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Ongeveer een jaar geleden organiseerde Stadspodium Utrecht een zogeheten Pop Up gesprek.   
In Bibliotheek Overvecht kwamen verschillende bewoners uit de wijk vertellen of zij het gevoel 
hadden dat zij baas in eigen buurt waren  en voldoende mee mochten denken over beslissingen in 
hun directe omgeving. 
 
De opkomst was op die zonnige zaterdagmiddag magertjes. Op een piepjong gemeenteraadslid na 
waren alle aanwezigen waren van een middelbare of pensioengerechtigde leeftijd. Er was een 
cameraploeg van wijkomroep en op de achtergrond waren moeders en vaders bezig met het 
uitkiezen van boekjes voor de kinderen. Het meeste wat zich die middag afspeelde, ben ik inmiddels 
vergeten,  maar wat wel is bijgebleven was de wat oudere dame die met een zachte stem maar 
scherpe woorden  bleef benadrukken dat een prostitutiezone nooit heeft thuis gehoord in haar 
buurt. Toen niet, nu niet en straks ook niet.  Na afloop van het Pop Up gesprek maakte ik nog kort 
kennis met deze dame, die zich voorstelde als Nelleke Wuurman. Mevrouw Wuurman vertelde dat ze 
al ruim veertig jaar woonde in Overvecht En van dichtbij zag hoe de wijk in de loop der jaren was 
veranderd. Van de buurt met de nieuwbouw eengezinswoningen tot de volwassen multiculti wijk 
vandaag de dag.  Ze had Overvecht als het ware zien opgroeien. 
 
Mevrouw Wuurman voelde zich, net zoals al haar wijkgenoten, meer Overvechter dan Utrechter. 
En hoewel niemand het haar had gevraagd of verplicht,  voelde zij zich geroepen om zich uit te 
spreken voor een wijk die nog altijd last heeft van een gedateerd en negatief imago. Een imago dat er 
misschien voor heeft gezorgd dat een aanzienlijk gedeelte bewoners van de stad überhaupt 
overweegt om een prostitutiezone in de wijk te plaatsen. 
 
Dat er in Utrecht veel kan en mag is prima. Je kan zo een koffieshop binnen wandelen, een 
voorgedraaide joint bestellen en die rustig oproken. En als je zin hebt in een oppervlakkige vrijpartij 
dan mag dat ook. 
Niet iedereen in de stad heeft hier behoefte aan en niet iedereen vind het een goede zaak, 
maar juist doordat al deze tegenstellingen zonder al te veel problemen in de stad bestaan  
maakt Utrecht zo bijzonder.  
 
Maar het feit dat iets is toegestaan, betekent niet dat je het overal in stad geschikt is.In Overvecht, 
de grootste, misschien wel de mooiste maar ook de kwetsbaarste wijk van de stad is natuurlijk 
voldoende ruimte voor een prostitutiezone, maar het is vraag twee of het een goed idee is om die 
hier ook te plaatsen. In een wijk met net zo veel problemen als potentie.  
 
Het is moeilijk om als buitenstaander, want dat ben je als niet in Overvecht woont, je uit te spreken 
over zo’n gevoelig en moeilijk onderwerp.  Want wat er ook gebeurt, jij als buitenstaander ondervind 
de dagelijkse gevolgen van een genomen beslissing over zo’n prostitutiezone niet. Misschien is het 
voor de verandering verstandig om bij een beslissing die zoveel impact heeft op de directe bewoners, 
hun stem niet zwaarder, maar het zwaarst te laten wegen. 
 
Niet alleen omdat je dan tot het beste besluit komt, maar ook omdat Nelleke Wuurman dat 
waarschijnlijk ook had gevonden. 
 
Nog een fijne avond. 
 


