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Nieuwe tippelzone komt op Elektronweg of Boteyken
De Utrechtse tippelzone aan de Europalaan moet verhuizen. De tippelzone is 30 jaar geleden ingesteld omdat er
in de stad veel overlast was van illegale straatprostitutie. Op de tippelzone kan de politie gericht toezicht houden
en de veiligheid bewaken. Ook kunnen de gemeente en de hulpverlening zicht houden op de sekswerkers en
voorkomen dat ze in de illegaliteit raken. De overlast in de stad door illegale prostitutie is door de tippelzone
sterk afgenomen.
De tippelzone moet op gepaste afstand van woningen liggen, bijvoorbeeld op of naast een bedrijventerrein. De
tippelzone is alleen in de avond open en dan zijn bedrijven meestal gesloten. Op de Europalaan worden op het
huidige bedrijventerrein woningen gebouwd. De tippelzone zou daardoor middenin een woonwijk komen te
liggen. Daarom moet de tippelzone worden verplaatst.
De gemeente heeft door de hele stad gezocht naar mogelijke geschikte locaties voor de tippelzone, op basis van
een aantal criteria. Die zoektocht heeft twee locaties opgeleverd die het meest geschikt zijn voor een tippelzone.
Het gaat om de Elektronweg en de Boteyken, een parallelweg van de Oudenrijnseweg. Eén daarvan ligt in de
omgeving van uw wijk.
Het college van B&W doet eind dit jaar een
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Heeft u aanvullingen op het locatie-onderzoek?
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Praktische informatie
We nodigen u uit voor een bijeenkomst op 12
september. U bent welkom tussen 18.30 en
21.30 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip
dat het u uitkomt. Van 19.30 tot 20.30 uur geeft
wethouder Victor Everhardt een toelichting. Op
de bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen. Ook
horen wij graag uw reactie op de bovenstaande
vraag en uw eventuele zorgen, wensen of ideeën
bij de inrichting van de tippelzone.
Wilt u zich voor de bijeenkomst aanmelden op
het e-mailadres tippelzone@utrecht.nl?
Belangrijk: Vermeldt u a.u.b. de datum van de
bijeenkomst, uw naam, en met hoeveel personen
u komt.
De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum
NDC den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH
Utrecht.
Bent u niet in de gelegenheid naar de
bijeenkomst te komen, maar wilt u wel reageren?
Of wilt u pas na de bijeenkomst reageren? Dit
kan op www.utrecht.nl/tippelzone/consultatie.
Doe dit s.v.p. voor 2 oktober.

Meer weten?
Kijk op: www.utrecht.nl/tippelzone
Mail naar tippelzone@utrecht.nl of bel met
telefoon 14 030.

