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Inhoudsopgave
Inleiding
Aanpakbrede ambitie
1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk.
1.1 Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook mensen met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht
wonen en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.
1.2 Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd wonen in nieuwe en bestaande bouw. Zodat verschillende groepen mensen samen wonen en samen leven.
1.3 De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.

4



5




10
11

2. Perspectief voor de jeugd versterken.
2.1 We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal)achterstanden starten op school.
14
2.2 We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er iets
16
mee te doen.




3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat.

4.1 Een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug geven.
4.2 Maximaal doen wat nodig is voor de beste zorg en ondersteuning op maat, met extra aandacht voor het bereiken van moeilijk bereikbare groepen
4.3 Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat om mee te doen.
4. Veilige buurten.
3.1 Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af.


3.2 Terugdringen van ondermijnende criminaliteit door herstellen van de norm en vergroten van maatschappelijke weerbaarheid.
3.3 Tegengaan van polarisatie en radicalisering.
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5. Meedoen en ondernemen.

5.1 Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk, aansluitend op intrinsieke motivatie en talenten van bewoners. De kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
5.2 We verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners. Bewoners zien mogelijkheden om aan werk te komen, een opleiding of stageplek te vinden.
5.3 We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
Conclusies
Buurtindeling & deelnemerslijst

2 / 40

30
33
34
37
39

Inleiding en leeswijzer
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Inleiding
Voor u ligt de derde monitorrapportage voor Samen voor Overvecht. Binnen de wijkaanpak
Samen voor Overvecht hanteren we de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden. We
ontwikkelen samen met onze partners de aanpak stap voor stap, volgen de beweging en sturen
bij waar nodig. De beweging volgen we onder andere door te monitoren op een aantal
indicatoren, die wij in het najaar van 2019 met onze partners in Overvecht hebben vastgesteld.
Met onze partners bekijken en duiden we deze cijfers in de kenniskringen die we hebben op de

Regio Deal en andere ontwikkelingen
Net voor de zomer van 2020 is de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove
gesloten. Kennispartners RIVM, GGD en Universiteit Utrecht hebben de opdracht gekregen om
het monitorings- en kennisdelingstraject vorm te geven. Ook gemeente Amersfoort met hun
wijkaanpak in Soesterkwartier sluit hierbij aan. Belangrijk uitgangspunt is dat de monitor voor de
Regio Deal aansluit op de monitor Samen voor Overvecht. Inmiddels zijn indicatoren
vastgesteld waarop de verschillende wijken vergeleken kunnen worden. Dit is een nulmeting

vijf ambities georganiseerd.
Deze rapportage geeft de meest recente cijfers, duiding van deze cijfers en aanbevelingen voor

met als doel om de Regio Deal wijken in de verschillende gemeente te vergelijken en met elkaar
uit te wisselen wat de verschillen betekenen voor de wijkaanpak en door uitwisseling hiervan te

monitoring. Deze rapportage is input voor vervolggesprekken met bijvoorbeeld de wijkcoalitie
Samen voor Overvecht en het Wijkplatform Overvecht over de ontwikkelingen op de ambities
voor Samen voor Overvecht en de sturing daarop.

leren. Inmiddels is de nulmeting afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan aanvullende
indicatoren per wijk/gemeente.

Cijfers op indicatoren en duiding in kenniskringen
Binnen Samen voor Overvecht gebruiken we de cijfers en indicatoren om te kunnen sturen. Dit
doen we door de ontwikkelingen te volgen en te spiegelen in de kenniskringen. Hiervan leren we

De komende periode werken we verder aan een set indicatoren waarmee we de ontwikkelingen
in de wijk op de lange termijn volgen. De huidige monitor is daarbij een belangrijk uitgangspunt,
net als gebiedsgerichte monitoring die landelijk en in andere grote steden wordt gebruikt of
ontwikkeld.

met elkaar wat werkt en wat niet werkt en kunnen we bijsturen. We rapporteren dus niet alleen
de cijfers, maar ook over een duiding van de cijfers door betrokkenen. Hiervoor zijn eind 2021 en

Leeswijzer

begin 2022 verschillende kenniskringen georganiseerd met bewoners, professionals en
ambtenaren, voor elk van de vijf ambities één. Voor de ambitie op jeugd organiseren we twee

Deze monitoringsrapportage is als volgt opgebouwd:
Eerst een beschrijving van de ontwikkeling op de aanpakbrede ambitie van Samen voor

kenniskringen, één over jonge jeugd en één over jongvolwassenen. Ook is er een extra
kenniskring gehouden over sporten en bewegen.

Overvecht.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de indicatoren voor de ambitie plezierig wonen in een meer

De kenniskringen blijven we uitbreiden met bewoners en partners in de wijk.

gemengde wijk. Hoofdstuk 2 gaat in op de ambitie perspectief voor de jeugd.Hoofdstuk 3 gaat in
op de ambitie zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en hoofdstuk 4 op de ambitie veilige

Doorontwikkeling kenniskringen
De kenniskringen staan ook steeds meer in het teken van het vertalen van cijfers, duiding en

buurten. Hoofdstuk 5 gaat in op de laatste ambitie, meedoen en ondernemen. Per ambitie
komen eerst de ontwikkelingen op de cijfers die we zien aan bod, dan de kwalitatieve duiding

ervaringen naar acties en afspraken. Zo ontstond het idee van de Ontwikkelwerkplaats jongeren
in de kenniskring jongeren van begin 2021. En ook tijdens de kenniskringen wonen, meedoen en
ondernemen en jongvolwassenen maakten we de vertaling naar de praktijk. Dit blijven we doen

van deze ontwikkelingen door de kenniskring. We sluiten af met de belangrijkste conclusies per
deelambitie.
In de voortgangsrapportage trekken we conclusies voor de aanpak. In de bijlage staat een kaart

en verder ontwikkelen voor alle kenniskringen.

van de verschillende buurten binnen Overvecht en een lijst met deelnemende partijen per
kenniskring.

Aanpakbrede ambitie
Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe
bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.
Rapportcijfer algemeen buurtoordeel
8

In deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van mijn buurt
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Bron: Inwonersenquête gemeente Utrecht, in 2020 is er geen inwonersenquête gehouden

Positief buurtoordeel Overvecht neemt toe, vooral in de subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef
Wat vinden bewoners in het algemeen van de wijk? Daarvoor geeft het algemeen buurtoordeel
een indicatie. Deze is opgebouwd uit: ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ en de vier
stellingen: ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te
wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’.
Overvechters beoordelen hun buurt gemiddeld met een 5,7. Dat is lager dan in de andere wijken
van de stad, maar hoger dan de beoordeling in 2019. Vanaf 2016 zien we een opwaartse trend.
Binnen Overvecht zijn de verschillen tussen subwijken verminderd. Vooral de score van de subwijk
Zambesidreef, Tigrisdreef, waar de buurtaanpakken lopen, is tussen 2019 en 2021 verbeterd van
5,0 naar 5,8. Zie bijlage 2 voor de grenzen en indeling van de subwijken. In de kenniskring wordt
aangegeven dat Overvecht een negatief imago heeft, daar hebben mensen last van. "Ik merk wel
dat er de laatste jaren echt geïnvesteerd wordt in het andere verhaal van Overvecht. Dat is wel
echt fijn om te zien."
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Subwijk Taagdreef, Wolgadreef
Subwijk Vechtzoom Klopvaart

Subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef

Subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef

Wijk Overvecht

Utrecht
Bron: Inwonersenquête gemeente Utrecht, in 2020 is er geen inwonersenquête gehouden

Veerkracht blijft gelijk, vertrouwen in de toekomst van de buurt neemt af
Veerkracht van bewoners meten we aan de hand van een aantal stellingen over vertrouwen en
toekomstverwachting. Iets meer dan de helft van de inwoners in Overvecht vindt dat over het
algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn (56%), stedelijk gemiddeld is dit 72%. Vier
op de tien Overvechters (40%) vindt dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in omgang met
andere mensen. Dit is ten opzichte van 2019 iets gestegen. Gemiddeld in Utrecht is dit 27%.
Als het gaat om vertrouwen in de toekomst, zien we een negatieve ontwikkeling. Er zijn minder
bewoners in Overvecht die vertrouwen hebben in de toekomst van hun buurt: in 2019 vond 41%
het moeilijk om hoopvol te zijn, in 2021 is dit percentage gestegen naar 45%. Voor heel Utrecht
was de stijging groter: van 20% naar 27%. In de kenniskring wordt geduid dat de stijgingen ook
samenvallen met de coronaperiode. Dat de cijfers van Overvecht minder stijgen dan van Utrecht
kan komen doordat hier relatief meer mensen wonen die al langer minder hoopvol zijn.

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.1 Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook
mensen met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht wonen en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.
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Merendeel van de woningen in Overvecht bestaat uit sociale huur
Als we naar de woningvoorraad naar eigendom en prijssegmenten kijken, dan zien we dat het merendeel (67%) bestaat uit sociale huurwoningen. Dit is een stuk hoger dan het gemiddelde aandeel
sociale huur in Utrecht (36%). Daarnaast valt op dat het aandeel dure koop (WOZ> 319.492) in Overvecht relatief laag is (5%). Gemiddeld genomen in Utrecht ligt het aandeel dure koop een stuk
hoger (31%). Deze cijfers verklaren dan ook de percentages van woningen naar eigendomsverhouding in Overvecht, waarbij het grootste aandeel van de woningen in bezit is van woningcorporaties
(65%). Het is niet zo dat alle sociale huur woningen in het bezit zijn van woningbouwcorporaties. Zij bezitten ook een aantal woningen met hogere huren en een aantal particuliere verhuurders heeft
ook sociale huur woningen. Ten opzichte van 2020 is het aandeel goedkope en betaalbare koop iets afgenomen en de dure koop is toegenomen.
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1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.1 Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook
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Woningvoorraad tot en met 2040
Naast de huidige woningvoorraad zijn er nieuwbouwprojecten in voorbereiding. De plancapaciteit (bron Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2021) laat zien welke categorieën er gebouwd
worden. Opvallend is het relatief hoge percentage sociale huur. Dit komt doordat de helft hiervan bestaat uit zelfstandige studentenwoningen, bijvoorbeeld The Cube (deze worden bijna opgeleverd).
Deze tellen vanwege het huurniveau ook mee als sociale huur, maar verschillen van de reguliere sociale huurwoning. Daarnaast is een stijging te zien in de aandelen middenhuur (bijvoorbeeld
projecten De Mix, Jagerskade en De Buurt) en dure huur ten opzichte van het huidige aandeel. Dit is weer een stap in een meer gevarieerde woningvoorraad binnen de wijk. De woningsamenstelling
bij deze projecten is overigens voor een groot deel al jaren geleden vastgesteld. Bovenop deze reeds lopende projecten zijn er meer projecten in voorbereiding. In de RSU staat de opgave om
Overvecht te verdichten met totaal 6.800 woningen. Geconcludeerd kan worden dat de woningvoorraad stapsgewijs gemengder wordt, maar een lange adem vraagt.
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1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.1 Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook
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Meer vertrekkers dan vestigers in Overvecht

De grootste groep vertrekkers blijft in Overvecht

Als we specifiek kijken naar de mensen die van of naar Overvecht verhuizen, dan zien we dat
er in 2020 meer mensen zijn vertrokken uit Overvecht dan in 2015. Ook zien we dat er in 2020

Als we specifiek kijken naar de verhuisbewegingen van de mensen in Overvecht, dan zien we
dat de grootste groep in zowel 2015 als 2020 binnen Overvecht verhuisd (42% en 33%). De

bijna net zoveel mensen zijn gevestigd als in 2015. De grootste groep vertrekkers en vestigers
zijn mensen die binnen de gemeente verhuizen. Het saldo voor 2020 is negatief: 2.238
bewoners zijn in 2020 uit de wijk vertrokken, 2.014 inwoners hebben zich gevestigd. In 2019

meeste mensen die Overvecht in 2020 verlaten voor een andere wijk in Utrecht gaan naar de
wijk Noordwest en Leidsche Rijn (13%). Daarnaast zien we dat de wijk Leidsche Rijn in
populariteit is gestegen. In 2015 vertrok ongeveer 8% van de vertrekkers uit Overvecht naar

was dit saldo nog positief.

deze wijk, in 2020 was dit 13%. De relatieve verhuismobiliteit (aantal verhuizingen/aantal
inwoners) in Utrecht is het laagst in Vleuten-De Meern (4%), gevolgd door Leidsche Rijn (6%),
Overvecht (7%) en Zuid (7%). In de Binnenstad is dit het hoogste met 15%.
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De meeste vestigers komen uit de wijk Noordwest

Negatieve toekomstverwachting voor de buurt in Overvecht hoger dan stadsgemiddelde

Van de Utrechters die in 2015 en 2020 binnen Utrecht verhuizen naar de wijk Overvecht, geldt
dat de grootste groep binnen Overvecht verhuist. In 2015 (38%) was dit aandeel nog groter dan

Ruim een derde (36%) van de bewoners verwacht dat hun buurt beter wordt. Iets meer dan een
kwart (27%) verwacht een verslechtering van de buurt. Het aandeel inwoners dat een

in 2020 (33%). Van de Utrechters die vanuit een andere Utrechtse wijk naar Overvecht
verhuizen, komen de meeste mensen uit de wijk Noordwest. Dat is zowel in 2015 als in 2020 de

verslechtering verwacht is aanzienlijk hoger dan gemiddeld in de stad (16%). De afgelopen
jaren zien we dat dit best fluctueert. In 2012 had nog bijna een derde (29%) een negatieve

grootste groep. Ook relatief veel Utrechters komen vanuit de wijken Zuidwest, Noordoost en
West naar Overvecht.

toekomstverwachting voor de buurt, in 2013 daalde dit, waarna het weer steeg tot een piek in
2016 (37%). Sindsdien is dit aandeel langzaam afgenomen en de toekomstverwachting iets
verbeterd. Echter, in 2021 is een verslechtering zichtbaar voor zowel Overvecht als in de stad.

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.1 Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook
mensen met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht wonen en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.
Input uit de kenniskring:duiding
In de kenniskring van januari 2022 zijn de cijfers van de ambitie gepresenteerd en besproken.
Ten eerste viel het de deelnemers van de kenniskring op dat er een grote piek zichtbaar is in
2016 in de negatieve zin. De deelnemers komen ook met een verklaring van deze piek. Zo
waren er in 2016 een aantal gebeurtenissen die mogelijk een effect gehad hebben op de wijk. Er
waren meerdere aanslagen en liquidaties in Overvecht, Nederland en in Europa.
Input tijdens kenniskring: ervaringen en aanbevelingen
Tijdens de kenniskring wordt er de vraag gesteld in hoeverre we weten waar Overvechters
behoefte aan hebben wat betreft de woningvoorraad en in hoeverre we weten of Overvechters
wooncarrière maken. Elke twee jaar wordt via een landelijk onderzoek uitgevraagd welke
woonbehoeftes bewoners hebben. Ook Utrecht doet hier aan mee. Mogelijk is extra onderzoek
nodig op het onderdeel wooncarrière. De woningcorporaties doen ook tweejaarlijks
bewonersonderzoek onder hun huurders. Daar kwam voor Mitros in naar voren dat zij zien dat
veel minder mensen willen verhuizen (30% in 2021 t.o.v. 50% in 2019) en minder vaak met
reden dat de buurt niet bevalt. Daarnaast zien ze dat meer huishoudens kunnen rondkomen.
Daarnaast vraagt een deelnemer zich af in hoeverre de geplande voorraad, waarvan 57% van
de nieuwe woningen tot 2040 bestaat uit sociale huur, zich verhoudt tot de ambitie om de sociale
huur in Overvecht terug te dringen: een groot deel van dit aandeel nieuwe sociale huur bestaat
uit studentenwoningen, waardoor het een vertekend beeld kan geven. Uit de prognose blijkt wel
degelijk dat de sociale voorraad gaat dalen naar tussen de 55 en 63% in een aantal jaar tijd.

Op het Wijkbureau komen signalen binnen dat mensen blij zijn dat er een meer gemengde
woningvoorraad komt, anderzijds maken mensen zich zorgen over wat de komst van een meer
gemengde woningvoorraad betekent voor hun situatie. In een volgende kenniskring wordt over
verdichting in Overvecht verder doorgepraat.
In de kenniskring van begin maart 2022 is met name met elkaar besproken dat het moet gaan
om 'plezierig wonen'. 'Mengen' of een 'gemengde wijk' is een middel en zou geen doel op zich
moeten zijn. Voor plezierig wonen is betrokkenheid en verbondenheid heel belangrijk. 'Het hangt
af van waar je woont en wie je directe buren zijn'. De deelnemers wonen plezierig in Overvecht.
Zij geven aan dat het niet in alle buurten van Overvecht plezierig wonen is. Volgens de
deelnemers zou dit te realiseren zijn door onder andere:

mogelijkheid tot wooncarrière binnen de buurt - betaalbaar
realiseren van middenhuur woningen
geen opkopers die de woning onderhuren

Conclusie
Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad. Het merendeel (67%) van de woningvoorraad in
Overvecht bestaat uit sociale huurwoningen, in Utrecht is dit 36%. Het aandeel dure koop is laag
(5%) ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde (31%). Van de tot nu geplande woningen tot en
met 2040 zal 57% bestaan uit sociale huurwoningen. Een deel hiervan bestaat ook uit sociale
huur voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld studentenwoningen en woningen voor ouderen.
Overvechters blijven bij verhuizingen vaak in de eigen wijk wonen (33%). In de kenniskring komt
naar voren dat mensen enerzijds positief tegenover een meer gemende woningvoorraad staan,
maar anderzijds maken mensen zich ook zorgen over wat de komst van veel woningen
betekent. Dit vraagt verdere verdieping in een volgende kenniskring
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1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.2 Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd wonen in nieuwe en bestaande bouw. Zodat verschillende groepen mensen
samen wonen en samen leven.
Indicatoren
Tijdens de kenniskring heeft de Onwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht een
presentatie gegeven over het concept 'Gemengd Wonen' in Utrecht. Gemengd wonen gaat
over woonprojecten waar - binnen een georganiseerd verband - verschillende
groepenmensen doelbewust samen wonen. Ook gaat Gemengd Wonen over gespikkeld
toewijzen in de bestaande bouw. Er is in twee kenniskringen doorgepraat over wat

De woningcorporaties hebben verschillende instrumenten om gericht te kunnen toewijzen: loting,
verschillende prijsniveaus binnen de sociale huur hanteren en toewijzen op basis van motivatie
(beperkt mogelijk). Ook worden woningen omgezet naar middenhuur. In het gesprek komt naar voren
dat inkomen niet altijd het meest bepalend is. Het gaat juist om mensen die iets willen bijdragen aan
hun wijk.

Gemengd Wonen betekent voor Overvecht. De Gemengd Wooncomplexen zijn goed, maar
waar vooral winst is te behalen, is in de bestaande bouw. In sommige wooncomplexen is

In de kenniskring van begin maart 2022 is met name besproken dat het moet gaan om 'plezierig
wonen'. Mengen zou een middel kunnen zijn. Met name betrokkenheid is belangrijk. Volgens de

het minder prettig wonen.

deelnemers zou dit te realiseren zijn door onder andere:
mensen te betrekken op basis van motivatie
sociaal beheer
bij toewijzing kijken of er ook tijd is om in de buurt te investeren
Voorrang voor Overvechters/essentiële beroepen/ mensen die de een woning achterlaten

Input uit de kenniskring: ervaring en aanbevelingen
Vanuit de woningcorporaties zijn er goede ervaringen met het concept 'Gemengd wonen'.
Met alle bewoners zijn vooraf gesprekken gevoerd, waarna geselecteerd kon worden op
‘goed buurschap’. Nieuwe bewoners zijn vaak jonge, gemotiveerde bewoners. Die hebben
zin en motivatie om het 'Gemengd wonen'-concept succesvol te maken, maar die kunnen

Conclusie

ook niet altijd een hele flat meenemen. Daarnaast zie je ook dat er regelmatig mensen
doorstromen.

In de kenniskring is het concept 'Gemengd Wonen' verder verdiept. De woningcorporaties
hebben een goede ervaring met dit concept. Wel zien ze regelmatig dat bewoners weer

Een van de bewoners van de wijk ziet dat er niet altijd veel criteria worden gesteld voor

doorstromen. Door wet- en regelgeving is het voor corporaties moeilijk om invloed te hebben wie
er in een woning komt wonen (gericht toewijzen). In de kenniskring komt naar voren dat

bewoners van de 'Gemengd Wonen'-flats. Dat zou ook wel wat minder vrijblijvend mogen.
Woningcorporaties kunnen echter nog niet veel eisen stellen aan de bewoners, door weten regelgeving. Ze hebben beperkte vrijheid om anders toe te wijzen. Door corporaties en
de gemeente wordt veel gelobbyd bij het Rijk om het op positieve basis toewijzen van
woningen mogelijk te maken.
Een deelnemer merkt op dat dit mooie voorbeelden zijn, maar ze zijn gericht op mensen
met een zorgindicatie, en richt zich dus op een heel kleine, specifieke groep mensen. De
grote groep mensen in de grote flats zonder zorgindicatie is hiermee niet geholpen. Hoe
kunnen we ons richten op juist deze groep mensen?
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'Plezierig wonen' het doel zou moeten zijn en 'mengen' alleen een middel, niet een doel op zich.

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.3 De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig.
Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.
% inwoners dat tevreden is over parken en het groen
90%

Rapportcijfer voor de staat van de openbare ruimte in de eigen buurt
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Schoonheid straten scoort het hoogst

Overvecht scoort hoog op tevredenheid aanbod groen
78% van de mensen uit Overvecht is tevreden over het aanbod van groen. Dit is hoog ten
opzichte van het stedelijke gemiddelde (68%). Ook is 70% van de mensen uit Overvecht
tevreden over de parken. Dit is iets lager dan het stedelijke gemiddelde. Ten opzichte van 2019
zijn deze cijfers niet gewijzigd. Voor beide metingen zijn er verschillen te zien op
subwijkniveau.

Wat betreft de kwaliteit van de openbare ruimte (schoonheid straten en netheid (obv overlast)
geven de bewoners uit Overvecht een hoger rapportcijfer aan de schoonheid van de straten dan
de netheid van de buurt. Er zijn ook verschillen te zien tussen de subwijken. Een vergelijking
met 2019 is niet te maken vanwege een wijziging in de vragenlijst.

11 / 40

f,

ef
,W
ol
Ta
a

gd

re

Utrecht
4,0

N

ga

Overvecht

ka

dr
ee

…

f

54%

66%

72%

Zambesidreef, Tigrisdreef

78%

60%

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.3 De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig.
Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.
% inwoners dat in en rond Utrecht recreëert op 28 plekken (excl. parken)

% inwoners dat tevreden is over de speelgelegenheid
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Bron: Inwonersenquête gemeente Utrecht, 2021
de wijkgrafieken zijn alleen zichtbaar in infogram, niet in de pdf.

Meerderheid tevreden over de speelgelegenheden in Overvecht
Op het gebied van speelplaatsen is 58% tevreden over de speelgelegenheden in Overvecht.
Over de tijd zien we dat dit percentage schommelt tussen de 54 en 67%. In 2012 was er een piek
te zien in de tevredenheid over speelplaatsen in de wijk. Naast verschillen tussen de jaren, zijn er
ook verschillen in tevredenheid tussen wijken.
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22% van de Overvechters recreëert meer dan 1 keer per week in en rond Utrecht
De inwoners die hebben aangegeven op tenminste 1 van de 28 recreatiegebieden in en rond
Utrecht wel eens te recreëren, daarvan recreëert 22% van de mensen in Overvecht meer dan 1
keer per week. 26% gemiddeld 1 keer per week. Dit is hoger dan het aandeel Utrechters dat
meer dan 1 keer per week of gemiddeld 1 keer per week recreëert.

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
1.3 De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig.
Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.
Input uit de kenniskring
In de kenniskring van 21-02-2022 zijn de cijfers van deze derde deelambitie niet toegelicht en
besproken. De reden hiervoor is dat het wijkplatform op 16-02-2022 een dialoogavond heeft
georganiseerd over hetzelfde thema: 'Schone Wijk Overvecht'. Om overlap te voorkomen is er voor
gekozen om tijdens de kenniskring deze deelambitie niet te behandelen. Wel maken we gebruik van
de het gespreksverslag van de dialoogavond georganiseerd door het wijkplatform om wel iets te
kunnen zeggen over deze deelambitie. Onderstaande punten zijn naar voren gekomen tijdens de
dialoogavond:
Volgens een wijkambassadeur is er veel ergernis over de rommel rond ondergronds containers.

De woningcorporaties vinden dat iedereen haar en zijn eigen rommel moet opruimen, maar willen ook
graag dat de leefomgeving schoon en leefbaar blijft. Bij elke verhuizing vraagt de woningcorporatie
aan de vertrekkende huurder om de woning netjes achter te laten, en om afval netjes af te voeren. De
drie corporaties hebben buurtbeheerders in dienst, die bewoners daarop aanspreken; bewoners

Daarvoor hebben zij het project 'Schoon in de buurt' opgezet. In een aantal buurten loopt dit project al.
Op den duur hopen zij alle bewoners in Overvecht te bereiken en te informeren over o.a. het
aanbieden van grofvuil.

kunnen dat echter ook zelf doen: hoe meer actieve, betrokken bewoners er zijn, hoe vaker
rommelmakers worden aangesproken.

Vanuit de gemeente is er een presentatie gegeven over het onderhoud van het groen en het
schoonhouden van de wijk en hoe zij hier aan bijdraagt. Zo is er een paar jaar geleden aan de hand

Conclusie

van het aantal huishoudens berekend hoeveel ondergrondse inzamelpunten Overvecht nodig heeft,
en waar die het beste neergezet kunnen worden. Voor mensen met een beperking zijn de containers
geen verbetering, wordt gezegd; indertijd is met de gemeente afgesproken dat alle containers voor
iedereen toegankelijk moeten zijn. Containers die de opening aan de straatzijde hebben, zijn voor
mensen met een rolstoel niet bereikbaar! Volgens de gemeente gebeurt het wel eens dat containers
na het legen verkeerd-om worden teruggezet – daar moet dus beter op gelet worden. Bewoners
geven aan dat de papierbakken vaak vol zitten met karton – dat komt doordat er meer online besteld
werd in coronatijd, waardoor het aanbod van karton enorm is toegenomen. GFT en papier tegelijk
ophalen gaat niet, want de inzameldienst rijdt voor die afvalsoorten met verschillende wagens. De
papiercontainers worden geleegd als ze bijna vol zijn, want ze hebben een sensor. De papierkliko's
die bewoners bij hun huis hebben, worden op vaste dagen opgehaald.
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Het valt bewoners op dat jongeren op hangplekken enorm veel rommel achterlaten, ook al spreken
omwonenden hen daarop aan. Een Schone Stad Coach vertelt dat ze regelmatig met
jongerengroepen praat; sommige groepen staan daar wel voor open – anderen niet. Ook wordt er
benoemd dat plantsoentjes die beplant zijn met rozenstruikjes mooi zijn, maar wel onhandig omdat er
zwerfvuil in hangen.

Tevredenheid over de openbare ruimte is in de afgelopen jaren constant, maar gemiddeld lager
dan in Utrecht. Daarentegen is de tevredenheid met het groen in Overvecht (78%) een stuk
hoger dan gemiddeld in de stad (68%). Overvechters recreëren in en rond Utrecht gemiddeld
vaker dan andere inwoners van de stad. Op de dialoogavond met als thema ‘Schone Wijk
Overvecht’ georganiseerd door het Wijkplatform wordt met name gesproken over de ergernis
rondom rommel en afval in de wijk. Voor bewoners is het daarom belangrijk dat er extra inzet
komt op schoon en heel.

2. Perspectief voor de jeugd versterken
2.1 We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal)achterstanden starten op school.
% van de peuters dat in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie

% van de peuters met een indicatie dat geplaatst is op een voorschool
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Bron: Jeugdgezondheidszorg, gemeente Utrecht. Peildatum, 1 oktober

Bron: Afdeling Onderwijs, gemeente Utrecht

Aandeel kinderen met indicatie voor- en vroegschoolse educatie gestegen in 2021

Bereik VE stijgt weer licht na eerdere daling

Perspectief voor de jeugd begint voor Samen voor Overvecht bij het jonge kind. Om
(taal)achterstanden bij kinderen te verminderen is er voor- en vroegschoolse educatie. Het doel

Van de 63% van de peuters in de wijk Overvecht die een indicatie heeft ontvangen is 75% aangemeld
voor voorschoolse educatie. Dit is hoger dan voorgaande metingen. In oktober 2020 was dit 67%, in

daarvan is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de
basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

april 2021 64%.
62% van de peuters met een indicatie is geplaatst op een voorschool. In april 2021 was dit 60%, dus

63% van de peuters in de wijk Overvecht komt in aanmerking voor voor- en vroegschoolse

dit is licht toegenomen. Stedelijk zien we ook een lichte stijging met 1 procentpunt.
Wijkcijfers over aanmeldingen en plaatsingen kunnen vertekenend zijn, omdat ouders er soms voor

educatie (VE), zij hebben een indicatie gekregen van de JGZ. Het gaat dan, met als peildatum 1
oktober 2021, om ruim 400 peuters. Ten opzichte van 2019 en 2020 stijgt het percentage
peuters met een indicatie licht, toen was het 60%. Gemiddeld heeft 23% van de peuters in
Utrecht een indicatie voor VE.
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0

kiezen om hun kinderen buiten de wijkgrenzen op een voorschool aan te melden.

2. Perspectief voor de jeugd versterken
2.1 We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal)achterstanden starten op school.
Duiding van de VE-indicatoren
In eerdere gesprekken zijn verschillende redenen genoemd voor het lage bereik van VE in de wijk (en
stad):
- De hoogte en onduidelijkheid van kosten voor VE speelt een rol, maar ook de administratieve
handelingen vormen een drempel voor ouders.
- Ouders willen soms naar een specifieke VE en wachten daar soms langer op.
- Ook denken sommige ouders dat een bepaalde voorschool gekoppeld is aan een bepaalde
basisschool, maar dat is niet zo.

Input uit de kenniskring: ervaringen en aanbevelingen
Tijdens de laatste kenniskring van oktober 2021 zijn we in drie groepen van 8-10 bewoners en
professionals in gesprek gegaan over VE en kansrijke start. Uit de groep die zich specifiek richtte op
VE komen de volgende acties om het bereik van de VE te vergroten:

- De maatregelen tegen het coronavirus hebben gevolgen; door de lockdown kon een flinke periode
niet doorgaan, voor de resterende maanden vinden ouders het dan niet meer de moeite of er was
geen plek meer op de VE.
- Sommige ouders willen graag gebruik maken van een voorschool, maar kunnen dit niet combineren
met een kinderdagverblijf
- Sommige kinderen hebben andere opvang nodig dan de voorschool (medische opvang)

- Er mag extra aandacht komen voor informatie over de VE. Wenselijk is dat alle partners rondom de

Momenteel zijn er zorgen over jonge kinderen in de wijk. Zo worden er meer kinderen gezien met een
zorgvraag, al op jonge leeftijd. Zij kunnen niet altijd terecht bij een voorschool en ook niet bij
specialistische jeugdzorg, vanwege wachtlijsten.

- Het versterken van contactmomenten met ouders door extra inzet op toeleiders, huisbezoeken,
boekstartcoaches en taalinlopen/taalthuisbezoeken. Meer hulp bieden bij het inschrijven en aanvragen
van de kinderopvangtoeslag, onder andere door toeleiders of vanuit de voorschool.

VE goede informatie hebben over de voorschool en uitdragen aan ouders dat het een hele mooie
kans is voor hun kind.
- Verbeteren van de communicatie naar ouders door het meegeven van welkomstasjes met een
duidelijke en een gerichte boodschap. Deze communicatiecampagne is al voor de zomer van 2021
van start gegaan, belangrijk hier blijvend aandacht aan te besteden.
- De informatie over de voorschool in verschillende talen aanbieden, zodat alle ouders goed
geïnformeerd zijn.
- Inzetten op het versterken van de samenwerking binnen het toeleidingsproces van
Jeugdgezondheidszorg, het Buurtteam Jeugd en Gezin en de voorscholen.
- Tenslotte: in blijven zetten op een goede kwaliteit van de voorschool door gemeente en VEaanbieders gezamenlijk.
Conclusie
63% van de peuters in Overvecht heeft een indicatie voor voorschoolse educatie (VE). Dit is licht
toegenomen sinds 2019 en 2020. Van de peuters met een indicatie komt 62% aan bij de voorschool
(oktober 2021). Dit was 60% in april vorig jaar. Inzet op het vergroten van het bereik van de VE blijft
nodig.
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2. Perspectief voor de jeugd versterken
2.2 We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten
waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er iets mee te doen.
% Kinderen (10-12 jaar) dat zich zorgen maakt over de toekomst

% Jongeren (17-22 jaar) met een startkwalificatie
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Bron: Gemeente Utrecht, afdeling onderwijs, peildatum 1 januari, jongeren met een schoolloopbaan in Nederland

Minder kinderen in Overvecht maken zich zorgen over de toekomst

Aandeel jongeren met startkwalificatie in Overvecht stabiliseert na daling in 2021

De Jeugdmonitor wordt elke twee jaar in Utrecht gehouden. 17% van de kinderen uit groep 7 en
8 maakt zich zorgen over de toekomst, tegenover 14% in Utrecht. In Overvecht zien we dat het

Uit de meest recente cijfers (januari 2022) blijkt dat 87,8% van de jongeren (17-22 jaar) in
Overvecht een startkwalificatie heeft. Dit is licht gestegen ten opzichte van 2021, toen was dit

aandeel kinderen dat zich zorgen maakt over de toekomst de afgelopen twee jaar met 5% is
afgenomen. Stedelijk neemt het juist toe.

87,5%. Voor Utrecht gemiddeld zien we dat het licht daalt in de afgelopen drie jaar. We hebben
gesprekken gevoerd met Focus om deze groep wat beter in beeld te krijgen. We zien dat 43%
van de jongeren zonder startkwalificatie geen werk heeft, geen inkomen (of onder de 300 euro
per maand) of geen uitkering heeft. Dat is tevens de doelgroep van Focus. 42% van de jongeren
in Overvecht zonder startkwalificatie/werk/inkomen/uitkering heeft als herkomst speciaal
onderwijs/praktijkonderwijs/entree onderwijs. De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een
diploma van een vooropleiding.
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2. Perspectief voor de jeugd versterken
2.2 We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten
waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er iets mee te doen.
Jongvolwassenmonitor (2021)

Breed beeld over jongvolwassenen
Al langer stond de wens om het toekomstperspectief van jongeren en jongvolwassenen breder
in beeld te brengen. Met de uitkomsten van de jongvolwassenmonitor geven we daar gehoor
aan. In brede zin zien we dat het toekomstperspectief van jongvolwassenen in Overvecht
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minder gunstig is dan stedelijk gemiddeld. Jongeren hebben iets minder vaak vertrouwen in de
toekomst en geven vaker aan weinig geld te hebben. Meer dan de helft van jongeren geeft aan
gediscrimineerd te zijn in het afgelopen jaar. We zien dat de ervaren gezondheid achterblijft bij
het stedelijk gemiddelde. Jongvolwassenen in Overvecht hebben vaker dan gemiddeld in de
stad ernstige psychische klachten.
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Bron: Jongvolwassenmonitor (16-25 jaar), voorjaar 2021, eerste meting.
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2. Perspectief voor de jeugd versterken
2.2 We zorgen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze
er toe doen, weten waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er iets mee te doen.
Duiding en ervaringen uit de kenniskring
In 2021 heeft een kenniskring plaatsgevonden voor de doelgroep jongvolwassenen in
Overvecht. Om het beeld uit de cijfers te toetsen en samen vervolgstappen te zetten. We gingen
in vier groepen uiteen.

De nieuwste cijfers over startkwalificatie hebben we collegiaal geduid. De cijfers worden
herkend en tegelijkertijd is het van belang komend jaar vinger aan de pols te houden. De
verwachting is dat er, gezien de impact van de maatregelen tegen het coronavirus, nog een
groep jongvolwassen komt die voortijdig uitvalt, met name in het MBO.

Enkele punten die genoemd worden:

Conclusie

Aandacht voor jongvolwassenen die niet in beeld zijn. Deze groep met soms complexe
problematiek bereiken we nog onvoldoende.

Daarnaast vindt een grote groep jongvolwassenen met (multi)problemen moeilijk zijn weg naar





de juiste ondersteuning, terwijl het aanbod groot is.
Aandacht voor de impact van corona op jongeren en jongvolwassen, zij worden/zijn erg
beperkt in hun dagelijks leven.
Onder jongvolwassenen speelt veel wantrouwen, in de overheid en instanties/organisaties.
Werk aan perspectief; zorg dat jongeren goede voorbeelden zien, bij voorkeur ook van
jongeren waar het goed mee gaat. Zorg dat jongeren goed perspectief ervaren op gebied van

werk, onderwijs en huisvesting.
Lachgasgebruik is een probleem; vooral in omgeving van school. Van belang om te kijken hoe
we dat kunnen aanpakken zodat kwetsbare leerlingen daar niet in mee gaan. Vooral ook
vanwege de sociale druk die er kan zijn om mee te experimenteren.

Meer samenwerking tussen de verschillende partijen. Bijvoorbeeld door samen kantoor te
houden. Dit kan georganiseerd worden rondom thema’s.

Samen met de deelnemers van de kenniskring wordt gewerkt aan een plan van aanpak op de
doelgroep jongvolwassenen in Overvecht. Hier is meer over terug te vinden in de
voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2022.
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We zien een gunstige ontwikkeling als het gaat om het toekomstperspectief van kinderen, zij
maken zich minder vaak zorgen over de toekomst. Uit de meest recente cijfers (januari 2022)
blijkt dat 87,8% van de jongeren (17-22 jaar) in Overvecht een startkwalificatie heeft. Dit is
vrijwel gelijk aan 2021. Jongvolwassenen in Overvecht scoren onder andere ongunstiger op
ervaren discriminatie en psychische gezondheid. Deelnemers van de kenniskring uiten zorgen
over het onvoldoende bereiken van jongvolwassenen met complexe problematiek, wantrouwen
en gebrek aan perspectief op het gebied van onderwijs, werk en huisvesting.

3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.1 Een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug
geven.
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Informele hulp in de buurt vrijwel gelijk aan stedelijk gemiddelde

Overvechters bieden vaker hulp of zorg aan buurtbewoners

Eind 2021 is de Inwonersenquête gehouden en zijn vragen gesteld over het geven en willen
geven van informele hulp. Deze cijfers zijn door een verandering in de vraagstelling helaas

16% van de Overvechters biedt zorg of hulp aan buurtbewoners. Dit is hoger dan het Utrechts
gemiddelde (13%). Ongeveer één op de tien inwoners helpt mee met een buurtactiviteit en 5%

niet vergelijkbaar met eerdere jaren.
We zien dat Overvechters heel wat doen voor hun buurt. Voor de meeste activiteiten zetten

van de inwoners in Overvecht helpt mee met het organiseren van een bijeenkomst over
duurzaamheid of milieu.

bewoners in Overvecht zich net zo vaak of vaker dan stedelijk gemiddeld in. Ongeveer een
derde van de bewoners helpt bij het schoonhouden van de openbare ruimte (32%). Daarnaast
helpt ruim één op de tien met het onderhouden van openbaar groen en rondom leefbaarheid
en veiligheid. Vergelijken we dit met het stedelijk gemiddelde dan zien we nuance verschillen
in iets meer inzet voor veiligheid en openbare ruimte in Overvecht en iets minder voor het
schoonhouden van het openbaar groen en ontmoetingsplekken in de buurt.
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3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.1 Een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug geven
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Overvechters willen meer hulp geven
Kijken we ook naar de potentiële hulp, hulp die mensen nog niet geven, maar wel zouden willen geven, dan wordt zorg of hulp aan buurtbewoners het meest genoemd. 16% geeft deze hulp al en
nog eens 33% is daartoe bereid. Daarnaast willen Overvechters ook meehelpen met een buurtactiviteit (28%), bij een ontmoetingsplek (23%) of iets voor de leefbaarheid en veiligheid (21%). In
vergelijking met het Utrecht gemiddelde scoort Overvecht wat lager op de potentiële hulp.
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3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.1 Een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug geven
% ernstig eenzame volwassenen (18+) in Overvecht en Utrecht
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Eenzaamheid in Overvecht
11% van de Utrechters is ernstig eenzaam. Dit is 20% in Overvecht.

Input uit de kenniskring bij deze deelambitie
Deelnemers herkennen de potentie aan informele hulp die er is in Overvecht. Ook geven ze aan dat
er veel onderlinge zorg en hulp is voor elkaar. Dit wordt niet altijd zo benoemd en wordt als
vanzelfsprekend gezien. De eenzaamheidscijfers worden als heftig en schokkend ervaren.
Deelnemers van de kenniskring zien een toename van eenzaamheid in de coronatijd, met name
tijdens de lockdowns.

In heel Utrecht zagen we een stijging van eenzaamheid in 2016, zo ook in Overvecht. Waar we in
2018 een daling zagen in ernstige eenzaamheid is het in 2020 weer toegenomen. Eind 2022 is er een
nieuwe meting.
13% van de jongeren uit Overvecht die in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs zitten, is ernstig
eenzaam. Dit is gemiddeld 7% in Utrecht. Halverwege 2022 worden nieuwe cijfers verwacht.
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Conclusie
Veel inwoners in de wijk doen iets voor de buurt en/of buurtbewoners of geven aan iets te willen doen.
Dit wordt herkend door deelnemers van de kenniskring. Eenzaamheid is toegenomen in de afgelopen
twee jaar, zowel in Overvecht als stedelijk. Met name de lockdowns hebben een weerslag op het
sociale leven in de wijk.

3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.2 Maximaal doen wat nodig is voor de beste zorg en ondersteuning op maat, met extra aandacht voor het bereiken van moeilijk
bereikbare groepen.
Indicatoren
Uit het jaarverslag 2021 van de buurtteams Sociaal blijkt dat Overvecht de wijk is met de
meeste klantdossiers. In totaal telde 2021 2369 trajecten. Dat is in vergelijking met 2020 een
toename van 8% (184 trajecten). In 2020 nam de nieuwe instroom, als gevolg van de
maatregelen tegen het coronavirus, af. In 2021 zijn 943 nieuwe trajecten gestart, een toename
van 14% (113 trajecten), in vergelijking met 2020.

Wat zijn sleutelpersonen en wat doen ze?
Sinds ruim 1½ jaar werken we als gemeente samen met een groep sleutelpersonen rond
corona. Dit is de ‘Utrechtse aanpak’ geworden om gemeenschappen, met name met een
andere culturele achtergrond of een andere taal te bereiken. Het netwerk heeft o.a. samen
informatie gedeeld via app en mondeling en in bijeenkomsten, posters en filmpjes gemaakt en
verspreid, testmogelijkheden in Overvecht en Kanaleneiland gerealiseerd, vaccineren in de

Voor het buurtteam Jeugd en Gezin blijkt uit hun laatste beschikbare jaarverslag dat hun

wijk opgezet. Het netwerk wil zich blijven inzetten en bereidt zich voor op stappen om hun
werkwijze inzichtelijk te maken en om structureler te blijven samenwerken. Ook voor andere

bereik op het gebied van basishulp ook het hoogst is in Overvecht. In het eerste halfjaar van
2021 is het bereik 24% bij Overvecht-de Gagel, 20% bij Overvecht-Spoorzoom en15% bij
Overvecht-Vechtzoom. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren.
Input uit de kenniskring
In de kenniskring hebben we een inventarisatie gedaan welke inwoners we met zorg en
ondersteuning moeilijker weten te bereiken:

Sociaal renoveren
In twee buurten in Overvecht (Zambesidreefbuurt en THEMA-dreven) wordt ingezet op het
bereiken van bewoners in flats waar gerenoveerd wordt. Samen met Dock, de buurtteams
(sociaal en jeugd & gezin) en de afdeling Werk & Inkomen werken de woningcorporaties en
aannemers aan een actieve benadering van bewoners om hen te ondersteunen bij zowel de

•Inwoners die angstig zijn
•Jongeren/jongvolwassenen

renovatie (voor, tijdens en na) als ook om actief met bewoners te bespreken of er nog andere
vraagstukken zijn. Veel bewoners zijn reeds in beeld bij de betrokken instanties, maar er

•Inwoners die al langer lijden, met stille problematiek, zorgmijders
•Digibeten/analfabeten

worden ook nieuwe bewoners bereikt die een hulpvraag hebben en de weg naar
ondersteuning of hulp (nog) niet gevonden hadden.

•Inwoners met weinig vertrouwen hebben in elkaar en in de overheid
•Mensen met een licht verstandelijke beperking

Conclusie

•Migrantenouderen, geïsoleerde mannen (o.a. Turkse achtergrond)
•Inwoners met een verslaving aan lachgas

Overvecht is de wijk met de meeste klantdossiers bij het buurtteam. Het buurtteam bereikt dus
veel mensen in de wijk, maar er zijn ook inwoners die niet bereikt worden met zorg en

Ook hebben we met elkaar nagedacht welke mogelijkheden er zijn om deze groepen wel te

ondersteuning. In de kenniskring is geïnventariseerd welke groepen dat zijn en welke rol
sleutelpersonen kunnen spelen. Daarnaast bereiken we met sociaal renoveren ook bewoners

bereiken. Een van de manieren is via sleutelpersonen. In de kenniskring hebben we
kennisgemaakt met enkele sleutelpersonen en een eerste verkenning gedaan wat dit zou
kunnen betekenen voor het werken in Overvecht.
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vraagstukken die zij zelf zien of die we als gemeente zien.

die een hulpvraag hebben en de weg naar ondersteuning of hulp (nog) niet gevonden hadden.

3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.3 Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat om mee te doen
% Inwoners dat niet rondkomt
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Aandeel inwoners dat niet rondkomt daalt sterk in 2021
10% van de Overvechtse inwoners geeft aan (zeer) slecht te kunnen rondkomen. In Overvecht
is het aandeel inwoners dat niet rondkomt ongeveer twee keer zo hoog als het Utrechts
gemiddelde Het percentage Overvechters dat niet kan rondkomen, neemt af sinds 2015 (15%)
en is de afgelopen twee jaar nog iets sterker afgenomen. Deze afname zien we ook stedelijk.
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Een derde van de huishoudens heeft een laag inkomen
32% van de huishoudens in Overvecht leeft tot 125% van het sociaal minimum. Dit is een
maat die gebruikt wordt voor een laag inkomen. Dit percentage is gelijk aan 2019 en is stabiel
over de afgelopen jaren. In Overvecht hebben ruim twee keer zoveel huishoudens een
inkomen tot 125% van het sociaal minimum dan het Utrechts gemiddelde.

3. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
3.3 Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat om mee te doen
% huishoudens dat langdurig een inkomen heeft onder 125% van het wettelijk sociaal minimum

30%

Input kenniskring bij de derde deelambitie
De nieuwe cijfers over rondkomen en armoede laten een wisselend beeld zien. Waar de rondkomen
cijfers een beeld geven van hoe inwoners hun financiële situatie zelf beleven laten de armoedecijfers
een ander beeld zien. De cijfers over moeite met rondkomen worden niet herkend, de cijfers over
armoede wel. Een van de aanwezigen geeft aan: kern is dat je een relatief grote groep (een derde
van de huishoudens) hebt waar je je op moet richten. Dat is belangrijker dan of het toe of afgenomen
is. De aanwezigen signaleren dat er een groep inwoners is die geen of niet optimaal gebruik maakt
van de regelingen die beschikbaar zijn. Zij geven aan dat er meer aandacht voor laagdrempelige
informatievoorziening moet zijn om bekendheid te geven aan regelingen op financieel gebied.
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Aandeel dat langdurig leeft van een laag inkomen neemt toe
23,8% van de huishoudens in Overvecht leeft minimaal vier jaar van een inkomen tot 125%
van het sociaal minimum. Dit neemt de afgelopen jaren toe in Overvecht. Gemiddeld in
Utrecht is het stabiel over de afgelopen jaren.
Overvecht kent, relatief gezien, ruim twee keer meer huishoudens met een langdurig laag
inkomen dan het Utrechts gemiddelde.
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Conclusie
Moeite met rondkomen en financiële problematiek zijn veelvoorkomend in Overvecht. In de cijfers
zien we een wisselend beeld. Minder inwoners in Overvecht ervaren dat ze moeite met rondkomen
hebben eind 2021, maar het aandeel huishoudens dat langdurig leeft van een laag inkomen neemt al
jaren toe. In de kenniskring wordt aandacht gevraagd voor het beter bekend maken van financiële
regelingen bij de doelgroep.

4. Veilige buurten
4.1 Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af
% inwoners dat vaak last heeft van jongeren op straat in Overvecht

aantal meldingen jeugdoverlast Overvecht

1.000

50%

900
800

40%

700
30%

600
500

20%

400
10%

300
200

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overvecht

Utrecht

Bron: inwonersenquete gemeente Utrecht, in 2020 was er geen inwonersenquête

100
0

560

525

631

946

403

2017

2018

2019

2020

2021

Bron:data.politie.nl

Minder meldingen jeugdoverlast in Overvecht, ervaren jongerenoverlast stabiel
In de Inwonersenquête wordt gevraagd naar ervaren jongerenoverlast. Ruim een op de drie (37%) Overvechters geeft aan vaak overlast te ervaren van jongeren. In Utrecht is dit gemiddeld 22%.
Daar waar het in Utrecht steeg ten opzichte van 2019, bleef het in Overvecht stabiel.
Kijken we naar het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie dan zien we een daling hiervan tot het laagste niveau van de afgelopen 5 jaar. Het is minder dan de helft van 2020. Ook in
Utrecht als geheel is in 2021 het aantal meldingen gedaald, maar met een kwart en nog boven het niveau van 2019.
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4. Veilige buurten
4.1 Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af
Input kenniskring: duiding
Vanuit de kenniskring wordt aangegeven dat er op verschillende manieren gekeken kan
worden naar de dalende meldingen en het gelijk blijven van de beleving van
jongerenoverlast. Als je er negatief naar kijkt dan is het dat mensen minder zijn gaan
melden, maar de overlast nog steeds wel ervaren. Ook kan het zijn dat het gevoel of de
beleving minder snel veranderd dan de meldingen. Mensen zitten meer thuis en zien meer

% jeugdige verdachten (12 t/m 24) in Overvecht en Utrecht
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gebeuren, dus ervaren de overlast dan ook sterker, maar doen dus wel minder meldingen.
Een positieve uitleg is dat de overlast sterk is afgenomen en dat daar verschillende redenen
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voor zijn, zoals: er speelt zich meer digitaal af (social media) en minder op straat, het effect
van de coronamaatregelen, de extra inzet van het jongerenwerk en mogelijk spreken
bewoners zelf overlastgevers aan vóórdat het escaleert.
Verder wordt aangegeven dat overlast door het gebruik lachgas minder is geworden het
afgelopen jaar (sinds het lachgasverbod dat in werking is getreden begin 2021). Ook wordt
aangegeven dat bijvoorbeeld Jongerenwerk meer activiteiten voor jeugd heeft kunnen
organiseren het afgelopen jaar. Dit mede door extra coronagelden die beschikbaar waren
het afgelopen jaar, wat mogelijk een positieve invloed heeft gehad op de overlast die jeugd
pleegt op straat. Ook wordt handhaving vaak in de wijk gezien.
Voor de daling van de aanhoudingen van jeugdige verdachten van 12 - 17 jaar wordt het
lachgasverbod en het dalende gebruik daarvan als mogelijke oorzaak aangegeven. Ook kan
het zijn dat jongeren ouder zijn geworden.

Overvecht heeft bovengemiddeld veel jeugdige verdachten
Om een overzicht te geven van jongeren die het goede pad kiezen, wordt een beeld
geschetst van jeugdige geregistreerde verdachten: alle personen van 12 tot en met 24 jaar
van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij pleger zijn van een misdrijf, maar waarbij de
bewijsvoering nog niet rond hoeft te zijn. Het is de wijk van het pleegadres (dit is niet per se
hetzelfde als de woonwijk van de pleger) gedeeld door het aantal jeugdige inwoners van de
wijk.
In Overvecht is het percentage (unieke) jeugdige verdachten 1,3% in 2021. Dit is hoger dan
Utrecht gemiddeld (0,9%). Kijken we in de tijd zien we een daling in Overvecht ten opzichte
van 2019. Dit zit voornamelijk in de groep van 12 tot en met 17 jaar.
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Conclusie
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2021 sterk afgenomen, tot het laagste niveau van
de afgelopen 5 jaar. De ervaren jongerenoverlast blijft stabiel ten opzichte van 2 jaar
geleden, daar waar het voor Utrecht als geheel steeg. Het aandeel jeugdige verdachten
daalt vooral in de groep 12-17 jaar.

4. Veilige buurten
4.2 Terugdringen van ondermijnende criminaliteit door herstellen van de norm en vergroten van maatschappelijke weerbaarheid
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt
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Overvechters voelen zich vaker onveilig in de eigen buurt

Verschillen in onveiligheidsgevoelens tussen subwijken

Voor deze deelambitie kijken we naar de ervaren veiligheidsgevoelens van Overvechters.
Bijna de helft (44%) van de Overvechters voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In

In drie van de vier subwijken lijken de onveiligheidsgevoelens te dalen, vooral in
Zambesidreef/Tigrisdreef (dit bevat de buurtaanpak gebieden). De verschillen tussen de

Utrecht gemiddeld is dit 30%. In Overvecht voelt 10% zich vaak onveilig ten opzichte van 3%
in Utrecht. Na een piek in 2016 (54%) zijn de onveiligheidsgevoelens in Overvecht gedaald
tot 44% in 2021. Dit geldt in mindere mate ook op stedelijk niveau.

jaren zijn echter niet significant, dat wil zeggen dat het toeval kan zijn.
De inwoners van de subwijken Taagdreef en Wolgadreef zich het vaakst onveilig in hun
eigen buurt. 48% van hen geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in hun eigen buurt.

4. Veilige buurten
4.2 Terugdringen van ondermijnende criminaliteit door herstellen van de norm en vergroten van maatschappelijke weerbaarheid
Input kenniskring: ervaring en aanbeveling
De cijfers over onveilig voelen haalde persoonlijke ervaringen naar boven. "Niet echt een onveilig
gevoel voor beroving bijvoorbeeld, maar wel last van wel straatintimidatie. Als ik alleen loop dan
zie ik wel eens hoe iemand kijkt, dan weet ik gelijk dat ik aangesproken wordt. Ik zeg er dan niks
van, je weet niet hoe gek iemand is zijn hoofd. Ik heb ook aan mijn kind te denken en kan het risico
niet lopen om neergestoken te worden." Ook dit is onveilig voelen op straat.

Aantal Meld Misdaad Anoniem meldingen die toe te wijzen zijn aan Overvecht
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Bron: MMA: bijna drie kwart van de meldingen is niet aan een wijk toegewezen, dus dit is een beperkt beeld

Aantal drugsgerelateerde MMA meldingen toegewezen aan Overvecht blijft stabiel
De meeste MMA meldingen (74%) zijn niet toegewezen aan een specifieke wijk, maar op
Utrecht geadministreerd.

Het aantal drugsgerelateerde meldingen (soft- en harddrugs en hennepkwekerij) is de
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hoop dat daar ook wel verandering in komt."
Vanuit de gemeente is nu ook een meldpunt straatintimidatie in het leven geroepen waar
bewoners overlast door intimidatie op straat kunnen melden zodat meer zicht komt op waar en hoe
straatintimidatie zich afspeelt in de stad. Deze locaties kunnen dan bijvoorbeeld extra
meegenomen worden in rondes van handhaving in de wijk.

laatste drie jaar stabiel.
Het aantal overige meldingen nam vooral tussen 2020 en 2021 sterk toe. Dit betreft
bijvoorbeeld illegale prostitutie (groei van 1 naar 5) en straathandel (van 3 naar 6).

Het aantal drugsgerelateerde Meld Misdaad Anoniem meldingen toegewezen aan Overvecht
blijft stabiel. Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt blijft ook
stabiel.

4. Veilige buurten
4.3 Tegengaan van polarisatie en radicalisering
% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt het afgelopen jaar
28%

Input kenniskring: ervaringen
Er is veel aandacht voor discriminatie geweest, dus mensen zijn zich er meer bewust van. Het
zou kunnen dat mensen vroeger bepaald gedrag normaal vonden, en nu echt merken dat het
discriminatie is. En dat als zodanig herkennen. Bewoners van Overvecht zijn vaker van
buitenlandse afkomst en mensen van organisaties vaker van Nederlandse afkomst, dat geeft
ook een gevoel van ongelijkheid. Je merkt ook dat (overheids-)professionals soms wel dingen
hebben gelezen of geleerd over discriminatie, maar het nooit ervaren hebben. Als die dan
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bewoners moeten helpen die gediscrimineerd worden, dan voelen ze zich ook niet altijd
serieus genomen. Ook worden problemen soms ten onrechte aan de afkomst en religie
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Kwart van Overvechters voelde zich gediscrimineerd
In de afgelopen 12 maanden voelde 26% van de inwoners van Overvecht zich
gediscrimineerd. Dit is 17% in Utrecht gemiddeld. Overvechters voelen zich voornamelijk
gediscrimineerd vanwege hun huidskleur, etniciteit en afkomst (16%) en vanwege hun geloof
(7%). Discriminatiegevoelens in Overvecht zijn in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van de
jaren daarvoor.

29 / 40

toegeschreven en zo is de persoon niet goed geholpen.
Verder wordt aangegeven dat meer mensen met migratieachtergrond voor zich zelf durven op
te komen. "Dat is ook een generatieverschil, mijn opa en oma die hier naar toe zijn gekomen,
zijn veel nederiger en dankbaarder voor alles. Ik ben hier gewoon geboren en heb net zoveel
rechten als iedereen, dus ik hoef niet zo dankbaar te zijn."
Conclusie
Volgens de deelnemers van de kenniskring is discriminatie een belangrijke voedingsbodem
voor polarisatie en radicalisering. Het aandeel Overvechters dat zich gediscrimineerd voelt
blijft met 26% gelijk en is aanmerkelijk hoger dan dit aandeel voor heel Utrecht 17%.

5. Meedoen en ondernemen
5.1 Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk, aansluitend op intrinsieke motivatie en talenten van bewoners. De
kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
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Bron: inwonersenquête gemeente Utrecht, de vraag naar activiteiten in de buurt is anders gesteld dan voorheen en
daarom zijn hiervoor geen oude jaren opgenomen. In 2020 is geen inwonersenquête gehouden.

Ambitie en indicator meedoen
De ambitie van Samen voor Overvecht is dat iedereen in de wijk kan meedoen, de wijk
stimuleert dat bewoners meedoen en mogelijkheden biedt voor bewoners om hun talenten te
ontplooien. Waar mogelijk worden deze talenten in de wijk ingezet door werkgevers in de wijk.
Dit draagt ook bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
Voor meedoen kijken we naar een samengestelde indicator op basis van vier aspecten:
het verrichten van (vrijwilligers)werk of volgen van een opleiding
· het deelnemen aan sport of culturele activiteiten
· het verrichten van activiteiten in de buurt
· het hebben van sociale contacten
Als inwoners ten minste op drie van de vier genoemde gebieden actief zijn, doen ze mee.
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Overvechters doen minder mee dan gemiddeld, activiteiten voor de buurt scoren hoger

Het aandeel inwoners dat geen moeite ervaart met meedoen ligt in Overvecht (63%) lager dan
stedelijk gemiddeld (78%). Kijken we naar de verschillende onderdelen van meedoen dan zien
we dat inwoners van Overvecht behalve op activiteiten voor de buurt (iets) lager scoren dan
gemiddeld.
Ten opzichte van 2019 is de deelname aan cultuur of sport in Overvecht met gedaald van 82%
naar 72%, In Utrecht is dit van 93% naar 86% gedaald. De coronamaatregelen zullen hieraan
bijgedragen hebben. Vrijwilligerswerk, werk of school is gestegen van 76% naar 81%:
dit zit in het percentage school of werk; het aandeel dat vrijwilligerswerk doet is stabiel op 35%.
De verandering in het aandeel sociale contacten van 80% naar 82% is te klein om op basis van
deze enquête te kunnen zeggen dat het stijgt.

5. Meedoen en ondernemen
5.1 Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk, aansluitend op intrinsieke motivatie en talenten van bewoners. De
kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
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Relatief veel werkloosheids- en bijstandsuitkeringen in Overvecht, verschillen tussen buurten
Werkloos zijn is wat anders dan een werkloosheidsuitkering (WW) krijgen, WW krijg je pas nadat je gewerkt hebt - dus bijvoorbeeld jongeren die van school afkomen nog niet. Mensen met een
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen ook werkloos zijn. Aan de andere kant worden ook niet alle mensen met een WW-uitkering als werkloos gerekend. Een WW-uitkering kan een
aanvulling zijn op een betaalde baan en wie niet op zoek is en/of niet op korte termijn kan starten wordt daarom ook niet geteld als werkloos.
In de cijfers zien we een gelijkblijvend aandeel huishoudens met een werkloosheids- of bijstandsuitkering in Overvecht, ook na een jaar met coronamaatregelen.
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5. Meedoen en ondernemen
5.1 Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk, aansluitend op intrinsieke motivatie en talenten van bewoners. De
kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
Input uit de kenniskring: duiding, ervaringen en aanbevelingen
Meedoen
De deelnemers aan de kenniskring herkennen de daling in het meedoen bij cultuur en sport.
Cultuur kost vaak geld en valt eerder weg als er minder besteedbaar inkomen is. Ook
deelname aan sport is minder geworden door de coronamaatregelen. In de sportscholen zijn
veel jongeren afgehaakt omdat ze geen QR-code kunnen laten zien. Deelnemers zien dit
ook elders in de wijk, dat jongeren niet mee kunnen doen omdat ze niet gevaccineerd zijn.
Deelnemers denken ook dat een deel van de inwoners dat wel actief is in de buurt zich niet
herkent als vrijwilliger omdat dat vaak geassocieerd wordt met een lidmaatschap van
bijvoorbeeld een club of stichting. Deelnemers geven aan dat inwoners (jongeren en
volwassenen) niet officieel vrijwilliger zijn, maar wel vaak voor elkaar klaar staan en iets
goeds doen in de wijk.
Werkloosheid
Het aandeel werkloosheids-en bijstandsuitkeringen blijft stabiel. De deelnemers aan de
kenniskring vinden het opvallend dat de werkloosheid op hetzelfde niveau blijft als voor
corona. Het is wenselijk dat de cijfers omlaag gaan, maar aangezien het vanwege de
omstandigheden ook niet echt omhoog gaat, is de groep niet ontevreden. Een verklaring
voor het stabiel blijven van het aantal uitkeringen zijn de steunpakketten die vanuit de
overheid verstrekt worden. Bij de werkwinkel zien ze mensen die geen uitkering hebben en
wel werk zoeken (een derde deel van de bezoekers), bijvoorbeeld vaak vrouwen zijn die
weer willen werken omdat de kinderen groter worden. In de aanpak Focus (18-23 jaar)
worden jongeren (18-23jaar) zonder baan of start kwalificatie geholpen. Afgelopen jaar zijn in
het kader van deze aanpak ca 320 jongeren benaderd.
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Conclusies
De achterstand in Overvecht ten opzichte van Utrecht op meedoen en werkloosheid was in 2021
nog aanzienlijk. Het aantal mensen dat actief is in hun buurt is wel relatief groot. Het aandeel
mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering is tot maart 2021 niet gegroeid en dat is in
deze tijd met veel coronamaatregelen positief te noemen.

5. Meedoen en ondernemen
5.2 We verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners.
Bewoners zien mogelijkheden om aan werk te komen, een opleiding of stageplek te vinden.
Indicatoren
Er zijn geen indicatoren vastgesteld die we monitoren om de voortgang en ontwikkelingen op
deze ambitie te volgen. In de kenniskring van 2022 is ook niet uitgebreid stilgestaan bij deze
deelambitie. Er is met name stilgestaan bij de eerste en derde deelambitie.
De resultaten op deze deelambitie komen deels tot uitdrukking in de indicatoren van deelambitie
1: als er meer mensen aan het werk gaan, zijn er minder werklozen, mensen in de bijstand of
arbeidsongeschikten.
In de voortgangsrapportage beschrijven we de resultaten van verschillende projecten die
gerelateerd zijn aan deze deelambitie. Denk aan het werk van Focus, de Werkwinkel,
Bouw=wouw en Positive.
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5. Meedoen en ondernemen
5.3 We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat
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Vestigingen: groei in gezondheids- en welzijnszorg
Op basis van het provinciale arbeidsplaatsenregister (een jaarlijkse enquête in april die gekoppeld is aan het handelsregister) weten we van elk bedrijf waar het gevestigd is, in welke sector het actief is
én hoeveel mensen er werken. Het aantal vestigingen groeit met 12% en 8% tussen 2019 en 2020 en tussen 2020 en 2021. Het laatste jaar groeiden de sectoren gezondheidszorg; transport
/communicatie en de handel het meeste. Ook tussen 2019 en 2020 was de gezondheidszorg een grote groeier. De corona pandemie lijkt dus gepaard te gaan met een relatief sterke groei van de
vestigingen in de gezondheidssector: in de periode april 2019 - april 2020 en april 2020 - april 2021 zijn er respectievelijk 77 en 64 vestigingen bijgekomen waar de gemiddelde groei over de sectoren
heen op 26 respectievelijk 19 ligt.
Banen:
Het aantal banen groeit 1% tussen 2019 en 2020 en 2% tussen 2020 en 2021. Wat betreft banen per sector zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen te zien. Het aantal banen in de horeca sector
daalde tussen 2020 en 2021 met 18%, wat samenhangt met de coronamaatregelen. De grootste groei in aantallen zat in de sectoren onderwijs (+75); gezondheidszorg (+65); de bouw (+63) en de
zakelijke dienstverlening (+61). Relatief de grootste groei vond plaats bij de industrie (+12%). Het bedrijventerrein was de subbuurt waar de meeste groei plaats vond (+89), in Zamenhofdreef-west,
GWC (Shopping Center) daalde het aantal banen met 69.
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5. Meedoen en ondernemen
5.3 We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat
veranderingen in vestigingen en banen 2019-2020(a) & 2020-2021(b), naar grootteklasse

verandering in aantal vestigingen 2019 - 2020 en 2020 - 2021, naar oorzaak
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Groei blijft vooral in 1 persoonsvestigingen
Krimp en groei kunnen ontstaan doordat een bedrijf zich in de wijk vestigt, uit de wijk vertrekt, wordt opgeheven of doordat starters beginnen. Kijken we gedetailleerder naar de ontwikkelingen in
aantallen vestigingen, dan zien we dat het aantal banen en vestigingen voor vestigingen met 1 werkzame personen minder sterk is gegroeid tussen april 2020 en april 2021 dan tussen april 2019 en
2020. Het aantal vestigingen met meer dan 2 werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal banen in de groep van 2-199 werkzame personen daalt in beide perioden, respectievelijk met
95 en 61. Bij de 6 vestigingen in Overvecht met meer dan 200 werkzame personen daalde het aantal werkzame personen tussen 2019 en 2020 (-66), maar werd dat tussen 2020 en 2021 dubbel
ingehaald (+129).
Veel starters
Voor beide perioden zien we veel meer starters (ca 500) dan opheffingen (ca 200). Het aantal starters was tussen 2017 en 2018: 226 en tussen 2018 en 2019: 381.
Wat betreft verhuizingen naar en uit Overvecht zien we dat die tussen 2019 en 2020 elkaar in evenwicht houden en dat er tussen 2020 en 2021 er meer (+46) vertrekkers uit Overvecht zijn dan
vestigers.

35 / 40

5. Meedoen en ondernemen
5.3 We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat
Input uit de kenniskring: ondernemersklimaat
In de kenniskring van januari 2022 is uitgebreid stilgestaan bij het ondernemersklimaat in
Overvecht.
De sterke punten van het ondernemersklimaat zijn:
Goede bereikbaarheid: de goede bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn unique selling
points voor Overvecht



Voldoende en betaalbare ruimte
Diversiteit
Mogelijkheden voor traditionele en ambachtelijke ondernemers
Groeiende potentie van de wijk: Nieuwe woningen in de wijk, brengt andere mensen in de wijk



met een ander besteedbaar inkomen. Nieuwe bewoners komen van nieuwbouw rondom
centrum en studenten/bewoners die binnenstad niet meer kunnen betalen trekken naar
Overvecht, daardoor ontstaat een betere mix van bewoners. Dat zien winkeliers bijvoorbeeld
al gebeuren, ze geven aan dat ze andere producten verkopen.
Dorps karakter: De kleine winkelcentra in Overvecht zijn kleinschaliger en hebben een dorpser
karakter dan bijvoorbeeld de binnenstad. Het is een kleiner winkelgebied, waar ondernemers
en bewoners elkaar kennen en elkaar helpen.
Vernieuwing: De potentie van Overvecht/ het bedrijventerrein is groot, er worden nieuwe
plekken gecreëerd die voor goede energie zorgen. Een deel van het terrein wordt nu gesloopt
om er modernere en duurzamere gebouwen neer te zetten. Dat verbetert de uitstraling. De
deelnemers roepen op om ervoor te waken dat het gebied een MKB-gebied blijft, dus dat er



geen groot distributiecentrum komt waar relatief weinig mensen werken.
Een positieve ontwikkeling is de komst van de Ontwikkelwerkplaats jongeren op
bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

De risico's of minder sterke kanten van het ondernemersklimaat zijn:
Imagoprobleem van Overvecht met betrekking tot veiligheid: Het imagoprobleem voor



Overvecht is nog steeds een vraagstuk. Deelnemers aan de kenniskring ervaren dat zelf,
maar horen dat ook van anderen, zeker als er jongeren bij betrokken zijn.

Ondermijning: Overvecht heeft last van ondermijning, waarbij onder- en bovenwereld steeds
meer met elkaar mengen.
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Te weinig ruimte voor innovatieve bedrijfjes in de buurt, te weinig broedplaatsen: Er is op dit

moment een groot tekort aan werkruimte voor ondernemers in Overvecht. De oproep is om niet
wachten tot er bij gebouwd wordt, maar nu al de kans pakken om Overvecht aantrekkelijker te
maken voor ondernemers door (tijdelijke) werkruimtes te creëren. Er staan veel kleine gebouwtjes
leeg waar voorzieningen gemaakt kunnen worden voor ondernemers.
Noordelijke Ringweg Utrecht: De bereikbaarheid van Overvecht is een positieve kant van



Overvecht, maar nu de drukte op de wegen (na corona) weer toeneemt, zien we het verkeer op de
NRU ook weer vastlopen. Dat kan een probleem worden voor de bereikbaarheid van Overvecht.

Ook wordt er opgemerkt dat het mooi is dat Ondernemer Centraal er is. Hier krijgt een ondernemer
gratis coaching, advies en ondersteuning en een toekomstgesprek. De deelnemers geven aan dat het
bij hen nog niet zo bekend is. Daar zou de gemeente meer mee kunnen doen.
Conclusie
Het aantal vestigingen groeit met 8% tussen 2020 en 2021, het aantal banen met 2%. Zowel tussen
2019 en 2020 als tussen 2020 en 2021 starten er zo'n 500 nieuwe ondernemers in Overvecht.
Het ondernemersklimaat heeft een paar sterke punten als bereikbaarheid en betaalbaarheid, een
zwakker punt is het imago; kansen zijn er door de nieuwe bewoners in de wijk én de vernieuwende
ontwikkelingen.

Conclusies
Conclusies uit de monitor
Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad. Het merendeel (67%) van de woningvoorraad
in Overvecht bestaat uit sociale huurwoningen, in Utrecht is dit 36%. Het aandeel dure koop is
laag (5%) ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde (31%). Van de tot nu geplande woningen
tot en met 2040 zal 57% bestaan uit sociale huurwoningen. Een deel hiervan bestaat ook uit
sociale huur voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld studentenwoningen en woningen voor
ouderen. Overvechters blijven bij verhuizingen vaak in de eigen wijk wonen (33%). In de
kenniskring komt naar voren dat mensen enerzijds positief tegenover een meer gemende
woningvoorraad staan, maar anderzijds maken mensen zich ook zorgen over wat de komst
van veel woningen betekent. Dit vraagt verdere verdieping in een volgende kenniskring.
In de kenniskring is het concept 'Gemengd Wonen' verder verdiept. De woningcorporaties
hebben een goede ervaring met dit concept. Wel zien ze regelmatig dat bewoners weer
doorstromen. Door wet- en regelgeving is het voor corporaties moeilijk om invloed te hebben
wie er in een woning komt wonen (gericht toewijzen). In de kenniskring komt naar voren dat
'Plezierig wonen' het doel zou moeten zijn en 'mengen' alleen een middel, niet een doel op

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
Veel inwoners in de wijk doen iets voor de buurt en/of buurtbewoners of geven aan iets te willen
doen. Dit wordt herkend door deelnemers van de kenniskring. Eenzaamheid is toegenomen in de
afgelopen twee jaar. Met name de lockdowns hebben een weerslag op het sociale leven in de wijk.
Overvecht is de wijk met de meeste klantdossiers bij het buurtteam. Het buurtteam bereikt dus veel
mensen in de wijk, maar er zijn ook inwoners die niet bereikt worden met zorg en ondersteuning. In
de kenniskring is geïnventariseerd welke groepen dat zijn en welke rol sleutelpersonen kunnen
spelen.

zich.

Moeite met rondkomen en financiële problematiek zijn veelvoorkomend in Overvecht. In de cijfers
zien we een wisselend beeld. Minder inwoners in Overvecht ervaren dat ze moeite met rondkomen

Tevredenheid over de openbare ruimte is in de afgelopen jaren constant, maar gemiddeld
lager dan in Utrecht. Daarentegen is de tevredenheid met het groen in Overvecht (78%) een
stuk hoger dan gemiddeld in de stad (68%). Overvechters recreëren in en rond Utrecht

hebben eind 2021, maar het aandeel huishoudens dat langdurig leeft van een laag inkomen neemt al
jaren toe. In de kenniskring wordt aandacht gevraagd voor het beter bekend maken van financiële

gemiddeld vaker dan andere inwoners van de stad. Op de dialoogavond met als thema
‘Schone Wijk Overvecht’ georganiseerd door het Wijkplatform wordt met name gesproken over
de ergernis rondom rommel en afval in de wijk. Voor bewoners is het daarom belangrijk dat er
extra inzet komt op schoon en heel.
Perspectief voor de jeugd versterken
63% van de peuters in Overvecht heeft een indicatie voor voorschoolse educatie (VE). Dit is
licht toegenomen sinds 2019 en 2020. Van de peuters met een indicatie komt 62% aan bij de
voorschool (oktober 2021). Dit was 60% in april vorig jaar. Inzet op het vergroten van het
bereik van de VE blijft nodig.
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Het toekomstperspectief van kinderen en jongvolwassenen in Overvecht staat onder druk. De
coronacrisis heeft daar geen gunstige invloed op. Uit de meest recente cijfers (januari 2022) blijkt dat
87,8% van de jongeren (17-22 jaar) in Overvecht een startkwalificatie heeft. Dit is vrijwel gelijk aan
2021. Deelnemers van de kenniskring uiten zorgen over het onvoldoende bereiken van
jongvolwassenen met complexe problematiek, wantrouwen en gebrek aan perspectief op het gebied
van onderwijs, werk en huisvesting. We ontwikkelen daarom specifiek voor Overvecht een aanpak
voor jongvolwassenen.

regelingen bij de doelgroep.

Conclusies
Veilige buurten
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2021 sterk afgenomen, tot het laagste niveau van de
afgelopen 5 jaar. De ervaren jongerenoverlast blijft stabiel ten opzichte van 2 jaar geleden,
daar waar het voor heel Utrecht steeg. Het aandeel jeugdige verdachten daalt vooral in de
groep 12-17 jaar. Het aantal drugsgerelateerde Meld Misdaad Anoniem meldingen
toegewezen aan Overvecht blijft stabiel. Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt
in de eigen buurt blijft ook stabiel. Volgens de deelnemers van de kenniskring is discriminatie
een belangrijke voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering. Het aandeel Overvechters
dat zich gediscrimineerd voelt blijft met 26% gelijk en is aanmerkelijk hoger dan dit aandeel
voor heel Utrecht 17%.
Meedoen en ondernemen
De achterstand in Overvecht ten opzichte van Utrecht op meedoen en werkloosheid was in
2021 nog aanzienlijk. Het aantal mensen dat actief is in hun buurt is wel relatief groot. Het
aandeel mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering is tot maart 2021 niet gegroeid
en dat is in deze tijd met veel coronamaatregelen positief te noemen.

Er is heel veel in gang gezet, er zit veel energie in de samenwerking, het aantal partners groeit
en we boeken concrete resultaten. De voorzichtig opgaande lijn in de cijfers wordt herkend in
de kenniskringen en door de bewoners. Tegelijk zien we dat deze positieve ontwikkeling nog
broos is, dat we een lange adem nodig hebben en extra financiële steun van het Rijk en de
Provincie noodzakelijk is. We blijven zoeken naar kansen als het gaat om financiële steun van
bijvoorbeeld het Rijk en de Provincie (programma Leefbaarheid en Veiligheid, Volkshuisvestingsfonds, nieuwe periode RegioDeal).

Het aantal vestigingen van april 2019 tot september 2020 met 17% toe, vooral veel 1
persoonsvestigingen, zzp'ers. Het aantal banen bleef tussen april 2019 en september 2021
gelijk. Het ondernemersklimaat heeft een paar sterke punten als bereikbaarheid en
betaalbaarheid, een zwakker punt is het imago; kansen zijn er door de vernieuwende
ontwikkelingen én de nieuwe bewoners in de wijk.

Overvecht geraakt door coronacrisis, maar minder hard dan verwacht
In de vorige rapportage gaven we aan dat we verwachten dat de impact van de maatregelen
tegen het coronavirus de wijk Overvecht meer dan gemiddeld raakt. Als we in de breedte naar
de indicatoren kijken, dan zien we een wisselend beeld. De coronacrisis heeft zeker een
negatieve impact. Zo is eenzaamheid toegenomen, leven meer huishoudens in langdurige

Conclusies voor de aanpak

armoede en zijn er blijvend zorgen over het bereik van de VE. Maar tegelijkertijd zien we dat
het buurtoordeel voor de wijk hoger is dan voorheen en dat meldingen op het gebied

Positieve ontwikkelingen in buurtaanpakgebieden
Deze monitorrapportage bevestigt dat het cruciaal is om een lange adem te hebben met de
wijkaanpak Samen voor Overvecht, over meerdere collegeperiodes heen. Ons beeld dat de
problematiek, complex, taai en hardnekkig is, wordt door deze rapportage opnieuw bevestigd.
Toch zien we, ondanks corona, een licht stijgende algemene trend in de wijk. Ook zien we dat
in buurten waar we extra investeren (de buurtaanpakgebieden) de situatie verbeterd is. Dat
zien we terug in de cijfers en horen we terug in gesprekken. Zo is het algemeen buurtoordeel
in de subwijk Zambesidreef/Tigrisdreef gestegen van 5,0 in 2019 naar 5,8 in 2021.
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We zullen doorpakken op de ingezette lijn van het ambitiedocument met focus op onze 5
ambities en steeds zoekend naar extra kansen. De lopende buurtaanpakken zullen we
versterken en uitbouwen en ook zoeken naar vernieuwende interventies. Ook bij de SSS
(Scharlakendreef/Schooneggendreef/Stroyenborchdreef)-dreven gebruiken we de aanstaande
fysieke renovaties van de 10 hoogflats als motor voor buurtgerichte ontwikkeling. We
verstevigen de samenwerking met de stadsbrede opgave bestrijding eenzaamheid. Ook
versterken we onze inzet op perspectief voor jongeren en jongvolwassenen door onder andere
de start van de Ontwikkelwerkplaats jongeren en het outreachende team van de Werkwinkel.

jongerenoverlast zijn afgenomen. Bij werkloosheid en bijstandscijfers hadden we negatieve
gevolgen van de coronacrisis verwacht, maar dit cijfer blijft stabiel. En ook op veel andere
indicatoren zien we een stabiel beeld.

Bijlage 1: buurtindeling

Vragen?
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Bijlage 2: lijst aanwezigen kenniskringen
Sinds de laatste monitorrapportage zijn er meerdere kenniskringen geweest. Hieronder geven
we de deelnemers weer die aanwezig waren bij de laatst gehouden kenniskring.
Kenniskring ’Plezier wonen in een meer gemengde wijk’
Aanwezigen: 4 inwoners uit de wijk, medewerkers van Portaal, Mitros, Heijmans, Era Contour,
Bo-Ex, Lister, de Tussenvoorziening, Abrona, 4 medewerkers van Ruimte, Wonen, MO Sport en
Samenleving, Wijken.
Kenniskring Kansrijke Start (oktober 2021)
Aanwezigen: 3 inwoners uit de wijk, Manager en pedagogisch medewerker bij Spelenderwijs,
Taal doet Meer, Logopediepraktijk Overvecht, 3 medewerkers van buurtteamjeugd en gezin,
Moederbabygroep, 2 medewerkers van Stichting Al Amal, Raedelijn, 4 medewerkers van de
Jeugdgezondheidszorg, MO Onderwijs, Volksgezondheid.
Kenniskring ‘Veilige buurten’
Aanwezigen: Moeders van het moedernetwerk, Al Amal, DOCK, Stichting Vreedzaam, gemeente
Utrecht: adviseurs veiligheid, datacoach en notulist. En schriftelijke input van politie Utrecht en
JoU.

Kenniskring ‘Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat’
Aanwezigen: 2 inwoners uit de wijk, Overvecht Gezond, Al Amal, Positive, Trimbos Instituut,
Power by Peers, Stichting Mowad, Buurtteam Sociaal, Lister, Maatschappelijke Ontwikkelinggemeente Utrecht, wijkadviseur Overvecht, Volksgezondheid- gemeente Utrecht.
Kenniskring Jongvolwassenen (november 2021)
Aanwezigen: Nutrecht, Samen Krachtig, Academie van de Stad, JoU, Jongerencultuurhuis,
Buurtteam Jeugd en gezin, Hogeschool Utrecht, Positive, Trajectum/Pouwer college, Social
Run, Gemeente Utrecht; afdeling Volksgezondheid, Veiligheid, Maatschappelijke
Ondersteuning, Werk & Inkomen, projectmanager jongvolwassenen Overvecht.
Kenniskring ‘Meedoen en Ondernemen’
Aanwezigen: Ondernemers, Dok030, Project O, JoU, Power by Peers, It’s my child, Pozitive
gemeente Utrecht: projectleider Werk&Inkomen, projectleider bedrijvigheid en veilig
ondernemen, programmamanager Samen voor Overvecht, organisatie (datacoach,
gespreksleider, notulist).
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