaal rijgedrag (ook brommers 

en fietsers!)

Á groene inrichting van Oudenoord, terugdringen files

Á betere oversteekbaarheid Oudenoord en Amsterdamsestraatweg

Á snorfietsers op de rijweg, maximumsnelheid voor fietsers, bredere 

fietspaden 

Bereikbaarheid

Mensen zijn betrekkelijk tevreden over de bereikbaarheid van de buurt, 

maar er zijn wel zorgen of het in de toekomst zo blijft. De bereikbaarheid 

met Openbaar Vervoer is goed.
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