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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting 

Voor u ligt het tweede voortgangsbericht over de Vitale Wijken aanpak. Voor Overvecht, Nieuwegein en Zeist zijn 

voor 2022 nieuwe uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Deze zijn op 21 januari 2022 met Rijk en provincie 

besproken en vastgesteld. Eerder is ook gemeld dat het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het 

Soesterkwartier vertraging heeft opgelopen. De afgelopen maanden is hard gewerkt om dit uitvoeringsprogramma 

gereed te krijgen. Tegelijkertijd is een wijkperspectief opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is -na afstemming met 

de provincie- inmiddels door het college van Amersfoort op 22 februari 2022 vastgesteld. Op verzoek van de 

gemeenten is besloten om de looptijd van de Regio Deal en de Samenwerkingsovereenkomst met Amersfoort met 

een jaar te verlengen tot en met 2025. Deze verlenging is nodig om alle projecten en activiteiten binnen de looptijd 

te realiseren. In het kader van het gezamenlijke kennis- en monitoringsprogramma is door de kennispartners RIVM, 

GGDrU en Universiteit Utrecht een nulmeting verricht waarbij voor de vier wijken factsheets zijn opgesteld.  

Inleiding  

Op 21 september 2021 bent u geïnformeerd over de voortgang van de Vitale Wijken aanpak en zijn aan u de 

voortgangsrapportages van Overvecht, Batau en Vollenhove toegezonden. Tevens bent u geïnformeerd over de 

voortgang in het Soesterkwartier en is de tussenrapportage van de Monitor Regio Deal Vitale Wijken met u 

gedeeld. Zoals bekend wordt met de Vitale Wijken aanpak gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid en het 

benutten van de potentie in de vier wijken en het vergroten van het toekomstperspectief van bewoners en 

uitvoering gegeven aan de interbestuurlijke samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten. De provincie is 

verantwoordelijk voor het kennis- en monitoringsprogramma dat samen met de kennispartners RIVM, GGDrU en 

Universiteit Utrecht is opgezet. De provincie heeft in 2020 met het Rijk en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en 
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Zeist een Regio Deal voor de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove gesloten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt 

met de gemeente Amersfoort in de Samenwerkingsovereenkomst voor de wijk Soesterkwartier.  

 

Actuele stand van zaken 

Coronapandemie 

De gevolgen van de coronapandemie worden steeds zichtbaarder. Een toename van onderwijsachterstanden, 

eenzaamheid, financiële problemen, onzekerheid, slechtere gezondheid en een lagere vaccinatiegraad zijn hier 

slechts enkele voorbeelden van. Dat baart zorgen en bevestigt nogmaals dat extra inzet door middel van de Regio 

Deal vitale wijken van groot belang is. Het blijft ook vragen om een continue realiteitscheck van de gestelde 

ambities. Flexibiliteit, vertrouwen, samenspel en een lange adem zijn nog relevanter in deze onzekere tijd. Het jaar 

2021 was geen gemakkelijk jaar voor de uitvoering. De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus hebben 

het lastiger gemaakt om goed in contact te komen met bewoners. Participatiebijeenkomsten hebben veelal 

doorgang kunnen vinden, zij het in aangepaste vorm online. Indien de maatregelen het toelieten, is zo veel mogelijk 

live en op locatie het gesprek gevoerd. Hoewel de realisatie goed op stoom is, kost de uitvoering van projecten 

meer tijd. Of wordt op onderdelen bijgestuurd. Dit is een continu proces van monitoring en (bij)sturing en essentieel 

onderdeel binnen de Regio Deal vitale wijken. Op verzoek van de gemeenten is daarom in overleg met Rijk en 

provincie besloten om de looptijd van de Regio Deal met een jaar te verlengen tot en met 2025. Op verzoek van 

Amersfoort is ook de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst voor het Soesterkwartier met een jaar verlengd. 

Op deze manier blijven beide trajecten binnen de Vitale Wijken aanpak ook samen oplopen. 

 

Uitvoeringsprogramma’s 2022 

In Overvecht, Batau en Vollenhove zijn voor 2022 nieuwe uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Hierin is ten opzichte 

van het afgelopen jaar een aantal nieuwe activiteiten en projecten toegevoegd. In Overvecht is gestart met een 

integrale aanpak gericht op jongvolwassenen die als gevolg van de coronapandemie om extra aandacht vragen. In 

Batau is de aanpak gericht op pijlers doorontwikkeld naar een integrale aanpak waarbij vier ambities voor de 

Muntenbuurt en Batau centraal staan. Zo ontstaat een samenhangende aanpak om dit kwetsbare deel van 

Nieuwegein verder te versterken. Ook in Vollenhove staan vier integrale ambities centraal. De eerste resultaten van 

de uitvoering worden zichtbaar en in 2022 wordt de inzet uitgebreid naar de thema’s: gezondheid, (samen) 

opgroeien, werk en inkomen (werk, leren en participatie), onderwijs en veiligheid (o.a. jongerenoverlast, 

ondermijning, maar vooral ook preventie). Ook is op buurtniveau een netwerkstructuur met kansencoalities 

ingesteld. 

 

Het uitvoeringsprogramma 2022 voor Overvecht, Batau en Vollenhove is als bijlage bijgevoegd. 

 

Stand van zaken Soesterkwartier 

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het uitvoeringsagenda voor het Soesterkwartier gereed te krijgen. 

Het college van Amersfoort heeft besloten om naast de uitvoeringsagenda ook een wijkperspectief te maken. Dit 

wijkperspectief heeft een horizon van 10-15 jaar en bevat de lange termijn doelen voor de wijk. Een belangrijke 

aanleiding zijn de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor rondom de wijk, maar ook in het Soesterkwartier spelen 

veel ontwikkelingen en vraagstukken. Er wordt ingezet op versterking van de bestaande wijk en het leggen van 

kansrijke verbindingen met de ontwikkelingen in het gebied van Langs Eem en Spoor. Met het 

uitvoeringsprogramma kan de komende jaren worden geïnvesteerd in projecten die de wijk gezonder, prettiger, 

groener en leefbaarder maken. 

Het Wijkperspectief Soesterkwartier en de Uitvoeringsagenda Vitale Wijken zijn gemaakt in een proces van 

cocreatie, door een werkgroep en stuurgroep die bestonden uit mensen uit de wijk en mensen van de 

gemeente. Gezamenlijk hebben zij veel energie gestoken in het betrekken van zoveel mogelijk inwoners, 

ondernemers, professionals en gemeentelijke afdelingen om te benoemen wat belangrijk is voor de wijk en 

wat we gezamenlijk voor de wijk en de wijkbewoners willen bereiken. In de buurtboxtour door de wijk zijn meer dan 

600 interviews afgenomen. Voor Soesterkwartierders blijken gezondheid, groen en duurzaamheid belangrijker dan 

op voorhand gedacht. Ook hebben 250 basisschoolkinderen meegewerkt aan het opstellen van een 

kinderwijkperspectief. In de Uitvoeringsagenda zijn middelen gealloceerd om deze ideeën verder te brengen en hen 

ook bij het vervolg te blijven betrekken. Vanuit het Soesterkwartier ligt er nu een duidelijk verhaal: ‘dit zijn wij’ en ‘dit 
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hebben we nodig’, zowel uit sociaal- en fysiek oogpunt. 

 

Het wijkperspectief en uitvoeringsagenda voor het Soesterkwartier zijn in te zien via deze links: 

08a+Bijlage+Wijkperspectief+Soesterkwartier (notubiz.nl) 

08b+Bijlage+Uitvoeringsagenda+Soesterkwartier+Vitale+Wijken (notubiz.nl) 

 

Kennis- en monitoringsprogramma Vitale Wijken aanpak 

De kennispartners (RIVM, GGDrU en UU) hebben een nulmeting verricht waarbij voor de vier wijken factsheets zijn 

opgesteld. Hierin zijn kwantitatieve monitoringsgegevens opgenomen voor de gezamenlijke indicatoren voor de vijf 

pijlers op het gebied van (1) gezondheid, (2) veiligheid en ondermijning, (3) participatie en armoede, (4) onderwijs 

en (5) wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid. De scores op de indicatoren uit de nulmeting zijn al 

zoveel mogelijk benut voor de aanscherping van doelen van de wijkaanpakken en activiteiten uit het 

uitvoeringsprogramma voor 2022. De onderzoekers hebben daarnaast aansluiting gezocht op het lokaal proces van 

gemeenten en een aantal bijeenkomsten bijgewoond (vb. werk- en stuurgroep overleg, thema avonden en 

wijkgesprekken Amersfoort en kenniskringen Utrecht). 

In de factsheets worden de verzamelde data voor wijk vergeleken met die voor de gemeente als geheel. Hieruit 

blijkt dat de scores voor Overvecht en Vollenhove bij de verschillende pijlers veelal afwijken van het gemiddelde in 

de gemeente. Bij Batau en het Soesterkwartier is dit minder het geval. Deze laatste wijken zijn meer gemêleerd qua 

woningbestand en sociaal-economische ontwikkeling. Dit betekent dat in het vervolgtraject in een aantal gevallen 

verder ingezoomd zal worden op buurten. Bij het verder inzoomen en het formuleren van bevindingen op 

buurtniveau wordt rekening gehouden met privacy-gevoeligheden. Ook is er aandacht voor het voorkomen van 

stigmatisering. In het geval geen data beschikbaar zijn op buurtniveau zal het accent komen te liggen op evaluatie 

van interventies en nadere duiding van kwantitatieve gegevens in gesprekken met direct betrokkenen. In 2022 

zullen kennispartners de nulmeting per wijk uitbreiden met gemeentespecifieke indicatoren. Hiermee wordt 

ingespeeld op de behoefte aan lokaal maatwerk. De gezamenlijke basisset aan uitkomstindicatoren wordt 

ingebracht in het lokale proces om te voorzien van duiding door wijkprofessionals en bewoners. Ook worden 

proces- en narratieve indicatoren ontwikkeld. Het accent zal de komende periode steeds meer komen te liggen op 

kwalitatieve dataverzameling. Alle vastgestelde indicatoren (uitkomst-, proces- en narratief) worden in 2022 

gepubliceerd. De producten zullen uiteindelijk ook via de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL) 

worden gecommuniceerd en gepresenteerd. DKH-GSL ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde 

leefomgeving, die rekening houden met het  complexe samenspel van factoren op het gebied van milieu, fysieke 

inrichting en sociale samenhang en gedrag. De provincie Utrecht is, net als RIVM en UU, partner van de Data- en 

Kennishub (DKH- GSL). 

 

Meekoppelkansen 

Zoals eerder gemeld gaan Rijk en provincie actief op zoek naar meekoppelkansen die bijdragen aan de eigen 

doelstellingen van Rijk en provincie en de uitvoering verder versterken. Als zichtbaar partner leggen wij als 

provincie de verbinding naar andere activiteiten en programma’s binnen onze organisatie. Daar waar ambities en 

doelen van de Vitale Wijken aanpak overlappen met andere programma’s wordt ernaar gestreefd werk met werk te 

maken. In het uitvoeringsprogramma 2022 is per project aangegeven welke betrokkenheid we vanuit de provincie 

als kansrijk zien. Hiervoor is vanuit 17 verschillende provinciale programma’s en lijnonderdelen input geleverd. 

Nieuw is onder meer de betrokkenheid vanuit de provinciale Human Capital agenda bij projecten op het gebied van 

loopbaanoriëntatie en begeleiding en vanuit Veiligheid en Ondermijning (Kabinet CvdK). Ook worden de 

mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling voor (kleinere) initiatieven op het gebied van klimaatbestendige, 

groene en gezonde steden en dorpen actief onder de aandacht gebracht. 

Met de zes ministeries die de Regio Deal mede hebben ondertekend wordt twee keer per jaar een bijeenkomst 

georganiseerd om elkaar te informeren over de voortgang van projecten, hulpvragen op tafel te leggen en 

doorbraken te realiseren  In gezamenlijkheid wordt bezien waar de beleidsinzet en programma’s van Rijk, provincie 

en gemeenten elkaar verder kunnen versterken en het optrekken als één overheid kan worden verbeterd. In 2021 

https://protect-de.mimecast.com/s/1gy6CgpRDPCAEn8QIov-_0?domain=amersfoort.notubiz.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/52aRCjYXgPtnokgNS5rFOZ?domain=amersfoort.notubiz.nl
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is er intensief overleg geweest over specifieke mogelijkheden voor woningtoewijzing en de aanpak van crimineel 

vastgoed en ondermijning. 

 

Vervolgproces 

De komende periode zullen  in het kader van de Community of Practice activiteiten worden georganiseerd om 

ervaringen met de Vitale Wijken aanpak uit te wisselen en lessen te delen. Alle gemeenten binnen de provincie 

Utrecht kunnen hierbij aansluiten. In navolging van het werkbezoek aan Overvecht op 3 november 2021 wordt aan 

PS wordt voorgesteld om de commissie RGW op 31 augustus 2022 een werkbezoek te laten brengen aan de wijk 

Vollenhove, Zeist. Er zal dan een toelichting worden gegeven op de wijkaanpak en een aantal concrete projecten 

worden bezocht. Ook zal worden stilgestaan bij de uitvoering van het kennis- en monitoringsprogramma. Zoals 

eerder gemeld is het de bedoeling om jaarlijks een werkbezoek te organiseren aan één van de wijken en 

gedurende de looptijd van de Regio Deal de wijken allemaal tenminste een keer te bezoeken. In het najaar van 

2022 komt een nieuwe monitorings- en voortgangsrapportage gereed. PS zal hierover nader worden geïnformeerd.  

 

Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  

Kennisnemen van de voortgang van de Vitale Wijken aanpak. 

 

Bijlagen 

1. Uitvoeringsprogramma Regio Deal Vitale Wijken 2022 

2. Monitor Regio Deal Vitale Wijken 2021-2024 Overvecht 

3. Monitor Regio Deal Vitale Wijken 2021-2024 Batau 

4. Monitor Regio Deal Vitale Wijken 2021-2024 Vollenhove 

5. Monitor Regio Deal Vitale Wijken 2021-2024 Soesterkwartier 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


