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1. Doel en context proces 
 

Dit verslag dient om het proces van buurtgesprek 7 navolgbaar te maken.  

 

Dit doen we door te vertellen: 

• Hoe de uitnodiging van de deelnemers is verlopen; 

• Welke input de organisatie van het buurtgesprek aan deelnemers heeft 

aangeboden;  

• Welke vragen aan deelnemers zijn gesteld; 

• Wat de output was van het buurtgesprek; 

• Op welke wijze we de output van de deelnemers hebben verwerkt en 

vastgelegd. 

 

Het procesverslag is opgesteld door Stad & Co. Het verslag is een zo feitelijk 

mogelijke weergave, gebaseerd op aantekeningen en door deelnemers ingevulde 

opdrachtvellen. 

 

Normaalgesproken wordt er door de deelnemers aan twee groepsopdrachten 

gewerkt. Bij buurtgesprek 7 werden er door de deelnemers veel vragen gesteld 

tijdens het plenaire deel van de avond, waardoor er minder tijd overbleef voor de 

groepsopdrachten. Er is daarom ter plekke besloten om één groepsopdracht te laten 

vervallen, om zodoende voldoende diepgang te kunnen bereiken bij de andere 

groepsopdracht. Daarbij is gekozen voor Opdracht 2 (Evenementen in de omgeving) 

omdat deze beter aansluit bij de behoeften van de aanwezigen dan Opdracht 1 

(Brief aan organisatoren). Mochten belanghebbenden alsnog input willen leveren 

naar aanleiding van de andere groepsopdracht, dan worden zij uitgenodigd om dit 

per e-mail te doen. Hiertoe is de opdrachtomschrijving van Opdracht 1 ook 

opgenomen in het huidige procesverslag. 

 

2. Wat is een buurtgesprek? 
 

Evenementen zorgen voor werkgelegenheid, vermaak en ontmoeting. Bewoners en 

bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder 

veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. De gemeente Utrecht vindt het 

belangrijk om een aantrekkelijk evenementenaanbod te behouden én daarbij 

aandacht te hebben voor de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Dit doet de 

gemeente Utrecht door locatieprofielen op te stellen met richtlijnen voor gebruik 

van 39 buitenlocaties in de stad. 

 

Op 21 februari 2019 vond hiertoe een Gesprek met de stad plaats. Hieraan nam een 

groep ingelote inwoners deel, samen met andere belanghebbenden, stadsbrede 

evenementenorganisatoren en medewerkers van de gemeente Utrecht. Stadsbrede 

thema’s werden besproken, waaronder de spreiding van evenementen, 

duurzaamheid, sociale meerwaarde, identiteit en leefbaarheid. 

 

Na het bespreken van de stadsbrede thema’s op 21 februari, komen in negen 

verschillende buurtgesprekken de lokale kenmerken en belangen voor de 

buitenlocaties aan bod. Per buurtgesprek worden circa vier buitenlocaties besproken 

met omwonenden en andere belanghebbenden. De inzichten uit het Gesprek met de 

stad worden hierbij ook meegenomen. 

 

Doel van de buurtgesprekken: het in kaart brengen van de lokale kenmerken en 

belangen van buitenlocaties voor evenementen in Utrecht. 
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3. Locaties buurtgesprek 6 
 

1 Voorveldsepolder 

2 Wilhelminapark 
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4. Uitnodigingen 
 

Van het wijkbericht over het zesde buurtgesprek zijn 350 flyers verspreid in het 

gebied rondom de twee locaties, waarbij de nadruk lag op de direct omwonenden en 

ondernemers rondom of op de locaties. In de flyer stond het doel van 

locatieprofielen beschreven, het doel van het buurtgesprek, en de manier waarop 

men zich hiervoor kon aanmelden. 

 

De belanghebbenden wier e-mailadressen bekend waren, zoals wijkagenten en 

(park)organisaties, zijn per mail uitgenodigd voor het buurtgesprek. Ook bewoners 

die al eens contact hadden opgenomen met de gemeente Utrecht over locatieprofielen 

in dit gebied, hebben de uitnodiging per mail ontvangen. De uitnodiging is tevens 

verspreid via verscheidene social media van de gemeente Utrecht en van het 

wijkbureau. Tevens is er via Facebook een advertentie geplaatst met als doelgroep 

bewoners rondom de locaties van 18 jaar of ouder. 

 

De kernteamleden van de gemeente Utrecht die bij het project betrokken zijn, hebben 

de uitnodiging verspreid aan relevante contactpersonen in hun netwerk. 

 

Dit resulteerde uiteindelijk in circa 80 deelnemers aan het buurtgesprek. Dit is een 

relatief hoge opkomst vergeleken de overige buurtgesprekken tot nu toe. Naast 

bewoners waren er verscheidene belangenvertegenwoordigers aanwezig, 

ondernemers, organisatoren en ambtenaren van de gemeente Utrecht. De opkomst 

van deelnemers die wilden meepraten over het Wilhelminapark was relatief hoog: 

tijdens het tweede deel van de avond werd de groepsopdracht voor deze locatie 

door zes groepen gemaakt, en door twee groepen voor de Voorveldse Polder.  

5. Programma en informatie 
 

1 Welkomstwoord 

2 Uitleg locatieprofielen en plenaire discussie 

3 Terugkoppeling Gesprek met de stad 

4 Opdracht: evenementen en de omgeving 

5 Plenaire afsluiting 

 

Beschikbare informatievoorziening: 

- Plattegrond en luchtfoto per locatie 

- Opdracht over de buitenlocaties 

- Medewerkers van de gemeente Utrecht aanwezig om vragen te beantwoorden 
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6. Plenaire discussie 
 

Tijdens een toelichting op de inhoud en het proces, kwamen de volgende 

aandachtspunten uit het publiek naar voren: 

 

Keuze 39 buitenlocaties 

Er worden vragen gesteld over de 39 geselecteerde locaties waarvoor een profiel 

wordt opgesteld. De eerste 36 locaties (parken en pleinen) zijn in 2018 

geselecteerd. Hier zijn er in 2019 nog 3 bijgekomen. De reden dat voor deze 

locaties richtlijnen worden opgesteld is omdat er behoefte is aan richtlijnen voor 

vergunningverlening, om bewoners duidelijkheid te verschaffen wat er voor hun 

deur kan plaatsvinden of om evenementenorganisatoren te inspireren. Dat juist voor 

deze locaties is gekozen heeft te maken met de hoeveelheid georganiseerde 

evenementen in het verleden (dus de grote vraag naar de locatie vanwege de 

aantrekkelijkheid ervan), of vanwege andere aspecten zoals een hoge ecologische 

waarde, recreatieve functie of een onduidelijke potentie van het gebied. Ook als er 

in het verleden overlast is ervaren van evenementen, kan dit een reden zijn om nu 

een locatieprofiel op te stellen om op basis daarvan overlast in de toekomst zoveel 

mogelijk te voorkómen. 

De geselecteerde 39 locaties zijn nadrukkelijk niet de enige locaties waar 

evenementen kunnen plaatsvinden en worden met het opstellen van een profiel ook 

niet als sec ‘evenementenlocatie’ bestempeld. Het is organisatoren vrij om ook voor 

andere buitenlocaties vergunningen aan te vragen. Voor de eerste geselecteerde 39 

locaties zullen in de toekomst echter richtlijnen bestaan. Mogelijk zullen er in de 

toekomst voor meer locaties profielen opgesteld worden. 

De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om voor het Wilhelminapark geen 

locatieprofiel op te leveren, zodat organisatoren het park niet meer kunnen kiezen 

als locatie voor hun evenement. Het is inderdaad mogelijk om geen locatieprofiel op 

te stellen voor het Wilheminapark, maar organisatoren weten de locatie – op basis 

van hun ervaringen in het verleden en de populariteit van het park – dan toch nog 

steeds te vinden. De locatieprofielen stellen niet dat in het Wilhelminapark en 

Voorveldse Polder meer evenementen moeten gaan plaatsvinden. De profielen 

bieden juist richtlijnen en regels over toekomstig gebruik van de locaties.  

 

Ambitie gemeente Utrecht en evenementen 

Het is niet de ambitie van de gemeente Utrecht om dé evenementenstad van 

Nederland te worden. Het is wél de ambitie om de evenementen die plaatsvinden – 

nu of in de toekomst – te laten passen binnen en bij de stad. Hierin spelen aspecten 

zoals spreiding in tijd en ruimte, draagvlak in de buurt, identiteit, leefbaarheid, 

duurzaamheid, toegankelijkheid en (sociale) meerwaarde een grote rol. Utrecht wil 

graag passende evenementen op passende locaties laten landen. Overigens dient 

het begrip ‘evenement’ in de breedste zin opgevat te worden. Dit kan ook een 

kleinschalig buurtevenement zijn (mits vergunningsplichtig), de Sinterklaasoptocht 

of de huldiging van een nationaal sportteam. Er wordt ook nog gevaagd naar wie er 

in de toetsingscommissie evenementenfonds zit. De toetsingscommissie is extern 

en bestaat uit en voorzitter, een expert evenementen/wetenschap, een expert 

sport/entertainment en een expert “brandmanagement”. 
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Maximum aantal evenementen 

Er wordt een behoefte uitgesproken voor het stellen van maximum aantallen 

evenementen per locatie. Dit is zeker een onderdeel dat deel kan uitmaken van de 

locatieprofielen mits daar draagvlak voor is. Belangrijk om hierbij in overweging te 

nemen is dat aantallen niet alles zeggen: tien kleinschalige buurtevenementen 

worden anders ervaren door de omgeving dan twee grote festivals met versterkt 

geluid. 

 

Huidige vergunningverlening 

Aanvragen worden momenteel getoetst aan eisen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV): de regelgeving van de gemeente rondom openbare orde en 

veiligheid. Daarnaast wordt uiteraard ook gekeken naar andere geldende 

regelgeving en richtlijnen. In de praktijk worden er weinig vergunningsaanvragen 

afgewezen. Voordat de gemeente haar beleid gaat uitwerken – teneinde meer 

handvatten te hebben om aanvragen inhoudelijker te beoordelen – wil zij graag 

weten wat er in de stad speelt. Daarom worden er nu gesprekken (waaronder 

Gesprek met de stad en de Buurtgesprekken) gevoerd met inwoners en andere 

belanghebbenden voordat er nieuwe en aanvullende regels en richtlijnen worden 

ontwikkeld. 

Er wordt ook gevraagd naar wat er bekend is over het aantal evenementen dat 

nu plaatsvindt op deze twee buitenlocaties. Naast de bekendere grote evenementen 

vinden er ook veel kleine, spontane evenementen plaats zoals verjaardagsfeestjes 

en bruiloften. Eentje is niet erg, maar meerdere van dit soort kleinere evenementen 

kunnen wel degelijk een impact hebben op het park en de omgeving. Het aantal 

vergunningsaanvragen (en toekenningen van vergunningen) voor deze locaties 

wordt bijgehouden door VTH (vergunningverleners) en zal op korte termijn met de 

belanghebbenden worden gedeeld. Er is echter geen registratie voor evenementen 

die niet vergunningsplichtig zijn. Daarnaast goed om te weten dat VTH tijdens het 

proces van vergunningverlening evenementen in categorieën indeelt. 

 

Handhaving 

Men is ontevreden over de huidige handhaving, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

kroonprojectie van bomen. Daarnaast wordt de vraag gesteld of handhaving een 

belangrijk onderdeel vormt van de uitvoering/experimentele fase van de 

locatieprofielen. De gemeente geeft aan dat er inderdaad meer capaciteit nodig is, 

onder andere voor handhaving, om de profielen succesvol te laten zijn. Deze zorg 

wordt met het college gedeeld. Er is ook gevraagd om middelen om te investeren in 

handhaving.  

 

Geluid 

Aangegeven wordt dat de huidige normen met betrekking tot geluid niet toereikend 

zijn om overlast te voorkomen. Deze wens is ook tijdens andere buurtgesprekken 

opgehaald en wordt meegegeven aan het College van B&W. 

 

Ecologie 

Er wordt door een deelnemer aangegeven dat er vijf jaar geleden al een 

bodemonderzoek is uitgevoerd in het Wilhelminapark, waaruit bleek dat de bodem 

verdicht is.  

 

Beperking regulier gebruik 

Daarnaast wordt aangegeven dat De Leuke festival in de Voorveldse Polder het 

Zeven Stroompjes gebied gebruikt, waardoor het regulier gebruik van dit gebied 

tijdelijk wordt afgesloten. Dit is onder andere jammer voor kinderen, helemaal bij 

mooi weer. Ook wordt aangegeven dat er een ‘veld’ is aan de Noordzijde dat 

oorspronkelijk bedoeld was als activiteitenterrein, maar nu vanwege nieuwe 

woningbouw (te) dicht op woningen ligt. Over de geschiktheid van het gebied aan de 

noordzijde is men verdeeld.  
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Vuurwerk 

De vraag wordt gesteld of de gemeente bezig is met het geschikt maken van parken 

voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente geeft aan dat het afsteken van 

vuurwerk zeer onwenselijk is, en dat de gemeente niet de ambitie heeft om 

vuurwerkshows in parken te laten plaatsvinden. De bevoegdheid om hierover te 

beslissen ligt echter bij de provincie, die de vergunningen verleent. Tijdens de 

jaarwisseling is het beleid anders. De gemeente heeft zelf de mogelijkheid om 

vuurwerkvrije zones in te voeren. 

 

Verspreidingsgebied uitnodigingen buurtgesprek 

Er wordt aandacht gevraagd voor een bredere verspreiding van de uitnodigingen 

voor de buurtgesprekken. Nu hebben alleen omwonenden deze op papier gekregen. 

Men vraagt zich af of de deelnemers van vanavond de juiste afspiegeling vormen 

van de buurt. De gemeente geeft aan dat het wijkbericht als flyer is verspreid in het 

gebied rondom de twee buitenlocaties, waarbij de nadruk lag op de direct 

omwonenden en ondernemers rondom of op de locaties. Tevens is er de uitnodiging 

via verschillende social media kanalen verspreid. Daarnaast is het belangrijk om te 

weten dat er andere ook andere inspraakmomenten zijn geweest, waaronder het 

Gesprek met de Stad. Ook is er gesproken met Utrecht Marketing, 

milieuorganisaties en andere groeperingen met een stadsbrede taak en/of 

vertegenwoordiging. Op dit moment is er geen budget om de participatie nog 

breder te trekken. Wel nodigen we iedereen nadrukkelijk uit om tijdens de rest van 

het proces andere belanghebbenden te betrekken, bijvoorbeeld door dit verslag en 

de uiteindelijke (concept-)locatieprofielen met ze te delen. Er wordt aan het einde 

van de avond een oproep gedaan om voor de Voorveldse Polder nog een 

bijeenkomst te organiseren met meer stakeholders bij elkaar (inclusief jongeren). 

Hier zijn geen middelen voor, maar als we op een andere manier deze doelgroep 

kunnen betrekken, horen we dat graag. 
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7. Opdracht 1: brief aan 

organisatoren 
 

Uitleg opdracht 1: brief aan organisatoren 

Wat zou u willen zeggen tegen evenementenorganisatoren? 

Tips en tricks voor deze specifieke locatie: 

- Waar dient een organisator rekening mee te houden? 

- Denk aan de wijze van communiceren. Hoe wilt u geïnformeerd worden? 

- Denk aan samenwerking en betrokkenheid. Waarvoor kunnen organisatoren bij u 

aankloppen? Wat kan een organisator voor ú of de locatie doen?  

- Probeer de organisatoren waar mogelijk te verleiden om mee te werken in plaats 

van te dwingen. 

 

Toelichting opdracht 1 

Overige vragen die ter inspiratie werden aangereikt: 

- Hoe wilt u dat er gecommuniceerd wordt? 

- Waar heeft u behoefte aan? En last van? 

- Waarvoor kunnen organisatoren bij u aankloppen? 

- Waar wilt u bij betrokken worden? 

- Hoe inspireer en verleid je organisatoren om mee te werken? 

- Wat verwelkomt u graag? 

- Waar moet rekening mee gehouden worden op de locaties? 

 

 

N.B. Deze opdracht is vervallen. Als belanghebbenden input willen leveren naar 

aanleiding van deze opdracht, dan ontvangt de gemeente deze graag per e-mail via 

locatieprofielenevenementen@utrecht.nl. 
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8. Opdracht waar denkt u aan bij 

evenementen in uw omgeving? 
 

Uitleg opdracht 

Voor beide buitenlocaties lag een groot invulvel klaar met daarop in het midden een 

kaart van de buitenlocatie, en er rond omheen tekstballonnen met de volgende 

vragen om te beantwoorden: 

 

1. Omschrijf de omgeving. Hoe ziet de buurt eruit? Wie wonen er? Wat zijn 

kenmerken en kernwaarden van de buurt? 

2. Hoe wordt deze locatie dagelijks gebruikt? 

3. Welke evenementen op deze locatie heeft u als positief ervaren? Welke als 

minder positief? 

4. Waar is behoefte aan qua evenementen? Wat past bij de identiteit van de 

plek? 

5. Welke bezoekers willen we met deze evenementen aantrekken? 

6. Wat is het gewenste maximum aantal evenementendagen per jaar op deze 

locatie? Op basis van welke criteria moet de selectie van evenementen 

plaatsvinden? 
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9. Voorbeelden opdracht 2 
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10. Resultaten Groep 1 – Voorveldse Polder  

 

Beschrijving omgeving 

De Voorveldse Polder wordt omschreven met de volgende termen: natuur, rust, recreatie 

voor jong en oud, kwetsbaar. Daarnaast wordt benadrukt dat het een park betreft: een 

openbare plek voor iedereen. De wens wordt geuit om het park daarom niet af te sluiten. 

 

Huidig gebruik 

Het huidige gebruik van het park wordt als intensief beschreven. Daarnaast wordt 

natuur(beleving) genoemd alsook sport, honden uitlaten, wandelen, fietsen, paardrijden. 

spelen (in het water) en recreëren. Ook wordt benoemd dat het een verblijfsplek is voor 

jongeren. 

 

Evenementen 

De Leuke Festival wordt door de meeste deelnemers van de groep als negatief ervaren. Door 

een ondernemer aan tafel wordt het evenement wel als positief ervaren, en ook voor 

jongeren wordt het als positief beschreven. In algemene zin wordt ook bij dit punt 

aangegeven dat een evenement als negatief wordt ervaren wanneer het park, en dan met 

name de 7 stroompjes, langere tijd wordt afgesloten voor bezoekers. Ook wordt de schade 

aan de natuur (onder andere bodemschade) benoemd. Hiernaast wordt verwezen naar de 

Visie Park Voorveldse Polder (2010), waarin de noordzijde wordt aangewezen als geschikte 

activiteitenzone. 

 

Gewenste programmering en bezoekers 

Als gewenste programmering wordt aangegeven dat een evenement de waarden van het 

park moet versterken, waarbij de wegen en paden toegankelijk zijn vanwege de 

verkeersstromen. Qua bezoekers graag een weerspiegeling van de bewoners. Liefst weinig 

bezoekers aantrekken; kleinschalige evenementen hebben de voorkeur.  

 

Frequentie 

De gewenste frequentie is maximaal één evenement per jaar. 
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11. Resultaten Groep 2 – Voorveldse Polder  

 

Beschrijving omgeving 

De buurtbewoners worden omschreven als wit en hoogopgeleid. Het is een buurt met relatief 

veel alleenstaanden (jong en oud) en jonge gezinnen. 

 

Huidig gebruik 

Wat betreft dagelijks gebruik wordt genoemd: sport (tennis/voetbal), wandelen, de hond 

uitlaten, fietsen, verbindingsroute, kamperen, paardrijden, natuurbeleving, 

natuureducatie, natuurexcursies, kinderspeelplaats (de Zeven Stroompjes) en een hotel. 

 

Evenementen 

De Leuke Festival wordt beschreven als te besloten, en men vindt dat het gebied te lang 

wordt afgesloten voor regulier gebruik. Er wordt benoemd dat de verhouding volledig 

zoek is, en er wordt aangegeven dat de negatieve impact op de natuur (bomen, gras, 

kikkers) groot is. 

 

 

Gewenste programmering en 

bezoekers 

De wens wordt uitgesproken om 

geen zwaar materieel te gebruiken 

op deze locatie, en wil men dat het 

ecologische gedeelte toegankelijk 

blijft. Er wordt een voorkeur 

uitgesproken voor kleinschalige 

evenementen van maximaal 100 

personen. Men wil geen besloten 

festival, geen versterkte muziek en 

geen gebruik van subwoofers 

(luidsprekers voor lage tonen). 

Liefst een evenement dat gericht is 

op de huidige gebruikers van het 

park: kinderen en ouders, 

natuurliefhebbers, wandelaars en 

iedereen die de Voorveldse Polder 

een warm hart toedraagt. Als 

voorbeeld van een passend evenement werd een sportevenement genoemd. Op de kaart 

wordt een zone aangegeven waar men geen evenementen wil, waar de weg open moet 

worden gelaten, waar zich een monument bevindt, en waar ecologische randen liggen.  

 

Frequentie 

Er wordt geen maximum aantal evenementendagen genoemd, maar er worden wel 

criteria genoemd waaraan een evenement moet voldoen (zie hierboven bij gewenste 

programmering). 
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12. Resultaten Groep 3 – Wilhelminapark 

 

Beschrijving omgeving 

De status van het Wilhelminapark als Rijksmonument wordt benadrukt. Het park wordt 

omschreven als een groene oase in een levendige woonwijk met bewoners 0 tot 100 jaar. 

Ook wonen er scholieren en studenten. 

 

Huidig gebruik 

Het huidige gebruik van het park wordt omschreven als intensief. Het Wilhelminapark 

wordt onder andere gebruikt door scholieren, studenten en sporters overdag en ’s 

avonds (waaronder bootcampers). Ook wordt het park gebruikt voor allerlei 

groepsactiviteiten zoals picknicken en barbecueën, voor verjaardagspartijtjes en als 

speeltuin voor de jongsten. Daarnaast is het een hangplek voor daklozen, kansarmen en 

dealers. 

 

Evenementen 

Men heeft positieve ervaringen met het Magic Circus, het Hoogstraat 

Rolstoelenevenement en Dag van het Wilhelminapark. Ervaringen zijn positief als de 

gebruikers van evenementen zich houden aan afspraken met betrekking tot het behoud 

en de bescherming van de natuur van het Rijksmonument. 

Ervaringen zijn negatief als er zwaar materieel wordt ingezet bij evenementen 

en de grond inklinkt, er bomen worden vernield, etc. Ook als er teveel fietsen worden 

geplaatst of teveel barbecues en vuurkolven wordt dit als negatief ervaren. 

 

Gewenste programmering en bezoekers 

Er wordt een voorkeur uitgesproken voor kleinschalige en buurtgebonden evenementen. 

Bij de identiteit van de plek past volgens de groep geen lawaai. Het feit dat het 

Wilhelminapark een Rijksmonument is, moet volgens de deelnemers worden vertaald in 

de voorwaarden voor de vergunning en vervolgens worden gehandhaafd. Ze willen graag 

dat dit in het locatieprofiel van het Wilhelminapark duidelijk tot uitdrukking komt en de 

status van Rijksmonument daarmee inhoud krijgt. 

Verder wordt aangegeven dat dit mooie park al meer dan voldoende bezoekers 

trekt, méér dan het kan verdragen. Ook wordt de wens geuit om onderzoek te doen naar 

de huidige bezetting op bij voorkeur mooie dagen, om op die manier een goed beeld te 

krijgen van de intensiteit van het huidige gebruik. Dit ook ten aanzien van sporters ’s 

avonds. 

 

Frequentie 

Er wordt gedacht aan maximaal 4 evenementen per jaar van maximaal 2 dagen per 

evenement. Graag een beperkt aantal evenementen omdat het parkgebied al voldoende 

belast wordt. Extra aandacht voor geluidsoverlast en fietsparkeren tijdens evenementen. 
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13. Resultaten Groep 4 – Wilhelminapark  

 

Beschrijving omgeving 

Het betreft een groene woonbuurt, en er wordt benadrukt dat het park een 

Rijksmonument is. De bevolking is gemêleerd: jong, oud, student, internationaal, 

gepensioneerden. 

 

Dagelijks gebruik 

Er is sprake van een zeer intensief dagelijks gebruik. Sporten, wandelen, speeltuin, 

ontmoeten, drinken, eten, feestpartijen (veel!). Het park kan qua dagelijks gebruik nu al 

worden gezien als een evenementenlocatie voor studenten.  

 

Evenementen 

Als positief wordt genoemd: evenementen die overdag plaatsvinden. Voorbeelden van 

evenementen waarover men positief is zijn de Dag van het Park, sportieve evenementen, 

circus (huidige omvang), en de introductieweek van de studenten. Specifieke 

evenementen waarover men negatief is werden niet expliciet benoemd. Wel wordt 

aangegeven dat men ervaart versterkte muziek als negatief ervaart, en evenementen 

die ’s avonds plaatsvinden. Liever geen commerciële evenementen. 

 

Gewenste programmering 

Er is behoefte aan rust en ruimte voor ontmoeting in het park. Geen afsluiting van 

terreinen. Meer communicatie, behoefte aan vaste handhavers in het park. Meer 

aandacht voor groen bij opbouw en afbreken, en een betere bescherming überhaupt van 

flora en fauna. 

 

Frequentie 

Niet meer evenementen dan er nu al plaatsvinden, omdat het huidige gebruik van het 

park al ‘booming’ is en het park niet nog meer evenementen aankan. Maximaal 12-14 

evenementen per jaar. Liefst geen evenementen na 22u. Er is een behoefte aan het 

maximeren van het aantal bezoekers. 
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14. Resultaten Groep 5 – Wilhelminapark 

 

Dagelijks gebruik 

Het park is zeer levendig en het gebruik ervan neemt toe, onder andere door 22 

bootcamp-clubs en voetballen op het veld.  Bij mooi weer is het park vol. Bij barbecues 

wordt rotzooi achtergelaten. 

 

Evenementen 

Als positief wordt ervaren: sporten, lichtjesroute en de Singelloop. De Singelloop is ook 

leuk om aan mee te doen, maar de impact op het park is vreselijk. Evenementen 

waaronder het park te lijden heeft worden als negatief ervaren. Men heeft negatieve 

ervaringen met wielerkoersen en de UIT-evenementen van de Universiteit. 

 

Gewenste programmering en bezoekers 

Bij het park past kleinschaligheid, recreatie, een plek voor kinderen en honden. Geen 

grootschalige evenementen met geluidsversterking. Geen vuurwerkshows. Beoogde 

bezoekers: buurtbewoners en handhavers. 

 

Frequentie 

Er wordt geen gewenste frequentie benoemd, maar er wordt aangegeven dat het een 

park is en het daarom zo min mogelijk als evenementenlocatie moet worden gebruikt. 

Het betreft een monument met natuur. Balans is belangrijk. 

 

Overig 

Er wordt een behoefte uitgesproken voor meer beleid met betrekking tot parken en 

natuurbeheer. Er wordt gesproken over de ’10 geboden’ van de Stichting Wilhelminapark 

en dat deze stichting meer invloed wil kunnen uitoefenen. 
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15. Resultaten Groep 6 – Wilhelminapark 

 

Dagelijks gebruik 

Het park wordt al meer dan 100 procent gebruikt door buurtbewoners, inclusief 

studenten, ouderen met hun wandelingetje, kinderen die spelen, picknicks, etc. Elk 

evenement verstoort dat gebruik. Het huidige gebruik van het park zorgt al voor een 

behoorlijke druk op het park (natuur en fauna), waaronder inklinking van de grond. 

 

Gewenste programmering 

Kleinschalige activiteiten op het verharde gedeelte. Bijvoorbeeld een markt op de 

promenade of kleinschalig theater. Een activiteit moet passen binnen het 

bestemmingsplan, waarin het park wordt beschreven. De openbare ruimte is 

maatschappelijk, dus liefst geen commerciële invulling, inrichting etc. 

 

Evenementen 

Belangrijk om geen hekken te gebruiken: sociale uitsluiting. Geen zware voertuigen of 

andere zaken op het veld i.v.m. inklinking. Evenementen met veel geluid weren (ook de 

begraafplaats is hier tegen). Evenementen waarbij het hele park wordt afgezet worden 

ook als negatief ervaren. Men wil geen evenementen met een duidelijke 

verkeersaantrekkende werking. 

 

Frequentie 

Er wordt geen suggestie gedaan voor een geschikt maximum qua aantal evenementen. 

Het Wilhelminapark is een park, dus de groep wil liever niet dat het op een lijst komt te 

staan met te kiezen locaties voor evenementenorganisaties. Geen privé-feesten. Er wordt 

geconstateerd dat er steeds meer niet-vergunningsplichtige activiteiten plaatsvinden. De 

vraag die tot slot wordt gesteld is: wat is een evenement? Het lijkt allesomvattend te zijn. 
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16. Resultaten Groep 7 – Wilhelminapark  

 

Beschrijving omgeving 

Het betreft een levendige buurt met bewoners van diverse leeftijden (o.a. studenten). 

Het Wilhelminapark is een rijksmonument. Veel mensen komen er naartoe om adem te 

halen in deze groene long. Jong tot oud en vele culturen. Het is nu al heel druk. Het park 

niet alleen voor buurtbewoners, maar ook voor inwoners uit de rest van de stad. 

 

Dagelijks gebruik 

Recreatie, sport, kinderdagverblijf, drugs dealen, feestjes, honden uitlaten, 

picknicks/barbecues. Spelende kinderen. Rustplekken voor ouderen. Sportplek voor 

jongeren. Speeltuin. 

 

Evenementen 

Als positieve activiteiten benoemt men: dagelijkse sporten, kinderpartijtjes, Dag van het 

Park, kleinschalige markt (biologisch). Men is minder positief over het gebruik van 

groot/zwaar materieel (daarom liever geen circus), versterkt geluid, barbecue (i.v.m. 

walm, beschadiging van gras, beschadiging van bomen). Er is overlast van ongewenst 

toiletteren in de portiek, en van afval/vervuiling. Op de kaart hieronder is ingetekend 

dat men op de speelweide geen vrachtwagens wil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenste programmering 

Buurtgerelateerde, kleinschalige activiteiten (i.v.m. vervoer/parkeren). Liefst geen 

festivals, geen versterkte muziek, geen groot materieel op het park, geen commerciële 

activiteiten, geen vuur. 

 

Frequentie 

Een paar keer per jaar tot uiterlijk 23u. In ieder geval niet meer dan het huidige aantal. 

Gewenste bezoekers: buurtbewoners, mensen die rekening houden met de natuur in het 

park, niet meer dan huidige aantal, mensen die moeten revalideren (Hoogstraat) 
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17. Resultaten Groep 8 – Wilhelminapark  

 

Deze bevindingen reflecteren de mening van één persoon; er waren geen overige 

groepsleden. 

 

Beschrijving omgeving 

Straatwanden rond het park zijn beschermd stadsgezicht. Het Wilhelminapark bestaat 

hoofdzakelijk uit monumentale bomen. Zeer divers, vaak 100 jaar oud en meer dan 3 

meter hoog. De buurt is divers. Rondom het park staan grote huizen waarin ook 

kantoren en bedrijven zijn gevestigd. In het tweede stuk van de buurt is het gemêleerd 

qua inkomen (van hoog tot laag); een “bonte buurt” met veel studenten(kamers). 

Kernwaarden van het Wilhelminapark zijn: de 19
e

-eeuwse architectuur, kwetsbare natuur, 

monumentaal park, gemengde woonbuurt. Veel huizen – groot en klein – zijn in 

particulier bezit. Ordelijke bewoning. Steeds meer expats. 

 

Dagelijks gebruik 

Bij slecht weer wordt het park gebruikt om de hond uit te laten, te wandelen en te sporten. 

Bij mooi weer is het een ‘picknickpark’ met honderden gasten, van wie de meesten 

studenten. Zo’n 25 weekeinden en vrijdagen per jaar werkt dat als een evenement. Ook 

wordt het park gebruikt als rustpunt voor groepjes van sociaal kwetsbare mensen om 

bier te drinken. Parkeerterrein voor zakenlunches in Restaurant. Populaire fietsroute, en 

om even om te rijden door het park. Het park bevat een zeer populaire kleuter/peuter-

speelplaats. 

  Aangezien er 50-100 keer per jaar wordt gepicknickt, kan dit worden gezien 

als ‘picknickfestival’. De ervaringen hiermee zijn positief, maar dit moet wel als activiteit 

worden meegeteld bij het inschatten van de druk op het park (intensief dagelijks 

gebruik). 

 

Evenementen 

Sportevenementen zoals marathons en wielerwedstrijden worden als negatief ervaren 

omdat hiervoor de buurt wordt afgesloten (waarmee men onbereikbaar is voor bezoek), 

en tevens vanwege de geluidsoverlast (o.a. van omroepers en muziek). Bijzondere 

evenementen worden als positief of negatief ervaren afhankelijk van de 

muziekversterking. Het voetballen op het grote speelveld loopt uit de hand vanwege de 

beschadigingen aan het gras. 

 

Gewenste programmering 

Liefst geen bijzondere publiekstrekkers vanwege het al zeer intensieve dagelijks gebruik. 

Zo’n 2 tot 3 keer per jaar een marathon of singelloop is geen bezwaar, want het park 

past in een leuke stadsroute. Kleinschalige initiatieven passen bij de identiteit, de 

kwaliteit en de ambiance van het park. Hiervan vinden er al best een aantal wat plaats, 

ongeregistreerd. Geen extra horeca in het park! Advies: houd het leuk (en kind- en oma-

vriendelijk). 

Maximaal een paar honderd bezoekers per evenement. Tijdens zomerperiodes 

zijn er al circa 500 mensen te vinden en dan is het park snel vol (nog net geen Zandvoort)! 

Iedereen is in dat verband welkom: bewoners uit buurt er omheen, kinderen (NB de zeer 

populaire peuter- en kleuterspeelplaats) inclusief ouders/grootouders, studenten en 

zang-, buurt- en cultuurverenigingen. 

 

Frequentie 

Naast de 50-100 spontane ongeorganiseerde ‘picknickevenementen’ per jaar kunnen er 

nog zo’n 3-4 grote evenementen bij. Geen muziekfestivals met versterking. Belangrijk: 

geluidstonen tot 400 Hz penetreren enorm.  
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18. Proces 
 

 

19. Betrokken blijven 
 

Deelnemers worden via de webpagina www.utrecht.nl/locatieprofielenevenementen 

op de hoogte gehouden van de voortgang. 

 

Per mail kan aanvullende input worden geleverd of kunnen vragen worden gesteld 

via locatieprofielenevenementen@utrecht.nl. 

http://www.utrecht.nl/locatieprofielenevenementen
http://www.utrecht.nl/locatieprofielenevenementen
mailto:locatieprofielenevenementen@utrecht.nl
mailto:locatieprofielenevenementen@utrecht.nl

