Kleurboek Wijkraden Utrecht – 2018
Kleuren doen we samen | 10 wijkraden in beeld
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Inleiding
De stad Utrecht bestaat uit 10 wijk. Iedere wijk heeft zijn eigen karakter. Elke wijk heeft een wijkbureau.
Hier informeert de gemeente de bewoners over hun wijk en de gemeente.
Elke wijk bestaat weer uit verschillende buurten. (bron website gemeente Utrecht)

In dit kleurboek willen de gezamenlijke wijkraden van Utrecht een bloemlezing tonen van het werk wat
we doen als vrijwilligers in de stad. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Wij zien ons als bijzonder instrument van burgerparticipatie conform de getekende convenant en
vordering uit 2010
We beseffen dat we niet gekozen zijn, maar we proberen allemaal een zo goed mogelijke afspiegeling van
de eigen wijk te zijn en oor & oog te hebben voor alle bewoners(groepen). Alle wijkraadsleden hebben
een grote en diverse achterban waaruit ze horen wat er speelt in een wijk of buurt. We lossen geen
individuele problemen op, maar proberen op een hoger niveau een bijdrage te leveren aan de wijk en
stad. Tevens ervaren de wijkraden zich als een continue factor in de wijk met hun grote wijkgeheugen en
blik op de langere termijn.
Elke wijkraad werkt anders, mede door de verschillende samenstellingen en talenten van de
wijkraadsleden. Wel komen we allemaal maandelijks in de wijk op een openbare bijeenkomst samen om
over verschillende onderwerpen te spreken, ons te informeren, discussiëren en tot adviezen te komen.
Ook organiseren wij jaarlijks grote en kleinere wijkraadplegingen. Tevens zijn er geregeld gespreken met
diverse ambtenaren/ afdelingen van de gemeente of bezoeken we bijeenkomsten over onderwerpen die
in de wijk spelen.
Dit alles gebruiken we in de diverse gevraagde en ongevraagde adviezen naar B&W van Utrecht. Zie ook
de website van de gemeente Utrecht https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-eninvloed/participatie/wijkraden/adviezen-van-wijkraden/
We hopen dat dit kleurboek u een completer beeld geeft van de diverse zaken die we als wijkraad doen
en we denken graag met u mee hoe dit te verbeteren.

Namens alle 10 de Utrechtse Wijkraden
September 2018
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Bijdrages van 10 wijkraden
Wijk 1 –Wijkraad West

Rol van de wijkraad en hoe de wijkraad west deze invult.
Net als de andere wijkraden bestaat wijkraad west uit actieve bewoners van de wijk die zich met de
gemeentelijke uitvoering van beleid bemoeien. Vanuit een democratisch perspectief heeft de wijkraad
geen draagvlak. Zij zijn niet gekozen. De wijkraadleden werken over het algemeen vanuit hun netwerk,
hebben een grote zichtbaarheid in de wijk en zijn makkelijk te benaderen voor gemeente, wijkbewoners
en ondernemers in de wijk. De wijkraad geeft adviezen aan de gemeente en vraagt aandacht voor
specifieke onderwerpen, waarbij leden van de wijkraad optreden als verbinder tussen gemeente en de
wijk.
Ontwikkelingen in West en impact op de wijkraad
De wijkraad west is het laatste jaar gegroeid tot 12 leden en de groei is er nog niet uit. Deze groei hangt
samen met de veranderingen die staan te gebeuren in de wijk west. Stedenbouwkundige ontwikkelingen
in de wijk west en in de aangrenzende wijken gaan een stevige impact hebben op de bewoners van de
wijk. Dit geeft ook zijn weerslag in de twee centrale thema's die de wijkraad west heeft vastgesteld
waarlangs zij initiatieven wil gaan ontplooien:
1. Sociale cohesie in de wijk
2. Impact van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in en in directe omgeving van de wijk.
Kortom de wijkraad west is in beweging en de participatie van bewoners uit verschillende delen van de
wijk groeit.

Resultaten van de wijkraad west
Afgelopen periode zijn er een aantal dossiers waarin de wijkraad West gebruik gemaakt heeft van haar
adviesrecht of anderszins de wijk heeft geholpen.
1. Advies Splitsingsbeleid (al wat langer geleden)
2. Advies Hotel Laan van Nieuw Guinea (Lombok)
3. Advies Uitbreiding scholen in Oog in Al
4. Advies Hommelbos in Welgelegen
5. Verkeersmaatregelen Pijperlaan
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Interessant hierbij is dat meerdere delen van de wijk geraakt worden door de adviezen. Een en ander is
ook het gevolg van de diverse samenstelling van de wijkraad waardoor bewoners uit veel buurten de weg
weten te vinden naar de wijkraad. Hieronder staat van elk dossier een korte toelichting met citaten uit
rapporten, adviezen en media.
Advies Splitsingsbeleid
Een veelbesproken dossier waar de wijkraad west een grote bijdrage aan heeft geleverd, betreft het
splitsingsbeleid van de gemeente Utrecht. Deze grote zorg van de bewoners van meerdere buurten in wijk
west is grotendeels weggenomen. Hieronder een kleine bloemlezing.
Betreft : advies wijkraad West inzake woningsplitsing en omzettingsvergunningen
December 2010
Woningsplitsing zorgt in veel steden voor boze buren. Want de huizen die worden gesplitst in studio's of
appartementen zijn daar vaak veel te klein en te oud voor, waardoor de buren alles horen aan de andere
kant van de muur.
Trouw – 2011

Met ingang van 2 augustus ligt bij de gemeente Utrecht het ontwerp-facetbestemmingsplan
‘Woningsplitsing I’ ter inzage. Daarin wordt het woon- en leefklimaat in een aantal aangewezen
gebieden geregeld. Een en ander om het ongewenst opdelen/splitsen van woningen in meerdere
zelfstandige wooneenheden aan banden te leggen. Woningsplitsing heeft in de oude volkswijken rond
het centrum een dusdanige vorm aangenomen, dat het woon- en leefklimaat op diverse plekken flink
onder druk staat.
DUIC 2012
Betreft: Eigen buitenberging en buitenruimte bij woningsplitsing en omzetting.
Advies Wijkraad West 2013
Overlast
In sommige wijken in de stad is veel verzet tegen de ongebreidelde groei van studentenpanden, vooral in
de afgelopen jaren. Bewoners klagen over overlast van (feestende) studenten op tijdstippen dat zij naar
bed gaan en over schots en scheef geparkeerde fietsen in de straat.
AD -2016
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De aanleiding voor de beleidsherziening is tweeledig. Ten eerste moeten de regels worden herzien door
de invoering van de nieuwe Huisvestingswet. Per 1 januari 2016 moeten onze aangepaste regels zijn
vastgelegd in een Huisvestingsverordening die past binnen de nieuwe kaders van de Huisvestingswet.
Ten tweede is uit de evaluatie van het bestaande beleid en uit reacties van en gesprekken met
buurtbewoners gebleken dat er in de stad sprake is van toenemende ervaring van overlast door splitsen
en omzetten. De stad vraagt ons om aanpassing van de regels.

Beleidsnotitie en beleidsregels Gemeente Utrecht 2016
Het aangescherpte beleid voor splitsen en omzetten van woningen in Utrecht is effectief. Dat blijkt uit
een evaluatie van de gemeente, waarvoor bewoners, verhuurders en ambtenaren zijn ondervraagd.
AD 2018
Advies Hotel Laan van Nieuw Guinea (Lombok)
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en vergroten van
een winkel en hotel, laan van Nieuw-Guinea 88 te Utrecht, hz_wabo-1801430. De betreffende locatie ligt in de wijk West in de buurt Laan van
Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.. De betrokken overheidsinstantie is
Gemeente Utrecht en is gevestigd op Stadsplateau te Utrecht.
Van de site voor aanvragen vergunningen Utrecht
Op zich richt de wijkraad zich niet op individuele gevallen. Echter het proces van het aanvragen van een
vergunning voor dit pand was zo chaotisch verlopen dat de burgers zich zeer slecht gehoord voelden door
de gemeente. Om die reden heeft de wijkraad een de gemeente geadviseerd om de burgers niet te
duperen vanwege het vreemde verloop van het proces. De betrokken burgers waren blij met deze hulp
van de wijkraad.
Advies Uitbreiding scholen in Oog in Al
Wijkraad west is betrokken bij het overleg met de gemeente hoe tot een goede oplossing te komen
aangaande het vraagstuk van de uitbreiding van twee scholen in Oog in Al. Onder andere is een advies
uitgebracht, maar daarnaast neemt de wijkraad ook deel aan de verschillende bijeenkomsten en heeft als
doel om het beste voor de hele wijk te bereiken, waarbij alle belangen goed meegenomen worden.
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Afgelopen week heeft een bezorgde bewonersgroep een toelichting gegeven in de Wijkraad West over de
uitbreidingsplannen van de scholen in Oog in Al. Hierbij spelen verschillende aspecten door elkaar heen,
waaronder zwarte scholen, plaatsing van hoogopgeleide kinderen met name in Oog in Al, verkeersdruk,
verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Wat een en ander hierin lastig maakt is dat er richtlijnen zijn
die maken dat als een school om uitbreiding vraagt het aan de gemeente is om hier invulling aan te
geven.
Uit het advies van Wijkraad West
Advies Hommelbos in Welgelegen
Bij elk project in de buurt van het Hommelbos, wordt dit oude bos bedreigd. Bewoners hebben de hulp
ingeroepen van de wijkraad west om het bos een formele beschermde status te geven. De Wijkraad heeft
deze hulp gegeven door de gemeente Utrecht hier ongevraagd over te adviseren.

Het Hommelbos kent een lange historie, zoals te achterhalen is op de website www.topotijdreis.nl.
De vroegste kaart van onze buurt die wij kunnen vinden stamt uit 1900. De Leidseweg en Kanaalweg
waren aanwezig, de Ravellaan en Weg der Verenigde Naties bestonden nog niet. Wel liep er een ventweg
door het gebied. Te zien is het Hommelbos, dat min of meer de tuin van Huize Welgelegen was, met daar
doorheen slingerend een eikenlaantje.
Op een nieuwe kaart van 1959 is de hoofdwegen‐structuur aanwezig. Met de huidige ligging van de
Pijperlaan en het 24 Oktoberplein op de plek waar voorheen het landhuis met tuin was. Ten noorden van
het 24 Oktoberplein is nog een stuk eikenlaantje te zien, de bomen ten zuiden daarvan zijn nu deels
verdwenen.
Nieuwsbrief Belangenoverleg Buurt Welgelegen
Verkeersmaatregelen Pijperlaan
Vlak voor de zomer van 2018 was voor wijkbewoners de maat vol. Het asociale rijgedrag bij de splitsing
Pijperlaan/Leidseweg zorgde voor een gevaarlijke situatie op een plek waar veel kinderen fietsen op weg
naar school, sport of andere activiteiten. Leden van de wijkraad zijn in overleg getreden met de gemeente
om te zorgen dat er maatregelen genomen worden
Op verzoek van bewoners heeft de gemeente onderzocht of en hoe we de kruising Pijperlaan/Leidseweg
kunnen aanpassen om automobilisten te helpen zich verkeersveilig en verantwoord te gedragen. In dit
wijkbericht leest u meer over het onderzoek en de aanpassingen die we op straat gaan uitvoeren.
Wijkbericht juli 2018
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Wijk 2 – Noordwest

Een bloemlezing van de Wijkraad Noordwest
http://www.wijkraadnoordwest.nl/

Samenstelling
De wijk Noordwest bestaat uit de woonwijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Met 44.000 inwoners is dit de
op één na grootste wijk van Utrecht. De Wijkraad bestaat uit (thans) 13 leden die verspreid over
Noordwest wonen. De Wijkraad vergadert eenmaal per maand met uitzondering van de zomermaanden.
De Wijkraad wordt professioneel ondersteund door een medewerker van de Wijkwelzijnsorganisatie
(Me’kaar) en een vaste notulist. Bij de vergaderingen van de Wijkraad is een vaste vertegenwoordiger van
het Wijkbureau aanwezig. Naast de plenaire vergaderingen heeft de Wijkraad een aantal werkgroepen.
Dit kan zijn op vaste onderwerpen zoals Ruimtelijke Ordening of Veiligheid of ad-hoc, bijvoorbeeld rond
een wijkraadpleging. De werkgroepen hebben zelfstandig overleg met de gemeentelijke diensten.
Daarnaast participeert de Wijkraad in de diverse buurt(bewoners)overleggen die binnen Noordwest
geregeld samenkomen en zijn we betrokken bij het opzetten van een Kinderwijkraad in Noordwest voor
scholieren in de hoogste groepen van het basisonderwijs.
Wijkraadpleging en buurtinitiatieven
De wijkraad is voor en door bewoners van de wijk. Om te weten wat er in de wijk speelt of hoe er over
een bepaald onderwerp wordt gedacht, organiseert de Wijkraad jaarlijks een wijkraadpleging.
Onderwerp in 2015/2016 was de ontwikkeling van de Oudenoord/Nijenoord en omgeving. Ruim 270
bewoners spraken zich in workshops en via een enquête uit hoe zij de toekomst van deze voor Noordwest
belangrijke verkeersader zien. Uiteraard ook over de omgeving ervan wat betreft openbare ruimte, groen
en water. Tevens over het soort bebouwing en voor wie er gebouwd zou gaan worden na de
transformatie van de kantoren.
Via co-creatie met het Wijkbureau werd in 2016/2017 een wedstrijd georganiseerd voor maatschappelijke
organisaties in de wijk. Dit in het kader van de Armoede Aanpak in Noordwest. Een onderwerp dat door
de wijkraad is aangedragen. Door financiële ondersteuning van de gemeente konden er in januari 2017
extra voedselpakketten worden uitgedeeld aan behoeftige gezinnen. Daarnaast zijn er een
buurtwerkkamer op de Amsterdamsestraatweg en een burennetwerk in Zuilen opgezet. Onderdeel was
ook het vinden van huisvesting van ‘het initiatief ‘alles-onder-1-dak’. Mede door het trekken daaraan
door de wijkraad is hiervoor onderdak gevonden in de voormalige Julianaschool aan de
Amsterdamsestraatweg.
In 2017 zijn de bewoners via een enquête bevraagd over het gebruik van de Bibliotheek in Zuilen en
mogelijke verbeteringen in aanbod en dienstverlening. Uitkomsten daarvan worden momenteel
besproken met de directie van de bibliotheek Utrecht.
Onder de titel “Het begint bij de buurt!” zijn in 2018 bewoners van de 13 deelwijken in Noordwest
bevraagd over hoe zij hun eigen buurt ervaren en wat ze van de huidige voorzieningen vinden. Bijna 1300
enquêtes werden opgehaald mede met behulp van vrijwilligers uit de wijk. Alle meningen samen vormen
de basis voor een actieplan dat de wijkraad gaat aanbieden aan de politiek. Aanleiding is de groei van
Utrecht naar meer dan 400.000 inwoners. Dat kan gevolgen hebben voor de wijk Noordwest. De wijkraad
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stelt heel duidelijk dat de groei niet ten koste mag gaan van de huidige wijkbewoners. Komend najaar
gaat de wijkraad met medewerking van de sociaal makelaarsorganisatie Me’kaar en het wijkbureau de
buurten in om de uitkomsten van de enquête terug te koppelen en het actieplan vanuit de bewoners
handen en voeten te geven.

Onderwerpenlijst en verkiezingsdebat

Voorafgaand aan de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen heeft de wijkraad in samenspraak met
bewonersgroepen en buurt(bewoners)overleggen een 31 puntenlijst met onderwerpen opgesteld. Deze
onderwerpen zijn voorgelegd aan de politieke partijen, die hun mening kenbaar hebben gemaakt en
waaruit kan worden opgemaakt of ze er wel of niet iets mee willen doen. In de vier jaar daarna worden de
resultaten/toezeggingen gemonitord door de wijkraad. Op woensdag 12 februari (enkele weken voor de
verkiezingen) heeft de Wijkraad het verkiezingsdebat Noordwest georganiseerd waar de belangrijkste
onderwerpen zijn bediscussieerd door de lijsttrekkers en waar bewoners hun zegje hebben kunnen doen.
Het verkiezingsdebat is gepresenteerd door Tom Staal en is bezocht door meer dan 100 geïnteresseerden.
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Adviezen
Middels adviezen aan het College van B&W heeft de Wijkraad zich onder meer uitgesproken over een
bouwplan aan het Monicahof, de ongewenste gedwongen verzelfstandiging van speeltuinen (waardoor 3
speeltuinen vooralsnog ondersteuning hebben gehouden van een sociaal makelaar; de verzelfstandiging
van speeltuin Noordse park is succesvol verlopen), behoud van het Daalsepark, de realisatie van de
Westelijke Stadsboulevard (St. Josephlaan/Marnixlaan) en de effecten daarvan op de wijk en de
voorgenomen vernie(uw)(l)ing van de sportvoorzieningen aan de Zuilense Vecht (gefinancierd door
grootschalige woningbouw in het groen).

Wijkopgaven
De Wijkraad heeft enthousiast geparticipeerd in initiatieven om de bewoners-participatie te versterken
(motie 155). Onder invloed van de Wijkraad zijn er initiatieven geïnitieerd voor bewoners en
ondernemers aan de Amsterdamsestraatweg en is het budget voor de toekomstige herinrichting van deze
hoofdas uitgebreid.
Echter ook wensen uit andere delen van Noordwest werden ruimschoots opgehaald. Helaas haalden deze
lang niet allemaal de rapportage van het wijkbureau. Dit omdat deze zich daarbij concentreerde op de
onderwerpen waarop het college nu actief beleid voert. Dit doet geen recht aan de bewoners die deze
niet opgenomen wensen hebben ingebracht. Een gemiste kans.
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Wijk 3 - Overvecht

Structuur

Zo’n 3 jaar geleden werd in de Wijkraad Overvecht de term “Overvecht is een atypische wijk” gelanceerd
en daarna is die term terecht overal ingeburgerd en heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid. De
Versnelling is hier van het beste voorbeeld. De problemen van Overvecht zijn de problemen van de hele
stad! Eigenlijk staat dit in het advies d.d. 15 maart 2018 dat gegeven is naar aanleiding van de
Wijkraadpleging over Wonen in Overvecht.
De werkwijze van de Wijkraad is veranderd, geleidelijk, maar effectief. Er is een goede samenwerking met
Bewonersplatform Overvecht, met de Corporaties, met de Welzijnsorganisatie, met de politie, met de
gezondheidszorg (basiszorg en geestelijke gezondheidszorg), met de Buurtteams, met het onderwijs
(primair en voortgezet), met betrokken ambtenaren op het Wijkbureau over veiligheid en verkeer, met
bewonerscommissies en bewonersinitiatieven. Wederzijds informeren we elkaar en ontmoeten elkaar.
We zien dit o.a. terug in een groeiend aantal belangstellenden bij de maandelijkse
Wijkraadsvergaderingen. Dat daar nu ook vrijwel altijd opnames gemaakt worden voor “U in de Wijk”
heeft tot gevolg dat het werk van de Wijkraad zichtbaar wordt. Daar blijkt ook dat het echte werk niet op
die ene avond gedaan wordt, maar in alle tussentijdse contacten. En dat zijn er vele!
Nu in het Coalitieakkoord Overvecht een prominente plaats heeft gekregen zal dit werk nog uitgebreid
moeten worden door de vrijwilligers van de Wijkraad. Zij moeten alles wat er in de Versnelling gaat
gebeuren kritisch volgen en zij zullen de resultaten naar de wijk moeten vertalen. Zij zullen een klankbord
zijn voor de velen die beroepsmatig bij alle zaken betrokken zijn. Vooral de verdeling/besteding van de
budgetten is een belangrijk aandachtspunt. Dat gaat extra inspanning kosten, maar Overvecht is dat
waard en verdient het.
Structuur
De wijkraad heeft 17 leden en werkt in vier werkgroepen met elk een eigen aandachtsgebied.
Wijkraadplegingen
Jaarlijks houdt de wijkraad een wijkraadpleging over een actueel onderwerp. Het rapport daarvan wordt
gepresenteerd op een discussieavond waar veel professionals en bewoners aan deelnemen. Het rapport
wordt aan de desbetreffende wethouder aangeboden en er wordt vervolgens een advies aan
Burgemeester en Wethouders uitgebracht op basis van de conclusies van het onderzoek en de
discussieavond. De recente wijkraadplegingen gingen over wonen, gezondheid, initiatieven in de wijk,
onderwijs en ondernemerschap voor jongeren.
De Zilveren Watertoren
De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een decoratie ingesteld voor mensen die veel voor de wijkraad
Overvecht doen of gedaan hebben. Dit is een zilveren speld in de vorm van het herkenningspunt van
Overvecht: de watertoren. Om de kosten te delen, heeft het wijkbureau er ook een aantal afgenomen, die
wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten.
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De eerste die deze uitgereikt kreeg was de allereerste voorzitter van de wijkraad Overvecht, die na zijn
voorzitterschap nog jarenlang in het dagelijks bestuur gezeten heeft.
De wijkraad heeft inmiddels 7 Zilveren Watertorens uitgereikt.

DOK030
De Wijkraad maakt zich sterk voor wijkeconomie en ondernemerschap. Door de Wijkraad zijn diverse
bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers uit Overvecht en Economische zaken. Naar aanleiding
van deze bijeenkomsten is een locatie voor ondernemerschap in de wijk Overvecht gerealiseerd: DOK030.
Het is een project waar bewoners met de ambitie om een eigen onderneming te starten, of om zich te
vestigen als ZZP’er, advies en ondersteuning krijgen. Nu ruim 5 jaar verder heeft DOK 030 zijn plek
verworven in de wijk en draagt bij aan de wijkeconomie en ondernemerschap in de wijk.
Wijkbroers
De wijkraad ondersteunt de opzet van het project Wijkbroers. Dit project wordt opgezet door een
wijkraadslid om een aantal jongeren in de wijk in te zetten op klussen voor bewoners tegen een
vrijwilligersvergoeding. Zij krijgen verder training en begeleiding om verder te komen in een loopbaan.
Doel van dit project is om een aantal voorbeeldjongeren in de wijk te hebben, die de relatie tussen
bewoners en jongeren een nieuwe kans geven. Momenteel loopt er een aanvraag bij het Oranjefonds,
waarna een aanvraag bij het Initiatievenfonds voor de financiering kan worden ingediend.
Als het project loopt zullen de jongeren een aantal keren per jaar in de wijkraad hun ervaringen en
ontwikkelingen komen toelichten, zodat er een band ontstaat tussen de wijkraad en deze jongeren.
Zo krijgt de wijkraad meer zicht op wat jongeren bezighoudt.
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ZIMIHC theater Stefanus
De wijkraadpleging “Cultuur en Vermaak” in oktober 2005 en het advies dat daar op volgde is mede van
invloed geweest op het besluit van de gemeente om het Cultuurhuis Stefanus te beginnen.
Adviezen met concreet gevolg
Gezond en aangenaam wonen in Overvecht
De recente wijkraadpleging Gezond en aangenaam wonen leverde een advies aan B&W op dat begin
maart (vlak voor de coalitievorming) ingediend werd. Grote delen van het advies zijn overgenomen in
het huidige coalitieakkoord.
•

Werk-met-werk maken.
- Naar aanleiding van twee concrete verkeersproblemen in de wijk werd verwezen naar het
coalitieakkoord 2014-2018 en geattendeerd op het voornemen daarin van werk-met-werk maken
om meer te bereiken met minder middelen. De wijkraad pleitte al jarenlang samen met het BPO
om werkzaamheden op elkaar af te stemmen zodat meer met hetzelfde geld gedaan kan worden.
N.a.v. het advies werd door de gemeente in Overvecht een pilotproject gestart waarbij het
wijkbureau de bewonerswensen op het gebied van aanpassingen in de openbare ruimte bijhoudt.
Deze gegevens worden bij het plannen en aanbesteden van werkzaamheden geraadpleegd,
waarbij bij ook de overige plannen van de gemeente betrokken worden.
Voornemens om werkzaamheden uit te gaan voeren worden vroegtijdige gecommuniceerd met
omwonenden en andere belanghebbenden.
-

In 2018 werd opnieuw een advies uitgebracht in het kader van werk-met-werk maken. Om
budgettaire redenen was het onderhoud van de Amazone-/Marowijnedreef op een andere
termijn gepland dan de herinrichting naar 30 km. Ons advies was om dit gelijktijdig te doen i.vm.
kosten- en overlastbesparing. Dit advies werd overgenomen.

•

Het nieuwe inzamelen
Op basis van dit advies werd de communicatie met bewoners tijdens de invoering verbeterd. Ook
kwamen er keuzemogelijkheden voor het aantal containers en werd de bezwaarprocedure juridisch
verbeterd.

•

Inwonersenquête
In 2014 werd n.a.v. het advies van de wijkraad Overvecht de rapportcijfers over sociale cohesie in de
inwonersenquête verbeterd.
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Wijk 4 – Noordoost

Wat draagt de wijkraad bij aan ‘leefbaarheid’ in Noordoost?

Leefbaarheid wordt in onze visie bepaald door een viertal hoofdthema’s:
1.

Voorzieningen & ontmoeting (sociale cohesie).

2.

Gevoelens van veiligheid en gezondheid (groen, water & verkeer).

3.

De risico’s en ambities van de teruggetrokken overheid.

4.

Bedrijvigheid en een levendige wijkeconomie.

Deze thema’s komen naar voren in de verschillende praktische initiatieven die aan onze 10-jaren visie ten
grondslag liggen. We noemen er hier slechts twee.

Een dorpsplein voor De Gaard!
“Heden ten dage zitten we regelmatig met een drankje op het dorpsplein van Tuindorp. De massieve
banken van kunstenaar Joseph LeGrand bieden daarvoor ruimte, evenals de terrasjes van de bakker en de
ijssalon. Je kunt je haast niet meer voorstellen dat hier vroeger, zo tot 2016, een parkeerplaats was voor
bezoekers van het winkelcentrum…. “
In 2012 signaleerde de wijkraad dat ‘ruimte voor ontmoeten’ van buurtbewoners hoger op de agenda
geplaatst moest worden. Al vele jaren was uit wijkraadplegingen gebleken dat er enkele zorgen steeds
bovenaan de lijst stonden: meer groen en meer ruimte voor ontmoeten. Dit ging uiteraard gepaard met
bezwaren tegen verdere ‘verstening’ van de wijk. In die tijd was er zo’n 10% toename van het aantal
woningen in dit gebied. Op zichzelf was het niet bezwaarlijk om meer woningen te bouwen maar wel
wanneer het ten koste van groen en ontmoetingsruimte zou gebeuren.
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Daarom nam de wijkraad in de winter van 2012 het initiatief om een DUWgroep te vormen die aan de
slag ging voor het realiseren van een ‘dorpsplein’ in het plangebied. Tien deskundige buurtbewoners
werden bereid gevonden hieraan deel te nemen: architecten, ruimtelijke ordening deskundigen en
communicatiedeskundigen. Ze stelden een manifest van een A4tje op en zetten een strategie van aanpak
uit. Enkele bijeenkomsten in een zaaltje bij de Tuindorpkerk volstonden hiervoor. Aan de gebiedsmanager
van REO (gemeente Utrecht) werd gevraagd de DUWgroep te willen introduceren bij de
projectontwikkelaar TOP.
En, eenmaal aan tafel gezeten, bleek ook TOP voorstander van een ontmoetingsruimte bij het vernieuwde
winkelcentrum. Alle betrokken partijen zaten op een lijn en er kwam een dorpsplein voor de
Jeruzalemkerk in een wandelgebied in het groen. Dit was een geslaagde actie.

Leuk! Stadspark de Groene Kop
Al vanaf het ontwerp van de afslag van de A27 naar Maarssen is door de gemeente ruimte vrijgehouden
in de hoek bij de Eykmanlaan/ Winklerlaan voor een doorgetrokken weg naar Voordorp en aansluiting op
het Kardinaal Alfrinkplein. Die weg is er nooit gekomen. Het ‘rommelgebied’ van ca. 5 hectares is
onderdeel geworden van het Groenstructuurplan in 2007 en van het Wijkwaterplan.

De wijkraad heeft in 2011 het initiatief genomen om rond de tafel te gaan met het Ecologisch Tuinenpark
de Driehoek, het Buurtcomité Tuindorp Oost en Het Lachende Paard. Er is een eerste ontwerpschets
gemaakt van een stadspark. Het gebied is een ecologische steppingstone geworden die ook dienstdoet als
waterberging. Er is 6.000 m2 water toegevoegd. Het Zwarte Water is doorgetrokken vanaf de Jordanlaan
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naar de Magnuslaan en verbonden met de waterhuishouding van het park. Het tuinenpark is het laagste
punt van Utrecht.

In 2018 is het park gerealiseerd en sindsdien wordt het door jong en oud gebruikt voor dagrecreatie.
Zorgcentrum Careyn heeft het verouderde 12 etages tellende hoge gebouw afgebroken en vervangen
door levensloop-bestendige woningen, prachtig gelegen aan de Winklerlaan. Tegelijkertijd is hier ook een
wandelboulevard aangelegd vanaf winkelcentrum De Gaard via de Lamerislaan naar de Winklerlaan. En
vervolgens is de Eykmanlaan versmald tot eén rijbaan voor iedere richting met veel aanplant van bomen,
een stadsboulevard waardig.

Wie zijn/vertegenwoordigt de wijkraad Noordoost?
Er zijn 11 buurten in de wijk Noordoost, uit 9 ervan heeft de wijkraad vertegenwoordigers, in 2 zijn
vacatures. We zijn een actieve groep betrokken burgers met hart voor de wijk. Mannen en vrouwen van
verschillende leeftijden met een enkele jongere erbij.
Samen met ondernemers en buurtgroepen komen we op voor de leefbaarheid van de wijk. Onze 14 leden
staan op de schouders van zo’n 300 actieve buurtbewoners waarmee we contact onderhouden en die we
zoveel mogelijk betrekken bij onze advisering aan het College van B&W.
Vrijwel jaarlijks houden we een ‘wijkraadpleging’, waarvan de resultaten openbaar worden gemaakt. In
2015 ging die over voorzieningen, in 2016 over de Veemarkt en in 2017 over Lauwerecht. Dit jaar
organiseren we een ‘Wijk-Lab’ waar we met ongeveer 15 deskundige wijkbewoners nadenken over het
benutten van kansen voor de wijk bij de groei van de stad.
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Wijk 5 – Oost

Bijdragen Wijkraad Oost aan de wijk in 2017/2018

Wijkinformatiepunt: ondersteuning bij de oprichting van het
wijkinformatiepunt Utrecht Oost
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/main.php
Sessie georganiseerd voor alle actieve groepen op het gebied van groen in Oost, leggen contacten,
samenwerking, input voor wijkopgave 2018-2022
In samenwerking met wijkbureau Buurtenparade gehouden voor de wijkopgave
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkambities-enwijkactieprogrammas/samen-maken-we-oost-wijkopgave-oost-2018-en-verder/
Participeren in avonden gemeente over projecten in Utrecht Oost, o.a.:
-

herinrichting Adriaan van Ostadelaan
herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat
herinrichting kruising Maliebaan
herinrichting Singels
herinrichting Koningsweg
herinrichting oever Minstroom bij de Hooghstraat
ontwikkelingen kantorenpark Rijnsweerd
ontwikkelingen Utrecht Sciencepark

Opstarten overleg tussen initiatiefnemers en omgeving:
-

Bestuur Kromme Rijnpark en hondenbezitters
Bestuur Podium Oost en omgeving
Bestuur begraafplaats St. Barbara en omgeving n.a.v. crematoriumplannen, opstarten
klankbordgroep
Projectontwikkelaar Tolsteegsingel 2A en omwonenden

Opstarten bewonersoverleg Rijnsweerd
Contact met organisaties m.b.t. gezondheidszorg
Participeren in aanleg Oosterspoorbaan en ontwikkelingen Maarschalkerweerd
Advies Crematorium Kovelswade, Pizza vestiging Ostadelaan, aanpak Oudwijkerdwarsstraat en Support
ondernemersvereniging Burgemeester Reigerstraat n.a.v. onverwachte aanpassing afgestemde plannen
over de breedte van de straat
Goede banden aanknopen met Oostkrant, bewonersgroepen en ondernemers
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screenshot website wijkraad oost
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Wijk 6 – Binnenstad

Onderwerpen in de wijkraad binnenstad, die recent speelden en meestal nog
steeds spelen:
Ontwikkelingskader horeca (advies, vele gesprekken en deelname aan
bijeenkomsten resulterend in een advies in 2018 en een zienswijze. Ook in 2017
werd een advies uitgebracht, toen op het concept ontwikkelingskader.
Diverse adviezen over herinrichten van delen van de binnenstad,o.m. Voorstraat en Wittevrouwenstraat
(2018), Catharijnesingel zuid (2017), Vedenburgplein (2017), herontwikkeling Oudegracht 245
(Tivoli)(2016)
Een brochure Wonen in de stad 2017, bedoeld voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen
en input voor het coalitieakkoord in 2018.
De brochure eindigt met een pleidooi voor een gelijkwaardige inbreng van bewoners in
participatieprocessen. Gelijkwaardig aan andere partijen.
De brochure eindigt met de conclusies dat proefprojecten op buurtniveau op deze wijze plaats moeten
gaan vinden.
In vervolg op ‘Wonen in de stad” zijn een drietal proefprojecten in de binnenstad opgezet en door de
gemeente geaccordeerd. Het zijn projecten waar de bewoners en belanghebbenden het voortouw nemen
en de andere participanten (waaronder de gemeente) deelnemers zijn.
Start van een onderzoek naar leefbaarheid, op zoek naar indicatoren (2018)
Diverse adviezen over parkeerbeleid, openbaar vervoer, laden en lossen in de binnenstad
Een advies over het omzetten en splitsen van woningen 2018, maar ook in 2015
De werkgroep buurthulp binnenstad ontwikkelt en verbetert sedert 2016 een site
‘wijkconnect.com/Utrecht/binnenstad waarin vraag en aanbod. (Prikbord) en activiteiten in de
binnenstad digitaal toegankelijk zijn.
Handhaving, er is een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarop een discussiebijeenkomst gaat
volgen
Wijkraadleden presenteren maandelijks een situatieschets over de buurten waarin zij wonen (zeer
informatief)
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Screenshot website
https://www.wijkraadbinnenstad.nl/
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Wijk 7 – Zuid

Hier vindt u informatie over de werkzaamheden van de wijkraad Utrecht Zuid.
Deze wijk bestaat uit de subwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Lunetten, Tolsteeg
en Rotsoord.
De wijkraad is een extern adviesorgaan over de wijk voor het college van burgemeester en wethouders en
bepaalt zelf waarover geadviseerd wordt. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het
algemene belang van de wijk
WIJKPEILING 2018
Wij vinden het belangrijk om goed te weten wat er in de wijk leeft. Dat gebeurt op verschillende
manieren. Eén daarvan is de ophanden zijn wijkpeiling 2018. Deze heeft de titel “Wijkdebatten in UtrechtZuid” heeft met als kernvraag “Wat zijn volgens de mensen die wonen en of werken in Utrecht-Zuid de
belangrijkste problemen in de wijk en hoe kunnen die volgens hen worden opgelost?”.
De wijkdebatten zijn in gedeeld per subwijken:
26 september 2018 voor Oud Hoograven Tijd: 19 - 21 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75
10 oktober 2018 voor Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt Tijd: 19 - 21 uur en plaats: de
bibliotheek Hoograven Smaragdplein 100
31 oktober 2018 voor Nieuw Hoograven Noord Tijd: 19 - 21 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75
7 november 2018 voor Nieuw Hoograven Zuid Tijd: 19 - 21 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75.

De wijkraad Utrecht Zuid nodigt u van harte uit voor één van deze debatten. Er kunnen maximaal 30
mensen per debat deelnemen, dus meldt u snel aan. Aanmelden graag per e-mail naar
wijkdebatutrechtzuid@gmail.com. Vermeld uw naam en de datum van het debat waaraan u wilt
deelnemen, wij zenden u dan een bevestigingsmail.

Screenshot website Wijkraad Zuid
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Wijk 8 – Zuidwest

Algemeen
De wijkraad Zuidwest kent een relatief lage bezetting, slechts 9 leden, zeker
in verhouding met de door haar vertegenwoordigde wijken. De verdeling over de wijken heen is wel in
verhouding de etnische verhouding echter niet. Het laatste jaar zijn er veel wisselingen geweest van o.a.
voorzitter, 4 leden zijn gekomen en 3 vertrokken (allen door te drukke privé aangelegenheden).

De wijken en karakter van ZuidWest en karakter
Met binnen haar grenzen wijken als Kanaleneiland, Rivierenwijk, Dichterswijk en Transwijk (en toekomstig
Merwede?) heeft de wijkraad ZuidWest een enorme hoeveelheid aan diversiteiten en uitdagingen binnen
haar grenzen. Elke wijk heeft haar eigen karakter en uitdagingen en is prettig betrokken of juist niet. Het
verleden laat zien dat er erg veel aandacht is besteed aan de wijk Kanaleneiland waar de problematieken
veruit het grootst is op het gebied van veiligheid, armoede en de sociale cohesie ver te zoeken is. De wijk
is lastig benaderbaar en er is weinig vertrouwen in de Gemeente en ondersteunde instanties. Dit heeft er
met name toe geleid dat de andere wijken onderbelicht zijn gebleven. Transwijk kent eigenlijk nauwelijks
problemen, Rivierenwijk heeft haar eigen specifiek pijnpunten maar heeft haar zaakjes binnen diverse
buurten aardig op orde op sociaal maatschappelijk vlak. De Dichterswijk heeft relatief weinig aandacht
gehad, is sterk gegroeid en kent hierdoor weinig verbondenheid en wordt geconfronteerd met grote
uitdagingen. Vanwege de groei van de wijk zelf en de enorme expansie van wijken rondom de
Dichterswijk (uitbreiding centrumgebied en de Merwedekanaalzone/defensieterrein) deze invloed loopt
door tot in de wijken Rivierenwijk en Transwijk. Hier zijn over deze wijken heen grote zorgen omtrent
leefbaarheid, verkeer en milieu en de groen beleving. Naar de lange termijn kijkend zal de huidige
“inbreidings” koers hier in dit gebied een climax bereiken.

Een wijkraad op zoek naar moeilijk te bereiken groepen
De Wijkraad Zuidwest is ervan overtuigd, dat verhoging van participatie door burgers niet kan worden
gerealiseerd door de politiek bedachte constructies, maar door de mensen zelf te vragen hoe ze zouden
willen participeren en waarover.
Daarom heeft de wijkraad het wijkraadplegingsbudget besteed om studenten met hieraan gerelateerde
vragen naar willekeurige burgers te laten gaan, via de vindplaatsmethode of gewoon langs de deur. Zo
heeft de wijkraad Zuid West gestuurd op de nota “Al doende vernieuwen” waar wij als experimenteerwijk
zijn aangewezen, Het is dan van belang alle kennis die er is te verzamelen. Daarom werd nauw
samengewerkt met het wijkbureau, en leverden sociaal makelaars en buurtteam medewerkers in een
bepaald stadium hun bijdrage.
Het eerste onderzoek in Rivierenwijk leverde o.m. een advies op (d.d. 26 maart 2018), het tweede in
Kanaleneiland is nog in afronding.
De uitkomsten leverden op, dat er veel fundamentele wijzigingen in de werkprocessen nodig zijn. Een
deel van de bewoners in Rivierenwijk is vooral geïnteresseerd in een stuk beheersing van de directe
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leefomgeving; andere zijn vooral “doeners” die graag een project willen starten maar zich niet gauw
verdiepen in het gemeentelijk beleid. En voor wie dat wel wil: men wil niet alleen “brengen” naar de
gemeente, maar ook “halen”: burgers die een inbreng leveren willen ook dat de gemeente terugkomt met
uitkomsten, en dat zij in wat er uiteindelijk gebeurt zich ook herkennen. Anders slaat cynisme snel toe. In
Kanaleneiland lijkt het voornaamste struikelblok te zijn: er is geen “wij” gevoel tussen burgers, dat kan
leiden tot een groepsoverstijgende samenwerking en dialoog. Oudere autochtone bewoners dromen nog
steeds van de wijk zoals die eens was. Veel allochtone ouderen hebben liever zo weinig mogelijk te maken
met de gemeente, zeker als het gesprek in het Nederlands moet. Anders is het maximaal haalbare de
“sleutelfiguren”-benadering. Dat lijkt wel weer verdacht veel op een wijkraad!
De wijk maken we samen!

Visie ZuidWest 2018 – 2021 op weg naar de nieuwe omgevingswet!
Een andere koers Wijkraad ZuidWest is ervan overtuigd dat het roer om moet, in plaats van vanuit de
gemeente en overige instanties gestuurde grootschalige aandacht zullen we naar een constructie moeten
groeien die vanuit een “straatniveau” naar buurt/wijk niveau gestuurd wordt. Wijkraden, Gemeente en
meewerkende instanties zouden moeten volgen in de vraag en behoefte en waar nodig coördineren en
faciliteren, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de straat/ wijk het zelf doet en instanties slechts
supporten waar nodig.
De rol van de wijkraad zal hierin meer een actievere rol in relatie met de straat en in wijken hebben en
een overkoepelende rol hebben in wijk overstijgende zaken en als smeermiddel dienen vanaf straat naar
gemeentelijk niveau en als monitor van processen en als stok achter de deur voor realisatie van (haalbare)
doelen in relatie tot het acteren van gemeentelijke diensten en andere uitvoerende betrokken partijen.
Wat we missen is de werkelijke kennis van de straat, de belangrijkste schakels in de ketting ontbreken het
onderlinge contact van buren en daarmee de betrokkenheid in straten en daarop volgend de wijk/buurt.
Per wijk en zelfs per woonblok of straat kan de samenstelling, sfeer, betrokkenheid en behoefte van
bewoners anders zijn.
De “straat ambassadeur” micro pilot vanuit de WR Zuidwest is in de Dichterswijk een “micro pilot” gestart
binnen een sociaal woningbouwblok (het enige blok sociale woningbouw in de Dichterswijk). Niet
handelen vanuit een wetenschappelijk format maar gewoon met gezond verstand: Connecten,
Enthousiasmeren, Coördineren, Faciliteren, Creëren! “de wijk maken we samen”
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1. Connecten: het zoeken per straat naar actieve bewoners en connectoren en deze verbinden…
2. Enthousiasmeren: leer elkaar kennen, wat breng jullie samen en hoe maken we de wijk leuker?
verbinden
3. Coördineren, op gang brengen van processen: wie zou wat willen doen en wie kunnen ons daarbij
helpen? Vraag je buren!
4. Faciliteren, loop je tegen zaken aan waar je hulp bij nodig hebt van gemeente of andere
instanties: wij helpen je op weg naar volgende vervolg stappen
5. Creëren, in de basis creëert de straat dingen zelf, waar er moeilijkheden zijn wordt er bekeken of
er potjes te vinden zijn waar bv zaken deels of volledig gefinancierd kunnen worden en vooral wat
kun je in eigen beheer realiseren?
De resultaten van deze pilot zijn bemoedigend, waar er eerst weinig tot geen contact was in de straat of
tussen de straten zijn er nu in korte periode 6 straatambassadeurs in 3 straten gevonden en gaan de 1e
initiatieven vorm krijgen. De winst van het elkaar kennen is al zeer snel merkbaar alleen al op het sociale
vlak. Er is inmiddels een initiatieven top 5 door betrokkenen gekozen waar men werk van wil
maken…koffie zondag, eten met de straat, straatfeest, de wijk vergroenen, spel en sport, viering van 100
jarig bestaan van het woonblok in 2019.
Gemeentelijke rol, wat ook direct merkbaar is binnen dit proces, is dat de gemeente niet in staat is te
volgen of eenvoudig mee te schakelen… bureaucratie, budget, het zien van don’ts i.p.v. do’s en gebrek
aan tijd en capaciteit zijn de eerste drempels waar we in deze proeftuin tegenaan lopen.
Toeval, waarmee wij op gevoel mee zijn gestart zijn blijkt ook een naam te hebben…de ABCD methodiek
(Asset Based Community Development) van Dhr John McKnight en Jody Kretzmann.
Het blijkt dat de gemeente deze ontwikkelingen steunt en dat o.a. de Dichterswijk is aangewezen als
proefproject voor deze methode, dat is een mooi toeval! (Niemand in de wijk wist van het bestaan af)
Opheffen wijkraden, in de “ideale wereld” is een wijkraad overbodig, want…inwoners zijn betrokken
trekken hun eigen plan en weten de weg te vinden naar bronnen die ze vooruithelpen. Deze bronnen
snappen het principe, bewegen mee met de behoefte en worden uit een algemeen potje gefinancierd.
Daar zijn we dus nog lang niet, juist daarom heeft de wijkraad bestaansrecht!
Door, voor en met bewoners maken we de wijk(en) en blijven we gevraagd en ongevraagd het college op
de hoogte houden van successen/problemen als georganiseerd orgaan voor bewoners richting gemeente.
Zolang de gemeente dit proces niet volgen kan zullen wijkraden altijd nodig zijn. Maar positief gedacht
worden we volstrekt overbodig! (en dat is prima!)
Tot slot, laten we in gesprek gaan, daar begint het proces en zijn we in ieder geval onderweg en op de
goede weg!
Je bent altijd welkom in ZuidWest!
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Jeroen Heijgen, Voorzitter

screenshot website wijkraad Zuid West
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Wijk 9 – Leidsche Rijn

Wat doet Wijkraad Leidsche Rijn zoal??!!

Wijkraad
Wijkraadsleden
Het afgelopen jaar hebben we helaas van een paar ervaren wijkraadsleden afscheid genomen ivm o.a.
verhuizing, nieuwe opleiding, andere werk(tijden), gezinsuitbreiding etc.
Maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe (kandidaads)wijkraadsleden toegetreden, elk weer met hun eigen
achtergrond, connecties en talenten. We zijn en zullen actief blijven werven voor meer wijkraads-leden,
zeker ook uit bepaalde delen van de wijk, maar ook om zo divers mogelijk te zijn.
We werven oa via Facebook, advertentie in Huis aan Huis uitgave, digitale nieuwsbrief wijkbureau, lokale
pers en oproep tijds elke wijkraadavond.
De wijkraad Leidsche Rijn heeft nu momenteel 10 leden en 3 kandidaatsleden, die een bonte afspiegeling
van de wijk zijn. Zelf gaan we niet uit van 15 buurten die de gemeente hanteert, maar clusteren wij
Terwijde, Het Zand&Grauwaart, Parkwijk&Langerak&Hoge Weide en de nieuwe buurten
LRCentrum&Rijnvliet&Leeuwesteijn.www.wijkraadleidscherijn.nl/wijkraad/wie-zitten-er-in-de-wijkraad/
Website, Sociale Media inzet, Lokale pers
Naast dat we zelf natuurlijk zelf een actuele website hebben waar op we laten zien wat we doen, wie we
zijn en hoe ons te bereiken of te ontmoeten, gebruiken we natuurlijk ook onze eigen Facebookpagina
(445 volgers) en twitteraccount (4565 volgers) om de wijk te laten weten dat we er zijn, wat we doen en
wat we graag willen weten.
Fijn is dat we goede relaties hebben met de diverse lokale (wijk & stads) media en deze graag onze
berichten delen, aanvullen of gebruiken voor eigen publicaties. Dit gebeurt zowel via de traditionele
papieren media als ook op diverse sociale mediakanalen.
Via al deze kanalen krijgen we input over wat bewoners vinden van diverse onderwerpen, zoals verkeer,
weekmarkt, onderwijs, veiligheid, recreatie, jeugd, cultuur, bouwprojecten, natuur, sportwachtlijst, fiets
parkeren, Leidsche Rijn Centrum, voorzieningen voor rolstoelers, religie, het nieuwe inzamelen,
energietransitie en ga zo maar door.
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Weten wat speelt er in de wijk?
Natuurlijk heeft de wijkraad ook diverse andere tentakels in de wijk om zo te horen en voelen wat er
leeft. Zo zijn velen van ons actief als vrijwilliger bij een of meerdere verenigingen/ organisatie of heeft
daar regelmatig contact mee, zoals de Natuur Milieu Platform, Fietsersbond, Ouderraden op school/
kinderopvang, verkeersouders op school, actief binnen sportclubs, Jongerenwerk, welzijnsorganisaties,
winkeliersverenigingen, historische vereniging, inbetweencafé LR, bewonersplatformen, media,
cultuurverenigingen, religieuze organisaties en ga zo maar door.
Vanuit de wijkraad ontstond een paar jaar geleden het initiatief voor een nieuwjaarstoost, wat nu al 5 jaar
plaats heeft gevonden en ondertussen de nieuwjaarstoost is voor LR en VdM en initiatieven zich kunnen
tonen en netwerken en jaarlijks circa 250 aanwezigen zijn.
Per jaar organiseren wij zo’n 8/10 openbare bijeenkomsten in de wijk. Steeds op wisselende locaties om
zo en alle hoeken en gaten van de wijk te ontdekken, tonen en benutten. Ook proberen we de locatie aan
te laten sluiten bij het hoofdonderwerp van die avond. De bijeenkomsten worden wisselen bezocht door
wijkbewoners en organisaties, van 8/10 bezoekers tot 25 over Leidsche Rijn Centrum en 200 bij politiek
debat op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook worden er lokale belangenorganisaties
uitgenodigd.
Onze wijkregisseur Ina Massop is altijd aanwezig, bijna altijd 2-4 raadsleden, 1x/jaar de wijkwethouder (en
nog 1x bij interne bijeenkomst), 1x/jaar een wethouder (vaak verkeer) en regelmatig ambtenaren.

We hebben een aantal thema’s die regelmatig op de agenda staan: Verkeer, Veiligheid, Voorzieningen,
Natuur en er is ruimte voor actuele zaken die spelen in de wijk. Ook nodigen we regelmatig sprekers uit
om over een onderwerp iets toe te lichten. Dat kan een ambtenaar zijn, maar ook organisatie/vereniging/
specialist.
De naast de grote jaarlijkse wijkraadpleging, houden we ook diverse kleine snelle polletjes en
onderzoekjes, om te kijken of iets leeft of snel iets te polsen. Onze wijkraadplegingen zijn terug te vinden
op onze website ( www.wijkraadleidscherijn.nl/documenten/?category=8)
De recentste grote wijkraadonderwerpen zijn Verkeer en Participatie.
Vaak doen we deze onderzoeken samen met wijkraad Vleuten de Meern. (Wel zijn de gegevens
afzonderlijk beschikbaar, maar merken we op veel terreinen grote gelijkenis, en op verklaarbare delen
onderscheid).
Vanzelfsprekend hebben we goede contacten met wijkraad Vleuten de Meern en waar kan werken we
samen, zoals bv bij het grote politieke debat of de avond over Natuur & Groen.
Het vernieuwde wijkparticipatietraject Leidsche Rijn maken we samen ondersteunen we ook, en een
wijkraadslid heeft daar een jaar actief zich mee bezig gehouden. Op wijkraad avonden proberen we ook te
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kijken waar we iets uit hun project ook kunnen delen op onze avonden. Echter plaatsten we ook wel
kritische kanttekeningen bij dit project. De website is nog steeds niet echt goed actief, we missen nog
structurele communicatie van hen naar de wijk en wachten op een datum voor een nieuwe bijeenkomst.
We blijven het volgen en staan open voor samenwerking, maar dat moet wel van twee kanten komen.

Wat doen we met onze kennis?
Alle input die we steeds krijgen zetten we in om het in Leidsche Rijn mooier, beter, … te krijgen.
Vaak is een mailtje/tweet naar het wijkbureau of wijkregisseur al voldoende om iets snel opgelost te
krijgen. Soms kunnen we het ook rechtstreeks bij een ambtenaar, afdeling of wethouder kwijt. Maar ook
zetten we onze bevindingen om in een advies. https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatiefen-invloed/participatie/wijkraden/adviezen-van-wijkraden/leidsche-rijn/
Enkele adviezen betreffen: openbare ruimte Middelbare school LRCentrum, Verkeer, markten in Leidsche
Rijn, multifunctionele accommodaties, culturele voorzieningen,
We snappen best dat onze adviezen onze bewoners timing en bewoording hebben en vaak geen
financiële dekking hebben, maar ze geven wel weer wat de wijk ergens van vindt. En dat signaal zou
volgens ons beter opgepakt moeten worden.
Verder is er helaas incidenteel is er contact met de wijkwethouder Victor Everhardt.
Politieke partijen weten wel de wijkraad goed te vinden en vragen geregeld wat we ergens van vinden of
om een oproep te ondersteunen voor een Raadsinformatieavond. Soms gaan we daar ook zelf heen, maar
we merken dat de afstand en tijd (en geld) die het kost, de laatste jaren niet echt meer opweegt tegen het
daar live in paar minuten te mogen vertellen. Ook weten we pas te laat de onderwerpen en spreken we
niet op eigen titel, maar graag met input vanuit de wijk, wat helaas niet altijd op zo’n korte termijn uit de
wijk op te halen is.
Helaas is de frequentie van Raad in de Wijk de laatste jaren gedaald in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern.
Behaalde resultaten
De afgelopen jaren hebben wij kleine en grotere resultaten bereikt.
Vele bomen zijn behouden in de nieuwe buurt Leeuwensteyn langs Amsterdam Rijn Kanaal,
verkeersveiligheid is op diverse punten verbeterd, en oa bij knip Utrechtseweg, extra fietsdoorsteken naar
Winkelcentrum Terwijde.
Maar ook kijken we altijd met trots terug op de 4jaarlijkse debatavond met alle politieke partijen die
meedoen.
U ziet we zitten niet stil, staan open voor veranderingen en gaan met veel plezier verder om de bewoners
van Leidsche Rijn te informeren en brug te zijn naar de gemeentelijke politiek.

Website: www.WijkraadLeidscheRijn.nl
Twitter: @WRLeidscheRijn
Facebook: Wijkraad Leidsche Rijn
LinkedIn: groep Leidsche Rijn, Vleuten De Meern (over wonen en leven in dit stadsdeel)
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Wijk 10 Vleuten De Meern
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Overzicht van gegevens van wijkraden Utrecht
Wijkraadgegevens
Een snelle inventarisatie van aantal wijkraadsleden per buurt/wijk geeft volgend overzicht
(juni 2018).

10 wijken in 1 stad
Utrecht heeft 10 wijken die weer onderverdeeld zijn in subwijk en (sub)buurten.
Echter het aantal inwoners per (sub)wijk en (sub)buurt verschil wel enorm.
Bron: WistUData Utrecht.
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Buurten per wijk.
West – 29.357 inwoners, 11 buurten

Noordwest – 43.803, 13 buurten

Noordoost – 38.934 inw., 11 buurten

Oost – 32.893 inw., 13 buurten

Zuid, 27.338 inw., 8 buurten

Zuidwest, 38.001 inw., 7 buurten
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Overvecht – 34.261, 10 buurten

Binnenstad – 18.134, 11 buurten

Leidsche Rijn, 36.544 inw., 15 buurten
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Vleuten – De Meern 48.309 inw., 12 buurten

Quotes over Participatie uit diverse bronnen
“Budgetten voor wijkraden, woonfonds en
talentontwikkeling koppelen we aan onze opgaven en
ambities op (wijk)participatie, wonen en onderwijs”
Coalitieakkoord Utrecht 2018-2022, pag. 46

“Bij het vernieuwen van de wijkparticipatie herzien we ook
de rol en functie van de wijkraad. Daarbij staat voor ons een
goede afspiegeling van de wijk en de buurten centraal”
Coalitieakkoord Utrecht 2018-2022, pag. 39

“Voor wijkraad en gemeente geldt:
maak beter gebruik van elkaars netwerken
om in contact te komen met de wijk”
(Lessen over de samenwerking met wijkraden, febr. 2017)

De wijkraden kunnen niet gezien worden als
een verlengstuk van de gemeenteraad
Toelichting bij Motie 155 (2015)

Wijkraden willen graag o.a. worden gewaardeerd over hun lokale kennis
over wat er leeft en speelt, het collectieve geheugen, de prioriteiten in de buurt en
wijk, het aangeven van pijnpunten, het bespreken van belangrijke thema’s in
wijk- of buurtgesprekken. Wij willen juist deze rol van de wijkraden versterken in
het licht van vernieuwing van de wijkparticipatie.
(Wat onverlet laat dat convenant en verordening-2010 blijven gelden)
Opmerking voorzittersoverleg wijkraden zomer 2018
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Documenten over wijkraden Utrecht

De wijkraden in Utrecht werken aan de hand van eerder afgesproken convenanten en hun eigen
huishoudelijke regelement. Hieronder een opsomming van deze convenanten.
Convenanten etc.
Invloed en participatie (website gemeente Utrecht)
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/
Convenant tussen wijkraden en college van burgemeester en wethouders 2005 (vervallen na versie 2010)
Convenant wijkraden college van burgemeester en wethouders 2010
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-eninvloed/Convenant_20ondertekend_2019_20maart_202010_1_.pdf
Vordering Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2010
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht%20%28Utr%29/32193/32
193_1.html
Al doende vernieuwen Uitwerking van motie 155: vernieuwen van de wijkparticipatie 2017
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-eninvloed/2017-02-notitie-Al-doende-vernieuwen.pdf
Wijkraadadviezen
Alle wijkraad adviezen en de reactie van de gemeente zijn ook terug te vinden op de website van de
gemeente Utrecht.
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/adviezen-vanwijkraden/
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