
(Op)veegraad… 
 
Donderdag 19 december was de laatste vergadering voor het kersreces, de zogenaamde veegraad. 
Een zeer lange, volle en belangrijke vergadering. Zo kwamen onderwerpen als het Nieuwe Zandpad, 
de toekomstige inrichting van de Maliebaan en de Machinerie aan bod.  
 
Zandpad 
Ik heb al eerder gedeeld over het voorstel van het Nieuwe Zandpad. Voor de ChristenUnie is en blijft 
het dossier prostitutie zeer ingewikkeld. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de tippelzone aan 
de Europalaan uiterlijk 1 juli 2021 zal sluiten. Voor wat betreft het Zandpad: toen in 2015 over het 
bestemmingsplan voor raamprostitutie werd besloten in de raad waren we tegen, net als het CDA. En 
dat zijn we inhoudelijk nog steeds. Het liefst hadden we helemaal geen nieuw Zandpad, maar dat is 
gezien de harde politieke realiteit niet gelukt (een grote meerderheid in de raad is wel voorstander).  
 
Ik kan me voorstellen dat u dan denkt: moet je dan wel mee doen in een coalitie? Dat is inderdaad een 
langdurig en stevig gesprek geweest in de onderhandelingen. We hebben besloten wel mee te doen. 
Om er alles aan te doen om onze stem te laten horen. Om het voorstel beter te maken. Tegen 
uitbuiting, tegen mensenhandel, voor betere hulpverlening. Het voorstel waarover nu is besloten 
heeft, met onze inzet, meer en stevigere voorwaarden en eisen gesteld: Zo is opgenomen dat er:   

- Intensieve aanwezigheid van toezicht en handhaving is 

- Wordt ingezet op goede hulpverlening en het versterken van de eigen positie van sekswerkers 
(Voor ons als CU geldt dan: sekswerkers moeten kunnen stoppen als ze maar even de wens 
hebben en de mogelijkheid zien) 

- Een vertrouwenspersoon aanwezig is; 

- Maar 96 ruimten worden gebouwd in plaats van de 162 die eerder gepland waren; en pas 
eventuele uitbreiding naar 128 na een grondige evaluatie 

- Extra ingezet wordt op omgevingsbeheer om overlast tegen te gaan 

Daarnaast zijn we altijd pleitbezorger geweest van nachtsluiting. In deze raadvergadering hebben we, 
samen met de VVD en vele andere partijen in de raad, het voor elkaar gekregen dat het er toch komt. 
En de gehele raad heeft voor onze ingediende motie gestemd waarin we hebben opgeroepen als raad 
mee te willen bepalen over inzet en de kwaliteit van de hulpverlening.  

De toekomst?  
In de vorige pogingen bleken uiteindelijk exploitanten en ontwikkelaars zich terug te trekken of niet 
door de Bibob-procedure te komen. We weten niet hoe het nu gaat verlopen. Als het Nieuwe Zandpad 
er gaat komen, dan zal dat op z’n vroegst in 2022 zijn. Maar de kans dat het er niet gaat komen is ook 
nog steeds groot. We weten het niet.  
 
Kerst! 
Na deze zeer intensieve periode kijken we uit naar kerst. We vieren dat Gods zoon is geboren. Een 
baby. Hét schepsel bij uitstek dat spontaan vertedering wekt, liefde en de niet te onderdrukken 
neiging om ervoor te willen zorgen. Het eerste wat God deed toen Zijn voeten de aarde raakten, was 
de liefde wekken. We wensen iedereen dan ook een mooie, liefdevolle tijd. Met omzien naar elkaar,  
tijd voor familie, vrienden, rust en contemplatie. En misschien wel extra aandacht voor de mensen 
om ons heen die het minder getroffen hebben, die net iets meer liefde kunnen gebruiken. Heb het 
goed. En tot het nieuwe jaar.  
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https://utrecht.christenunie.nl/k/news/view/1277061/43795/het-nieuwe-zandpad-tussen-morele-worsteling-en-praktische-verbetering.html
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/wat-doet-de-gemeente/toezicht-en-handhaving/bibob/

