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Jaarlijks rapporteren we over de voortgang van de wijkaanpak Samen
voor Overvecht en monitoren we de ontwikkeling van de indicatoren
op onze vijf ambities. Met bewoners en professionals uit Overvecht
hebben we het ambitiedocument Samen voor Overvecht ontwikkeld
dat op 18 juli 2019 door de raad is vastgesteld. Daarin hebben we
vijf ambities benoemd: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk,
Perspectief voor de jeugd versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij
en op maat, Veilige Buurten en Meedoen en Ondernemen. Kern van
de wijkaanpak Samen voor Overvecht is het denken en werken vanuit
het motto ‘plek, kans en coalitie’. Gezamenlijk hebben we kansen
benoemd, die elk aan minimaal twee van de vijf ambities bijdragen en
waarmee we als eerste aan de slag zijn gegaan. Vanuit een concrete
plek werken we in coalities samen om bij elke kans maximaal effect
voor Overvecht te realiseren.
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Voortgang kansen
De kansen ontwikkelen zich in het algemeen goed. Het in coalities
werken aan concrete kansen voor Overvecht geeft energie en
inspiratie aan de samenwerkende partijen, bevordert integraal werken
en maakt verandering van Overvecht zichtbaar en tastbaar.
In december 2021 is de oplevering van drie nieuwe woongebouwen
(DeBuurt) in het Centrumgebied van Overvecht gevierd. Deze
gebouwen bieden ruimte aan 343 midden huurwoningen en op
de begane grond is ruimte voor voorzieningen. In 630 studenten
woningen in de naast gelegen The Cube zijn in 2021 de eerste
studenten komen wonen. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt
voor het maken van een toekomstvisie voor het centrumgebied.
Met de Woningbouwimpuls van het Rijk van bijna 13 miljoen wil de
gemeente Utrecht, samen met de provincie, corporaties en ontwik
kelende partijen de komende tien jaar extra investeren in de woning
bouwprojecten Overvecht Zuid (Centrum, Ivoordreef en De Mix).
Ondernemers en gemeente hebben een ontwikkelrichting met
5 actielijnen voor het bedrijventerrein Nieuw-Overvecht gemaakt.
Per 1 mei 2021 is een gebiedscoördinator Veiligheid voor het
bedrijventerrein gestart om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten,
een belangrijke voorwaarde voor de gewenste ontwikkelrichting van
Nieuw Overvecht. De succesvolle Beroepentuin is verder uitgebreid.
Het is een opleidingscentrum, dat een drie tot vier maanden durende
praktijktraining biedt voor werkzoekenden in vier startersberoepen
in de bouw en techniek. In 2021 zijn 93 opleidingstrajecten en 132
oriëntatietrajecten gerealiseerd, 39 kandidaten van het opleidings
traject hebben al een baan. In het eerste kwartaal van 2022 is een
ondernemersloket geopend voor het versterken van het netwerk en
veilig maken van het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein.

De Ontdekhal is een onderdeel van de kans Energie voor jongeren.
Zij zorgen voor een eerste kennismaking voor leerlingen van basis- en
middelbare scholen met de mooie kansen in de bouw en techniek op
de arbeidsmarkt. In de zomer tot en met november 2021 zijn er in
totaal 2005 kinderen bereikt via programma’s op basisscholen,
voortgezet onderwijs en zomerprogramma’s.
Bij de THEMA-dreven en de Zambesidreefbuurt is gewerkt aan
sociaal renoveren en slim wegnemen van geldzorgen.
Dat wordt gedaan met kernteams waarin de woningcorporatie,
de Buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin, Dock en de gemeentelijke
afdelingen Veiligheid en Werk & Inkomen samenwerken. Via het team
van THEMA-dreven (Mitros) zijn er van de 432 huishoudens 70 men
sen in contact gebracht met organisaties zoals DOCK, de buurtteams
en Werk & Inkomen voor passende hulp. Bij de Zambesidreefbuurt
(Portaal) zijn er 59 mensen van de 290 huishoudens doorverwezen.
Door de Buurtaanpak THEMA-dreven hebben 50 kinderen, jongeren
en ouders van de drie basisscholen extra taalondersteuning gekregen
door een Taalimpuls van Taal Doet Meer. Ook zijn er twee
schoonmaakdagen georganiseerd in de buurt. Door de verschillende
lockdowns konden bewoners niet bij buurthuizen terecht. Met de pilot
‘De Weggeefbus’ trekt DOCK daarom de buurt in, deelt onder andere
voedselpakketten uit en verbindt bewoners aan elkaar. Op aanvraag
van jongeren uit de buurt is een voetbalkooi aan de achterkant
St. Maartendreef/Ankaradreef in het voorjaar geplaatst. Vanuit de
Buurtaanpak Zambesidreef is de onderwijsmodule Kapot Sterk!
uitgevoerd op de Mattheusschool in de Zambesibuurt om leerlingen
voor te lichten over ondermijnende criminaliteit. Door extra aandacht
van de gemeente voor leegstaande gebouwen is het gelukt om een
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gebouw op de Piramidedreef te vullen met initiatieven uit de buurt.
Het algemeen buurtoordeel in de subwijk Zambesidreef/Tigrisdreef
waar beide buurtaanpakgebieden in liggen is gestegen van 5,0 in
2019 naar 5,8 in 2021. Ook bij de SSS-dreven (Scharlakendreef/
Schooneggendreef/Stroyenborchdreef) gebruiken we de fysieke
renovaties van de 10-hoogflats van Mitros in 2022/2023 als motor
voor buurtgerichte ontwikkeling.
Door kleinschalige experimenten met picknickbanken, een moestuin
bak, een bibliotheekkast en bijzondere beplanting en bloembollen
langs de Carnegiedreef en Zamenhofdreef is gestart met de ambitie
van het Groene Lint door de wijk, een lint van ommetjes tussen park
de watertoren en park de gagel. Hierdoor wordt de openbare ruimte
aantrekkelijker om te verblijven en te bewegen. Het Groene Lint wordt
ingezet als methode voor gezonde verstedelijking. Een experimentele
combinatie van fysiek en sociaal, gevarieerdere beplanting, biodiver
siteit en ecologische kwaliteit, met nieuwe beheerafspraken.
Een opgave vanuit Project O is de Coalitie Heel Overvecht Fietst
om meer bewoners aan het fietsen te krijgen. Deze bestaat uit
25 partners en is ook Utrecht breed (Heel Utrecht Fietst) georgani
seerd. Belangrijkste activiteiten zijn realisatie van de fietsdeal (een
goedkope fiets voor mensen met U-pas), fietslessen, twee fietshubs,
doortrappen (fietsen voor ouderen), diverse fietsactiviteiten en kennis
en advies fietsinfra. Inmiddels zijn er al 328 fietsdeals gesloten.
De Coalitie KOKEN030 is een samenwerkingsverband om woningen
kookgasvrij te maken. Bos Installatiewerken, Hemubo en Project O
voeren gezamenlijk, in opdracht van Mitros, Portaal, Bo-Ex, gemeente
Utrecht en Stedin, een pilot uit in Overvecht-Noord. In 2021 zijn er
44 woningen van kookgas gehaald. Project O werkt voor Maatschap
pelijke DienstTijd, een landelijk programma voor jongeren tussen de

14 en 27 jaar, samen met wijkinitiatieven stichting Krachtwijken,
Bourdif Gym en stichting Durf te Dromen. Project O ziet de MDT als
een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis
te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de
toekomst Inmiddels zijn ruim 200 jongeren bezig, wat hoger is dan
verwacht (150 jongeren).
In de 7 maanden in 2021 dat de Werkwinkel in het gezondheidscentrum de Amazone open kon zijn, zijn 141 bewoners geholpen.
33 daarvan zijn gestart met een baan, BBL-plek of opleiding. De
anderen werden geholpen op weg naar werk zoals met een taal- of
computercursus, het maken van een CV, het afnemen van een
assessment of hulp bij problemen in de thuissituatie. Bezoekers
zijn enthousiast over de open inloop, de behulpzaamheid van
medewerkers en waarderen de Werkwinkel met een 8,8.
In 2021 hebben op initiatief van Werkplaats Overvecht twee haalbaar
heidsonderzoeken plaatsgevonden naar twee gebiedsontwikkelingen
op gemeentegrond: Thema- en TiZadreven in Overvecht Noord,
rondom Gagelstede. De haalbaarheid voor woningbouw, voorzien
ingen en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en groen
is onderzocht op 9 locaties in de buurten rond Park de Gagel en de
vernieuwing van Gagelsteede is bekeken. Streven is daarbij meer
menging in de woningvoorraad, verdichting, verbetering van de
sociale veiligheid samen met een kwaliteitsimpuls van de openbare
ruimte en het groen. De twee initiatieven zijn ondertussen samen
gevoegd en gaan verder onder de nieuwe naam Gagelkwartier.
Het vraagt nog verdere participatie, uitwerking en een toets op haal
baarheid. Daarin trekt de gemeente nu als samenwerkingspartner op
met Werkplaats Overvecht.
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Einde 2021 is de bouwenvelop van de Ivoordreef vastgesteld. Het
bestemmingsplan ligt in april ter inzage. Ook het Voorlopig Ontwerp
buitenruimte is akkoord en nu zijn we bezig met het uitwerken van het
Definitief Ontwerp.
De verenigingen SV Vechtzoom, UNO en UFO hebben plannen
uitgewerkt voor het sportpark Vechtzoom (terug als kans, dus
meer prioriteit qua inzet geld en capaciteit) om de verbinding met de
bewoners van het Anthoniuskwartier, andere Overvechters en de
maatschappelijke partners te versterken. De verenigingen willen naast
het reguliere sportaanbod ook activiteiten voor bewoners en ouders
aanbieden en een laagdrempelig kennismakingsaanbod voor de
jeugd uit de omgeving. Daarbij helpt dat de herinrichting van het
sportpark in 2021 is afgerond. Het sportpark beschikt daardoor over
twee waterhockeyvelden, één kunstgrasvoetbalveld en één natuur
grasveld. De kantines van SV Vechtzoom en HC UNO zijn verbouwd
en in gebruik genomen. Zowel UNO (van 230 naar 575) als
Vechtzoom (nu 300) zijn in ledenaantal flink gegroeid.

Door deze integrale aanpak wordt de uitstraling van de school
verbeterd, de leefbaarheid en veiligheid van de buurt versterkt en
de samenwerking tussen school en bewoners geïntensiveerd.
Met de komst van FC Utrecht naar Overvecht is de kans ontstaan
om extra aandacht te geven voor sporten in Overvecht voor kinderen
en jongeren. Daarbij ligt de focus op het stimuleren, inspireren en in
beweging brengen van jeugd in Overvecht om te gaan sporten, hun
talenten te ontwikkelen en een gezonde leefstijl te hanteren. Om dit
doel te bereiken hebben FC Utrecht, Project O, ROC Midden
Nederland, Sport Utrecht en de gemeente Utrecht zich verenigd in
de coalitie Samen Scoren voor Overvecht. FC Utrecht ondersteunt
vv De Dreef bij hun jeugdteams, bijvoorbeeld door het beschikbaar
stellen van een trainer. In samenwerking met JoU zijn 2 nieuwe teams
van jongens en meisjes uit kwetsbare gezinnen uit de buurt gevormd,
die training krijgen en worden begeleid in hun persoonlijke ontwik
keling. Zihmic organiseert gecombineerde sport- en cultuuractiviteiten
voor kinderen en jongeren.

Het Pouwer college heeft samen met Ithaka gewerkt aan de zij- en
achterkant van de school om de uitstraling te verbeteren. Naast de
schooltuin zijn een aantal parkeerplaatsen voor de bewoners van de
flat aan de Arrabelladreef. In deze flat wonen voornamelijk ouderen,
die ’s avonds en ‘s nachts last hadden van jongeren die hun auto
daar neerzetten, luide muziek luisterden en lachgas gebruikten. De
ouderen voelden zich hier niet prettig bij. Een aantal parkeerplaatsen
zijn, in samenwerking met de gemeente, opgeheven en er zijn
fruit- en notenbomen geplant. Zo loopt de moestuin van school ‘over’
in deze fruit- en notentuin. De verzorging van dit stukje tuin wordt
gedaan in samenwerking met leerlingen, ouders en buurtbewoners.
Het Pouwer college heeft van de buurtbewoners en de ouders van
de leerlingen positieve reacties ontvangen over de veranderingen.
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Langjarig werken aan onze ambities
Ambitie perspectief voor de jeugd versterken

Bij het versterken van het perspectief voor de jeugd in Overvecht
focussen wij op 3 leeftijdsgroepen: 0-6 jaar (Kanrijke start), 8-14 jaar
(overgang basisschool – middelbare school) en 16-27 jaar (jong
volwassenen).
0-6 jaar (Kansrijke start):
Via Nu niet zwanger (NNZ) ondersteunen we mensen in kwetsbare
situaties om een bewuste keuze te maken over het moment van hun
kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Om aanstaande
ouders die in een kwetsbare situatie leven betere zorg en onder
steuning te bieden is het Multidisciplinair Overleg opgericht, een
bespreking van professionals in de geboortezorg: verloskundigen,
Buurtteam, JGZ, kraamzorg. In 2021 zijn 15 cases besproken,
waarna passende hulp is geboden. Als kinderen zijn geboren, onder
steunen we ouders in kwetsbare posities via verschillende interven
ties: kortdurende videotraining (opvoedondersteuning gebruikmakend
van video-opnamen van ouders met hun kind, 11 trajecten in 2021),
netwerken van moeders die elkaars zorgen delen en bespreken
(18 moeders bij ‘Wij moeders voor elkaar, 20 bij moeder/babygroepen) en individuele begeleiding tot het 2e levensjaar van een kind
van gezinnen, die niet worden bereikt door de reguliere hulpverlening
(10 gezinnen bij De eerste 1000 dagen van Al Amal). Met deze
interventies worden 74 gezinnen bereikt en geholpen.
Daarnaast ontwikkelen we via voorschoolse educatie (16 uur per
week) en de Kidsclub (28 kinderen met een ouder) een doorlopende
lijn om te voorkomen dat kinderen met ontwikkelachterstanden naar
de basisschool gaan. Van de peuters met een indicatie in Overvecht

is in oktober 2021 62% geplaatst op de voorschool, in april 2021
was dit 60% (stedelijk gemiddelde is 69%).
8-14 jaar (overgang basisschool naar middelbare school)
We richten ons op optimale talentontwikkeling, verbreden van
perspectief, een realistisch toekomstperspectief en een soepele
overgang van basisschool naar middelbare school, voorkomen
dat groepen jongeren in risicogebieden zich doorontwikkelen tot
problematische jeugdgroep.
Jongerenwerk Utrecht richt zich met individuele begeleiding, inzetten
van rolmodellen, tienerwerk op basisscholen en (sport) activiteiten
voor jongeren met complexe thuissituatie (JoU, Eenheid, Bourdif
Gym, Lareej, bereik 671 jongeren) op begeleiding en ontwikkeling van
jongeren met persoonlijke en/of gezinsproblematiek. Voor kinderen
uit gezinnen met problematiek zijn we daarnaast een pilot met de
Familieschool op 4 basisscholen in Overvecht gestart. Hierbij staat
het gezin centraal: er wordt gekeken naar wat er speelt bij gezinnen
en wat ouders zelf kunnen doen om problemen op te lossen, zodat
kinderen hun talenten (beter) kunnen ontwikkelen. Om de wereld van
leerlingen die opgroeien in armoede te vergoten dragen we bij aan
Big Brothers, Big Sisters. De 32 deelnemende kinderen ontmoeten
minimaal eens per week gedurende 1 jaar een betrokken en
betrouwbare vrijwilliger, de mentor (de ‘Big’), waarmee zij activiteiten
ondernemen die hun horizon vergroten. Een ander succesvol initiatief
is MOVE waarbij studenten zijn gekoppeld aan 3 basisscholen in
Overvecht om maatschappelijke projecten door leerlingen in hun wijk
Overvecht uit te laten voeren.
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De Brede School Academie (BSA) is bedoeld voor gemotiveerde
kinderen met talent vanaf groep 6 tot en met de brugklas, waarvan
de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie
en ambitie. Om het talent van deze kinderen tot volle bloei te laten
komen, biedt de BSA een intensief naschools programma waarin vrij
lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de
wereld centraal staan.
Voldoende goed en gekwalificeerde onderwijzers op de scholen in
Overvecht zijn cruciaal voor de ontwikkeling en de toekomst van de
kinderen. Helaas is er vooral op basisscholen in Overvecht een tekort.
Het project Leerpracht Overvecht heeft als doel om (toekomstige)
leerkrachten goed voor te bereiden tijdens de opleiding op de pabo
en tijdens hun loopbaan en hen handvatten te geven om leerlingen
met gestapelde problematiek of leerachterstanden optimaal te
begeleiden in hun ontwikkeling.
Stichting Durf te Dromen is opgericht door inwoner van Overvecht en
profvoetballer Redouan el Yaakoubi. Vanuit zijn eigen ervaringen in zijn
jeugd in Overvecht zag hij dat kinderen uit Overvecht vanuit huis en
school vaak niet (of weinig) gestimuleerd en ondersteund worden in
het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Deze vaardigheden
en talenten missen zij op latere leeftijd in hun studie- of loopbaan,
waardoor zij niet dezelfde kansen hebben als kinderen uit andere
wijken. Stichting Durf te Dromen springt hierop in, door kinderen uit
Overvecht al op jonge leeftijd te leren werken aan hun talenten en
doelen. Via een traject van acht maanden krijgen kinderen uit groep 6,
7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van middelbare scholen,
twee keer per week bijles in reguliere schoolvakken. Durf
te Dromen groeit enorm snel en heeft inmiddels 3 locaties met
80 begeleiders en ruim 300 kinderen.

Om leerlingen een bewuste en gerichte opleidings- en beroepskeuze
te laten maken wordt door de afdeling Onderwijs met basis- en
middelbare scholen een samenhangend loopbaan- en begeleidings
programma ontwikkeld.

voor intensieve begeleidingsgesprekken en tijdens de inloop komen
er 15-20 jongeren. Hier bouwt Samen Krachtig aan het vertrouwen en
pakken zij de individuele begeleiding op als de jongere dit wil.

16-27 jaar (jongvolwassenen)
Jongvolwassenen (16-27 jaar) hebben de leeftijd in de overgang van
jeugd naar volwassenheid. In Overvecht zien we dat voor een grote
groep deze overgang lastiger is als gevolg van problemen thuis, ver
leidingen van criminaliteit, (gevoel van) discriminatie. Ook is er sprake
van kansenongelijkheid door een gemiddeld lager opleidingsniveau,
meer armoede en een negatief beeld van Overvecht (vaak door de
ogen van mensen buiten Overvecht). Gelukkig is er ook een grote
groep met wie het goed gaat. Preventie is een belangrijk middel om
ook deze jongeren een steuntje in de rug te geven en te zorgen dat
het goed blijft gaan. Om jongvolwassenen in Overvecht perspectief te
bieden werken we met een wijkgerichte aanpak aan het versterken
van het bereiken van jongvolwassenen, het beter helpen van de groep
die vastloopt en het werken aan ontwikkeling. We doen dit door
gebruik te maken van de bestaande netwerken en allianties van ver
schillende relevantie partijen in de wijk. We versterken die samenwer
king door het achterliggende netwerk van instanties en initiatieven
heel goed kennen, elkaars ambassadeur te zijn, elkaar aan te vullen,
warm over te dragen en niet te snel los te laten. In 2021 is een pro
jectleider gestart die de aanpak Jongvolwassenen van Overvecht
opzet en begeleidt.

Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad, 67% van de
woningen behoort tot de sociale sector. De concentratie van kwets
bare bewoners is groot. Onze ambitie is om stap voor stap een meer
gemengde woningvoorraad te ontwikkelen, projecten als De Buurt,
de Mix en de Ivoordreef dragen daaraan bij. Als we kijken naar de
huidig geplande projecten zien we dat het aandeel sociale woningen
stapsgewijs daalt. De prognose is dat t/m 2025 het percentage
sociale woningbouw kan dalen tot 55%, een positieve ontwikkeling.
In sommige complexen leidt de concentratie van kwetsbare bewo
ners tot leefbaarheidsproblematiek. In die complexen is het wenselijk
om meer ‘dragende’ bewoners te huisvesten en daarom toe te wijzen
op basis van motivatie. Zo ontstaat er een betere mix tussen
dragende en vragende bewoners. Op dit moment is dat nog
onvoldoende goed mogelijk in wetgeving en daarom bekijken we met
het Rijk en de gemeenten Zeist en Nieuwegein welke mogelijkheden
er gecreëerd kunnen worden. In de consultatie voor de aanpassing
van de huisvestingswet is dit onderwerp ingebracht.

Voorbeeld van een initiatief is Samen Krachtig. Vanuit Stichting
Krachtwijken begeleidt een jongerencoach kwetsbare jongeren
van de wijk Overvecht die met lachgasproblematiek te kampen
hebben. Een van de resultaten is dat er acht jongeren zijn bereikt

Ambitie Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

In 2021 hebben we met onze partners in het ruimtelijk domein een
Wijkakkoord voor Overvecht gesloten, een wijkgerichte uitwerking van
het Stadsakkoord Wonen, die bijdraagt aan ambities van Samen voor
Overvecht. Hierin zijn met partners afspraken vastgelegd over een
langjarige inzet in Overvecht (ambities, afstemming en bijdrage van
elke partij). Voor de ruimtelijke ontwikkeling wordt gewerkt aan een
Omgevingsprogramma, een uitwerking van de Ruimtelijke Strategie
Utrecht, de Woonvisie en ander gemeentelijk beleid.
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Om het wonen in Overvecht plezieriger te maken, investeren we extra
in herinrichting van de openbare ruimte zoals vervanging van de
riolering in het Amazonekwartier (2023-2025). Daarbij wordt de open
bare ruimte bovengronds heringericht met het oog op een klimaat
bestendig, verkeersveilig, groen en prettig verblijfsklimaat. Aansluitend
op de fysieke en sociale renovatie wordt rondom flats in vijf gebieden
de openbare ruimte vergroend en vernieuwd, te starten bij de flats
van Mitros aan de Haifa- en de Tigrisdreef. We zetten ook in op
versterking van sociale samenhang en een betere balans tussen
vragende en dragende bewoners. Het Project Veelzijdig Wonen
Overvecht doet ervaring op met nieuwe interventies als de flatcoach
en de wijkkringcoach en onderzoekt bestaande interventies als
sociaal renoveren en anders toewijzen (ook bekend als
Nieuwe Buren).
Door nauwe samenwerking met wijkinitiatieven lukt het steeds meer
om leegstand gemeentelijk vastgoed een tijdelijke invulling te geven
die bijdraagt aan de ambities van Samen voor Overvecht. Voor de
langere termijn hebben we concept-visies voor 8 grotere leegstaande
gemeentelijke panden gemaakt die we voor de zomer van 2022 gaan
bespreken met bewoners en professionals.

Ambitie zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Door bovenop stedelijke inzet extra capaciteit in Overvecht in te
zetten op de buurtteams Jeugd & Gezin en Sociaal, DOCK,
Al Amal, JoU, en Taal Doet Meer, ondersteunen we zoveel mogelijk
Overvechters vanuit een integrale blik op de leefgebieden waarop zij
dat nodig hebben. We werken daarbij meer en meer outreachend en
samen met sleutelfiguren uit de wijk. We concentreren deze extra
inzet in de 2 buurtaanpakgebieden THEMA-dreven en Zambesibuurt
waar dit het hardste nodig is. Bij sociale renovatie daar zijn
129 inwoners warm en op maat door verwezen naar sociale

partners voor hulp op het gebied van inkomen, werk, schulden of
gezondheid. We zien de effecten van geconcentreerde inzet in de
buurtaanpakgebieden terug in een flinke stijging van het buurtoordeel
(van 5,0 in 2019 naar 5,8 in 2021). Al Amal bereikte met hun aanpak
‘Achter de voordeur’ 193, veelal allochtone gezinnen, die niet de
weg weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Op maat wordt
een plan gemaakt op de verschillende leefgebieden en waar nodig
worden gezinnen warm over gedragen naar de passende hulpverle
ning. Om ook in complexe situaties echt te doen wat nodig is, werken
we in Overvecht met de Citydeal Eenvoudig maatwerk, waarin
10 complexe casussen zijn opgelost. Sinds juni 2021 beschikt de
wijk ook over een eigen potje met het geld: het zogeheten Voorkom
erger-potje. In een appgroep kunnen de koplopers en contact
personen uit de wijk laagdrempelig met elkaar stemmen over
doorbraken voor inwoners tot 500 euro. In 2021 is het potje 5 keer
ingezet. Ook faciliteren wij ouders die een signalerende rol willen
spelen in het zichtbaar maken van problematiek, zoals bij Mental
Health First Aid-Youth waar 30 vrouwen een training hebben gevolgd
om deze rol goed te kunnen vervullen. Om de sociale samenhang
verder te versterken stimuleren we bewonersinitiatieven als
Buurtmaaltijden, dat gezonde maaltijden bij mensen thuisbezorgt
en tijd maakt voor een praatje aan de voordeur bij bewoners die extra
aandacht kunnen gebruiken. Zo voorkomt Buurtmaaltijden dat er
iemand uit beeld raakt en gaat het eenzaamheid tegen. Samen met
hobby- en beroepskoks koken bewoners met een achterstand tot de
arbeidsmarkt de maaltijden. Enthousiaste vrijwilligers uit de buurt
bezorgen de maaltijden. In totaal zijn er stedelijk 3.500 voordeur
gesprekken en contactmomenten geweest dankzij de inzet van
385 vrijwilligers. Daarnaast zetten we bij de sociale renovatie van de
10-hoogflats naast sociale ondersteuning ook in op wat bewoners
kunnen betekenen voor hun buurt of flat.
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Ambitie Veilige buurten

In 2021 is extra inzet gepleegd om de weerbaarheid te vergroten
tegen ondermijning en te voorkomen dat jongeren worden aan
getrokken door (drugs)criminaliteit. Voor het onderwijs is een
gevarieerd aanbod ontwikkeld, gericht op verschillende thema’s
binnen veiligheid. Om de weerbaarheid van ondernemers te vergroten
en om misstanden tegen te gaan is in 2021 het BUIT (Bestuurlijk
Utrechts Interventie Team) gestart in Overvecht én zijn er ‘Knock and
Talk’-gesprekken gevoerd. Daarnaast wordt onverminderd ingezet op
jeugdoverlast en -criminaliteit. Deze aanpak is gericht op grenzen
stellen en het bieden van kansen en perspectief en vindt in toene
mende mate plaats in nauwe samenwerking met professionals,
maar ook rolmodellen, sleutelfiguren en wijkpartijen zoals Bourdif
Gym, Collosseum en SVO De Dreef. In 2021 is ingezet op twee
problematische jeugdgroepen. In 4 gebieden waar jeugdgroepen
elkaar opvolgen wordt door JoU en DOCK geïnvesteerd in risicojeugd
in de leeftijd van 10-14 jaar om te voorkomen dat er nieuwe proble
matische jeugdgroepen ontstaan.
De grote daling van de jeugdoverlast (zie monitorraportage) is te
verklaren door de extra inzet op activiteiten door diverse organisaties
in de wijk. Daarnaast heeft het lachgasverbod en extra inzet vanuit
Samen Krachtig op de jongvolwassenen die nog niet bereikt werden
een positief effect gehad op de ervaren overlast. Tenslotte zet de
trend zich voort dat de jeugd zich van de straat verplaatst naar de
online wereld.
Ondanks deze positieve ontwikkeling blijven we ons zorgen maken
over jeugd die zich op steeds jongere leeftijd snel door ontwikkelt
richting de zwaardere (drugs)criminaliteit. Dit is de reden dat in 2021
een expert is aangesteld die zich richt op een persoonsgerichte
aanpak voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar die al met één
been in de criminaliteit staan of dreigen door te groeien.

Op dit moment hebben ongeveer 20 jongeren uit Overvecht een
persoonsgerichte aanpak

Ambitie meedoen en ondernemen

We willen dat alle bewoners van Overvecht actief meedoen in de
maatschappij. We werken samen vanuit een netwerk aan partners
(UWV, buurtteams, DOCK, Pozitive, gemeente/Werkbeweging, JOU,
DOCK 030), om zoveel mogelijk bewoners die geen werk hebben
stappen naar werk te laten zetten met een reguliere baan of opleiding
als ultiem doel. We combineren daarbij een aantal herkenbare laag
drempelige locaties (Werkwinkel en 03Office) met een outreachende
aanpak (Pozitive, Focus, outreachend team Werkwinkel) om zo veel
mogelijk werkzoekenden te bereiken en op maat te kunnen helpen.
De belangrijkste resultaten:
• Werkwinkel: 141 inwoners geholpen, 33 mensen zijn gestart
met een baan/ BBL-plek
• Pozitive: 109 inwoners begeleid, 57 mensen zijn gestart met
een baan, 5 met een opleiding en 2 met een stage
• Wijkwerkploeg: 62 inwoners hebben in het kader van hun
active DOK 030: 15 zijn vanuit een uitkering gestart met een eigen
bedrijfring gewerkt bij de Wijkwerkploeg
• Focus: 47 jongeren gestart met school, 42 hebben werk met een
inkomen meer dan 300 euro, 5 werk met een inkomen van onder
de 300 euro, 4 werk in combinatie met een uitkering, 18 een
uitkering en in begeleiding bij Werk en Inkomen, 6 een duurzaam
inkomen als ZZP’er
Totaal aantal inwoners gestart met baan: 158
Totaal aantal inwoners gestart met opleiding: 52
Totaal baan of opleiding: 210
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Communicatie

Door het communiceren van de kracht van en de positieve ontwikke
lingen in Overvecht willen we het imago van Overvecht verbeteren en
de trots van bewoners op hun wijk vergroten. Hiervoor zetten we een
mix van middelen in om zoveel mogelijk bewoners en professionals te
bereiken om een manier die het beste bij hen past: filmpjes, website
Echt Overvecht, Dreefnieuws, nieuwsbrief, etc. Inmiddels zijn er
40 wijkambassadeurs actief in Overvecht die helpen om de kracht
en positieve ontwikkelingen in de wijk uit te dragen. Zij herkennen
de voorzichtig stijgende lijn in Overvecht die uit de cijfers naar
voren komt.

Monitor

In de rapportage over 2020 gaven we aan dat we verwachten dat de
impact van de maatregelen tegen het coronavirus de wijk Overvecht
meer dan gemiddeld raakt. Als we naar de verschillende aanwijzingen
(indicatoren) kijken, dan zien we een wisselend beeld. De coronacrisis
heeft zeker een negatieve impact. Zo is eenzaamheid toegenomen,
leven meer huishoudens in langdurige armoede en zijn er blijvende
zorgen over het bereik van de Voorschoolse Educatie. Toch raakt
corona de wijk minder hard dan we hadden verwacht, we zien in de
breedte een voorzichtig stijgende lijn. Het oordeel van de bewoners
over de wijk stijgt stapje voor stapje, de werkgelegenheid groeit, de
jongerenoverlast neemt af en het bewonersoordeel over de buurtaan
pakgebieden stijgt flink. Daarnaast zien we op veel indicatoren een
stabiel beeld. Bijvoorbeeld bij werkloosheids- en bijstandscijfers
hadden we negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht,
maar dit cijfer blijft stabiel.

Conclusies voor de aanpak

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 kennis
kringen 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 pakken door op de ingezette lijn van het ambitiedocument, met
focus op onze 5 ambities, de kansen en steeds zoekend naar nieuwe
kansen. De lopende buurtaanpakken zullen we versterken en
uitbouwen en ook zoeken we naar vernieuwende interventies.
Ook bij de SSS-dreven gebruiken we de fysieke renovaties van de
10-hoogflats van Mitros in 2022/2023 als motor voor buurtgerichte
ontwikkeling. We verstevigen de samenwerking met de stads brede
opgave Bestrijding eenzaamheid. Ook versterken we onze inzet op
perspectief voor jongeren en jongvolwassenen door onder andere
de start van 03Office (de Ontwikkelwerkplaats jongeren) en het
outreachende team van de Werkwinkel. We blijven zoeken naar
kansen als het gaat om financiële steun van bijvoorbeeld het Rijk
en de Provincie (programma Leefbaarheid en Veiligheid, Volkshuis
vestingsfonds, nieuwe periode Regio Deal).
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