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Zeer geachte mevrouw Klein, 

Veel dank voor uw brief van 22 juni. De leden van Binnenstad030 waarderen uw persoonlijke reactie 
en stellen uw oprechte betrokkenheid zeer op prijs.  

U stelt dat wij de positie van de bewoners zoals geschetst in de RSU en de Omgevingsvisie 
Binnenstad 2040 te somber inschatten. Onze ervaring sinds onze oprichting in 2018  is dat het 
woonklimaat in de binnenstad snel achteruit gaat. Hieronder vatten wij nogmaals samen hoe 
beleidsvoornemens van het College dit zullen verergeren. Wij zien uw brief als een uitnodiging om 
daarover in gesprek te gaan nog voordat de Omgevingsvisie behandeld wordt in de Raad. 

De RSU en de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 schetsen een uitgebreid en veelzijdig toekomstbeeld 
van Utrecht en haar binnenstad. Er staan doelen in die de woonfunctie willen ondersteunen, zoals 
een gevarieerde bewonersgroep, minder privaat of commercieel gebruik van de openbare ruimte, 
het bevorderen van nieuwe centra met binnenstad functies, de 10-minutenregel en vergroening. Dit 
zijn voor ons echter bijzaken vergeleken bij de fundamentele keuze van het College om de 
binnenstad in te richten om meer bezoekers te onthalen. De kern van de visie is dat er meer ruimte 
gemaakt wordt voor recreatie, ondernemen, verblijven en commercie. Dat staat op gespannen voet 
andere doelen zoals aantrekkelijkheid als woongebied, rust en monumentale schoonheid, en 
economische diversiteit. Tekenend is dat de monumentale waarde van de binnenstad wordt 
beschreven als iets dat ‘optimaal benut’ moet worden en ten dienste staat van bezoek, in plaats van 
dat het van zichzelf waarde heeft.  

Met deze Omgevingsvisie versterkt de gemeente vier trends die het karakter van de binnenstad snel 
veranderen: Het historische centrum wordt steeds intensiever bewoond. De economische basis 
versmalt. Tijdelijke bewoners en toeristen verdringen bewoners die een binding hebben met de stad. 
En de leefbaarheid neemt af. De Omgevingsvisie versterkt deze trends.  

Het College wil ruimte bieden aan investeerders in winkels, horeca en vastgoed, voor wie de 
binnenstad primair een verdienmodel is. Als detailhandel, horeca, musea en evenementen meer 
bezoekers trekken, betekent ‘de juiste functie op de juiste plek’ dat er nog meer ruimte komt voor 
verblijfs- en vermaaksfuncties na de al stormachtige groei de laatste jaren. Het College erkent dat de 
toename van deze functies ‘schuurt’ met de woonfunctie. De hele visie ademt dat bezoekers daarbij 
geen voorrang krijgen en in de RSU staat zelfs kortaf dat wonen ‘niet leidend’ is. Dit is de afgelopen  



   
 

jaren al de praktijk geweest en op deze weg wil het College voortgaan. Zo wordt de binnenstad 
aantrekkelijker om te bezoeken en minder geschikt om in te wonen. 

U schrijft dat de gemeente van de binnenstad zeker geen pretpark wil maken. Een mooie dag in de 
het winkel- en uitgaansgebied doet echter wel degelijk aan de Efteling denken, met zijn eindeloze 
stoet slenterende bezoekers, vele tientallen volle terrassen, honderden spelevarende bootjes en 
massa’s etende en drinkende mensen. Dat is allemaal reuze gezellig voor die bezoekers, maar het 
heeft ook zijn prijs en die betalen de burgers van Utrecht, vooral die permanent in de binnenstad 
wonen. Het is maar de vraag of de opbrengsten van het toerisme de vele soorten maatschappelijke 
kosten ervan overtreffen. Daar wordt in Amsterdam inmiddels anders over gedacht dan in Utrecht.  

Wonen, werken en vertier zijn de primaire functies van de binnenstad. Het is gratuit om te schrijven 
dat alle functies met elkaar in balans moeten zijn zonder tastbaar te maken wat balans is. Wat zijn de 
criteria en doelstellingen waarmee de woon- en leefomgeving beschermd wordt? Hoeveel bezoekers 
kan de binnenstad aan? Hoeveel overlast is aanvaardbaar? Waar en waarom? Hoeveel commerciële 
exploitatie van de publieke ruimte is waar acceptabel? Wat is een gezonde leefomgeving? Wat is 
diverse bewoning? Wat is bereikbaarheid? Zonder normen en criteria zijn alle waarden 
onderhandelbaar en de praktijk laat zien dat de bewoners dan aan het kortste eind trekken. Als wij 
zien hoe de zoete beleidstaal uitpakt, kijken we met angst en beven uit naar de invulling van de 
Omgevingsvisie. Meer ruimte voor de voetganger betekende de afgelopen jaren meer ruimte voor 
terrassen, plantenbakken, fietsenstallingen en reclameborden, niet voor de voetganger. Spreiding 
van centrumfuncties over de hele stad betekende intensivering van centrumfuncties in de 
binnenstad. Bezoekers gastvrij verwelkomen betekende ruim baan voor etende, afval-producerende 
en feestvierende mensenmassa’s. Belang hechten aan kwaliteit van toerisme betekende méér 
toerisme. Geen uitbreiding van zware horeca betekende dat dranklokalen op een 
restaurantvergunning mochten draaien. De monumentale waarde van de stad beschermen 
betekende dat álle pleinen nu terrassen zijn; wat dat laatste betreft maken ze het zelfs in Venetië 
minder bont.  

Bezoekers zijn natuurlijk welkom en ze geven een stad energie zolang ze er zijn, maar het levende 
hart van een stad wordt gevormd door blije, diverse en betrokken bewoners. Die worden nu niet 
goed beschermd. De balans is op veel plaatsen allang zoek. De Lilliputters bonden de reusachtige 
Gulliver met dunne touwtjes totdat hij volslagen vastgeketend was. Zo is het met iedere vergunning 
die geen ‘onaanvaardbare overlast’ zou geven, ieder oud huis dat verbouwd wordt tot een 
monumentale gevel met moderne appartementjes erachter, iedere uitbreiding van het 
voetgangersgebied, iedere parkeermaatregel, iedere nieuwe terrasvergunning, iedere werfkelder die 
een hotelkamer wordt, iedere keer dat een betrokken burger de binnenstad ontvlucht. Talloze 
touwtjes die samen van de binnenstad een even vol als levenloos decor maken. 

87% Van de huizen in de binnenstad wordt bewoond. Het College is verplicht om bewoners meer 
zekerheid te bieden dan te schrijven dat de woonfunctie in de binnenstad heel belangrijk is. De 
Omgevingsvisie Binnenstad 2040 is blind voor de woonfunctie van de binnenstad en moet uitgebreid 
of verstevigd worden met een visie daarop, waarin uitgewerkt wordt hoe een goede balans tussen de 
verschillende functies het woon- en leefklimaat beschermt. 

 



   
 

Het afnemende woon- en leefklimaat is een ernstig en acuut probleem. Buiten het gezichtsveld van 
de gemeente is er een gestage uittocht van betrokken bewoners gaande. In de bijlage een 
bloemlezing van brieven die wij daarover ontvangen en verhalen die we horen.  

Wij zien uw brief graag als een uitnodiging voor een nader gesprek en zouden het zeer op prijs stellen 
als daar ook andere verantwoordelijk wethouders bij betrokken zouden kunnen worden. 
Ondertussen bereiden wij een burgeragendering voor waarin de Raad gevraagd zal worden het 
College opdracht te geven om - in samenspraak met bewoners - een geïntegreerd beleidsplan te 
maken met concrete en toetsbare normen en criteria om de woonfunctie van de binnenstad te 
beschermen. Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als u zou kunnen bevorderen dat dit onderwerp 
in de Raad geagendeerd zal worden vóór de behandeling van de Omgevingsvisie Binnenstad 2040. 
Wij zouden er graag verder op ingaan  tijdens in een gesprek met u en andere verantwoordelijke 
wethouders. 

Met vriendelijke groeten, 

Egbert Wesselink 
Binnenstad030 
 

Bijlage: Korte bloemlezing van berichten van bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Bijlage brief Binnenstad030  
28 juli 2021 
 
 
Een zeer kleine bloemlezing uit onlangs ontvangen en gehoorde berichten van oud-bewoners van de 

binnenstad. 
 

________________________ 
 
Om diverse redenen zijn wij begin deze maand uit ons huis in het centrum van Utrecht verhuisd. Ten 
eerste was het te commercieel / voor toeristen vergelijkbaar met Amsterdam geworden. Voorbeeld 
is de herstructurering van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Levert niets op voor bewoners. De 
voetpaden zijn breder gemaakt voor restaurantterrassen die in de avonduren niet meer bevaarbaar 
zijn en het publiek op de weg duwen. Ten tweede, te lawaaierig - constant scooters en dronken 
studenten op alle uren. Ten derde, geen actie van de gemeente, eigenaar, verhuurder, politie of 
belastingdienst over een huurder buurman die constant voor lawaai zorgde op alle uren van de dag 
en nacht inclusief het runnen van een kapperszaak in zijn appartement voor de start van Covid in 
maart 2020 tot en met nu. Huur contracten, wetten en advocaten zijn blijkbaar zinloos. Last but not 
least: de ongecontroleerde impact van bedrijven als ssh-xl die historische gebouwen in rustige 
buurten vullen met studentenappartementen worden al snel getto's. 
 
Tot ziens, F. 
_________________________ 
 
Ik vind Utrecht een prachtige stad. Ik was hier naartoe gegaan met het idee dat het gezellig zou zijn. 
Mijn familie woont er in de buurt. Theater, grote bibliotheek en ik had me aangemeld voor allerlei 
vrijwilligerswerk, maar ik vind de overlast te erg. Wij kunnen niet slapen, worden uitgescholden door 
de cafébezoekers. Er wordt tegen ramen geklopt, op de stoep overgegeven en tegen de voordeur 
geplast. Gemeente, zeg gewoon, als je eerlijk bent: de binnenstad is voor de horeca en voor het 
uitgaanspubliek en om te feesten, maar niet meer om te wonen. Het kan gewoon niet.  
H. 
_________________________ 
 
 
Ik heb twaalf jaar met veel plezier aan het zuidelijke deel van de Oude Gracht gewoond, maar heb 
het in 2017 opgegeven. Het is een uitgaanswijk geworden, niemand houdt er rekening mee dat er 
mensen wonen. Bij het verlenen van vergunningen wordt nooit iets aan bewoners gevraagd. Als je 
bezwaar maakt schrijven ambtenaren standaard op dat er ‘geen onaanvaardbare overlast’ zal zijn. 
Dat is nergens op gebaseerd. BOA’s kijken liever de andere kant op dan dat ze een ondernemer of 
dronkenlap aanspreken. De Gemeente kijkt niet naar het grote plaatje. Voortdurend onderbroken 
nachten, smerigheid en de asociale houding van ondernemers hebben ons gesloopt, wij zijn verhuisd.  
J. en G.  
_________________________ 
 
Wij hebben ruim tien jaar op de Ganzenmarkt gewoond, met veel plezier, onze kinderen zijn er 
geboren en we waren er graag gebleven. De Zaak had ’s zomers een terras en er was regelmatig een 
festival of evenement, maar dat was allemaal goed te doen. Maar na de opening van het terras van 
Ubica was het op de Ganzenmarkt iedere avond bal, vaak tot diep in de nacht. Voor mensen zoals wij 



   
die ’s morgens moeten opstaan om naar school en werk te gaan was het daarna niet meer te doen 
en moesten we verhuizen. F. en L. 
________________________ 
 
(…) Hier in dit deel v/d Voorstraat is er nachtelijke geluidsoverlast, élke nacht! Dat zijn veelal half of 
geheel bezopen studenten die na het zuipen nog een vette hap kopen bij snackbar Huzur (recht t/o 
mijn woning) alvorens de roes thuis wordt uitgeslapen. Omdat deze snackbar-klandizie sinds het 
horeca-rookverbod in 2008 niet meer In de snackbar mogen roken doet men dat buiten, op de stoep 
voor de ‘etalage’ v/d snackbar. Men staat daarbij te lallen, zingen en schreeuwen. Dat onder mijn 
slaapkamerraam en dat van mede buurtbewoners. De smalle straat en hoge bebouwing doen de 
rest. Deze klankkast zorgt er voor dat het geproduceerde lawaai omhoog ketst en dat bewoners uit 
de slaap worden gehaald. Zijn de zuipstudenten weer vertrokken dan komt er pijlsnel een nieuw 
groepje aangeschoten jongelieden vreten en buiten lallen, zingen, schreeuwen. Dat gaat vaak door 
tot ± 06:00 ’s morgens. 
 
Klagen helpt niet. De politie heeft wel wat anders te doen dan 10 x per nacht langs te komen, de 
gemeente doet er helemaal niets aan (…) En weet u, rijdend verkeer, ook nachtelijke treinen, dat 
hoor je niet, daar slaap je doorheen door gewenning. Maar schreeuwende mensen, dáár wordt je 
wakker van, en als het geschreeuw elk kwartier terugkomt blíjf je ook wakker. (…) 
 
Een ander vervelend horeca-geval is de door restaurant Opium/Tiger Mama aangevraagde terras-
vergunning, hoek Wijde Begijnenstraat-Voorstraat. Er is veel verzet gekomen door o.a. omwonenden 
omdat het zonneklaar is dat een terras met veel publiek, in een buurt waar veel bewoning is, 
geluidsoverlast zal gaan veroorzaken áán die bewoners. Ook voor deze plek geldt dat de bebouwing 
rondom (met dus bewoners in woningen/slaapkamers) nogal dicht opeen staat. En ook hier een 
klankkast vormt die het geluid van luid orerend publiek omhoog ketst. Dat betekend nog meer lawaai 
voor omwonende burgers die daardoor nóg meer slaapproblemen zullen krijgen. 
 
Ikzelf ben de laatste jaren hartfalen-patiënt geworden. Het is niet onomstotelijk vast te stellen maar 
volgens mijn cardioloog ZOU dat best veroorzaakt kunnen zijn door jarenlang slecht slapen door deze 
geluidsoverlast (!). Dit was één v/d ‘goede’ redenen die ik heb aangevoerd in mijn schriftelijke 
bezwaar gemaakt bij de gemeente Utrecht tegen de ingediende plannen van eerder genoemd 
restaurantaanvraag voor een straatterras. Maar, zoals te verwachten was, werd mijn bezwaar 
afgewezen door de gemeente, omdat; ”Uw bezwaren tegen de terrasaanvraag voor de gemeente 
geen aanleiding vormen om de terrasaanvraag af te wijzen”. 
 
De echte, eerlijke afwijzing v/d gemeente had moeten zijn: “Uw overigens terechte bezwaren tegen 
de nadelen voor omwonenden van een terras op deze plek, wegen niet op tegen het voordeel wat de 
gemeente heeft aan de extra belastinginkomsten die hieruit voortkomen en de extra 
aantrekkingskracht die dit heeft voor bezoekers van elders (...).  
 
Opmerkingen gedaan door eerder genoemde gemeente-ambtenaren als: “Wonen is echt héél 
belangrijk!” en “Bewoners staan bovenaan” zijn dus doodgewoon ONWAAR. 
 
R.  


