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Utrecht is een samenleving waarin mensen van verschillende leeftijden en achtergronden 
samenleven. Zo ook in het Lauwerhof. 

Enkele dagen voor Koningsdag ontvingen omwonenden van het Lauwerhof het wijkbericht dat de 
speeltoestellen op het Lauwerhof weggehaald zouden worden. Omwonenden die de speeltuin 
willen behouden, zochten tijdens de recesperiode contact met verschillende partijen om dit te 
voorkomen. Uiteindelijk blokkeerden ze zelf de toegang tot de speeltuin om te voorkomen dat de 
toestellen werden weggehaald. 

Er ligt een besluit van de wethouder om de toestellen weg te halen vanwege ervaren overlast van 
enkele buurtbewoners die direct aan het speeltuintje wonen. Hierover zijn in november 2021 
schriftelijke vragen gesteld door Gertjan te Hoonte (VVD), omdat verschillende omwonenden het 
niet eens waren met dit besluit. Ook na de beantwoording en het contact met de gemeente bleven 
buurtbewoners ontevreden. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de ontwerpvisie buitenspelen. De urgentie 
van voldoende speelplekken in de binnenstad wordt erkend en daarom is de gemeente bezig met 
een concept ontwerpvisie buitenspelen voor dit gebied. 

Naar aanleiding van deze situatie hebben wij de volgende vragen:  

1. Is de overlast momenteel nog aanwezig? Wij hebben vernomen dat overlastmelders zijn 
verhuisd en het onderzoek is gedaan in de coronaperiode, een periode waarin speeltuinen 
bovengemiddeld werden bezocht en er meer mensen thuiswerkten. In hoeverre is de 
geluidsoverlast objectief vastgesteld? Heeft de wethouder tijdens het onderzoek de optie 
meegenomen van het plaatsen van een poort, die door bewoners gesloten kan worden in 
de avonduren zodat de overlast beperkt wordt? 
 

2. De situatie zorgt voor veel spanningen in de buurt, tussen buurtbewoners, maar ook bij 
medewerkers van woningbouwvereniging Portaal. Het vertrouwen in de gemeente lijkt 
steeds meer onder druk komen te staan. Wat gaat de gemeente doen om het vertrouwen in 
de gemeente te herstellen en het onderlinge contact tussen de wijkbewoners te 
verbeteren? Op welke wijze worden alle bewoners bij een alternatief plan betrokken?  

3. Wat komt er in de plaats van de speeltuin wanneer de toestellen worden weggehaald? En 
op welke wijze gaat de gemeente ervoor zorgen dat er alsnog een overlastgevende situatie, 
in de vorm van een hangplek, ontstaat? 
   

4. We hebben vernomen dat er op dit moment al gezocht wordt naar geschikte speelplekken 
in de wijk in het kader van de ontwerpvisie Speelruimte 2021. Kan de gemeente wachten 
met het weghalen van de toestellen totdat er een nieuwe speeltuin in de omgeving van het 
Lauwerhof gerealiseerd wordt?
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