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Verbod toegang Wilhelminapark tussen 22.00–06.00 uur

Vanaf woensdag 7 oktober 22 uur is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen
22.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends te bezoeken.
Extra maatregelen
De coronamaatregelen worden in deze parken
regelmatig, niet goed nageleefd. Er is meerdere
malen geconstateerd dat groepen -voornamelijk
jongeren- zich hier in de avond en nachtelijke uren
ophouden waarbij de coronamaatregelen
onvoldoende worden nageleefd.
Afgelopen weekend ontstond er grote drukte na
sluitingstijd van de horeca rondom en in supermarkten
in de binnenstad en in een aantal parken. Het ging
voornamelijk om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die
elkaar opzochten en alcohol met elkaar dronken. De
voorzitter van de Veiligheidsregio heeft besloten dat
het vanaf woensdag 7 oktober verboden is het
Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen
22:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends te
bezoeken. Daarnaast heeft de gemeente met
supermarkten en nachtwinkels in de binnenstad
afgesproken dat zij op donderdag, vrijdag en zaterdag
om 22:00 uur de deuren sluiten. Deze maatregelen
duren in ieder geval twee weken, totdat meer bekend
wordt over de nieuwe besluiten die het kabinet neemt.
Wat merkt u ervan?
Bij de (hoofd)ingangen van het park worden
tekstkarren en borden geplaatst. Het park wordt niet
fysiek afgesloten.

Verspreidingsgebied:
Direct aangrenzende woningen van het Wilhelminapark

De doorgaande fietsroute en bijbehorende voetpad
kunnen wel gebruikt worden tijdens de uren waarop
het park gesloten is. Zie kaart aan de achterzijde voor
de exacte begrenzing.
Boetes
Iedereen die zich tussen 22:00 uur en 06:00 uur in het
park bevindt, riskeert direct een boete.
Het verbod is niet van toepassing voor personen die in
het gebied (noodzakelijke) werkzaamheden moeten
verrichten.
Overlast melden
Melden kunt u doen via de app Slimmelden Utrecht of
via onze website www.utrecht.nl/meldingen. Tijdens
kantooruren kunt u ook het klantcontactnummer 14030
bellen. Bij acute overlast buiten kantooruren kunt u
bellen met politie op 0900-8844. Is er spoed of gevaar,
bel dan direct 112. Blijft de overlast voortduren? Meld
dit dan opnieuw.
Meer informatie?
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met Myrte Pfeifer, gebiedsmanager
veiligheid, via 030-286 9041 of m.pfeifer@utrecht.nl.

Utrecht.nl

