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Lachgasverbod Zuid 
 

 

In Utrecht zorgt het gebruik van lachgas voor veel overlast. Omdat de overlast van lachgasgebruik toeneemt, 

breiden we het lachgasverbod uit. Vanaf 11 juli 2022 is het in bezit hebben en gebruiken van lachgas ook in 

de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, Zuid en Noordoost verboden. Vanaf 25 juli kan er op deze plekken 

gehandhaafd worden. Er is al een lachgasverbod van toepassing in de wijken West, Noordwest, Overvecht en 

Zuidwest. 

 

Waarom deze gebieden? 

De vier nieuwe aangewezen gebieden zijn gekozen, 

omdat hier veel overlast en vervuiling gemeld werd. 

Dat blijkt uit meldingen in 2018 tot en met 2021. 

 

Wat merkt u ervan? 

Op de achterkant staat het gebied waar het 

lachgasverbod in uw wijk geldt. Handhavers van de 

gemeente Utrecht en de politie nemen deze gebieden 

mee in hun handhavingsrondes.  

Het verbod geldt alleen in openbare ruimten (straten, 

parkjes, bankjes, parkeerterreinen, etc.) in de 

gebieden. 

Kijk op www.utrecht.nl/lachgas voor meer informatie 

en alle gebieden waar het lachgasverbod geldt. 

Overlast? Meld het! 

Heeft u (geluids)overlast of is er afval door het gebruik 

van lachgas? Uw melding helpt ons een goed 

overzicht te krijgen van de overlast. 

 

• Op basis van signalen, meldingen en politie-

informatie, kunnen wij handhaving inzetten. De 

handhavers kunnen niet overal direct heen. 

• In de acht wijken waar een verbod geldt, wordt 

gewaarschuwd en beboet. Blijft de overlast? 

Meld dit dan opnieuw. 

• Afval proberen wij binnen vijf werkdagen op te 

ruimen. 

 

Melden 

Melden kan via de app Slim Melden Utrecht (gratis te 

downloaden in de appstore) of via 

www.utrecht.nl/lachgas.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De 

gebiedsmanager van de wijk Zuid, via zuid@utrecht.nl 

of via 14 030. 
  

http://www.utrecht/lachgas
http://www.utrecht.nl/lachgas


 

  

 

 

 

 
 

  

De wijk Zuid wordt begrensd door de Vaartsche Rijn, het spoor, de A12 en de gemeentegrenzen met Houten 
en Nieuwegein. 
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