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1. Inleiding
1.1. Aanleiding onderzoek
De wijk Overvecht mag gerust dé corporatiewijk van Utrecht genoemd worden. In totaal bestaat 72% van de
woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Dit heeft als logisch gevolg dat in de wijk een grote (potentiele)
kwetsbare bewonersgroep woont, gehuisvest in een grootschalige anonieme woningvoorraad.
De kwetsbare bewoners van Overvecht zijn divers in hun problemen en behoeften, en daarom niet zomaar onder
één noemer te vatten. Door de ontstaansgeschiedenis van de wijk wonen er inmiddels veel ouderen, die zich
zelfstandig moeten zien te redden omdat de ‘wonen met zorg’-arrangementen onder druk staan. Daarbij komt
dat uit de gezondheidsmonitor blijkt dat de levensverwachting in goed ervaren gezondheid in Overvecht een
stuk lager is dan in andere wijken in Utrecht (59,7 t.o.v. 67,3 jaar). 1 Het verschil per wijk in levensjaren in goed
ervaren gezondheid is in figuur 1 weergegeven. Praktisch gezien betekent dit dat mensen die in Overvecht
wonen ruim tien jaar minder in goede gezondheid te leven hebben dan hun buren uit Tuindorp net aan de
andere kant van het spoor.

Figuur 1. Levensjaren in goed ervaren gezondheid.
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van juist ook kleine (tweekamer)woningen in vooral de 10-hoog flats ervoor
dat in Overvecht veel (ex-)verslaafden, ex-gedetineerden, statushouders, psychiatrische patiënten, etc. wonen.
Deze mensen vragen soms niet om hulp of ondersteuning, waar ze dat wel zouden kunnen gebruiken, en komen
vaak terecht in Overvecht. Ook ervaren andere bewoners door de aanwezigheid van deze mensen met hun
specifieke problematiek, in hun portiek soms overlast of gevoelens van angst, wat hun woongenot aantast.
Daarnaast kent een deel van de Overvechtse populatie multiproblematiek: bewoners hebben op meerdere
vlakken tegelijk problemen, zoals gezondheid, middelengebruik, schulden, opvoeding van kinderen, werk, etc.
Deze problemen tasten hun eigen woongenot aan, en kunnen soms overlast veroorzaken voor andere
(portiek)bewoners.
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Wat nog meer opvalt tijdens de voorbereidende deskresearch zijn onderzoeksuitkomsten die elkaar tegen lijken
te spreken. Zo scoort Overvecht volgens de Wijkwijzer van de gemeente Utrecht het laagste van de stad m.b.t.
de sociale cohesie (een cijfer 4,7 op een schaal van 1 tot en met 10) en krijgt Overvecht het laagste cijfer van de
stad voor de waardering van de buurt (5,3 op een schaal van 1 tot en met 10) 2
Dit lijkt tegenstrijdig ten opzichte van de volgende andere gemeentelijke onderzoeksuitkomsten:
Overvecht heeft volgens de Utrechtse buurtmonitor het hoogste percentage aan bewoners dat helpt
bij de zorg of hulp aan buurtbewoners (19% ten opzichte van 9% in Noordwest, 10% in Noordoost en
11% in Oost. 3Dit terwijl Noordoost volgens de Wijkwijzer de hoogste sociale cohesie heeft, namelijk
een 6,5).
Overvecht heeft zeker niet het laagste percentage van buurtbewoners dat actief is in de wijk en scoort
daarmee hoger dan Oost, de Binnenstad, Vleuten de Meern en Zuidwest.
Overvecht heeft het op één na hoogste percentage dat helpt met buurtpreventie.
Overvecht scoort volgens de gemeentelijke onderzoeken op tal van facetten het laagst of veel lager dan andere
Utrechtse wijken, maar op sommige facetten die logischerwijs zouden moeten correleren met sociale cohesie
juist het hoogst. Aangezien de sfeer en gepercipieerde sociale cohesie in een wijk een belangrijke bepalende
factor kan zijn voor de woonbeleving is het bijzonder dat de wijk, ondanks het hoge percentage actieve
bewoners en hulpbereidheid richting andere bewoners, het laagste scoort qua sociale cohesie (zie bijlage 4.2).
De werkgroep van de wijkraad heeft, al denkende over de genoemde problematiek, voor zichzelf vastgesteld
dat eerdergenoemde problemen voor de wijk als geheel actueel blijven, zolang de samenstelling van de
woningvoorraad niet werkelijk wijzigt. Tegelijk constateert de werkgroep dat duidelijk is dat de samenstelling
van de woningvoorraad op korte of middellange termijn niet zal veranderen. Ook ziet de werkgroep dat zowel
de gemeente Utrecht als woningcorporaties dit gegeven scherp op het netvlies hebben en waar dat mogelijk is,
hierin stappen zetten. Tijdens de wijkraadvergadering op 11 mei 2017 is duidelijk geworden dat de gemeente
Utrecht en de woningcorporaties op stedelijk niveau afspraken maken over het totaal aantal woningen in sociale
huur. Er zijn in de stad 20.000 sociale huurwoningen nodig. Er kunnen dus niet ‘zomaar’ sociale huurwoningen
in Overvecht verdwijnen, zonder dat deze elders in de stad worden vervangen. Een dergelijk proces heeft tijd
nodig.
In dat licht heeft de wijkraad besloten om een wijkraadpleging te houden die de huidige samenstelling van de
woningvoorraad als een gegeven beschouwt, en vanuit daar zoekt naar mogelijkheden en kansen om het gezond
wonen in Overvecht te verbeteren. Op deze manier kan de wijkraad een advies uitbrengen aan de gemeente om
actie(s) te ondernemen om het wonen in Overvecht op de korte termijn prettiger te maken.
De wijkraad heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de wijk Overvecht grote kansen biedt. Er is in Overvecht
veel groen. Veel bewoners zijn betrokken bij hun wijk en tonen initiatieven. Dit wordt door de gemeente erkend
in het project De Versnelling. Het is nodig dat deze initiatieven alle ruimte krijgen om zich te ontplooien en de
wijk te verbeteren als het gaat om gezond wonen. Om echt te begrijpen wat er achter de problematiek in deze
wijk schuil gaat, maar ook juist om de kansen in beeld te brengen, wil de wijkraad Overvecht een wijkraadpleging
organiseren rondom het thema ‘wonen in Overvecht’.

2
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1.2. Doelstelling
De wijkraad wil met deze wijkraadpleging de redenen waarom Overvecht op het gebied van wonen negatief
afwijkt van de rest van de stad in kaart brengen. Daarnaast wil de wijkraad tijdens het onderzoek problemen
direct doorontwikkelen naar acties en aanbevelingen. Om dit te bewerkstelligen wil de wijkraad met het
onderzoek niet alleen de redenen achter de problemen achterhalen, maar wil men ook een focus op de sterke
kanten van de wijk leggen, om op deze manier kansen zichtbaar en concreet te maken.

1.3. Probleemstelling
Met bovenstaande context in ogenschouw stelt Labyrinth, gebaseerd op de input van de wijkraad, voor de
volgende hoofdvraag te formuleren:
Wat zijn de belangrijkste redenen voor de problemen met betrekking tot wonen in Overvecht en welke kansen
zijn er om wonen in Overvecht gezonder en aangenamer te maken?
Belangrijk bij het operationaliseren van deze onderzoeksvraag is het definiëren wat een gezonde woonomgeving
inhoudt. In eerste instantie wordt hiervoor aansluiting gezocht bij het in maart 2017 door de gemeente Utrecht
(IB Onderzoek) uitgevoerde peiling – Gezonde Woonomgeving.4 Uit deze peiling komt naar voren dat het
bewonerspanel een gezonde woonomgeving ervaren als een omgeving waarin zij prettig samenleven met
buurtbewoners, en als deze groen, schoon en veilig is. Belangrijke kanttekening van de peiling, zoals in de
opdrachtformulering van de Wijkraad ook aangestipt, is dat in het panel hoogopgeleide personen met een nietmigrantenachtergrond zijn oververtegenwoordigd. Juist de groep bewoners die in Overvecht in de minderheid
zijn. Labyrinth acht het derhalve van belang om bij wijkraadpleging ook de vraag Wat betekent een gezonde
leefomgeving voor u? aan de bewoners voor te leggen. Deze vraag wordt beantwoord in paragraaf 2.1.
Daarnaast kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd:
Welke mechanismes zitten achter woonproblemen in Overvecht? (zie paragraaf 2.3)
Komt dit door externe factoren (woningvoorraad) of door interne factoren (leefstijl van
zittende bewoners)? Of komt het door een combinatie van beiden?
Welke initiatieven worden door bewoners ontplooit en welke kansen en belemmeringen spelen hierbij
een rol? (zie paragraaf 2.2)
Wat zijn de behoeften van de bewoners van Overvecht op het gebied van wonen? (zie hoofdstuk 2)
Wordt er voldoende ingespeeld op deze sterke kanten en behoeften in de wijk? (zie hoofdstuk 2)
Weten professionals de wijkbewoners voldoende te bereiken? (zie paragraaf 2.4)

1.4 Onderzoeksmethoden
Afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de situatie omtrent wonen in Overvecht. Deze onderzoeken
leggen verschillende problemen in de wijk bloot. Doel van de wijkraadpleging ‘wonen in Overvecht’ is om de
achterliggende redenen in kaart te brengen, en daar bijbehorende acties en oplossingen te formuleren. Door de
werkgroep is voor gesteld om dit onderzoek vorm te geven door middel van focusgroepen. Focusgroepen zijn
een ideale manier om de ervaringen van bewoners te verzamelen en direct ook zicht te krijgen op de dynamiek
tussen bewoners. De groepsdynamiek zorgt voor verschillende perspectieven waardoor een goed beeld ontstaat
hoe de argumenten zich in een discussie ontwikkelen. Daarnaast draagt het bij aan het door ontwikkelen van
ideeën doordat de deelnemers op elkaars ideeën voort kunnen borduren.
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Hieronder volgt een overzicht van de verschillende fasen die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. Het
onderzoek bestaat uit de volgende fasen: (1) deskresearch en opstellen topiclijst, (2) het veldwerk, (3) de
analyses en rapportage.

1.4.1 Deskresearch en het opstellen topiclijst
Omdat al veel onderzoeksmateriaal voor handen is, heeft er deskresearch plaatsgevonden waarbij het resultaat
hiervan is gebruikt als input voor de op te stellen topiclijst. Hierbij is onder andere gekeken naar voorgaande
onderzoeken, zoals de recente peiling onder het bewonerspanel van de gemeente Utrecht5. Labyrinth heeft in
Overvecht zelf ook verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit in deze fase is geput, zoals het onderzoek
‘Kansen gezondheidsbevordering Utrecht Overvecht’ (2016)6.
De opdrachtgever heeft in de opdrachtformulering al aangegeven dat het belangrijk is dat de volgende
onderwerpen in het onderzoek aan de orde komen:
kwaliteit van de woning zelf, waaronder de toegankelijkheid;
groen, en de staat waarin het zich bevindt;
verkeer, en de ervaren overlast of gevoelens van onveiligheid;
geluidsoverlast, van buurtbewoners of verkeer;
gevoelens over (sociale) veiligheid.
Tijdens het onderzoek is er niet alleen gekeken naar de problemen die bewoners ervaren, maar ook naar de
positieve kanten van de wijk. Met deze is er ook gekeken naar de volgende onderwerpen:
buurt- en bewonersinitiatieven en hun effecten;
sociale contacten van bewoners;
positieve veranderingen in de buurt die bewoners hebben waargenomen in de jaren dat zij er wonen.
Aan de hand van deskresearch en wensen vanuit de wijkraad is er één basis-topiclijst opgesteld voor de
verschillende focusgroepen.
Er is gekozen om tijdens de focusgroepen vier verschillende thema’s te belichten: gezonde wijk, veiligheid,
voorzieningen en woonsituatie. Deze thema’s zijn opgedeeld in subcategorieën die aansluiten bij de hoofd en
deelvragen van het onderzoek. De topiclijst is met de opdrachtgever besproken en kleine aanpassingen zijn
doorgevoerd alvorens deze definitief is gemaakt. De definitieve topiclijst is terug te vinden in bijlage 1.
De basis-topiclijst is voor alle groepen gebruikt. De nadruk lag bij de verschillende gesprekken echter op
verschillende thema’s. Deelnemende bewoners bepaalden uiteindelijk de richting van het gesprek. Deze aanpak
zorgde ervoor dat onderwerpen besproken werden die voor de bewoners zelf als meest relevant en urgent
werden ervaren.

1.4.2 Het veldwerk
Zoals in paragraaf 1.1. uiteengezet, is Overvecht een wijk met een grote diversiteit aan bewoners. Een groot deel
hiervan kan, om uiteenlopende redenen, als moeilijk bereikbaar worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld te
maken hebben met taalproblemen of lage computervaardigheden. Bij de eerdergenoemde peiling Gezonde
Woonomgeving van de gemeente Utrecht, werd aangegeven dat het bewonerspanel dat is gebruikt voor het
onderzoek geen representatief verdeling van de bewoners bevatte, en dat zij geen intentie hebben om een
bewonerspanel op wijkniveau in te zetten. 7Hierop heeft de wijkraad besloten een bewonersraadpleging te
houden waarbij specifieke aandacht wordt gegeven aan het in kaart brengen van de meningen en behoeften
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van de verschillende groepen bewoners in Overvecht.8 De Wijkraad stelt zich op het standpunt dat het inzetten
van beleid en middelen in een wijk als Overvecht, zonder dat kennis is verkregen over de
achtergrondproblematiek van bewoners, zinloos is.
Ten behoeve van het houden van focusgroepen zijn bewoners geworven. Bij de werving van de bewoners is
gefocust op het bereiken van een representatieve groep bewoners in Overvecht. Met deze reden is er via
verschillende kanalen geworven, zowel online als offline. Daarnaast is er voor de werving een flyer ontworpen.
De flyer is in zowel het Turks als in het Arabisch vertaald om ook bewoners die de Nederlandse taal niet goed
beheersen te bereiken.
Er is een Facebook-advertentie uitgezet waar meer dan 60 reacties op zijn gekomen. Daarnaast zijn er in
verschillende flatgebouwen door heel Overvecht flyers in brievenbussen gedaan. Ook in verschillende winkels
en openbare ruimtes (e.g. bibliotheek, supermarkt, buurthuis) zijn flyers verspreid. Na aanleiding van de flyers
zijn er 10 aanmeldingen, zowel telefonisch als via de website, bij Labyrinth binnengekomen.
Twee medewerkers van Labyrinth zijn in Overvecht de straat op gegaan om mensen actief aan te spreken. Deze
medewerkers zijn respectievelijk van Marokkaanse en Turkse herkomst. Er is op strategische plaatsen geworven,
zoals op de markt en bij de moskee. De mensen die aangesproken werden, reageerden in het algemeen positief.
Uiteindelijk zijn er drie bewoners bij de focusgroepen aanwezig geweest die via deze methode zijn benaderd.
Tijdens de werving werd duidelijk dat ondanks de actieve manier van werven er weinig aanmeldingen kwamen
van mensen van Turkse herkomst. De bewoners van Turkse herkomst die deel hebben genomen aan de
focusgroepen, zijn bewoners die de wijk en de Turkse gemeenschap goed kennen. Het zijn echter bewoners die
actief zijn in de wijk, veel activiteiten organiseren voor bewoners en veel sociaal contact hebben met bewoners.
Dit geldt naar verwachting niet voor de gehele Turkse gemeenschap in Overvecht, met deze reden kunnen de
resultaten uit deze focusgroepen afwijken van het algemene beeld van de Turkse gemeenschap in Overvecht.
Er hebben in totaal 8 focusgroepen plaatsgevonden. Als incentive hebben alle deelnemers na afloop van de
focusgroep een VVV-bon ter waarde van €15 ontvangen. Ervaring leert dat een incentive bijdraagt aan het
motiveren van bewoners om deel te nemen. De gesprekken vonden plaats in buurthuis de Jager en in de Anwar
e-Qoeba moskee. De gesprekken duurde gemiddeld anderhalf uur. Bij één groep was het Turks de voertaal en
bij één groep het Arabisch. De groepen kenden de volgende samenstelling:

8
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Herkomst

Leeftijd

Geslacht

Adres

Overeenkomst woning

Focusgroep 1 Jongeren
Marokkaans

21

V

Haarlemmerhoutdreef

Huur

Nederlands

26

V

Faustdreef

Huur

Nederlands

27

V

Ankaradreef

Huur

Nederlands

27

M

Selvasdreef

Huur

Turks

18

M

Niet bekend

Huur

Focusgroep 2 Woningeigenaren
Nederlands

51

V

Fideliodreef

Koop

Nederlands

64

M

Costa Ricadreef

Koop

Nederlands

31

V

Dommeringdreef

Koop

Nederlands

39

M

Bostondreef

Koop

Focusgroep 3 Vrouwen van Marokkaanse herkomst (Arabisch)
Marokkaans

40/50

V

Overvecht Noord

Huur

Marokkaans

50

V

Haarlemmerhoutdreef

Huur

Marokkaans

50/60

V

Haarlemmerhoutdreef

Huur

Marokkaans

35

V

Faustdreef

Huur

Focusgroep 4 10 hoog flats
Nederlands

33

M

Faustdreef

Huur

Nederlands

26

V

Rhodosdreef

Koop

Marokkaans

50

M

Haarlemmerhoutdreef

Huur

Marokkaans

40

M

Marokkodreef

Huur

Focusgroep 5 ouderen van Nederlandse herkomst
Nederlands

77

V

Koeweitdreef

Koop

Nederlands

75

M

Tigrisdreef

Huur

Nederlands

64

M

Haarlemmerhoutdreef

Huur

Nederlands

68

M

Neckardreef

Huur

Nederlands

85

M

Valparaisodreef

Huur

Focusgroep 6 4 hoog flats
Syrisch

40

M

Sint Maartendreef

Huur

Syrisch

24

M

Roelantdreef

Huur

Nederlands

39

M

Aymaradreef

Huur

Focusgroep 7 Mannen van Turkse herkomst (Turks)
Turks

40-50

M

Turks

40-50

M

Margaretha van
Parmadreef
vlakbij winkelcentrum
Overvecht

Niet bekend
Niet bekend

Focusgroep 8 Vrouwen van Turkse herkomst
Turks

47

V

Niet bekend

Koop

Turks

44

V

Niet bekend

Huur

Turks

52

V

Niet bekend

Koop

Turks

53

V

Niet bekend

Huur

9

1.4.3 Analyse en rapportage
Alle focusgroepen zijn met een geluidsrecorder opgenomen. Van de focusgroepen die in het Turks en het
Arabisch hebben plaatsgevonden is door de gesprekleiders aan de hand van de geluidsopnames een
samenvattend gespreksverslag in het Nederlands gemaakt. De overige focusgroepen zijn getranscribeerd. De
gespreksverslagen zijn door middel van kwalitatieve data-analysesoftware gecodeerd en geanalyseerd.
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2. Resultaten onderzoek
Nadat in het vorige hoofdstuk de onderzoeksopzet is behandeld, worden in dit hoofdstuk de uitkomsten van de
gevoerde focusgroepen beschreven. Er is voor gekozen om deze per onderzoeksvraag te behandelen. Zo wordt
in de komende paragraaf beschreven wat een gezonde wijk voor bewoners van Overvecht betekent en hoe
gezond de wijk Overvecht is. Paragraaf 2.2 behandelt initiatieven en voorzieningen in Overvecht, en paragraaf
2.3 gaat in op de achterliggende mechanismes van de woonproblemen die door bewoners worden ervaren. In
paragraaf 2.4 wordt de betrokkenheid van professionals bij de wijk Overvecht besproken.
Per paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van de meningen en behoeften van de gesproken bewoners,
indien van toepassing wordt er vervolgens ingezoomd op specifieke verschillen tussen verschillende
bewonersgroepen. Om de leesbaarheid van het rapport ten goede te komen, is er voor gekozen om regelmatig
naar “de bewoners” te verwijzen. In alle gevallen worden hiermee de bewoners bedoeld die tijdens het
onderzoek gesproken zijn.

2.1 Wat betekent een gezonde leefomgeving voor de bewoners?
Om antwoord te kunnen geven op de vraag “wat betekent een gezonde leefomgeving voor de bewoners?” is
aan alle bewoners tijdens de focusgroepen gevraagd wat zij verstaan onder een gezonde wijk. Deze paragraaf
beschrijft de onderwerpen die volgens de bewoners belangrijk zijn voor een gezonde wijk. De huidige situatie
met betrekking tot deze onderwerpen wordt beschreven, en eventuele behoeften en kansen met betrekking tot
deze onderwerpen worden benoemd.

2.1.1 Rustig wonen
Eén van de meest genoemde antwoorden op de vraag, “hoe ziet een gezonde wijk er voor u uit?”, is; een wijk
waar ik rustig kan wonen. De volgende alinea beschrijft wat er wordt verstaan onder een rustige wijk, en gaat in
op de huidige situatie in Overvecht.
Een rustige wijk, is volgens de bewoners een wijk waar weinig overlast is, waar men zich veilig voelt, en waar
kinderen veilig kunnen opgroeien. Uit de gesprekken blijkt dat men zich thuis vaak veilig voelt, maar wel overlast
ervaart op straat van onder andere hangjongeren en -ouderen, drugsdealers en daklozen. Winkelcentrum De
Gagelhof wordt in bijna alle groepsgesprekken genoemd als een plek waar bewoners liever niet komen. De
Vivant functioneert volgens de bewoners als buurthuis en trekt veel hangjongeren/hangouderen aan, wat
volgens de bewoners een negatief straatbeeld en onveilig gevoel geeft. Bewoners geven aan dat er door de
gemeente harder ingegrepen mag worden bij personen die overlast veroorzaken.
In één van de groepen is gesproken over het alcoholverbod bij de Gagelhof. Dit alcoholverbod is sinds juli 2017
ingegaan, maar dit lijkt bij de meeste bewoners niet bekend te zijn. Daarnaast stellen de bewoners voor om
meer activiteiten voor jongeren te organiseren om ze van de straat te houden. Buurthuizen kunnen hier volgens
de bewoners een rol in spelen. Hier wordt in paragraaf 2.2 verder op in gegaan.
Een deel van de gesproken bewoners, vaak mannen, is onder andere aan de hangjongeren gewend en ervaart
hen niet per se als onveilig. Wel is iedereen het er over eens dat de genoemde groepen een negatieve uitstraling
hebben, en begrijpt men dat de genoemde groepen bij een grote groep bewoners een onveilig gevoel kan geven.
Zo stelde een bewoner:
Ik heb er zelf niet zo’n last van, als je ergens mensen kent, dan voel je je er al minder snel onveilig, zeg maar.
Maar ik kan me voorstellen dat het niet altijd fijn boodschappen doen is voor mensen, als je daarlangs moet
lopen. Het is niet zo’n leuke plek wat dat betreft. (Woningeigenaren over de Gagelhof)
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Winkelcentrum Overvecht wordt daarentegen door alle groepen genoemd als een plek waar men wel graag
komt en waar men zich veilig voelt. Redenen hiervoor zijn de vele activiteiten die georganiseerd worden en de
vriendelijke beveiligers. Daarnaast is er een gevoel van sociale controle door de aanwezigheid van vele mensen
in het winkelcentrum. Bewoners geven aan dat het winkelcentrum de Gagelhof ten goede zou komen als ook
daar meer vriendelijke beveiligers aanwezig zouden zijn.
Het verkeer wordt regelmatig genoemd als punt dat als onveilig wordt ervaren. Op een aantal plaatsen, vaak bij
kruispunten, onder andere de Moldaudreef, wordt het verkeer door de bewoners als veel te gevaarlijk gezien.
Daarnaast worden een aantal wegen, onder andere de Tigrisdreef, Nijldreef, Oranjerivierdreef, Zambesidreef en
de Floridadreef door meerdere bewoners een racebaan genoemd. Afgelopen jaren zijn op meerdere plaatsen,
waaronder ook op de Tigrisdreef, versmallingen aangebracht. Deze lijken volgens de bewoners goed te werken.
Een aantal bewoners geeft aan dat dergelijke versmallingen ook bij andere straten mogen worden aangebracht.
Het drukke verkeer zorgt voor onrust. Naast een onveilig gevoel door ongelukken, horen bewoners ook
regelmatig sirenes van ambulances, of het geluid van helikopters in de wijk. Ondanks dat ze zich op dat moment
zelf niet onveilig voelen, maken deze geluiden de bewoners er steeds bewust van dat er veel ongewenste
activiteiten gaande zijn in de wijk. Eén van de bewoners zei hier het volgende over:
Een motto dat ik al jaren heb is, als ik een dag geen sirenes heb gehoord, ben ik een dag niet thuis geweest. Dus
als dat niet is dan heb je een rustige wijk. En natuurlijk heb je een boel bedrijvigheid onder de bewoners, en er
zijn veel initiatieven en dat is echt heel leuk. Maar gewoon rustiger op de negatieve vlakken. (Jongeren)
Het vele groen in Overvecht wordt door alle bewoners geprezen. Dit groen verandert ’s avonds echter in donkere
plekken waar men zich niet altijd veilig voelt. Meer bedrijvigheid en licht kan volgens de bewoners dit gevoel
veranderen.
Bewoners geven aan dat bedrijvigheid in de wijk belangrijk is, de wijk moet niet veranderen in een slaapwijk. De
vele voorzieningen en bedrijvigheid in Overvecht wordt dan ook door de gesproken bewoners als één van de
grootste voordelen van Overvecht gezien en moeten volgens hen zeker behouden worden.
Uitsplitsing focusgroepen: Effect van woonduur
Als wordt gekeken naar verschillen per focusgroep, valt op dat bewoners die pas net in de wijk wonen (1 à 2
jaar) zich vaak veiliger voelen dan bewoners die al langer in Overvecht wonen. Een aantal van de bewoners die
recent in de wijk zijn komen wonen, wist niet dat Overvecht als een onveilige en ongezonde wijk bekend stond
en heeft dit tot nu toe ook niet zo ervaren. De groep bewoners die al langer in Overvecht woont, heeft vaak een
ander beeld van de wijk. Plaatsen die door hen als onveilig worden ervaren, zijn vaak plaatsen waar in het
verleden bij hen zelf of bij iemand anders iets vervelends is gebeurt. Deze negatieve ervaringen komen vaak uit
tweede hand, en ook de media spelen een grote rol in de beeldvorming en het gevoel over de wijk. Hier wordt
verder op in gegaan in paragraaf 2.3.5.

2.1.2 Sociale cohesie
Een ander belangrijk thema dat door de bewoners is aangehaald met betrekking tot een gezonde wijk, is sociale
cohesie. Een gezonde wijk is volgens de bewoners een wijk waar men elkaar kent, waar men elkaar kan
aanspreken op verkeerd gedrag en waar sociale controle een extra veilig gevoel geeft wordt door de gesproken
bewoners als een gezonde wijk gezien.
De bewoners van Overvecht geven aan vaak goed contact met buren te hebben. Ze lopen de deur niet bij elkaar
plat, maar er wordt wel naar elkaar gegroet en men is beleefd. Eén van de bewoners zei hierover het volgende:
We groeten elkaar, we houden de lift voor elkaar vast, we houden de deur voor elkaar hopen. En met
Suikerfeest staan de buren met lekkers voor de deur. (Ouderen van Nederlandse herkomst)
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Er wordt door een deel van de bewoners aangegeven dat het lastig is om nieuwe bewoners in de wijk te leren
kennen. Het gaat hierbij met name om eenzame ouderen, en nieuwe bewoners van Overvecht. Passende
activiteiten, zoals buurtfeesten en cursussen, zouden hier volgens de gesproken bewoners bij kunnen helpen. In
een aantal gevallen gaat dit al goed. Zo dragen volgens bewoners de groene ruimtes in Overvecht bij aan
onderling contact tussen de bewoners. Volgens bewoners kan dit nog extra gestimuleerd worden door de
groenvoorzieningen zo in te richten dat sociaal contact gestimuleerd wordt. Meer onderling contact draagt
volgens de gesproken bewoners ook bij aan een veiliger gevoel op straat.
Overvecht is een buurt met veel openbaar groene gebieden, speelplaatsen, pierenbadjes, voetbalvelden. Je ziet
mensen vaak wandelen en sporten in parken en dat maakt de buurt levendiger. Bewoners gaan daardoor vaak
naar buiten, dus bewegen meer. Dit versterkt het sociaal contact onder bewoners. (Mannen van Marokkaanse
herkomst)
Meerdere bewoners geven aan dat een gezonde wijk volgens hen bestaat uit een wijk waar bewoners met
verschillende culturele achtergronden, opleidingsniveaus, leeftijden en inkomen samenleven. De gemengde
samenstelling van de bevolking van Overvecht wordt over het algemeen als erg positief ervaren. Hier wordt door
een aantal bewoners wel een kanttekening bij gemaakt: er zou, ondanks de gemengde bevolkingssamenstelling,
te weinig contact tussen bewoners met verschillende achtergronden zijn. Het samenklonteren van verschillende
groepen bewoners wordt aangehaald als één van de oorzaken van onder andere hangjongeren in de wijk.
Een aantal bewoners vermoedt dat het samenklonteren van bepaalde groepen bewoners gevolg is van het
woningaanbod in de wijk. Als voorbeeld worden flats met alleen maar goedkope appartementen genoemd. Dit
zou bewoners met een laag inkomen aantrekken. Momenteel wordt hier volgens de bewoners door
woningcorporaties verandering in aangebracht. Appartementen worden opgeknapt en huren gaan omhoog.
Daarnaast worden er woningen te koop aangeboden die voorheen verhuurd werden. Beide veranderingen
trekken nieuwe groepen bewoners aan. De bewoners vinden het goed dat er appartementen opgeknapt worden
en nieuwe groepen bewoners aangetrokken worden, maar geven aan het belangrijk te vinden dat er een divers
woningaanbod komt. Het is volgens de bewoners aan de woningcorporaties om hier een goede balans in te
vinden.
Omdat het gemixt is. Het is echt van alles wat. Als ik naar de gang kijk, dan heeft iedereen een andere afkomst,
andere leeftijd. Maar als dit zo door gaat, dan bestaat de hele flat uit twee verdieners. Dan mis ik juist die
diversiteit. Dat vind ik wel heel prettig van Overvecht. (Jongeren)
Opvallend is dat deze bevindingen niet overeen lijken te komen met de uitkomsten van de inwonerenquête van
de gemeente Utrecht. In de inwonerenquête geven de inwoners van Overvecht in 2016, Overvecht gemiddeld
een 4.5 (op een schaal van 1 tot 10) op het gebied van sociale cohesie. 9Overvecht scoort hiermee als laagst van
alle wijken in Utrecht. Reden voor het verschil tussen beide onderzoeken kan te maken hebben met de
verschillende samenstelling van deelnemers en de verschillende manier van bevragen. Over de vraagstelling met
betrekking tot het meten van sociale cohesie is in 2013 door de wijkraad advies aan de gemeente gegeven.10
Uitsplitsing per groep: Turkse gemeenschap
Tijdens het onderzoek is er ook gesproken met een groep actieve bewoners uit de Turkse gemeenschap. Zij
hebben veel contact met andere bewoners van Turkse herkomst in Overvecht . Zo organiseren zij onder andere
wekelijks bijeenkomsten en voorlichtingen voor de Turkse gemeenschap. De gesproken bewoners van Turkse
herkomst geven aan dat dit door hen als erg prettig wordt ervaren.

9
10

https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive/JiveTable.aspx?&wsguid=5dee87a5-a331-4291-8749-fce74d683955&ps=-26817
Wijkraad Overvecht, 2013, Advies rapportcijfers “Sociale cohesie”.
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2.1.3 Groene en schone wijk
Bewoners geven aan dat een gezonde wijk, een wijk is met veel groen dat goed onderhouden wordt. Een groene,
goed onderhouden wijk geeft de wijk een mooie uitstraling.
Overvecht wordt door de bewoners als een groene wijk omschreven. Dit is naast de vele voorzieningen die de
wijk heeft, het meest genoemde positieve punt van Overvecht. Bewoners maken graag gebruik van de
groenvoorzieningen en geven aan dat gebruik van parken nog meer mag worden gestimuleerd. Voorstel is om
mooie fiets- en wandelroutes aan te leggen en te zorgen dat deze openbare ruimtes ook ‘s avonds veilig te
gebruiken zijn.
Bewoners geven wel aan dat er op meerdere plaatsen veel vuilnis / grof vuil gedumpt, wat het straatbeeld
negatief beïnvloed. Het gaat hierbij zowel om vuilnis dat door bewoners in hun tuin wordt achterlaten als om
grof vuil zoals meubels op straat en zelfs in de parken. Als de straten en openbare ruimtes schoner beter worden
onderhouden, zowel door de bewoners als door de gemeente, zou dit volgens de bewoners de wijk een betere
uitstraling geven. Eén van bewoners gaf aan dat er in verschillende wijken preventief langs de straten wordt
gereden om grof vuil dat langs de weg staat op te halen. Daarnaast gaf deze bewoner aan dat er in sommige
gebouwen een brief gestuurd wordt naar bewoners die hebben aangegeven te gaan verhuizen met uitleg over
het ophalen van grof vuil. Dit werpt volgens deze bewoners zijn vruchten af, andere bewoners gaven aan dit ook
graag bij hen terug te willen zien.
Ja ik woon 9 hoog, (….). En er staan containers voor, en die worden iedere 2 weken geleegd. Maar het gebeurt
regelmatig dat er een hele inboedel buiten staat. Dat ik denk wie is er nu weer verhuisd. En dat staat er dan een
paar dagen, en dan kom je je straat in gereden en dan denk je jeetje wat een zooi. (Jongeren)
Uitsplitsing per groep: Kennis over milieu
Bij een schone wijk denken sommige bewoners naast een net aanzicht ook aan een schone lucht. De
luchtkwaliteit in Overvecht is in twee verschillende groepen (woningeigenaren en jongeren) aan de orde
gekomen. Dit betrof in beide gevallen bewoners met kennis van het milieu. Zij gaven aan dat uit
luchtkwaliteitsmetingen naar voren kwam dat er te veel fijnstof in de Overvechtse lucht zit. Ondanks dat hier
lokaal aandacht voor is gevraagd door het bewonersinitiatief “Overvecht mag stikken”, kwam dit onderwerp
niet in de andere groepen naar voren.

2. 2 Initiatieven en voorzieningen in Overvecht
Overvecht wordt tijdens de gesprekken geprezen voor zijn vele voorzieningen en activiteiten. Ondanks de vele
mogelijkheden, zien de bewoners ruimte voor verbetering. Deze paragraaf beschrijft hoe de bewoners de
initiatieven en voorzieningen in Overvecht ervaren en gaat verder in op eventuele verbeterpunten met
betrekking tot deze initiatieven en voorzieningen.

2.2.1 Initiatieven
Bewoners geven aan dat Overvecht een actieve wijk is met betrokken bewoners. Er worden meerdere
activiteiten georganiseerd, wat door de gesproken bewoners als erg prettig wordt ervaren. De bewoners van
Marokkaanse herkomst noemen bijvoorbeeld activiteiten zoals fietslessen en Arabische les. Bewoners van
Nederlandse herkomst refereren onder meer aan de activiteiten in Stefanus cultureel centrum. Verschillende
bewoners geven echter wel aan dat zij ervaren dat er minder activiteiten worden georganiseerd dan voorheen.
Uit de gesprekken blijkt dat er vraag is naar meer activiteiten die goed aansluiten bij de verschillende groepen
bewoners, makkelijke toegankelijk en goed betaalbaar zijn. Een aantal voorbeelden die genoemd zijn:
vrouwenzwemmen (Marokkaanse en Turkse groep)
bijles voor kinderen met een taal/leerachterstand
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activiteiten voor nieuwkomers waar ze meer over de Nederlandse cultuur/taal kunnen leren en nieuwe
mensen kunnen ontmoeten
buurtfeesten om sociale cohesie in de buurt te stimuleren
informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over thema’s als gezondheid)
activiteiten voor 16+ die goed aansluiten bij de doelgroep om te zorgen dat ze niet bij elkaar gaan
hangen op straat

Dat bewoners de perceptie hebben dat er minder activiteiten worden georganiseerd, kan te maken hebben met
de promotie van de activiteiten. Door de bewoners wordt opgemerkt dat het veelal onduidelijk is wat in de
verschillende buurthuizen in Overvecht wordt georganiseerd. Bewoners in het groepsgesprek met vrouwen van
Marokkaanse herkomst zeiden hierover dat er in het verleden een buurthuis was waar veel activiteiten werden
georganiseerd zoals kookles, naailes, excursies naar Parijs en België. Zij gaven aan dit heel erg te missen, dit geldt
volgens hen ook voor de jonge meiden in de buurt. Er zijn volgens hen wel veel nieuwe voorzieningen in de
buurt, maar daar weten mensen vaak niets van af.
Wat enkele bewoners in Overvecht opvalt, is dat initiatieven die worden opgezet soms een kort leven zijn
beschoren. De bewoners geven aan dat om (nieuwe) initiatieven te laten slagen, bewoners meer betrokken
dienen te worden en de externe communicatie dient te worden verbeterd. Ze geven aan graag op de hoogte te
houden willen worden van wat er speelt in de wijk. Dreefnieuws kan hier volgens de bewoners op in spelen door
regelmatig te communiceren welke activiteiten er in de wijk georganiseerd worden en welke voorzieningen er
nieuw in de wijk zijn. De afgelopen jaren is het aantal uitgaves van Dreefnieuws gehalveerd naar 4 maal per jaar.
Door de bewoners is hier niet over gesproken, maar dit zou kunnen verklaren waarom bewoners steeds minder
op de hoogte lijken te zijn van activiteiten in de wijk.
Daarnaast wordt aangegeven dat het voor bewoners niet altijd duidelijk is hoe ze zelf een initiatief kunnen
starten. Meerdere bewoners geven aan dat het wenselijk is dat bewoners een grotere rol gaan spelen bij het
organiseren van activiteiten. Volgens de bewoners zijn er veel actieve en betrokken bewoners in de wijk die veel
voor de wijk kunnen en willen betekenen maar niet weten waar en bij wie ze kunnen aankloppen. Betere
communicatie hierover zou wellicht de betrokkenheid op dit terrein kunnen stimuleren.

2.2.2 Voorzieningen
Overvecht wordt door de bewoners een zelfvoorzienende wijk genoemd. De bewoners geven aan dat de wijk
veel voorzieningen heeft, en dat hier veel gebruik van wordt gemaakt. Bewoners geven aan dat ze vooral de wijk
uit gaan als ze wat meer gezelligheid willen opzoeken en bijvoorbeeld een terrasje willen pakken. Daarvoor gaan
ze vaak naar de binnenstad. Verder geven ze aan voor al hun dagelijkse benodigdheden in Overvecht terecht te
kunnen. Op de vraag of er meer horecagelegenheden in Overvecht moeten komen, reageerden de bewoners
verdeeld. Een aantal bewoners verwacht dat er te weinig gebruik zal worden gemaakt van deze
horecagelegenheden, en dat bewoners daarvoor toch de binnenstad op zullen blijven zoeken. Andere bewoners
gaven echter aan wel behoefte te hebben aan wat terrasjes en meer plekken om iets te eten.
Wat diverse bewoners ervaren is dat er veel doorstroom in de winkelcentra is. Winkels zouden in snel tempo
komen en gaan en er zou sprake zijn van veel leegstand. Eén van de bewoners gaf aan dat dit te maken kan
hebben met stijgende huurprijzen. Winkels kunnen hierdoor hun hoofd niet boven water houden, en trekken
daarom weg.
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Uitsplitsing per groep: Culturele achtergronden
Zoals genoemd geven meerdere bewoners aan dat er weinig mogelijkheden zijn in Overvecht om gezellig wat te
eten of te drinken. Hoewel dit de perceptie van een groot aantal van de gesproken bewoners is, deelt niet
iedereen deze mening. Er zijn wel degelijk horecagelegenheden in Overvecht, en vooral de bewoners van
Marokkaanse of Turkse herkomst weten deze plaatsen goed te vinden. Wanneer bewoners van Nederlandse
herkomst hierop gewezen werden gaven zij aan deze horecagelegenheden wel eens gezien te hebben, maar niet
herkend te hebben als plaats waar je iets kunt eten. Dit kan volgens de bewoners te maken hebben met
cultuurverschillen.

2.3 Welke mechanismes zitten achter woonproblemen in Overvecht?
Eén van de vragen die tijdens het onderzoek getracht beantwoord te worden, is “Welke mechanismes zitten
achter de woonproblemen in Overvecht?”. Om te achterhalen welke mechanismes achter de woonproblemen
in Overvecht zitten, moet er eerst gedefinieerd worden wat de woonproblemen in Overvecht zijn. Deze
paragraaf gaat daarom eerst in op de woonproblemen, om vervolgens de mechanismes die daarachter zitten
uiteen te zetten.

2.3.1 Woonproblemen
Over het algemeen zijn de gesproken bewoners van Overvecht erg tevreden over hun woning. Veel bewoners
wonen groot, hebben uitzicht op de mooie parken in Overvecht, en het contact met de buren is in de meeste
gevallen prettig. Bij veel bewoners die aanwezig waren bij de focusgroepen zijn de appartementen gerenoveerd.
Ook hier zijn zij erg tevreden over. Wel worden er gebreken genoemd zoals enkel glas, een te kleine keuken en
gehorigheid. De bewoners ervaren dit als onaangenaam maar geven aan ondanks deze gebreken tevreden te
zijn. Er is ook gevraagd naar de toegankelijkheid van de woningen. Bewoners zijn tevreden over de
toegankelijkheid van hun woningen. In één van de gesprekken is genoemd dat het een verbetering is dat de
liften in de flatgebouwen tijdens het renovatieproces naar de begane grond zijn verplaatst.
Woonproblemen met betrekking tot het huis van de bewoners zijn nauwelijks genoemd. Wel zijn er, zoals in
paragraaf 2.1 aangegeven problemen op straat- en wijkniveau. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
mechanismes achter deze problemen.
M1: wat doen jullie zelf om jullie woonsituatie te verbeteren?
M3: De gordijnen dicht. (Jongeren)

2.3.2 Bevolkingssamenstelling
Eén van de mechanismes achter de woonproblemen in Overvecht is volgens de bewoners het woningaanbod in
Overvecht. De bewoners geven aan dat het woningaanbod de bevolkingssamenstelling in de wijk kan
beïnvloeden. Als voorbeeld wordt het AZC (Asielzoekerscentrum) genoemd dat in Overvecht gevestigd is. De
meeste bewoners geven aan het opmerkelijk te vinden dat een AZC geplaatst wordt in een wijk die al problemen
kent, volgens hen zou er meer rekening met de huidige situatie van de wijk gehouden moeten worden.
Daarnaast benadrukken de bewoners dat als er wordt gekozen om een AZC te vestigen in een wijk, hier ook
voorzieningen voor moeten komen. In het geval van het AZC geven bewoners aan dat extra beveiliging en goede
begeleiding zoals taallessen, mogelijke problemen zouden kunnen voorkomen.
Het AZC is één van de voorbeelden die is genoemd met betrekking tot het aantrekken van een specifieke groep
bewoners. Een ander voorbeeld is het huisvesten van bewoners met een drank of drugsverleden. Ook hierbij
geven de bewoners aan dat dit volgens hen, erg vaak in Overvecht gebeurt. Volgens de bewoners moet het
plaatsen van bewoners met specifieke behoeften beter afgestemd worden met de huidige bewoners. Er moet
goed gekeken worden naar eventuele behoeften van zowel de persoon die geplaatst wordt, als van de huidige
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bewoners. Extra begeleiding voor hen die dit nodig hebben, kan volgens de bewoners een aantal problemen al
voorkomen.
Naast deze specifieke voorbeelden, kwam ook het woningaanbod van de woningcorporaties naar voren. Zoals
eerder aangegeven in paragraaf 2.1.2 heeft ook dit een effect op de bevolkingssamenstelling. Ook hierbij geldt
volgens de bewoners dat er steeds gezocht moet worden naar een goede balans, en dat de bewoners die
specifieke behoeften hebben, zoals extra begeleiding, dit ook in de wijk moeten kunnen krijgen. Zoals één van
de bewoners aangaf:
Maar je krijgt dan ook, stel dat nou 60% in de flat arm is, of een uitkering, kijk zo’n woningbouw ziet natuurlijk
dan kunnen we voor die andere 40% niet de hoofdprijs vragen voor de huur. Dus wat doen ze, oké, dan maken
we die ook 300 euro, wat krijg je dan? 300 euro-mensen. (Woningeigenaren)

2.3.3 Doorstroming huizen
Enkele bewoners hebben in de gesprekken aangegeven dat hun huis niet bij hun huidige situatie past. Enkele
oudere bewoners die gesproken zijn, wonen in een volgens hen te groot huis. Doordat de huur en koopprijzen
afgelopen jaren flink gestegen zijn, geven deze bewoners aan er financieel op achteruit te gaan als ze zouden
verhuizen naar een kleinere woning. Dit terwijl er onder jonge gezinnen juist vraag is naar grotere huizen. De
stijgende prijzen worden door de bewoners beschouwd als één van de redenen voor deze slechte doorstroom.
Als je huizen wilt kopen, dat is bijna niet meer te doen. Ik had ooit voor 166 duizend euro een mooi huis met
voor en achtertuin, en dat gaat je nu niet meer lukken. Ik hoop dat ze geen Amsterdamse toestanden hier gaan
krijgen. Er moet voor iedereen een plekje zijn, koop, huur en sociale woningbouw. (bewoners vier hoog flats)

2.3.4 Kwaliteit basisscholen en taalscholen
Volgens de bewoners van Turkse herkomst speelt discriminatie een grote rol op scholen in Overvecht. Kinderen
van buitenlandse herkomst worden volgens hen achtergesteld. Zij geven aan dat zij het idee hebben dat het
niveau van het onderwijs in Overvecht lager is dan in andere wijken. Daarnaast missen ze extra begeleiding voor
de kinderen. Door te bezuinigen op verkeerde vlakken, zoals op extra begeleiding, schiet de gemeente volgens
de bewoners te kort. In hun optiek moet juist in een wijk als Overvecht deze begeleiding aanwezig zijn. In het
groepsgesprek met bewoners van Turkse herkomst werd hier het volgende over gezegd:
SP3: Maar vroeger was op de lagere school heel veel aandacht voor kinderen. Niet alleen Nederlandse kinderen
maar iedereen.
SP3: Iedereen had gelijke behandeling, en dat zie je niet meer.
SP2: Nee, dat heb je echt niet.
SP3: Je had extra begrijpend lezen lessen. Daar had je ook echt mogelijkheden, kinderen die achterbleven met
lezen en dergelijke, die gingen naar een andere groep. En kinderen die slecht waren met wiskunde of rekenen,
die gingen weer naar andere. Dus er waren ook buiten school nog extra huiswerkklassen. (Vrouwen van Turkse
herkomst)
Ook aan de communicatie vanuit de school naar de ouders kan volgens deze bewoners worden gewerkt. Ouders
zouden meer dan eens niet goed op de hoogte worden gehouden over de schoolprestaties van hun kinderen.
Hierdoor zouden zij er veelal te laat achter komen dat hun kinderen extra begeleiding nodig hebben. In de
beleving van deze bewoners zou dit er mee te maken hebben dat onder docenten het stereotype leeft dat
ouders van buitenlandse herkomst (te) weinig betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun kinderen.
Bovenstaande punten kwamen ook uit het onderzoek dat in opdracht van Wijkraad Overvecht is uitgevoerd in
2014 en lijken volgens de gesprekken met bewoners van Turkse herkomst afgelopen jaren niet verbeterd te zijn.
11

11

Oberon in opdracht van Wijkraad Overvecht, 2014, Wat is “goed”? Overvechtse ouders over het onderwijs aan hun kinderen.
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Naast de kwaliteit van het onderwijs in Overvecht schort het volgens de bewoners van Syrische afkomst ook aan
de taallessen die worden aangeboden op de taalscholen in Overvecht. Zij geven aan dat er veel aanbod is van
taallessen, maar dat het niveau van alle taallessen in de wijk erg laag is. Door één van de bewoners wordt het
als “corruptie” omschreven aangezien er veel geld voor wordt betaald. De taallessen die in de binnenstad
gegeven worden zijn volgens deze bewoners van betere kwaliteit.
Bewoners geven aan dat buurthuizen goed op de genoemde problemen in zouden kunnen spelen. Het
aanbieden van taallessen, cursussen en extra (huiswerk)begeleiding voor de kinderen door buurthuizen worden
door de gesproken bewoners als voorbeelden genoemd.

2.3.5 Negatieve / positieve beeldvorming
De gevoerde gesprekken wekken de suggestie dat beeldvorming over de wijk wordt opgebouwd door verhalen
in de media, verhalen van andere bewoners en eigen ervaringen. Zoals eerder aangeven hebben bewoners die
al langer in Overvecht wonen vaak een minder positief beeld van de wijk dan bewoners die nieuw zijn in de wijk.
Ondanks de minder positieve beeldvorming bij bepaalde groepen bewoners, geven ook zij aan wel trots op de
wijk te zijn. Er is dan ook bij veel bewoners kritiek op de media, aangezien de media Overvecht regelmatig
negatiever presenteert dan dat het daadwerkelijk is. Bewoners geven aan dat het tijd is om ook de positieve
verhalen in beeld te brengen. De vrouwelijke bewoners van Marokkaanse herkomst gaven aan dat bewoners
zich thuis voelen in Overvecht en willen het liefst dat Overvecht meer positief in de media komt. Nu hoor je meer
negatieve berichten terwijl de bewoners dat niet zo ervaren. Ze voelen zich veilig, ze wonen goed, ze zijn
tevreden met het winkelaanbod, kortom er verandert veel en daar zijn ze heel blij mee.
Uitsplitsing per groep: Culturele achtergronden
De wens voor een meer positiever beeld in de media is bij verschillende groepen aan bod gekomen namelijk, de
Turkse en Marokkaanse groep en bij de bewoners van de 4 en 10 hoog flats. Vooral bij bewoners van
buitenlandse herkomst lijkt dit een belangrijk punt, bij bewoners van Nederlandse herkomst is dit niet genoemd.
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2.4 Weten professionals de bewoners te bereiken?
Tijdens de focusgroepen is ook gevraagd naar de betrokkenheid van professionals in de wijk. In deze paragraaf
wordt de betrokkenheid van de professionals werkzaam bij o.a. de gemeente en woningcorporaties besproken.

2.4.1 Gemeente
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in Overvecht. Meerdere bewoners geven aan
hiervan de effecten te zien, maar plaatsen ook een aantal belangrijke kanttekeningen.
Zo zijn verschillende bewoners de mening toegedaan dat investeringen in de wijk vaak alleen een korte termijn
effect hebben. Dit geldt in het speciaal voor bewoners die al jaren in de wijk wonen. Zij geven aan al jaren het
zelfde beeld te zien. Er wordt heel veel geld in de wijk geïnvesteerd, maar structurele verandering wordt door
hen niet ervaren. In hun optiek is het investeren van geld in de wijk eerder een manier om de wijk in leven te
houden, dan daadwerkelijk de wijk te verbeteren.
De plannen die door de gemeente ontwikkeld worden, moeten volgens de bewoners beter met bewoners in
Overvecht afgestemd worden. Bewoners moeten meer betrokken worden bij het vormen van nieuwe plannen,
aangezien zij weten waar de knelpunten zitten. Overvecht mist in de beleving van sommige bewoners instituten,
sleutelfiguren en vaste organisaties die echt van onderop werken en als spreekbuis naar de gemeente kunnen
fungeren. Deze organisaties waren er volgens de bewoners vroeger wel. Ook komt het gevoel tot uitdrukking
dat de gemeente nu te ver van bewoners in Overvecht af staat. Eén van de bewoners zegt hierover:
Als je niet zichtbaar wordt in de wijk, onder de bewoners, kun je ook niks meer betekenen voor deze wijk.
(Vrouwen van Turkse herkomst)
Daarnaast moet de communicatie vanuit de gemeente naar bewoners beter. De bewoners geven aan dat de
informatiebijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd worden als er nieuwe plannen ontwikkeld zijn,
prettig zijn. Echter wordt hier volgens de gesproken bewoners een te kleine groep bewoners voor uitgenodigd.
Bewoners geven aan dat door het versoepelen van de criteria over wie er naar een informatiebijeenkomst
mogen komen, het bereik en de betrokkenheid van bewoners wordt vergroot.
Indien er onderzoek wordt uitgevoerd onder de bewoners is het volgens de bewoners van belang dat zij niet
alleen ingezet worden als bron van informatie, maar moeten ze ook bij de rest van het proces betrokken
gehouden worden. Terugkoppeling van informatie is voor hen van belang.
De gemeente moet niet alleen een verbeterslag maken in de communicatie vanuit de gemeente naar de
bewoners, maar moet ook toegankelijker en bereikbaarder zijn voor de bewoners die in contact willen komen
met de gemeente. De gesproken bewoners geven aan vaak niet te weten bij wie ze terecht moeten als zij een
vraag hebben voor de gemeente.

2.4.2 Wijkprofessionals
De verbeterpunten die in de vorige alinea zijn aangehaald voor de gemeente gelden volgens de bewoners in de
meeste gevallen ook voor andere wijkprofessionals. Volgens de bewoners staan de wijkprofessionals te ver af
van bewoners in Overvecht.
Het idee van een wijkraad spreekt de bewoners wel aan en er wordt aangegeven dat ze blij zijn te zijn benaderd
voor dit onderzoek. In de groep met vrouwen van Marokkaanse herkomst werd aan het eind van de gesprekken
met de vrouwen van Marokkaanse herkomst door de deelnemers hun waardering uitgesproken voor het
initiatief van de Wijkraad om dergelijke gesprekken te organiseren en onderzoek te doen naar wat er onder
bewoners van Overvecht leeft.
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2.4.3 Woningcorporaties
De gesproken bewoners zijn over het algemeen vrij positief over de woningcorporaties. De meeste bewoners
die gesproken zijn, wonen in een appartement dat de afgelopen jaren gerenoveerd is. Het renovatieproces is in
een aantal gevallen moeizaam verlopen, onder meer door slechte communicatie. De bewoners geven
desondanks aan tevreden te zijn over het eindresultaat, en stellen daarbij dat de gerenoveerde flats er mooi
uitzien en de wijk een betere uitstraling geven. Ook is men van mening dat de flats goed onderhouden worden,
en gangen regelmatig schoon worden gemaakt.
De communicatie vanuit woningcorporaties wordt door een aantal bewoners aangehaald als een
aandachtspunt. Indien er contact gezocht wordt met corporaties met betrekking tot een mankement, duurt het
in hun beleving relatief lang voordat er actie wordt ondernomen. Uiteindelijk wordt het wel opgepakt, maar dit
proces mag volgens de bewoners worden versneld. Eén van de bewoners zei hierover:
M3: Toen ik eerst in het huis kwam, waren er veel problemen. Die moesten allemaal opgelost worden. Maar nu
is het goed. Een deel heb ik zelf opgelost, en een deel Mitros. Mitros is een goed bedrijf, maar het duurt lang
voordat ze iets oppakken.
M1: Ja helaas wel.
(bewoners vier hoog flats)
Daarnaast verloopt communicatie met sommige bewoners lastig door taalbarrières. Bewoners geven aan dat
het de communicatie ten goede zou komen als corporaties mensen in dienst hebben die ook de taal spreken van
de huurders.
Ondanks dat bewoners positief zijn over de recente renovaties, geven enkelen van hen aan dat ze zich zorgen
maken over stijging van huurprijzen. Zodra een bewoner verhuist, wordt het gehele appartement vaak
opgeknapt en zou de huurprijs (te) sterk stijgen. Corporaties hebben volgens bewoners de belangrijke rol om
een gevarieerd woningaanbod aan te bieden, en zo een gemêleerde groep bewoners te bedienen. Bewoners
zien de afgelopen tijd steeds meer appartementen opgeknapt worden of verkocht worden in hun flat. Deze
koopwoningen en opgeknapte appartementen trekken volgens de bewoners voornamelijk jonge gezinnen en
tweeverdieners aan. Bewoners geven aan dit geen probleem te vinden, zolang de diversiteit met betrekking tot
culturele achtergronden, opleidingsniveaus, leeftijden en inkomens onder bewoners niet verdwijnt.
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3. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden allereerst conclusies gepresenteerd naar aanleiding van de resultaten zoals
gepresenteerd in hoofdstuk 2. In paragraaf 3.2 worden er op basis van de conclusies aanbevelingen gedaan. Dit
om onderstaande onderzoeksvraag te beantwoorden:
Wat zijn de belangrijkste redenen voor de problemen met betrekking tot wonen in Overvecht en welke kansen
zijn er om wonen in Overvecht gezonder en aangenamer te maken?

3.1 Conclusie
Als antwoord op bovenstaande vraag kan een aantal zaken worden geconcludeerd. Allereerst is een belangrijke
conclusie dat het gemeentelijke onderzoekspanel belangrijke Overvechtse doelgroepen mist. Hierdoor bestaat
onvoldoende inzicht bij de gemeente in de echte problematiek in de wijk. Migranten en lager opgeleiden komen
hierin te weinig naar voren. Aangezien Overvecht juist een aandachtswijk is met een oververtegenwoordiging
van bovengenoemde groepen, is het van belang om met betrekking tot het bereiken van de bewoners, andere
methodieken in te gaan zetten. Dit geldt voor onderzoek, maar ook voor de algehele communicatie. Door de
verschillende focusgroepen heen is terug te horen dat op het gebied van communicatie en participatie actie
benodigd, bewoners worden naar hun zeggen te weinig betrokken.
Vervolgens ervaren bewoners van Overvecht voornamelijk problemen op straat en wijkniveau, in mindere mate
is er sprake van woonproblemen op huisniveau. De problemen die het meest genoemd worden, zijn; overlast
door onder andere hangjongeren, gevaarlijke verkeerssituaties en veel (grof) vuil op straat. Deze punten
beïnvloeden volgens de bewoners zowel het veiligheidsgevoel als de uitstraling van de wijk.
Bewoners geven aan dat een gezonde wijk, een groene, schone wijk is waar men rustig kan wonen en waar men
prettig contact heeft met buren en andere wijkbewoners. Bijzonder van dit verdiepende onderzoek is dat op
veel facetten er andere geluiden te horen zijn, dan die uit de gemeentelijke onderzoeken afkomstig zijn. Het
verdient daarom de aanbeveling om dit verder te onderzoeken en in de toekomst meer aandacht te hebben
voor het bereiken van een goede doorsnee van wijkbewoners.
Het huidige onderzoek is dieper op de onderwerpen rondom wonen ingegaan en legt een aantal concrete kansen
bloot. Zo geven de bewoners aan dat er harder opgetreden mag worden tegen bewoners die problemen
veroorzaken zoals verkeersovertredingen of openbaar alcohol en drugs gebruik. Er moet volgens de bewoners
meer politie en beveiliging ingezet worden om dit te bewerkstelligen. Daarnaast geven de bewoners aan dat
buurthuizen beter moeten inspringen op de behoeften van de bewoners. Door bijvoorbeeld activiteiten voor
jongeren rond de 16 jaar oud te organiseren, verwachten de bewoners dat de overlast van deze groep op straat
terugloopt. In de ogen van de gesproken bewoners wordt er nu meer aanbodgericht in plaats van vraaggericht
gewerkt in Overvecht.
De zojuist genoemde concrete kansen zullen naar verwachting van de bewoners direct een aantal problemen
verhelpen. Bewoners geven echter ook aan dat er behoefte is aan meer structurele oplossingen en dat dit soort
kleine ingrepen vaak niet genoeg zijn. Achter de woonproblemen zitten volgens hen een aantal mechanismes
die er voor zorgen dat de problemen regelmatig weer terug komen en in stand worden gehouden. Voorbeelden
van deze mechanismes zijn het woningaanbod en het toewijzingssysteem van sociale huurwoningen, waarbij er
juist veel bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld GGZ-patiënten, in Overvecht terecht komen. Aangezien
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Overvecht al jaren de grootste groep aan bijzondere doelgroepen huisvest12, ligt er een grote druk op de
bewoners en professionals. Uit gesprekken blijkt dat Overvecht niet de draagkracht heeft om dit op te vangen.
Een ander probleem is gelegen rondom het negatieve imago en het feit dat de wijk één naam heeft, terwijl er
meerdere subwijken zijn. Hierdoor leiden de betere delen, ook onder de overkoepelende naam Overvecht.

3.2 Aanbevelingen
Op basis van de gesprekken met bewoners uit Overvecht zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Wonen
Er is gesproken over de mechanismes achter de woonproblemen in Overvecht. Als hier niet iets aan verandert
zijn veel plannen en aanpakken slechts doekjes voor het bloeden. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat
de woningvoorraad en het toewijzen van woningen belangrijke problemen in stand houdt. Dit sluit aan bij de
daadwerkelijke cijfers over geografische spreiding van bijzondere doelgroepen binnen de gemeente Utrecht.
1314
De volgende aanbevelingen kunnen gedaan worden op basis van dit onderzoek:
Diversiteit binnen de wijk moet behouden blijven, maar er moet een goede spreiding per buurt /
flatgebouw zijn.
In Overvecht moet minder sociale huur komen en in andere wijken juist meer. Er moet in Overvecht
een betere mix komen tussen sociale huurwoningen en niet-sociale huurwoningen.
Plaatsen van bewoners met specifieke behoeften moet beter afgestemd worden met de huidige
bewoners. Er moet goed gekeken worden naar eventuele behoeften van zowel de persoon die geplaatst
wordt, als van de huidige bewoners. Daarnaast moet er extra begeleiding komen voor hen die dit nodig
hebben.
Voorzieningen en activiteiten
Zoals genoemd zien bewoners een groene, schone wijk waar men rustig kan wonen en waar men prettig contact
heeft met buren en andere wijkbewoners als een gezonde wijk. Om deze punten te bevorderen wordt
aanbevolen om de sterke kanten van Overvecht nog meer te benutten en nader te onderzoeken hoe het kan dat
terwijl mensen zelf aangeven goede contacten met de buren te hebben, de wijk toch in het gemeentelijk
onderzoek de laagste sociale cohesie zou hebben. Het verdient de aanbeveling om veel beter en dieper in te
zoomen op hoe mensen in Overvecht met elkaar wonen en leven.
Door de groen voorzieningen die in Overvecht ruimschoots aanwezig zijn beter te profileren en meer
te zorgen voor gebruiksgroen (waaronder fruit- en notenbomen) en groen dat de lucht filtert van
uitlaatgassen en vaker in te zetten om mensen bij elkaar te laten komen, zal dit een bijdrage leveren
aan de beoordeling van het groen in de wijk en de sociale cohesie. Daarbij moet rekening gehouden
worden dat de groene plekken in de wijk ‘s avonds geen donkere onveiliger plekken worden.
Ook de overige voorzieningen die aanwezig zijn, kunnen een grotere rol spelen dan dat ze nu doen.
Aanbevolen wordt om een goede samenwerking tussen de verschillende zaken in de winkelcentra te
bevorderen. Als voorbeeld is door de bewoners winkelcentrum Overvecht meerdere malen genoemd
als een plek waar ze graag komen, zich veilig voelen, en mensen ontmoeten. Door het organiseren van
verschillende activiteiten en onder andere vriendelijke beveiligers ontstaat hier een prettige sfeer. Ook
bij de overige winkelcentra kan een sfeer gecreëerd worden waar bewoners graag samen komen,
waardoor het gevoel van sociale cohesie in de wijk vergroot wordt.
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WoningNet, 2017, Stand van de sociale huurwoningmarkt 2017 gemeente Utrecht.
WoningNet, 2017, Stand van de sociale huurwoningmarkt 2017 gemeente Utrecht.
14 Gemeente Utrecht, 2016, Huisvesting speciale doelgroepen, spreiding over de wijken.
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De verschillende activiteiten die de buurthuizen organiseren brengen bewoners dichter bij elkaar. Om
activiteiten te laten slagen zijn communicatie en participatie van essentieel belang. Hier is volgens de
bewoners nog een verbeterslag in te maken. Betere publiciteit genereren, waaronder ook actief
inwoners opzoeken en betrekken is nodig. Bewoners geven aan een duidelijker overzicht te willen van
het aanbod van activiteiten. Dreefnieuws (het wijkblad) is hiervoor volgens bewoners een geschikt
platvorm voor, maar er kan ook gedacht worden aan promotie via sociale media en flyers in de wijk.
Door bewoners is meerdere malen genoemd dat een buurtfeest bewoners bij elkaar kan brengen. Wat
interessant is, is dat Overvecht het laagste scoort met betrekking tot het helpen organiseren van een
buurtfeest.15 Het lage percentage hulp rondom buurtfeesten kan te maken hebben met het feit dat
Overvechters veel minder goed op de hoogte zijn van de activiteiten in de wijk en kan te maken hebben
met het afstemmen van communicatie. Er wordt aanbevolen om hier dieper op in te gaan, en de reden
van deze tegenstrijdigheid te achterhalen.
Communicatie
Communicatie blijkt niet alleen met betrekking tot de georganiseerde activiteiten een belangrijk punt, maar ook
met betrekking tot de plannen van de gemeente en woningcorporaties. Een aantal punten worden hierbij
aanbevolen:
Instanties (zoals gemeenten, wijkcorporaties en professionals in de wijk) moeten dichter bij de
bewoners staan en moeten zichtbaar in de wijk aanwezig zijn.
Indien er (nieuwe) plannen ontwikkeld worden door een instantie moeten bewoners hier vanaf het
begin af aan goed geïnformeerd en betrokken bij worden. Er moet meer van onderop gewerkt worden
en samen met bewoners.
Er moeten standaard terugkoppelmomenten komen bij onderzoeken of planvormingen. Bewoners
willen niet alleen betrokken worden in de beginfase, maar willen ook op de hoogte gehouden worden
van de uitkomsten. Dit kan door gebruik te maken van Dreefnieuws, per post, of via bijeenkomsten.
Dit zijn thema’s die alleen door ingrijpende veranderingen door partijen als de gemeente en woningcorporaties
in samenwerking met partijen in de wijk aangepakt kunnen worden. Zolang er op hoger niveau geen verandering
plaatsvindt, blijft het volgens de bewoners dweilen met de kraan open. Er wordt volgens bewoners veel geld in
nieuwe initiatieven in de wijk gestoken, maar echte verbetering blijft op deze manier uit.

15

https://utrecht.dataplatform.nl/resource/c994e993-4749-4186-bfee-9a130bce5838
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4. Bijlage
4.1 Topiclijst “Wonen in Overvecht”
Uitleg onderwerp focusgroep (5 minuten)
Voorstelrondje (10 minuten)
(Onderwerpen: Woonsituatie, leefstijl)
•
•

Vertel iets over waar je woont en met wie je woont, wat je dagelijkse bezigheden zijn, zoals werk en
hobby’s en wat je het leukste en minst leuke aan wonen in Overvecht vindt.
Korte samenvatting geven van wat er genoemd is.

Gezonde buurt (10 minuten)
(Onderwerpen: Concept gezonde buurt)
Actiepunt: Gedurende het gehele gesprek op 3 flipovers de positieve punten, de problemen en de kansen
noteren.
•
•
•

Zoals verteld is het doel van deze wijkraadpleging, onderzoeken hoe we Overvecht gezonder kunnen
maken. Wat verstaan jullie onder een gezonde wijk?
Als je aan Overvecht denkt, vind je dit dan een gezonde wijk? Waarom wel, waarom niet?
Is dit de afgelopen jaren verbeterd? Waarom wel, waarom niet?

Veiligheid buurt (15 minuten)
(Onderwerpen: Veiligheid, buurtbewoners, verslavingen, kinderen)
Actiepunt: Kaart Overvecht, 3 groene punaises prikken en 3 rode punaises prikken, waar voel je je veilig
(groen), en waar niet (rood).
•
•

Bespreken kaart waarom en waarom niet. Wat kan hier verbeterd worden?
Eventueel doorvragen over (on)veilige plekken voor kinderen.

Pauze (15 minuten)
Voorzieningen buurt (15 minuten)
(Onderwerpen: Voorzieningen, horeca, veiligheid, groene buurt, verkeer / ov, recreatie )
•
•
•

Als je kijkt naar je dagelijkse / wekelijkse bezigheden, zoals werk / opleiding, sporten, boodschappen
en vrije tijd, doe je dit dan vaak in Overvecht zelf?
Welke bezigheden doe je vaak in Overvecht? Waarom? Ben je hier tevreden over? Wat kan er nog
verbeterd worden?
Waarvoor ga je vaak naar een andere wijk? Waar ga je dan naartoe? Waarom? Wat is er voor nodig
om dit in Overvecht te kunnen doen?
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•

•

Zijn er activiteiten die je graag zou willen doen, die je nu niet doet omdat het niet in de buurt /
mogelijk is? Zo ja, welke? Wat zou hier voor nodig zijn? Zijn hier al initiatieven voor? Wie zou hier bij
kunnen helpen?
Welke verbeteringen en nieuwe initiatieven zie je verder in de wijk? Wat vinden jullie hier van? Hoe is
de communicatie hierover?

Woonsituatie (10 minuten)
(Onderwerpen: locatie, grootte, huur, voorzieningen, buurt, buurtbewoners, veiligheid)
•
•
•
•

Naast de buurt, speelt ook de woonsituatie een rol bij het woongenot. Wat vind je fijn aan je huidige
huis?
Wat mis je bij je huidige huis, of wat is zelfs vervelend aan je huidige woonsituatie? Zou dit een reden
zijn om te verhuizen?
Heb je zelf wel eens iets gedaan om de woonsituatie te verbeteren?
Wie of wat zou kunnen helpen om de woonsituatie te verbeteren?

Samenvatten problemen / kansen (5 minuten)
•
•

Onderwerpen die nu nog niet besproken zijn, die wel relevant zijn?
Positieve afsluiter: Wat maakt jou nou echt gelukkig in Overvecht?

Afsluiten (5 minuten)
•
•

Bedanken en VVV - bonnen uitdelen.
Bevindingen zullen eind dit jaar / begin volgend jaar gepresenteerd en gedeeld worden.
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4.2 Tabel 1 “Actieve bewoners”

% actief in
buurt (vanaf
2016)

% dat helpt
% dat wel
% dat helpt op % dat helpt bij
% dat helpt bij
% dat helpt
met het
eens een
het
school, bij
de zorg of
% dat helpt bij
met het
schoonmaken
praatje maakt
organiseren
buurthuis of
hulp aan
onderhouden buurtpreventie
van de
met mensen
van een
een
buurtbewoners
van groen
openbare
uit de buurt
sportvereniging buurtfeest
ruimte

West

29

28

8

9

14

12

9

91

Noordwest

25

33

6

9

11

6

9

85

Overvecht

29

31

8

13

13

5

19

88

Noordoost

34

34

14

10

15

11

10

91

Oost

24

27

8

6

11

8

11

90

Binnenstad

24

21

5

7

8

7

9

82

Zuid

33

27

13

12

12

14

12

90

Zuidwest

28

35

9

9

14

7

13

88

Leidsche Rijn

34

29

11

14

23

11

10

88

Vleuten-De
Meern

25

44

8

13

26

8

12

93

Eenheid: percentage
Bron:

Onderzoek Utrecht, Inwonersenquête
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