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Regio Deal Vitale Wijken 2020-2024 

 

Op 14 juli 2020 sloten de gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein, gemeente Zeist, provincie Utrecht en 

de ministeries LNV, BZK, SZW, VWS, J&V en OCW de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en 

Vollenhove.  

 

Met de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove wordt een stevige impuls gegeven om het 

toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove te verbeteren. Deze 

drie wijken in de regio Utrecht kennen een opstapeling van problemen, variërend van toegenomen 

criminaliteit, sociale problematiek en een ongezond leefmilieu. In deze wijken zit ook veel kracht en 

potentie. Met deze Regio Deal zetten we in op het benutten van deze potentie en het bouwen aan 

leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan 

doen, iedereen zich thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. Met een integrale aanpak op 

de thema’s gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, 

gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid dragen we bij aan het versterken van de brede welvaart in 

Overvecht, Batau en Vollenhove. 

 

De Regio Deal aanpak is onderdeel van de bestaande wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere 

Buurten (Batau) en Vollenhove Vooruit. 
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Deel A – Algemeen 
 

Inleiding 

Voor u ligt het tweede uitvoeringsprogramma voor de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en 

Vollenhove. Met deze Regio Deal worden de wijkaanpakken in Overvecht (Samen voor Overvecht), Batau 

(Betere Buurten) en Vollenhove (Vollenhove Vooruit) versterkt en versneld. De Regio Deal ging half 2020 van 

start en ondertussen is de aanpak goed op stoom gekomen. In Overvecht kon worden voortgebouwd op de 

lopende aanpakken en netwerken die Samen van Overvecht sterk is. Nieuw is hier 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, een samenhangende aanpak ontstaat 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).  

 

De Regio Deal vitale wijken wordt gemonitord door RIVM, Universiteit Utrecht en de GGD, onder aansturing 

van de provincie Utrecht. Het traject is in 2021 helemaal opgestart en de opzet voor de nulmeting (wijkscans) 

is gemaakt. In verschillende sessies met gemeenten en provincie is de scope van de monitoring bepaald, zijn 

zogenaamde logic modellen met redeneerlijnen per gemeente opgesteld en zijn er indicatoren voor de 

gezamenlijke basisset aan uitkomstindicatoren geselecteerd. De scores op de indicatoren uit de wijkscans zijn 

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

uitvoeringsprogramma  voor 2022. Er staat een goede basis om de wijkscans per wijk definitief te maken, 

aansluiting te zoeken op lokale duidingsprocessen, lokaal maatwerk te leveren aan gemeenten en de 

monitoring verder uit te bouwen in 2022.  

 

Coronapandemie en verlenging van de Regio Deal vitale wijken 

De gevolgen van de coronapandemie worden steeds zichtbaarder. 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 doormiddel van deze Regio Deal 

vitale wijken van groot belang is. Het blijft in alle drie de wijken vragen om een continue realiteitscheck van de 

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

tijd. Ook het benutten van lokale kennis, ervaring en beleving en weten wat deze wijken vooruit helpt is 

cruciaal. Dat kunnen we als overheidspartners niet alleen, maar doen we nadrukkelijke met onze lokale 

stakeholders: zorgprofessionals, woningcorporaties, bewoners, ondernemers, politie en vele anderen.  

 

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, hebben we zo veel mogelijk live en op locatie het gesprek gevoerd. Hoewel we 

goed op stoom zijn, zien we dat de uitvoering van projecten meer tijd kost. Zoals in de alinea hierboven 

toegelicht is ook de problematiek in de drie kwetsbare wijken Overvecht, Batau en Vollenhove vergroot. Dat 

heeft ertoe geleid dat de uitvoering op onderdelen bijgestuurd is of nog wordt. Dit is een continu proces van 

monitoring en (bij)sturing en essentieel onderdeel in deze Regio Deal vitale wijken. Daarom doen we het 

verzoek om de Regio Deal vitale wijken met 1 jaar te verlengen . Hierdoor krijgen we tevens de mogelijkheid 

om resultaten van de aanpak langer te volgen en bij te sturen én de gevolgen van de coronapandemie 

intensiever in beeld te krijgen.  

 

In dit uitvoeringsprogramma leest u over de aanpak in de drie wijken en het monitoringstraject. Ook de inzet 

van de provincie Utrecht en het Rijk is zichtbaar. Dit sluit aan bij de gedachte van het werken als één overheid 
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die in deze Regio Deal centraal staat. Door dicht op de samenleving te opereren kan direct worden geschakeld 

tussen de diverse overheidslagen, kunnen knelpunten (in wet- en regelgeving) gezamenlijk en gericht worden 

opgelost en leidt de effectieve kennisuitwisseling tussen partijen er bovendien toe dat het gezichtsveld van de 

diverse overheidslagen wordt verbreed en verdiept. De wijze van samenwerken is ook onderwerp van het 

monitoringstraject.  

 

Jaarlijkse update 

Dit uitvoeringsprogramma geeft een doorkijk naar de hele looptijd en gaat specifieker in op het jaar 2022. 
Daar waar bijdrages genoemd staan van Rijk en Provincie, zijn dit bedragen voor de hele looptijd. Het 

uitvoeringsprogramma updaten we jaarlijks en leggen we ter besluitvorming voor aan het Rijk-Regio overleg. 

Naast dit uitvoeringsprogramma maken we ook per wijk een verantwoording van de inzet. Deze 

verantwoording loopt mee met de financiële verantwoording middels SiSa.  

 

Leeswijzer 

Deel A is het algemene deel bestaat uit informatie over de stand van zaken per wijk. Verder wordt ingegaan op 

de voortgang en de stand van zaken van de monitoring en het globale financiële overzicht. 

Deel B geeft het overzicht per wijk van de activiteiten, projecten en of kansen.   
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Stand van zaken per wijk 

Overvecht  
 

 

 

De ontwikkeling van Overvecht blijft achter bij die van andere wijken van Utrecht. Deze wijk heeft relatief veel 

kwetsbare bewoners met sociale problematiek (werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen), een 

eenzijdig samengestelde woningvoorraad (merendeel corporatiewoningen), veiligheidsproblemen en de 

sociale cohesie is matig. Overvecht heeft echter ook veel kracht in zich (groen, relatief grote woningen, 

gunstige ligging, veel buurtinitiatieven).  

 

In de afgelopen jaren is vanuit de gemeente Utrecht samen met bewoners, maatschappelijke partners en 

ondernemers gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar 

bewoners. Vanuit de integrale wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’ werken deze lokale partners samen op 

concrete locaties aan kansen die de wijk op meerdere thema’s vooruit helpen. De huidige wijkaanpak kent vijf 

ambities:  

• Plezierig wonen in een meer gemengde wijk,  

• Veilige buurten,  

• Perspectief voor de jeugd versterken,  

• Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, en  

• Meedoen & ondernemen. 

 

In de afgelopen jaren is een stevige basis gelegd met investeringen in het sociaal, economisch en het fysieke 

domein en op het gebied van veiligheid. Hiertoe horen initiatieven als het Techniek Experience Center, sociale 

renovatie van corporatiewoningen, de Beroepentuin, Bouw=Wouw, buurtaanpakken en oplevering van de 

woningbouw op de NPD-strook. Daarnaast zijn voor Overvecht Centrum de eerste belangrijke stappen gezet 

naar een gebiedsontwikkeling van een hoogstedelijk gebied van wonen, werken en recreëren en veel groen.  

De bijdrage van de Woningbouwimpuls is daarin een zeer belangrijke impuls om met alle grondeigenaren en 

het winkelcentrum tot een gezamenlijk masterplan te komen.  Op het gebied van gemengd wonen en gericht 

toewijzen onderzoeken we momenteel of voor het project Ivoordreef we middenhuur woningen gericht 

kunnen toewijzen aan Overvechters die een sociale huurwoning achterlaten. Hiermee kunnen we ook 

bijdragen aan het doel om Overvechters wooncarrière te laten maken in hun eigen wijk.  

 

Inzet Regio Deal in Overvecht 

Met de impuls uit de Regio Deal wordt de wijkaanpak Samen voor Overvecht versneld en versterkt. De extra 

middelen van de Regio Deal worden gericht ingezet op 3 van de 5 ambities van Samen voor Overvecht:  

• Plezierig wonen in een meer gemengde wijk  

• Perspectief voor de jeugd versterken 

• Meedoen & Ondernemen.  

 

De inzet in de wijk door de gemeente en alle partners staat niet los van elkaar, maar versterkt elkaar. Door 

steeds de combinatie te zoeken tussen interventies en/of in gebieden kunnen we stappen vooruit zetten. De 

uit te voeren activiteiten binnen de Regio Deal zullen zich richten op de vijf pijlers uit de Regio Deal  

(gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen) waarbij de focus komt te liggen op drie 

ambities van Samen voor Overvecht. 

 

Naast de in deel B beschreven activiteiten in het kader van de Regio Deal wordt binnen de wijkaanpak extra 

geïnvesteerd op de verschillende ambities. Het overzicht dat hieronder volgt is dus geen uitputtend overzicht 

van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.  
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Terugblik 2021 
Nieuw in 2021 en nog niet beschreven in het vorige uitvoeringsprogramma is de aanpak jongvolwassenen (16-
27 jaar), de groep die in de overgang zit van jeugd naar volwassen zijn. In Overvecht zien we dat voor een 
grote groep deze overgang nog lastiger is als gevolg van problemen thuis, verleidingen 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).  Problemen waar deze jongvolwassenen in Overvecht o.a. tegenaan lopen zijn: druk op de mentale 
gezondheid, moeite hebben met het afronden van een opleiding of het vinden van werk, schulden, 
verleidingen uit het criminele circuit, lachgasgebruik, zich niet gezien voelen. Of een combinatie van 
problemen, waarbij de context een rol speelt. Corona heeft dit verergerd.  
Hoewel de uitvoering goed op stoom is, zien we wel dat de uitvoering van de activiteiten in het kader van de 
Regio Deal wordt bemoeilijk door corona. Vooral bij activiteiten waarvoor participatie van bewoners wenselijk 
is, maakt corona het lastig om de gewenste input en feedback van bewoners te krijgen. Toch lukt het ons door 
veel creativiteit en met veel doorzettingsvermogen om de meeste activiteiten binnen de aangegeven planning 
uit te voeren. De bewoners ervaren het als een belangrijk signaal dat het Rijk en de Provincie Utrecht ook in 
Overvecht investeren, zij voelen zich daardoor gesteund en zien dat hierdoor extra inzet binnen de wijkaanpak 
Samen voor Overvecht mogelijk is. Met de toekenning van de Woningbouwimpuls voor onder andere de 
gebiedsontwikkeling in Overvecht Centrum door het Rijk en met cofinanciering van de Provincie krijgt 
Overvecht weer een extra impuls, met name op onze ambitie 'Plezierig wonen in een meer gemengde wijk.' 
Helaas is de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds niet toegekend. Hoewel de aanvraag als voldoende 
beoordeeld is, was er onvoldoende budgettaire ruimte bij het Rijk. Hoewel we klaar staan om te beginnen met 
de renovatie en verduurzaming van VVE’s en de transformatie van garageboxen naar woningen, kunnen we 
niet verder door het ontbreken van uitvoeringsbudget.  

 

Wat verwachten we van het Rijk 
We verwachten van het Rijk denkkracht en meekoppelkansen op de brede wijkaanpak. Op veel terreinen 
weten collega’s elkaar te vinden, maar dit kan nog intensiever en proactiever worden ingezet. Er ligt een 
concreet vraagstuk als het gaat om anders toewijzen Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad met veel 
sociale huurwoningen. Hierdoor is er een grote concentratie van kwetsbaren. In sommige complexen leidt dat 
tot een stapeling van problematiek. Juist in die complexen zou het helpen om een betere balans te krijgen 
tussen vragende en dragende bewoners. De mogelijkheden om toe te wijzen op basis van motivatie zijn op dit 
moment te beperkt en we vragen het Rijk dan ook deze mogelijkheid toe te voegen bij de herziening van de 
Woningwet.  

De impuls van de Regio Deal is belangrijk, maar er is meer nodig in Overvecht. Helaas is er geen integraal 

budget opgenomen in het nieuwe regeerakkoord voor het programma Leefbaarheid en Veiligheid. We blijven 

echter met het Rijk zoeken naar extra (sectorale) budgetten voor Overvecht. In januari 2022 krijgen we voor de 

tweede keer nieuwe cijfers op de indicatoren voor realisatie van de 5 ambities van Samen voor Overvecht, een 

spannend moment om te zien hoe de wijk zich in de langdurige periode van corona ontwikkelt. 

 

In deel B volgt een overzicht van alle extra inzet in Overvecht in het kader van de Regio Deal: 

 

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk 2. Perspectief voor de jeugd versterken  

• Kwaliteitsimpuls openbare 

ruimte 

• Gemengd wonen 

• Omgevingsprogramma en 

wijkakkoord  

 

A) Kansrijke start 

• Nu niet zwanger Overvecht 

• Multidisciplinair overleg complexe 

casuïstiek 

• Kortdurende VideoHomeTraining 

tot leeftijd 4 jaar 

• Kansrijke start op de Thema-

dreven 3. Meedoen en ondernemen 
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• Impuls Overvecht door 

Werkbeweging 

• Visievorming 

Bedrijventerrein Nieuw 

Overvecht 

• Visievorming Overvecht 

Centrum 

• Bedrijventerreinmanager Bedrijventerrein 

Nieuw Overvecht 

 

B) Onderwijs  
• Voorschoolse educatie 

• Brede school academie 

• Voldoende en goede docenten (PO en VO) voor de 

klas in Overvecht 

• Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

• Integrale aanpak Jongvolwassenen 

C) Veiligheid 

• Veiligheid: voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor 

een criminele carrière 
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Batau 

        
In de Muntenbuurt in Batau is eind 2020 een bijzondere Betere Buurt gestart. Eerdere projecten van Betere 

Buurten richtten zich voornamelijk op het vernieuwen van de openbare ruimte in samenspraak met bewoners 

en het versterken van de community. Dankzij de Regiodeal is een bredere buurtaanpak mogelijk. Niet eerder 

was een buurtaanpak in Nieuwegein zo integraal van opzet. De lessen die worden geleerd, worden toegepast 

in toekomstige buurtaanpakken in Nieuwegein. Het jaar 2021 is besteed aan de opbouw van het project:  

• Inzicht in de opgave van het gebied  

• Bouw van een netwerk van bewoners en professionals  

• Opstart van projecten  

• Organisatie van de samenwerking in het team en met partners in de buurt 

• Realisatie van een aantal quick wins  

 

Betere Buurten wordt steeds meer bekend in het gebied. Er wordt gebouwd aan een netwerk door middel van 

één-op-één contact, bijeenkomsten in kleine groepjes, regelmatige buurtberichten en projecten om de buurt 

een gezicht te geven. Betere Buurten Babbel, de buurtverhalen, Muntenbuurt The Movie en de enorme 

muurschildering als buurtvitrine dragen hieraan bij. We zien dat voorzichtig aan bewonersinitiatief op gang 

komt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. beschilderen van elektriciteitshuisjes, een geveltuin maken, samen  

zwerfvuil ruimen en koken en eten. De buurtkamer die onlangs is gestart biedt hierin een mooi perspectief.  

Op het gebied van veiligheid, gezondheid, participatie en woonomgeving zijn de eerste resultaten geboekt. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

• Presentatie van de eerste schetsen voor de openbare ruimte  

• Start van het werkteam Muntenbuurt   

• Uitvoering van een diepgaande veiligheidsanalyse met bijbehorende eerste acties 

• Oplevering van de woonzorgwijzer 
 
Terugblik; waar staan we en hoe gaat het 
Vertraging vanwege corona, dit terwijl de problematiek zich ook verdiept door corona. Vanwege de corona 
lukt het afgelopen jaar maar mondjesmaat om bewoners te spreken en te bouwen aan de sociale cohesie. Dit 
terwijl problematiek rond schulden, armoede, eenzaamheid en ondermijning juist een schrijnender beeld 
gaven. Graag zouden wij de inzet verlengen tot eind 2025 en verbreden naar de oorspronkelijke aanvraag van 
de Regio Deal. 

 

Ambities en kansen voor de Muntenbuurt en Batau 2022 

De aanpak is gestart met als belangrijke pijlers woonomgeving, veiligheid, armoede & participatie en 

gezondheid. In de komende jaren zetten we in op de integraliteit van de aanpak. Daarom kiezen we ervoor om 

niet meer te werken vanuit de pijlers. We zijn op zoek gegaan naar de kruisbestuiving tussen de verschillende 

pijlers. Dit leidt tot vier integrale ambities voor de Muntenbuurt en Batau en een samenhangende aanpak om 

hieraan te werken. In de beschrijving van de vier ambities is te zien hoe de vier pijlers samen de basis vormen 

van elke ambitie. Dit versterkt de samenwerking tussen projectteamleden, afdelingen en domeinen. 

Onderstaand overzicht van maatregelen toont de gemeentelijke Betere Buurten aanpak. In de meeste 

projecten wordt een bijdrage vanuit de Regiodeal geleverd. 
 
Iedereen doet mee  

- Betrokken bij de buurt 
en bij elkaar 

- Taal als basis 

- Talentontwikkeling 

- Armoede en 
geldzorgen 
terugdringen 

- Faciliteren 
bewonersinitiatief 

- Toegankelijkheid 

- Meedoen naar 
vermogen 

 

Duurzame en gezonde 
buurt 

- Ruimte voor 
ontmoeten, 
bewegen en spelen  

- Fietsvriendelijk  

- Aantrekkelijke 
openbare ruimte 

- Klimaatbestendig en 
groen 

- Signaleren en 
warme verbindingen 

- Verbinding zorg en 
welzijn 
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Perspectief voor de jeugd  

- Positieve gezondheid 
kinderen 

- Jongeren op gezond 
gewicht 

- Digitale veiligheid 

- Gezonde 
schoolomgeving 

- Jonge aanwas 
voorkomen  

- Stimuleren sport, 
bewegen en motoriek  

 

Schone en veilige 
leefomgeving  

- Veiligheidsgevoel 
vergroten 

- Ondermijnende 
criminaliteit 
aanpakken 

- Verbinding zorg en 
veiligheid 

- Vervuiling en 
verrommelling 
tegengaan 

- Leefbaarheid 
kwetsbare complexen 

 

 

Kansen en projecten voor 2022 

Om de ambities te verwezenlijken zijn deze vertaald naar kansen en projecten. Een deel van de projecten is 

hetzelfde als de projecten die bij aanvang van de Regiodeal zijn genoemd. Met deze projecten is afgelopen jaar 

een start gemaakt en deze lopen komend jaar door. Niet alle projecten zijn afgelopen jaar gestart. Sommige  

geven te weinig toegevoegde waarde bovenop de reguliere inzet of hebben te weinig draagvlak in de buurt. 

Door ervaring en een beter zicht op de problematiek zijn een aantal projecten bijgestuurd of nieuw benoemd.  

In het overzicht in deel B   staan de verschillende kansen en projecten voor 2022, die nu bekend zijn. Er kunnen 

nog projecten bij komen. Ieder project draagt bij aan een of meerdere ambities. Er is onderscheid gemaakt 

tussen een primaire (X) of secundaire (x) bijdrage aan de ambitie. Ook is aangegeven of het project zich 

specifiek richt op de Muntenbuurt of op het grotere gebied Batau.  
 
Wat verwachten we van het Rijk 
De herontwikkeling van het winkelcentrum lijkt vastgelopen, er liggen te veel ruimtevragen in een te klein 
gebied. Ook andere herontwikkeling dreigt vast te lopen op een tekort aan parkeerruimte terwijl een impuls in 
het vastgoed wel gewenst is voor de kwaliteitsslag. Ook het mislopen van een bijdrage uit het 
Volkshuisvestingsfonds heeft de verbeterslag van de particuliere voorraad niet op gang geholpen. 
Daarnaast is ook de aanpak van malafide vastgoedeigenaren blijven steken terwijl we hier juist de 
samenwerking met J&V nodig hebben. De met IPW geagendeerde doorbraakcasus lijkt vastgelopen en biedt 
ons nu geen middelen om door te pakken bij deze problematiek. 
Wel succesvol was de financiële impuls vanuit het Rijk bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. 
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Vollenhove        

 

De wijk Vollenhove kent veel gezichten en ligt vrij geïsoleerd in het dorp Zeist. Er is sprake van een eenzijdige  

woningvoorraad (veel hoogbouw) en al lange tijd kent de wijk de nodige, vooral sociale problemen (sociale 

samenhang, gezondheid, leefbaarheid). Aan de andere kant zijn er kansen en mogelijkheden. Het belangrijkste 

doel is werken aan een wijk waar bewoners met (meer) plezier wonen en zich met elkaar en hun buurt 

verbonden voelen.  

Vollenhove Vooruit is een integrale wijkaanpak op basis van ons Ambitiedocument “Op weg naar ambities 

voor 2035” dat inzet op 4 ambities en 13 kansen – die elkaar onderling kunnen versterken. De kansen worden 

uitgewerkt in 1 of meerdere projecten. Ze sluiten aan op de Regiodeal thema’s: 1) gezondheid, 2) onderwijs, 3) 

participatie en armoede, 4) veiligheid en ondermijning en 5) wonen, gezonde leefomgeving, groen en 

duurzaamheid. De Regiodeal geeft ons de mogelijkheid de wijkaanpak verder te verdiepen en te versterken. 

Hieraan deelnemen en de samenwerking met Overvecht en Batau, het rijk en de provincie geeft een extra 

dimensie en steun.  De ambities en kansen zijn: 
 

1. Een vitale gemeenschap 2. Diversiteit als kwaliteit 

• Project voor L-kaar (sociale renovatie  
L-flat) (3) 

• Samenwerken aan gezondheidswinst (5) 
• Samen opgroeien (8) 
• Stimuleren onderwijsdeelname en werkgelegenheid (9) 
• Creatieve broedplaats (13) 

• Ruimte voor ontmoeting (1) 
• Nieuwe woningen toevoegen en nieuwe 

bewoners aantrekken (4) 

3. Open en groen 4. Een eigentijdse wijk 

• Vollenhovepark 2.0 en omgeving (2)  
• Herinrichten veilige en verbeterde openbare 

ruimte en onveiligheid en criminaliteit 
aanpakken (11) 

• Energieverbruik op groen (12) 
• Vollenhove als knooppunt ontsluiten (6) 
• Pilots nieuwe mobiliteit (7) 
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Ontwikkelingen en reflectie 2020 en 2021      

We nemen deel aan een onderzoek naar de effecten van Covid. In het vorige Uitvoeringsprogramma gaven we 

al aan dat de coronapandemie grote invloed heeft op de uitvoering, dat is voor 2021 niet anders geweest.  

Dankzij Covid krijgt monitoring een verdiepingsslag waar veel meer inzet en tijd voor nodig is. Doordat 

partners extra druk waren met het regelen van hun eigen bedrijfsvoering is later gestart met sommige kansen, 

zoals samen opgroeien (kans 8) en samenwerken aan gezondheidswinst (kans 5). Vooruitlopend op de 

resultaten willen we benadrukken dat we om deze redenen een verlenging van de Regiodeal wenselijk vinden. 

 

In 2020 en 2021 is vooral gewerkt aan het uitvoeren van de eerste kansen/projecten en een netwerk waarin 

wordt samengewerkt met diverse partners en projectgroepen. In deze periode hebben we samen met onze 

partners de aanpak verder uitgewerkt, vertrouwen gewonnen en praktische afspraken gemaakt. Opvallend 

was de versnippering en om te ontdekken hoeveel mensen al actief zijn in Vollenhove. Hieronder zijn 

belangrijke ontwikkelingen weergegeven.  

 

Vitale gemeenschap (ambitie 1)   

• In zijn algemeenheid was het betrekken van bewoners ingewikkelder omdat bijvoorbeeld grotere 

bijeenkomsten niet mogelijk waren. Gelukkig hebben we gebruik kunnen maken van de al bestaande 

contacten en het bewonersoverleg Vollenhove. Door o.a. de inzet van een kwartiermaker is het toch nog 

gelukt om de contacten verder uit te breiden. 

• In de L-flat is technische renovatie en dus ook de sociale aanpak, begeleiding van en hulpverlening aan 

bewoners (kans 3 -Voor L-kaar) in volle gang, overigens na een vertraagde start in 2020. Bij deze aanpak 

wordt intensief samengewerkt met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW - actieonderzoek) en de RSD 

om individuele problematiek op te schalen naar een collectieve aanpak en oplossingen. Kans 9 (stimuleren 

werkgelegenheid) heeft een extra impuls gekregen door het IPW onderzoek door de samenwerking met 

Regionale Sociale Dienst  

 

Diversiteit als kwaliteit (ambitie 2) 

• In 2021 is volop ingezet op het vergroten van de mogelijkheden voor (fysiek) ontmoeten, onder meer door 

het inrichten van een ontmoetingsplein en een tijdelijke ontmoetingsruimte: ’t Laantje. Daarnaast is 

nieuwe buurtpunt ’t Volle Hof geopend (oktober 2021). Centraal in de buurt gelegen in een 1e lijnszorg 

cluster. Op dezelfde locatie zijn ook het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd. 

Hierdoor is een unieke combinatie van welzijn en 1e lijns zorg onder 1 dak ontstaan. Buurtbewoners 

kunnen terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, activiteiten en een hulpvraag. Welzijnsorganisatie 

MeanderOmnium verzorgt het beheer. De start is succesvol, vanaf dag één veel belangstelling en aanloop. 

Een volgende stap is het realiseren van een digitaal ‘buurtpunt’: een website voor de wijk, waarop alle 

activiteiten te vinden zijn, vragen gesteld kunnen worden, positieve verhalen worden verteld, etc.  

• In november 2021 is gestart met de proef (kans 4) om via de woningtoewijzing nieuwe bewoners aan te 

trekken die iets extra’s voor hun buren en de buurt doen (betere balans tussen kwetsbare bewoners en 

bewoners met wat meer ‘draagkracht’). 

• “Vollenhove 50 jaar”(kans 10) is door de pandemie voorlopig volledig komen te vervallen. Doel was een 

positieve boost geven aan de wijk en zo veel mogelijk mensen vanuit en buiten de wijk te bereiken. We 

hebben dit voor 2022 weer op het programma gezet (zie deel B – kans 1).  

 

Open en groen (ambitie 3) 

• Met stedenbouwkundig bureau Urhahn is door een projectgroep (gemeente, 2 grote vastgoed eigenaren 

en Movisie) een proces gestart om te komen tot een gebiedsvisie voor heel Vollenhove. Dit proces raakt 

meerdere fysieke kansen uit het ambitiedocument. Het bestaat uit 2 fasen. Als eerste is een 

inspiratiedocument “Parkplan Vollenhove 2.0” vastgesteld. De fysieke kansen zijn uitgewerkt in 

samenhangende bouwstenen waarbij centraal staan: de positieve sociale impact voor de inwoners, 

veiligheid, duurzaamheid en meer verbinding met de omgeving. Naast bouwstenen zijn ook 

onderzoeksvragen opgenomen. Bij dit proces is direct een vertegenwoordiging van bewoners en andere 

belanghebbenden betrokken (testpanel). De geplande grotere (inloop)bijeenkomsten om met zo veel 

mogelijk bewoners de plannen te bespreken zijn vanwege Covid niet doorgaan, wel op kleine schaal.  

De tweede fase werkt toe naar een definitieve gebiedsvisie (eind 2022) inclusief een uitgebreid 
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participatietraject. Met bewoners en alle partners willen we uiteindelijk een soort omgevingsakkoord af 

sluiten. We hebben besloten de kansen 6  (Vollenhove als knooppunt ontsluiten) , 7 (nieuwe mobiliteit) en 13 

(creatieve broedplaats) inhoudelijk te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie. Wel worden 

tijdelijke maatregelen onderzocht en uitgevoerd. 

• Het plan (kans 11) om een milieustraat in combinatie met een Circulair Ambacht Centrum (CAC) op te 

zetten voor en in de wijk wordt om financiële en ook fysieke redenen niet uitgevoerd. De structurele 

kosten werden te hoog. De belangrijkste reden is dat de schaal van de wijk, na berekening, hiervoor 

eigenlijk niet groot genoeg is. Onderdelen van het CAC (textielwerkplaats en zwerfvuil ruimen) zijn wel 

gerealiseerd en dit wordt verder uitgebreid (bijv. fietsenrepair). Op het gebied van de aanpak van de 

vuilproblematiek wordt gewerkt aan alternatieven. De inzet van de buurtboa heeft nadrukkelijk 

bijgedragen aan de verbetering van toezicht en handhaving op het gebied van (grof)vuil en verkeer.  

 

Een eigentijdse wijk (ambitie 4) 

• De eerste 200 woningen van de L-flat zijn intussen afgesloten van het kookgas. De mogelijkheden voor 

Vollenhove gasvrij (in 2035) worden verder onderzocht en in 2022 volgt een advies. Hierbij wordt de 

mogelijkheid van aardwarmte/geothermie betrokken.  

 

Netwerkstructuur 

Om tot een, door de wijkaanpak, blijvende verandering te komen is gekozen voor een zogeheten 

‘netwerkstructuur en -organisatie’ (groeimodel). Een structuur waarin iedere kans (behorende bij één van de 

vier ambities) een logische ‘coalitie’ heeft. Deze coalitie zorgt in essentie voor een plan van aanpak, voor de 

nodige afstemming met andere coalities en levert resultaat. Hierbij hoort passende verbinding en coördinatie.  

• Doel is het versterken van de betrokkenheid en samenwerking, voorkomen van dubbellingen en 

versnippering en vergroten van de samenhang tussen de diverse kansen en projecten.  

• Gewerkt wordt met een groep schakelpartners, een bestuurlijke kerngroep en een netwerkbureau.  

 

2022 - (2024) 

Zoals hierboven beschreven is de aandacht en inzet van de wijkaanpak tot nu toe voornamelijk gericht op 

intensieve directe hulpverlening, het faciliteren van ontmoeting in brede zin, Het meer betrekken van 

bewoners en de eerste grote stap om te komen tot een gebiedsvisie (inspiratiedocument Parkplan 

Vollenhove).  

In 2022 zetten we die lijn voort en breiden we de aandacht uit met de volgende thema’s: gezondheid, (samen) 

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

ondermijning, maar vooral ook preventie). Andere prioriteiten zijn: 

• Borgen en uitbreiden van de sociale aanpak Voor L-Kaar voor de langere termijn naar de rest van de wijk.  

• Opstellen van de definitieve gebiedsvisie voor de hele wijk (belangrijk voor de lange termijn aanpak). 

• Nieuw is het inzetten van “Samenspel”, diverse projecten die zijn gericht op het (beter) informeren en 

betrekken van meer bewoners. Dit komt ten goede aan participatieprocessen in de diverse kansen.. 

• Duurzaamheid meer centraal stellen en op basis van de plannen in dit kader meer (tijdelijke) maatregelen 

treffen om de woonomgeving te verbeteren (o.a. biodiversiteit) en hierbij meer bewoners te betrekken. 

Hierbij maken we gebruik van de ontwikkelingen binnen de Citydeal Energieke wijken. 

• Op basis van de communicatiestrategie wordt na een aanbesteding  een communicatiebureau ingezet op 

het ondersteunen van projecten (zoals bijvoorbeeld de gebiedsvisie), verbeteren van het imago van de 

wijk en betrekken van bewoners. Ook wordt het ontwikkelen van het (digitaal) buurtpuntplatform 

ondersteund. 

• Het verder versterken van de netwerkstructuur en de samenwerking met alle betrokken partners. 

• Meer inzetten op het leereffect van deze wijkaanpak en dit breder delen. Rijk en provincie meer 

betrekken. Hiervoor willen op het niveau van de kansen meer gerichte afspraken maken met de 

betreffende ministeries en afdelingen binnen de provincie.  

 

Bij de beschrijving die uitgewerkt is in deel B van dit Uitvoeringsprogramma is uitgegaan van de indeling in de 4 

ambities en de 13 kansen, zoals verwoord in het Ambitieprogramma Vollenhove Vooruit, maar ook in de 

Regiodealtekst en het bestedingsplan.   
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Monitoring 

Kennis- en monitoringsprogramma Vitale Wijken aanpak 

Partners van deze Regio Deal Vitale Wijken hebben aan het RIVM en de Universiteit Utrecht gevraagd om 

samen met de GGD regio Utrecht (GGDrU) de resultaten van de Vitale Wijken aanpak te monitoren. Binnen dit 

programma trekken de drie gemeenten uit de Regio Deal samen op met de gemeente Amersfoort. Het is van 

belang dat er een stevig kennis- en monitoringsprogramma wordt neergezet zodat kan worden geleerd welke 

activiteiten en interventies resultaat opleveren en er in de aanpak tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast 

kunnen gemeenten van elkaar leren welke interventies succesvol zijn en waar verbeterpunten liggen. 

 

De te monitoren Vitale Wijken aanpak wordt gekenmerkt door een brede- en integrale aanpak van sociale- en 

fysieke maatregelen die elkaar versterken. Deze interventies maken daarbij onderdeel uit van de 

wijkaanpakken: “Samen voor Overvecht” in Utrecht, “Vollenhove Vooruit” in Zeist, “Betere Buurten” in 

Nieuwegein”, en de “Gezonde Wijkaanpak” in Amersfoort. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de 

leefbaarheid, het aanpakken van de meervoudige problematiek en vooral ook het benutten van de potentie 

van de wijken.  

 

Met de Monitor Regio Deal Vitale Wijken worden systematisch gegevens verzameld en geduid in de vier 

gemeenten. Om de juiste gegevens te verzamelen is een set van indicatoren ontwikkeld aan de hand van een 

logic model (mate van verandering/impact). Op basis daarvan wordt nagegaan of en in hoeverre er een 

beweging is ingezet richting de verwezenlijking van beoogde doelen en ambities van de wijkaanpakken. De 

monitor heeft als voornaamste doel om betekenisvolle gegevens te verzamelen waarmee we gezamenlijk 

kunnen bijdragen aan, leren van, en sturen op het bereiken van doelen en ambities van de Vitale Wijken 

aanpak in de vier gemeenten. Belangrijk uitgangspunt is dat de monitor zoveel mogelijk aansluit bij reeds 

bestaande monitoringactiviteiten en het lokale proces met wijkbewoners en wijkprofessionals. Door nieuwe 

inzichten wordt opschaling naar andere wijken en gemeenten binnen en buiten de provincie Utrecht mogelijk. 

De Community of Practice (CoP) kan worden benut om van elkaar te leren wat werkt, en dit ook verder te 

verspreiden naar andere gemeenten. Ook kunnen lessen in Regio Deal verband landelijk worden gedeeld. 

 

De monitoring- en kennislijn bestaat uit een totaal van zes werkpakketten die in onderstaande figuur 

schematisch worden weergegeven. 

  

Figuur 1 Overzicht van de werkpakketten 

  
 

De afgelopen periode heeft het accent gelegen op WP2 en WP3. In verschillende sessies met gemeenten en 

provincie is de scope van de monitoring bepaald, zogenaamde logic modellen opgesteld met redeneerlijnen 

per gemeente en zijn er indicatoren voor de gezamenlijke basisset aan uitkomstindicatoren geselecteerd. De 

dataverzameling voor deze basisset is uitgevoerd en bijbehorende resultaten worden gepresenteerd als 
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nulmeting / startfoto in een factsheet per gemeente. De scores op de indicatoren uit de wijkscans worden 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 2022 zullen kennispartners de nulmeting per wijk definitief maken. Vervolgens worden in overleg met 

gemeenten de gemeentespecifieke uitkomstindicatoren geselecteerd, hiermee vervullen we de behoefte aan 

lokaal maatwerk. De gezamenlijke basisset aan uitkomstindiatoren wordt ingebracht in het lokale proces en 

voorzien van duiding door wijkprofessionals en wijkbewoners. Ook worden proces- en narratieve indicatoren 

ontwikkeld. Het accent zal in deze fase 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). 

 

Hoofdonderwerpen voor 2022 

Activiteiten per onderdeel/onderwerp 

Dataverzameling 

In 2022 wordt verder gaan met de dataverzameling voor de vastgestelde indicatoren. Voor de kernset zijn deze 

ondertussen gevuld, voor de gemeentespecifieke indicatoren nog niet, zie hieronder.  

 

Gemeentespecifieke indicatoren 

Eind 2021 hebben kennispartners in overleg met gemeenten een start gemaakt met het benoemen en 

vaststellen van gemeente-/ wijkspecifieke indicatoren. De gemeentes geven aan op welke thema’s, 

onderwerpen, doelgroepen zij graag inzoomen in aanvulling op de gemeenschappelijke uitkomstindicatoren 

zoals benoemd in de kernset. Op deze thema’s worden indien mogelijk uitkomstindicatoren benoemd en zo 

nodig of gewenst, verder aangevuld met narratieve (kwalitatieve) indicatoren. Hier gaan we in 2022 mee 

verder, ook vullen we de uitkomst- en narratieve indicatoren aan met procesindicatoren. Het streven is om de 

gehele set aan indicatoren halverwege 2022 gereed te hebben.  

  

Narratieve indicatoren 

Aan de hand van o.a. gesprekken met bewoners en professionals wordt onderzocht of zij de ervaring of 

beleving hebben dat de wijkaanpak voor veranderingen heeft gezorgd, of effecten teweeg heeft gebracht op 

de vijf pijlers. Hierbij kan bijvoorbeeld ook per gemeente ingezoomd worden op een specifieke pijler of 

ambitie. We sluiten hiervoor zoveel als mogelijk aan op het lokale proces dat door de gemeentes wordt 

gelopen. Hier zijn we in 2021 mee gestart en de activiteiten wordt voortgezet in 2022.   

 

Procesindicatoren 

In het geval van de procesindicatoren gaat het om verzamelen van gegevens over uitvoering en bereik van 

interventies (zoals deze in de verschillende wijkaanpakken zijn opgenomen). Deze indicatoren worden ook 

komend jaar opgesteld en worden meegenomen in het geheel. 
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Financiën 

 
Besteding per pijler  

(bedragen x 1000) 

Rijk Provincie Gemeente  

Pijler 1: 

Overvecht 

1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk 

2. Perspectief voor de jeugd versterken 

3. Meedoen en ondernemen 

2.700 

5.143 

1.630 

1.180 

500 

500 

 

Subtotaal pijler 1 9.473 2.180 7.520 

Pijler 2:  

Batau 

 
 

1. Wonen en duurzaamheid  

2. Participatie en armoede 

3. Gezondheid 

4. Veiligheid 

650 

600 

1.020 

600 

 

180 

300 

180 

 

Subtotaal pijler 2 2.870 660 2.280 

Pijler 3: 

Vollenhove 

1. Een vitale gemeenschap 

2. Diversiteit als kwaliteit 

3. Open en groen 

4. Een eigentijdse wijk 

850 

325 

465 

369 

223 

75 

100 

64 

 

Subtotaal pijler 3 2.009 462 2.100 

Algemeen 1. Programmamanagement 

2. Kennisdeling en monitoring 

450 

200 

 

300 

 

Subtotaal Algemeen 650 300  

Totaal 15.000 3.600 11.400 

Dit financiële overzicht is op hoofdlijnen. De financiële verantwoording loopt via de jaarrekening en volgens de 

SiSa-methodiek. 
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Deel B – Overzicht van projecten per wijk 
 
In dit deel van het Uitvoeringprogramma vindt u het overzicht per wijk van de (gepland) activiteiten, 
projecten en of kansen. 
 
 
 
 
 

Overvecht  

 
1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk 2. Perspectief voor de jeugd versterken  

• Kwaliteitsimpuls openbare 

ruimte 

• Gemengd wonen 

• Omgevingsprogramma en 

wijkakkoord  

 

A) Kansrijke start 

• Nu niet zwanger Overvecht 

• Multidisciplinair overleg complexe 

casuïstiek 

• Kortdurende VideoHomeTraining 

tot leeftijd 4 jaar 

• Kansrijke start op de Thema-

dreven 

B) Onderwijs  
• Voorschoolse educatie 

• Brede school academie 

• Voldoende en goede docenten (PO en VO) voor de 

klas in Overvecht 

• Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

• Integrale aanpak Jongvolwassenen 

C) Veiligheid 

• Veiligheid: voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor 

een criminele carrière 

3. Meedoen en ondernemen 

• Impuls Overvecht door 

Werkbeweging 

• Visievorming 

Bedrijventerrein Nieuw 

Overvecht 

• Visievorming Overvecht 

Centrum 

• Bedrijventerreinmanager Bedrijventerrein 

Nieuw Overvecht 
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1. PLEZIERIG WONEN IN EEN MEER GEMENGDE WIJK   
 
 

Het herinrichten van de openbare ruimte  

Korte 
beschrijving 
project 

De openbare ruimte in Overvecht kenmerkt zich door veel ruimte en groen, maar er is ook 
veel grijs en het is anoniem. De huidige inrichting nodigt weinig uit tot interactie en wordt 
niet optimaal gebruikt. De komende 20 jaar is er een grote opgave in het vernieuwen van 
de riolering en de verharding. Ook wordt ingezet op klimaatadaptatie en streven we naar 
een klimaatbestendige openbare ruimte waar minder steen en meer groen is. 
Verkeersveiligheid en het uitbreiden van 30 km-u gebieden is voor Overvecht een 
belangrijk opgave. Daarnaast is Overvecht Noord één van de eerste wijken waar gewerkt 
wordt aan de energietransitie door de wijk aardgasvrij te maken. Door corporaties worden 
in Overvecht een groot aantal flats gerenoveerd en vindt er nieuwe 
woningbouwontwikkeling plaats. En wordt het Groene Lint ontwikkeld die de groene 
ruimtes van Overvecht met elkaar moet gaan verbinden en die uitnodigt tot bewegen en 
verblijven.  
De bovengenoemde opgave biedt kansen om bij ingrepen in de openbare ruimte direct 
een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte te realiseren via ‘werk met werk maken’. De 
kwaliteitsimpuls kan onder andere worden bereikt door het versmallen van het 
wegprofiel, met minder verharding en meer groen, waarbij ook de doelen van 
klimaatadaptatie worden gerealiseerd en het toepassen van duurzame materialen. Dit 
vraagt om een integrale aanpak, waar inhoud, proces en organisatie en het samenvoegen 
van financiële middelen een belangrijk onderdeel zijn. De financiële middelen vanuit 
onderhoud (terugbrengen wat er ligt) klimaatadaptatie, Groene Lint, verkeersveiligheid, 30 
km/u en gebiedsontwikkeling zijn ontoereikend om de gewenste kwaliteitsimpuls van de 
openbare ruimte te realiseren. Met de extra bijdrage van de regio deal kan op een aantal 
plekken in de wijk wel die kwaliteitsimpuls bereikt worden.  

Doelstelling Het realiseren van een aantrekkelijke, schone, groene, gezonde, veilige en 
klimaatbestendige woonomgeving door de herinrichting van de openbare ruimte die 
uitnodigt tot ontmoeten, bewegen en verblijven. 

Beoogde 
resultaten 

• Twee 50 km wegen (Amazonedreef met omliggende woonstraten en Orinocodreef) 
worden heringericht als onderdeel van het nieuwe 30 km/u netwerk in Overvecht 
Noord. De riolering en de verharding worden ook direct vervangen en het gebied 
wordt klimaatbestendig ingericht door minder verharding en meer groen. Zo wordt 
werk met werk gemaakt. 

• De verkeersveiligheid van routes en omgeving van een school (Jenaplanschool 
Cleophas – Teun de Jagerdreef) wordt verbeterd; 

• Bij vier renovatieprojecten van de woningcorporaties de openbare ruimte 
herinrichten om de relatie met de openbare ruimte en het groen te versterken. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk in gebieden waar ook een sociale aanpak actief is 
(bijvoorbeeld de buurtaanpakken in de Themadreven en de Zambesidreefbuurt) en de 
sociale renovaties door de woningbouwcorporaties plaatsvinden; 

• De aanleg van het Groene lint Overvecht met daarlangs verblijfsvoorzieningen en 
activiteiten opgezet voor de bewoners. De kwaliteitsimpuls richt zich naast het maken 
van aantrekkelijke plekken vooral op veilige verbindingen en de bereikbaarheid van 
het Groene Lint vanuit de omliggende woonbuurten.  

• De versterking van het Groene Lint rond Park de Watertoren waar door de 
herontwikkeling van de Watertoren met nieuwe horeca een nieuwe ontmoetingsplek 
voor de wijk en de stad ontstaat door hekwerken te verwijderen en nieuwe wandel- 
en verblijfsmogelijkheden in het park te realiseren.   

Aanpak  Voor Overvecht zijn de geprogrammeerde projecten in de openbare ruimte tot 2026 in 
beeld gebracht. Dit zijn zowel de projecten van de gemeente als de projecten van de 
belangrijkste nutsbedrijven, corporaties en ontwikkelaars. Op basis van deze inventarisatie 
en de uitgangspunten (bijdrage aan doelstellingen gemeente, provincie en Rijk, resultaten 
in de periode tot 2024, extra kwaliteitsimpuls, werk met werk maken) is gekeken welke 
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gebieden in aanmerking komen om integraal te worden aangepakt. Hieruit is vervolgens 
een keuze gemaakt, waarbij de integrale aanpak ‘werk met werk maken’ en logische 
werkvolgorde leidend was. 
In de komende periode worden de genoemde gebieden projectmatig opgepakt. De kosten 
worden preciezer geraamd, waardoor er nog een verschuiving kan plaatsvinden tussen 
projecten. De hoofdindeling blijft wel overeind. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

Totaal € 3.530.000  
Amazonedreef:  € 1.200.000 
Orincodreef: € 100.000 
Groene Lint: € 480.000, waarvan €280.000 voor de Watertoren 
Cleophasschool: € 200.000 (onderdeel Taagdreef) 
Renovaties: € 1.550.000 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Alle projecten zijn opgestart. De voorbereiding van deze herinrichtingen start zoveel 
mogelijk in de tweede helft 2020.  
Voor uitvoering geldt (waar mogelijk wordt uitvoering naar voren gehaald) 
• Orinocodreef ‘21/’22 
• Amazonedreef ’23/’24/’25 (door uitgebreide scope)  
• Renovaties ‘22/23 /24 (afhankelijk planning corporaties, volgend op renovatie) 
• Groene Lint ‘21/’22 
• Taagdreef ’22/’23/’24 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Voor het project Orinocodreef wordt het bestek uitgewerkt en de aanbesteding 
voorbereid. De uitvoering staat gepland in Q2 en Q3 2022. 

• Het IpVE voor project Amazonekwartier is in concept gereed en wordt in het eerste 
kwartaal vrijgegeven voor inspraak. Na het verwerken van de reacties hopen we het 
IpVE in het tweede kwartaal definitief vast te stellen.   

• De keuze voor de gebieden rond corporatiewoningen is gemaakt. Het IPVE wordt in 
het eerste kwartaal afgerond. Het gebied Themadreven rond Tigrisdreef/Haifadreef 
wordt als eerste heringericht. Op basis van de participatie (had plaats in 2021) wordt 
het VO en DO verder uitgewerkt. De volgorde van gebieden wordt bepaald in overleg 
met de woningcorporaties.  

• Het IpVE voor Park de Watertoren wordt in het eerste kwartaal besproken met de 
buurt. Kunst afkomstig van het Smakkelaarsveld krijgt hier ook een plek.  

• Voor drie hoven langs de Carnegiedreef zijn plannen uitgewerkt als onderdeel van het 
Groene Lint en gedeeld met de buurt. De uitvoering hiervan is voorzien in 2022. Langs 
het hele toekomstige Groene Lint zijn bloembollen geplant als herkenbare uiting van 
de nieuwe groenstructuur. Er komt een beoordelingskader voor toekomstige plannen 
van het Groene Lint.  

• Voor project Taagdreef wordt nu gewerkt aan een Voorlopig ontwerp op basis van het 
in 2021 vastgestelde IpVE. Het VO is voorzien in de zomer. Het verbeteren van de 
verkeersveiligheid rond de Cleophasschool is hier onderdeel van.  

Partners Woningcorporaties, nutsbedrijven, bewoners en andere stakeholders.  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

De provincie wil betrokken zijn bij de herinrichting van de fysieke leefomgeving en stelt 
graag advies en kennis beschikbaar over klimaat adaptieve, gezond- en veilige inrichting en 
het versterken van de biodiversiteit. Specifieke kansen voor klimaatadaptatie zijn het 
creëren van koelteplekken, bijvoorbeeld als onderdeel van het Groene Lint Overvecht en 
het vergroenen van schoolpleinen. Dit kan tevens de biodiversiteit versterken en bewegen 
en ontmoeten stimuleren. Verder liggen er kansen voor groene daken, mogelijk in 
combinatie met de energietransitie (zonnepanelen). Verder wil de provincie graag de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in de wijk meer bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar maken 
en de recreatieve benutting van met name het Noorderpark Ruigenhoek versterken. In het 
Noorderpark gelegen Fort Ruigenhoek wordt momenteel, met provinciale middelen, 
verbouwd om meer toegankelijk te zijn. Het wordt het zogenaamde ‘Klimaatfort’, een plek 
waar naast natuur en historie aandacht komt voor stedelijke en landelijke 
klimaatmaatregelen.  
 
Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor (kleinere) initiatieven op het gebied 
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van klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (https://www.provincie-
utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen). 
 
Er zijn Rijks- en provinciale subsidiemogelijkheden voor verkeersveiligheidsmaatregelen en 
omzetting naar 30 km/u (landelijk pot ‘Impulsgelden verkeersveiligheid’ en de provincie 
subsidieregeling verkeersveiligheid). Motie Kröger is aangenomen in TK. 
 
Rijk: verkennen of ministerie van EZK kan aanhaken bij relatie Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Dit is een breder vraagstuk dan huidige aanpak openbare ruimte zoals 
hierboven beschreven. 
 

 

Omgevingsprogramma Overvecht en wijkakkoord 

Korte 
beschrijving 
project 

Omgevingsprogramma: 
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet maken we een Omgevingsprogramma voor 
Overvecht. Het is een verbindend document tussen beleid en uitvoering van projecten. 
Het geeft richting aan de fysieke ontwikkeling van Overvecht en is een belangrijke 
uitwerking van de nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, vastgesteld medio 2021. 
In het programma nemen we de maatregelen op wijk en buurtniveau om de visie zoals 
onder andere vastgelegd in Samen voor Overvecht te realiseren.  
Wijkakkoord: 
Parallel aan de totstandkoming van het Omgevingsprogramma Overvecht, maken we een 
Wijkakkoord. Dit als uitwerking van het Stadsakkoord Wonen. In het Wijkakkoord willen 
we afspraken maken over ieders bijdrage aan de fysieke ontwikkeling van Overvecht, de 
wijze van samenwerken en de uitgangspunten daarbij en de betrokkenheid van de wijk. De 
partijen waarmee we een wijkakkoord opstellen zijn: Werkplaats Overvecht,  
bewonersorganisaties,  rijk, provincie, etc. We zien het als een middel om de realisatie van 
het Omgevingsprogramma ter hand te nemen en partijen aan ons te binden 

Doelstelling • Sturing geven aan de fysieke ontwikkeling van Overvecht op buurt- en wijkniveau 
gericht op wijkverbetering.  

• Het verbinden van partijen aan een samenhangende en gezamenlijke aanpak en 
uitvoering van integrale fysieke projecten in Overvecht.  

Beoogde 
resultaten 

• Een Omgevingsprogramma Overvecht waarin de ingrepen op buurtniveau beschreven 
staan en wat als basis dient voor projecten. Dit Omgevingsprogramma volgt op de 
nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht en moet de vertaling geven van de RSU en de 
barcode naar ingrepen op buurtniveau. Het Omgevingsprogramma is het verbindende 
document om te komen van beleid (vastgelegd in RSU, Woonvisie, ambitiedocument 
Samen voor Overvecht, etc.) naar projecten.  

• Een wijkakkoord met partners in de wijk waarin de afspraken over de uitvoering van 
projecten vastleggen en samenwerkingsafspraken maken en nader invullen hoe we 
participatie ter hand nemen.   

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
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Aanpak  We doorlopen vier fasen om tot het Omgevingsprogramma te komen: 
• We starten met de fase van dataverzameling: kwantitatieve en kwalitatieve data en 

de Omgevingsvisie Utrecht, met alle relevante beleidsdocumenten zoals de RSU, het 
ambitiedocument Samen voor Overvecht en de woonvisie. 

• Dan volgt de analysefase waarin we op basis van de verzamelde data de opgave per 
buurt vaststellen. Dit is zowel een analyse op fysieke kenmerken als op sociale-
economische kernmerken. Hierop volgt een uitgebreid participatietraject met de 
buurten om de opgave aan te scherpen.  

• In de laatste fase bepalen we welke ingrepen/maatregelen nodig zijn om antwoord te 
geven op de opgave. Dit levert een buurtprofiel per buurt (totaal 8) op en 1 voor  alle 
wijkbrede thema’s. Hierin moeten ook keuzes gemaakt worden: starten in de buurten 
waar de urgentie het grootst is of waar er grote kansen liggen bijvoorbeeld.  

• Participatie over het totale programma en afronding.    
• Hierna vindt uitwerking plaats in delen.  
 
Het Wijkakkoord is in een aantal fasen gemaakt onder leiding van een extern 
adviesbureau: 
• Individuele gesprekken met de partners 
• Twee gezamenlijke sessies.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 300.000  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Vaststelling Omgevingsprogramma deel 1 door het college Q1 2022, Wijkakkoord in Q1 
2022. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

 Omgevingsprogramma: 
• De focus ligt op wijkverbetering in de buurten Tigrisdreef/Zambesidreef en 

station/centrumgebied > diverse onderzoek locaties/projecten  
• Uitwerking verdichtingsmogelijkheden rondom knooppunt 
• Opstellen Mobiliteitsplan Overvecht 
• Uitwerken raamwerk openbare ruimte en groen.  
Afronden wijkakkoord is voorzien in Q1 2022. De feestelijke ondertekening is voorzien in 
februari 2022.  

Partners Omgevingsprogramma: gemeente, bewoners, professionals uit de wijk 
Wijkakkoord: gemeente, Werkplaats Overvecht, bewonersorganisaties, rijk, provincie  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

De provincie is graag betrokken bij het participatietraject en het opstellen van het 
Omgevingsprogramma naar behoefte (GRO) en kan advies en kennis over verschillende 
thema’s inbrengen (verbinding leggen met SRO).  
 

 

Gemengd wonen  

Korte 
beschrijving 
project 

De woningvoorraad van Overvecht bestaat voor meer dan 2/3 uit sociale huurwoningen. 
In deze huurwoningen woont een zeer kwetsbare groep bewoners, waardoor er een grote 
concentratie van kansarme bewoners is in de wijk. Door ook gericht toe te mogen wijzen 
op basis van motivatie, ontstaat er een meer evenwichtige samenstelling. In combinatie 
met ook andere maatregelen gericht op gemengd wonen en samenleven zal de 
leefbaarheid stijgen in bestaande wooncomplexen.  
Hierin trekken we samen op met de gemeente Zeist en Nieuwegein. 

Doelstelling Meer mogelijkheden voor gemengd wonen: gedeeltelijk huisvesten van een andere 
doelgroep in bestaande sociale woningbouwcomplexen waardoor een evenwichtige 
bewonerssamenstelling van vragers en dragers ontstaat en de leefbaarheid stijgt. 

Beoogde 
resultaten 

In vrijkomende sociale huurwoningen in specifieke kwetsbare complexen waar de 
leefbaarheid onder druk staat, worden woningen binnen wettelijke mogelijkheden aan 
nieuwe huurders op basis van aangepaste selectiecriteria toegewezen. 

Aanpak  Overleg met het ministerie van BZK, de gemeente Zeist en Nieuwegein en enkele 
woningcorporaties (waaronder Portaal) 

Bijdrage 
rijk/provincie 

-  
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Planning (op 
hoofdlijnen) 

Doorlopend proces 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Consultatie van de nieuwe Huisvestingswet benutten om dit onderwerp een plek te 
geven; 

• In overleg met BZK experimenteerruimte zoeken in de herziening van de WBMGP 

Partners Woningcorporaties Portaal, Bo-ex en Mitros, gemeente Zeist, Nieuwegein, ministerie van 
BZK 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Het overleg met het rijk (BZK) hiervoor is opgestart. Naast de nieuwe WBPMGP en de 
herziening van de woningwet, zijn we op zoek naar mogelijkheden om op korte termijn 
door middel van experimenten of pilots. Welke mogelijkheden ziet BZK?  
 
De Provincie is geïnteresseerd in de mogelijkheden en de toepasbaarheid hiervan in 
andere wijken/buurten in de Provincie Utrecht. Het toekennen van woningen aan 
doelgroepen is bevoegdheid van de gemeente. Hierin hebben wij geen rol. Inzake 
doorstroming hebben we een aanpak om senioren door te laten stromen, geen specifieke 
andere doelgroepen.  
 
De relatie met provinciale sociale agenda nader verkennen.  
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2.  PERSPECTIEF VOOR DE JEUGD VERSTERKEN  

a. Een kansrijke start voor alle kinderen in Overvecht 
Door te investeren in de eerste 1000 dagen van een kind kunnen we ontwikkelingsachterstanden en 
veel problemen in het latere leven voorkomen. 

Nu Niet Zwanger Overvecht 

Korte 
beschrijving 
project 

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) 1 een 
bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld 
zwanger raken. Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een gesprek 
over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten aan bij de leefwereld van de 
cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan. 

Beoogde 
resultaten 

Het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare situaties in Overvecht, 
omdat de omvang van de kwetsbare doelgroep voor deze interventie hier groot is en de 
methodiek laagdrempelig is voor deze groep. 

Aanpak  De aanpak bestaat uit het agenderen van het programma bij zorgpartijen en andere 
organisaties, die het primaire contact hebben met de doelgroep. Het doel is om het 
programma te implementeren zodat de hulpverleners zelf het gesprek over kinderwens, 
seksualiteit en anticonceptie met hun patiënten of cliënten kunnen voeren.  De inhoudelijk 
coördinator NNZ is het aanspreekpunt voor de organisaties en zorgt voor training van 
hulpverleners. Hulpverleners schalen casuïstiek op naar de inhoudelijk coördinator indien: 
• de casus te complex blijkt voor de hulpverlener; 
• er een financiële drempel is voor anticonceptie; 
• er gebruik moet worden gemaakt van het somatische vangnet (biiv plaatsing spiraal 

indien eigen huisarts dat niet doet of als er geen huisarts in beeld is) 
• indien er behoefte is aan follow up 
 
De missie van het programma Nu Niet Zwanger is om kwetsbare (potentiële) ouders op 
vrijwillige basis te ondersteunen om de regie te nemen op hun kinderwens, seksualiteit en 
gebruik van anticonceptie. De inzet in Overvecht is aanvullend op de inzet van de 
stedelijke inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger die zich op de stedelijke en regionaal 
werkende organisaties richt. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€180.000  
 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022: bekendheid verder vergroten, de kennis verder verdiepen en verstevigen en nog 
meer mensen in kwetsbare situaties bereiken. 

activiteiten en 
mijlpalen t/m 
2023 

• Werven en aanstellen inhoudelijk coördinator voor Overvecht: Annelies de Vos werkt 
als inhoudelijk coördinator NNZ voor Overvecht en stedelijk. 

• Samenwerking met stedelijk inhoudelijk coördinator, regionale projectleider (GGDrU) 
en kwartiermaker NNZ (GGD GHOR NL) opzetten: loopt, ook samenwerking met 
stedelijk coördinator voor Amersfoort 

• Netwerkanalyse (verloskundigen, huisartsen, apothekers, buurtteams, 
daklozenopvang, etc.) is gemaakt 

• Contact leggen en informeren partners in Overvecht. Met 24 organisaties is contact 
gelegd 

• Werven aandachtsfunctionarissen in Overvecht (o.a. Buurtteams, JGZ). 15 van de 24 
organisaties waar contact mee is gelegd, hebben ook aandachtsfunctionaris (o.a.. 3 
buurtteams jeugd en gezin in Overvecht, stadsteam Back up, aanvullende jeugdzorg 
(Koos en Spoor 030));  

• Afspraken maken met huisartsen, apothekers, verloskundigen t.b.v. somatisch 
vangnet en signalering en toeleiding;  

• Trainen van aandachtsfunctionarissen + intervisie. Loopt 
• Uitvoering geven aan (opgeschaalde) casuïstiek volgens methodiek 

 
1 Denk aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek, 

niet gedocumenteerd zijn. 
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Partners JGZ, Buurtteams, Overvecht Gezond, Geboortezorgnetwerk, Apothekers, Huisartsen, GGD 
regio Utrecht  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Ministerie van VWS, GGDGHOR 

 
 

Multidisciplinair overleg complexe casuïstiek 

Korte 
beschrijving 
project 

Bespreking van complexe problematiek van (aanstaande) ouders uit Overvecht, 
aansluitend bij de methodiek van een doorbraaktafel (Citydeal Inclusieve Stad) en met 
gebruik van het OMO fonds (OMO staat voor: Onconventionele Maatwerk Oplossingen). 

Beoogde 
resultaten 

Kwetsbare (aanstaande) ouders krijgen betere zorg en ondersteuning, ook in het geval van 
complexe problematiek, door:  
• beter samen te werken,  
• door een oplossing te zoeken buiten richtlijnen of protocollen, 
• door onderliggende systeemproblematiek (bijvoorbeeld schulden) te doorbreken via 

de doorbraaktafel (Citydeal Inclusieve Stad). 
We volgen de ontwikkelingen en resultaten van het overleg en leren hiervan zodat we 
duurzame oplossingen (ook voor toekomstige gevallen) kunnen bewerkstelligen.  
Het multidisciplinair overleg over complexe casuïstiek voorkomt groot persoonlijk en 
maatschappelijk leed. Deze aanpak geeft ons tegelijkertijd de kans te leren van deze 
complexe situaties, noodzakelijke systeemveranderingen door te voeren en duurzame 
oplossingen (ook voor toekomstige gevallen) te bewerkstelligen.  

Aanpak  De aanpak bestaat uit een multidisciplinair overleg (MDO) voor de bespreking van 
complexe problematiek van (aanstaande) ouders, aansluitend bij de methodiek van een 
doorbraaktafel (Citydeal) en met gebruik van het OMO fonds onconventionele 
oplossingen.  
In Overvecht zijn professionals recent gestart met een multidisciplinair overleg zodat 
kwetsbare (aanstaande) ouders betere zorg en ondersteuning krijgen. Deelnemers van het 
MDO worden getraind in de citydealmethode. Nieuw in Overvecht is dat we kijken welke 
partijen vanuit de geboortezorg nodig zijn aan de doorbraaktafel, zoals verloskundigen, 
gynaecologen of vertegenwoordigers van ziekenhuizen.  
In het MDO bespreken verloskundigen, buurtteammedewerkers en andere betrokkenen 
complexe problematiek bij (aanstaande) ouders die ze niet in hun eentje kunnen oplossen. 
Waar nodig wordt de verbinding gelegd met de doorbraaktafel (Citydeal) als een doorbaak 
op bijvoorbeeld wonen, schulden of zorg nodig is. 
Voor het begeleiden van en leren van deze aanpak is een procesbegeleider en/ of een 
coördinator of voorzitter nodig. Omdat de werkwijze nog in ontwikkeling is, kijken we per 
fase wat er nodig is.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€160.000  
 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022:  
• 6 wekelijks MDO: casuïstiek bespreking 
• Pilot vanuit MDO: Lieve Mama: Centering Pregnancy met Arabisch sprekende co-

begeleiding in combinatie met taalles en persoonlijke begeleiding 
• Pilot vanuit MDO: verloskundige coaching 
Scholing MDO en verdere geboortezorgnetwerk in de wijk 

Activiteiten en 
mijlpalen t/m 
2023 

Activiteiten 
• MDO overleg elke  6 weken; verder structureel maken 
• Uitvoeren Pilots. Zie hierboven  
• Evalueren pilots 
• N.a.v. evaluatie pilots werken aan structurele inbedding 
• Aanvullende scholing  
Mijlpalen: 
• Evaluatie pilots 
• Start structurele inbedding werkwijze pilots 

Partners JGZ, huisartsen, buurtteam, JGZ en Spoor030. 
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Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Niet van toepassing op uitvoering 

 
 

Kortdurende VideoHomeTraining (k-VHT) tot de leeftijd van 4 jaar 

Korte 
beschrijving 
project 

Opvoedondersteuning in de vorm van het met de ouders bekijken en bespreken van korte 
video-opnames van de ‘alledaagse omgang’ thuis 

Beoogde 
resultaten 

Ouders begrijpen de behoeftes van hun kind (beter) en zijn beter in staat om sensitief en 
responsief te reageren op hun kind. Dit bevordert en herstelt direct het contact en 
daarmee een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind. De kinderen 
hebben hier hun hele verdere leven profijt van. 
Op dit moment wordt k-VHT gericht ingezet bij ouders met kinderen in de 
leeftijdscategorie 0 tot 6 maanden. Ook ouders met kinderen tussen de 6 maanden en 4 
jaar die spanning ervaren in de opvoeding zijn geholpen met deze interventie. 
Bijvoorbeeld bij het stellen van grenzen, wat een breed voorkomend probleem is. 

Aanpak  Centraal in de methodiek staat het bekijken en bespreken met de ouders van korte video-
opnames van de ‘alledaagse omgang’ thuis, waarbij de focus ligt op de initiatieven van het 
kind en het contact tussen ouders en kind. De interventie wordt ingezet voor ouders voor 
wie de gewone adviezen en consulten bij JGZ niet helpt en waarbij dus een andere manier 
van ondersteunen nodig is. Het wordt niet aanbodgericht ingezet, maar in nauwe 
afstemming met de partners in het veld.  
De jeugdgezondheidszorg zet K-VHT in voor de jongste kinderen tot 6 maanden, maar in 
Overvecht is er grote behoefte aan inzet voor kinderen tot 3 jaar. Dit is namelijk de leeftijd 
waarin ouders grenzen moeten leren stellen en hechting plaatsvindt. De interventie 
voorkomt veel problemen later (waarvoor dan bijvoorbeeld de inzet van het buurtteam 
nodig zou zijn).  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€96.000  
 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022: 
• Om het bereik van de doelgroep in Overvecht te vergroten, gaan we in 2022 in 

gesprek met betrokken partijen over nog beter implementeren en gebruik van het 
aanbod, met vragen als: hoe aanmelden / doorverwijzen?  Wie speelt welke rol? Hoe 
bereiken we de ouders voor wie k-VHT een hulpmiddel in de opvoeding kan zijn? Dit 
vraagt blijvend aandacht 

• Scholing van de professionals (K-VHT-ers) wordt in 2022 voortgezet en in het najaar 
2022 naar verwachting afgerond. 

 
2023-2024:  De K-VHT-ers voeren tijdens hun opleiding de kortdurende videohometraining 
onder supervisie uit.   

Activiteiten en 
mijlpalen t/m 
2023 

Activiteiten: 
• Oppakken van casuïstiek na doorverwijzing. Deze dorverwijzing komt via JGZ, 

buurtteams, etc.; Om deze doorverwijzing goed te laten verlopen vraagt dit 
voortdurend gesprek en samenwerking met professionals die met de doelgroep 
ouders te maken hebben, mede omdat de groep ouders in Overvecht niet makkelijk 
bereikbaar zijn. Door nauwe samenwerking met de (begeleiding van) andere 
initiatieven in Overvecht hopen we dat het bereik verhoogt. 

• Intervisie / doorlopende training on the job; dit is onderdeel van de methodiek. 
• Uitvoeren van kortdurende Videohometraining tot en met medio 2024 
Mijlpalen: Professional(s) behalen van het certificaat K- VHT-er door de professional(s) 

Partners JGZ en Buurtteam J&G; optioneel anderen; methodiek sluit aan bij JGZ-consulten en 
advisering 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Niet van toepassing op uitvoering 

 



25 
 
 

Kansrijke start op de THEMA-dreven 

Korte 
beschrijving 
project 

Gebiedsgerichte inzet op kansrijke start op de THEMAdreven 

Beoogde 
resultaten 

Op de THEMAdreven wonen relatief veel ouders met veel (jonge) kinderen. Bijvoorbeeld 
driekwart van de kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar in deze buurt heeft een indicatie voor 
voorschoolse educatie vanwege een (risico op) taalachterstand. Met deze middelen kan 
extra ingezet worden op de eerste 1000 dagen van de kinderen die er wonen, zodat deze 
kinderen een kansrijke start krijgen. Bijvoorbeeld door vroegtijdig de (cognitieve, sociaal-
emotionele en lichamelijke) ontwikkeling te stimuleren, voorkomen we dat kinderen met 
een onnodige achterstand op (de voor)school komen. 

Aanpak  Opgavegerichte aanpak van een kansrijke start in de context van de buurtaanpak van de 
THEMAdreven. De invulling van deze buurtaanpak wordt nog ontwikkeld door de 
betrokken partijen. De integrale inzet op een kansrijke start van de jonge kinderen die hier 
wonen neemt het perspectief van de ouders zoveel als mogelijk als vertrekpunt. Zo geven 
ouders en professionals aan behoefte te hebben aan versterking van de eigen kracht en 
het eigen netwerk (zie conclusie interviews met moeders en professionals).  
Deze activiteit betreft een reservering voor een innovatieve integrale inzet op een 
kansrijke start waarin vanuit alle domeinen die van invloed zijn op een kansrijke start 
samen wordt gewerkt aan innovatieve acties en interventies. Deze activiteit is een 
aanvulling op en wordt uitgevoerd als onderdeel van de opgavegericht aanpak van 
kinderen en jongeren die in de buurtaanpak THEMAdreven wordt ontwikkeld. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€120.000  
 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2021: In 2021 is er gestart met wekelijkse bijeenkomsten in de Gagelsteede, waarbij 
ouders in de lead zijn. Via deze ouders worden andere ouders bereikt. De betrokken 
professionals werken op een gelijkwaardige manier samen. Ouders geven aan op welke 
manier zij  zich gewaardeerd voelen.  
 
2022: Binnen afgesproken kaders proberen we dat mogelijk te maken. Aandachtspunt 
voor 2022 is het borgen van deze aanpak bij bestaande organisaties. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Lid worden van projectteam buurttaanpak THEMAdreven 
• Formuleren opgave op kansrijke start voor kinderen op THEMAdreven, samen met 

projectgroep 
• Selectie en opstarten interventies die bijdragen aan kansrijke start  

Partners Buurtteam jeugd en gezin, buurtteam sociaal, Lister, Alrecht, Jellinek, DOCK, Mitros 
woningcorporatie, Jongerenwerk Utrecht, Al Amal, politie, Portaal woningcorporatie, 
Tussenvoorziening  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Attenderen op provinciale kennisconferentie laaggeletterdheid en de verbindende rol die 
bibliotheken kunnen spelen als plek voor o.a. ontmoeting, activiteiten en 
burgerinitiatieven. 

 

  

https://issuu.com/raedelijn/docs/boekje_kansrijke_start
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b. Onderwijs 

Voorschoolse educatie  

Korte 
beschrijving 
project 

Om kinderen met een risico op taalachterstand gelijke kansen te bieden op de basisschool 
krijgen deze kinderen een indicatie om 16 uur per week deel te nemen aan de voorschool. 
In principe zitten in een groep 16 kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Deze groepsgrootte is in 
Overvecht te groot om een effectief programma te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er 
soms ook sprake van aanvullende problematiek. Om voldoende maatwerk te kunnen 
bieden worden verschillende interventies onderzocht en uitgevoerd. Zo blijkt een deel van 
de peuters in Overvecht een achterstand in ontwikkeling te hebben waardoor ze nog niet 
toe zijn aan het reguliere voorschoolse educatieprogramma.  
Hoewel het voorschoolse educatieprogramma heel belangrijk is voor de kansengelijkheid 
in het onderwijs, nemen nog niet alle peuters met een risico op taalachterstand deel aan 
de voorschool. We zetten aanvullende activiteiten in om het bereik te vergroten. 

Beoogde 
resultaten 

• 95% van de kinderen die risico lopen op taalachterstanden nemen deel aan de 
voorschool (op dit moment kent Overvecht een deelname van 69%2). 

• 95% van de kinderen neemt minimaal 16 uur deel aan voorschool. 
• 95% van de kinderen ontvangt de aanvullende ondersteuning die nodig is om 

voorschoolse educatie te kunnen blijven volgen. 

Aanpak  Overvecht kent een relatief hoog percentage peuters met risico op taalachterstanden die 
voorschool krijgen aangeboden. Niet al deze kinderen nemen deel. We willen de deelname 
aan de voorschool stimuleren om deze kinderen maximaal te bereiken. In deze aanpak is 
er extra inzet op contact met ouders, met meer contactmomenten en 
groepsbijeenkomsten. 
Daarnaast zetten we met deze aanpak extra in op maatwerk, zodat de kinderen met 
maximale kansen starten in het basisonderwijs. Hierbij zullen we verschillende aanpakken 
inzetten, zoals kleinere groepen, extra inzet van pedagogisch medewerkers of van 
ambulante medewerkers. Al naar gelang in de specifieke situatie nodig is. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 1.5000.000 
Middelen zetten we in voor extra contactmomenten met ouders, deels kleinere groepen, 
extra ondersteuning op groepen, combinatiegroepen met het basisonderwijs. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2020 gebruiken we als voorbereidingsjaar om deze aanpak vorm te geven in afstemming 
met de voorschoolpartners, zoals kinderopvang, jgz, basisonderwijs, universiteit. 
2021 tot en met 2023 zullen we de extra investeringen doen, en daarbij lerend gaan 
optimaliseren om taalachterstanden in te lopen. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• VE curriculum ontwikkelen en implementeren aansluitend op de ontwikkelingsleeftijd 
van deze kinderen i.p.v. de kalenderleeftijd. 

• Vormgeven van een pilot VE  toegankelijk maken voor kinderen van 2 jaar oud (ipv 2,5 
jaar) in de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024. 

• Extra opleiden van de pedagogisch medewerkers in een erkende opleiding voor 
bewegend leren voor kinderen in de ontwikkelleeftijd van 1,5-4 jaar, en het inrichten 
van de binnen- en buitenruimten van de VE voorzieningen met materialen die 
bewegend leren stimuleren. Ouders worden betrokken bij de bewegingsactiviteiten. 

Versterken van de samenwerking met de partners uit de sociale basis en de professionals 
in de wijk, om samen kind en gezin de passende ondersteuning te bieden. 

Partners Kind&co Ludens, verbindingsgroep Overvecht, consultatiebureau/JGZ 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Kansen: 
• Betrekken NJi voor kennis.  
• grote ondersteuningstraject Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid, met 

Oberon, Sardes en CED-groep. Daarin zijn ook kenniskringen opgezet, worden 
opgedane inzichten gedeeld en themabijeenkomsten georganiseerd. Mogelijk 
uitwisselingen over en weer mogelijk. Centrale website is goab.eu, eventueel 
koppelen collega’s OCW die bezig zijn met VVE.   
Relatie leggen met Human Capital Agenda (HCA) en attenderen op provinciale 
kennisconferentie laaggeletterdheid. 

 
2 Cijfers op wijkniveau zijn niet volledig betrouwbaar, stedelijk is er een deelname van 75%. 
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Brede school academie  

Korte 
beschrijving 
project 

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 met een (risico op) taalachterstand volgen tijdens en buiten 
schooltijd (online) les via de Brede School Academie. Dit biedt extra leertijd op zowel 
taalontwikkeling als academische ontwikkeling en algemene vorming. Met deze extra inzet 
stromen kinderen vaak op een hoger niveau in op het voortgezet onderwijs dan zonder 
deze extra (taal)inzet. 

Doelstelling Maximale uit leerlingen halen die in potentie een havo of vwo opleiding kunnen volgen. 

Aanpak  De Brede School Academie zal de komende jaren transformeren naar een digitaal 
lesaanbod dat binnen het reguliere lesprogramma gebruikt kan worden. Dit lesaanbod, 
gericht op het extra werken aan taalvaardigheden, kennis van de wereld, leesplezier en 
academische (studie)vaardigheden, heeft m.i.v. 1 augustus 2021 de naam UGO (Utrecht 
Gelijke Onderwijskansen). In Overvecht blijft er extra leertijd met intensieve begeleiding. 
Vanaf groep 6 wordt er na schooltijd met begeleiding vanuit school (leerkracht en/of 
onderwijsassistent) gewerkt met de UGO methodiek aan het versterken van de 
taalvaardigheden, kennis van de werkeld, leesplezier en academische 
(studie)vaardigheden. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 334.000 
Middelen zetten we in voor extra inzet docenten, werkmaterialen en projectleiding. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

In het schooljaar 2021/2022 start de implementatie van UGO. In de overgangsfase werken 
we enerzijds aan de overgang naar het digitale lesaanbod en anderzijds bieden we extra 
begeleiding bij het implementeren van het UGO programma om de scholen maximaal te 
ondersteunen. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Uitvoeren van UGO-pilot in 2020/2021 met twee Overvechtse basisscholen. 
• Vanaf 2021/2022 is het UGO  programma kosteloos toegankelijk voor basisscholen en 

scholen voor voortgezet onderwijs, en richt zich specifiek op kinderen met in potentie 
havo- of vwo-niveau.  

• In schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 worden Overvechtse scholen actief benaderd 
en gemotiveerd gebruik te maken van UGO. De scholen die geïnteresseerd zijn 
kunnen gebruik maken van extra scholing en projectleiding om de overgang te maken 
naar het digitale lesaanbod. 

• Door ontwikkelen van UGO aan de hand van ervaringen en effecten van het gebruik 
van UGO. 

Partners UGO, de schoolbesturen, basisscholen in Overvecht, scholen voor voortgezet onderwijs, 
Universiteit Utrecht 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Verkennen samenwerking Human Capital Agenda met Beroepentuin Utrecht of de 
Ontdekhal (gevestigd aan de Gageldijk). 

 

Voldoende en goede docenten (primair- en voortgezet onderwijs) voor de klas in Overvecht 

Korte 
beschrijving 
project 

Voor de ontwikkeling van een curriculum genaamd ‘Lesgeven in een grootstedelijke 
context’ wordt een pilot gedraaid in Overvecht. Het curriculum wordt ontwikkeld met 
behulp van de kennis en ervaring van Overvechtse docenten. Het curriculum zal gebruikt 
worden om alle docenten in Overvecht bij te scholen en het wordt een specifiek onderdeel 
van de lerarenopleidingen in Utrecht.  

Doelstelling Voldoende en goede docenten (primair- en voortgezet onderwijs) voor de klas in 
Overvecht. 

Beoogde 
resultaten 

• Binnen de lerarenopleiding is Lesgeven in een grootstedelijke context een specifiek 
onderdeel van de opleiding voor leraren die willen werken in achterstandswijken.  

• Alle docenten in Overvecht zijn geschoold in Lesgeven in een grootstedelijke context.  
• Docenten blijven langer verbonden aan een school in Overvecht, cq het verloop is 

minder groot. 
• Vacatures op scholen in Overvecht staan minder lang open. 
• Schoolleiders zijn beter uitgerust voor de problematiek waar het docententeam mee 

te maken krijgt in Overvecht. 
• Docenten voelen zich beter uitgerust om de kinderen in Overvecht op maat les te 

geven en te ondersteunen. 
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Aanpak  Het project Lesgeven in een grootstedelijke context heeft als doel leraren uit te rusten om 
leerlingen met gestapelde problematiek of leerachterstanden optimaal te begeleiden in 
hun (cognitieve) ontwikkeling. In de reguliere opleiding is daar onvoldoende aandacht 
voor. Dit maakt de baan zwaarder, met als gevolg dat de lerarentekorten groter zijn. Deze 
combinatie treft Overvecht extra hard. De concepten Vreedzame School en 
Transformatieve School worden in het programma van Lesgeven in een grootstedelijke 
context geïntegreerd.  
We willen met deze aanpak alle leraren, schoolleiders, schoolbegeleiders bereiken in 
Overvecht. Het opzetten en implementeren van het programma Lesgeven in een 
grootstedelijke context doen we samen met de opleidingsinstituten/ lerarenopleidingen, 
ook voor maximale inbedding. 
We werken samen met de scholen (po en vo) in Overvecht, de opleidingen (Universiteit 
Utrecht, Hogeschool Utrecht, Marnixacademie), de kernpartners van het onderwijs en de 
ouders. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 1.200.000 
Middelen zetten we in voor projectleiding, ontwikkelkosten, extra begeleiding, bijscholing. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Eerste 2 schooljaren (2020-2021 en 2021-2022): ontwerpen en ontwikkelen. 
Aansluitend 2 schooljaren (2022-2023 en 2023–2024): implementeren en door 
ontwikkelen tot specifieke studierichting. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• De Universiteit Utrecht en de lerarenopleidingen geven samen met de professionals 
uit de praktijk vorm aan deze aanpak voor Overvecht.  

• In 2021 is voor het primair onderwijs een projectplan opgesteld en een projectleider 
aangesteld voor het schooljaar 2021-2022. 

• Er is een nadere regel lesgeven in een grootstedelijke context opengesteld die de 
scholen in Overvecht de mogelijkheid biedt financiële ruimte aan te vragen voor het 
verrichten van werkzaamheden voor het onderzoeksteam of voor het projectteam. 

• Een onderzoeksteam en een projectteam met docenten primair onderwijs uit 
Overvecht werken aan de hand van de ervaringen van de docenten in Overvecht aan 
het versterken van onderdelen in het curriculum specifiek voor lesgeven in een 
grootstedelijke context en aan een professionaliseringstraject van startende docenten 
in Overvecht. 

• Voor het voortgezet onderwijs is een kwartiermaker aangesteld die in schooljaar 
2021/2022 een projectplan uitwerkt voor het voortgezet onderwijs.  

• In 2022 en verder wordt uitvoering gegeven aan de projectplannen. 

Partners Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Marnixacademie, Brede School Overvecht, 
basisschooldirecteuren, directeur Trajectum en Pouwer College, directeur Gerrit 
Rietveldcollege, schoolbesturen, docenten en welzijnsorganisatie Dock. 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Suggestie Min OCW: ook in Amsterdam programma Urban Education. Eventueel leren van 
Amsterdam (HVA) 
 
Human Capital Agenda (PU): samenwerking met Utrecht Leert verkennen om meer 
docenten te werven. Ontwikkeld aanbod publiceren op Maakjestap.nl (overzicht van al het 
Leven Lang Ontwikkel-aanbod in de regio). 

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

Korte 
beschrijving 
project 

De inrichting van een samenhangende en doorgaande leerlijn voor loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding (LOB) dat jongeren maximaal voorbereidt op studie- en beroepskeuze. Het 
versnipperde maar ruime LOB-aanbod wordt samenhangend ingericht en er is aandacht 
voor ouderbetrokkenheid. 

Doelstelling Jongeren maximaal voorbereiden op en begeleiden tijdens hun school/studieloopbaan en 
richting de arbeidsmarkt zodat zij daarin passende keuzes kunnen maken. 
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Beoogde 
resultaten 

• Inrichten samenhangende en doorgaande leerlijn loopbaan-oriëntatie- en begeleiding 
(LOB) dat jongeren maximaal voorbereidt op studie- en beroepskeuze; 

• Deelname leerlingen per vastgestelde LOB-activiteiten PO en VO verhogen. 
• Voortijdig schoolverlaten voorkomen door goede studiekeuze. 
• Opleidingskeuze jongeren: percentage naar opleidingen in marktsectoren met 

duurzame werkgelegenheid verhogen (ICT, Bouw & Techniek, Onderwijs en Zorg). 
• Aantal jongeren dat na een jaar na uitstroom uit het onderwijs een baan heeft. 

Aanpak  Jongeren maken vroeg in hun schoolloopbaan een keuze voor een studie en daarmee 
beroep. Er zijn verschillende oriëntatie- en keuzemomenten zoals de overgang van po naar 
vo, voor vakkenpakket, naar mbo-hbo-wo, naar de arbeidsmarkt. Voor een goede keuze 
gaat het enerzijds om te ontdekken waar je talenten en belangstelling liggen en anderzijds 
om een goed beeld te krijgen van de (perspectieven van) beroepen. Door de vroege keuze 
die jongeren moeten maken, start deze zoektocht in het basisonderwijs. Een goede en 
bewuste keuze, helpt bij de motivatie een studie af te maken. Ouders spelen een 
belangrijke rol binnen LOB, omdat zij de meeste invloed hebben op studie-en 
loopbaankeuze van hun kinderen. Daarom besteden we ook specifiek aandacht aan 
ouderbetrokkenheid.  
In Overvecht is een ruim LOB-aanbod, echter zien we dat de basisscholen in Overvecht er 
onvoldoende gebruik van maken. Bovendien is het aanbod versnipperd. Met de 
regiodealmiddelen stellen we een projectleider aan die het aanbod in 
loopbaanbegeleiding en oriëntatie samenhangend inricht en zorgt dat alle Overvechtse 
scholen daarvan gebruik maken. Voor alle LOB-activiteiten maken we een overzichtelijke 
jaarkalender.  
Ook hebben we aandacht voor de ouders die de meeste invloed hebben op 
loopbaanoriëntatie en de keuze voor een vervolgopleiding. Ouders zijn belangrijke 
partners in LOB, maar het is vaak een uitdaging hen hiervoor goed in te zetten.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 180.000 vanuit de Regiodeal 
De inzet van de middelen zetten we in voor projectleiding en communicatiemiddelen: 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2021: Opstart, inventariseren en opbouwen netwerk 
2022: Opzetten communicatie, ouderbetrokkenheid, verhogen bereik, versterken netwerk, 
inrichten leerroutes. 
2023: Door ontwikkelen communicatie, ouderbetrokkenheid, consolideren bereik, 
verankeren netwerk, kennisoverdracht en training 
2024: Evaluatie en borging 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• In 2021 is een projectleider LOB Overvecht aangesteld die samen met het onderwijs 
en de aanbieders in Overvecht werkt aan een heldere doorgaande LOB-lijn. 

• In juli 2021 en in november 2021 vonden netwerkbijeenkomsten plaats waarin de 
LOB-vraag van leerlingen, ouders en het onderwijs en het LOB-aanbod in kaart zijn 
gebracht en in beeld is gebracht welke stappen moeten worden gezet voor het 
wegnemen van ervaren belemmeringen en het vormgeven van een doorgaande LOB-
lijn.  

• In 2022 wordt het plan van aanpak verder vormgegeven en in uitvoering gebracht, 
waarbij o.a. het opstellen van een routekaart/sociale kaart om het LOB-aanbod 
inzichtelijk te maken, het versterken van de samenwerking tussen de aanbiedende 
partijen, het gesprek met de leerlingen en hun ouders/verzorgers over hun eigen LOB-
traject en ondersteuning op maat worden opgenomen.   

Partners • Organisaties achter het LOB-aanbod in Overvecht: o.a. Pozitive; Bouw=Wouw; 
Beroepentuin; Oriëntatiesprint; TEC Utrecht; Stichting Move Utrecht; JINC Utrecht; 
DOK030.  

• Relevante partners en gemeentelijke programma’s: School Werkt; Focus; Werkwinkel; 
Werkbeweging; Team Social Return; Jongereninformatiepunt.  

• Onderwijspartners rondom de gebruikers van LOB: PO en VO-scholen in Overvecht; 
samenwerkingsverbanden SWV Utrecht PO en Sterk VO.  

• Ouders  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Human Capital Agenda (PU): inzet op beroepsoriëntatie ook buiten de wijk, bijvoorbeeld 
met Utrecht Zorg (Ik zorg shop Zeist), TechnologieRaad Utrecht (TechnoHUB Woerden, 
Make Center Nieuwegein), daar zijn de daadwerkelijke beroepen te zien en te ervaren. 
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HCA heeft financiële middelen om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Jongeren 
uitnodigen voor Skills The Finals https://worldskillsnetherlands.nl/stf/ 31 maar ten 1 april 
2022 in Jaarbeurs Utrecht.  

 

Integrale aanpak jongvolwassenen 

Korte 
beschrijving 
project 

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 nog lastiger 
is als gevolg van problemen thuis, verleidingen 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).  Problemen waar deze jongvolwassenen in Overvecht o.a. tegenaan lopen zijn: 
druk op de mentale gezondheid, moeite hebben met het afronden van een opleiding of 
het vinden van werk, schulden, verleidingen uit het criminele circuit, lachgasgebruik, zich 
niet gezien voelen. Of een combinatie van problemen, waarbij de context een rol speelt. 
Corona heeft dit verergerd.  
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. En gelukkig gebeurt er al heel veel in de ondersteuning van de 
jongvolwassenen.  
We richten ons op het perspectief bieden  en specifiek op:  
• Beter bereiken en helpen van de groep die vastloopt. 
• Werken aan ontwikkeling. 

Doelstelling In het programma Samen voor Overvecht is de indicator startkwalificatie benoemd als 
belangrijke indicator van hoe het ervoor staat met jongvolwassen en hun 
toekomstperspectief. Daaraan willen we toevoegen dat het algemeen welbevinden van 
jongvolwassenen misschien nog wel belangrijker is, omdat het de basis is om aan je 
toekomstperspectief te kunnen werken. Anderzijds heeft een goed toekomstperspectief 
natuurlijk invloed op het welbevinden.  

Beoogde 
resultaten 

• Bereiken onzichtbare jongvolwassenen  
• Vertrouwen winnen door klein te maken wat groot is + direct samen 1e stap 
• Op orde komen  door overzicht te bieden, netwerk en eerdere hulp in kaart te 

brengen, te kijken wat nog nodig/ aanvullend is) 
• Intrinsieke motivatie en ideeën stimuleren 
• Zelf laten bedenken (en dat faciliteren) 
• Vergroten wat goed gaat 
• Ontmoeten andere jongvolwassen/ inspiratie (voor en door jongvolwassenen) 
• Stimulerende plekken 
• Podium bieden/netwerk aanhaken voor winstmomenten (groot en klein)  

Aanpak  Voor een beter bereik van de jongvolwassen, het winnen van vertrouwen en het helpen 
op orde komen, gaan we meer naar de jongvolwassenen toe, door bijvoorbeeld meer te 
werken buiten kantooruren, aansluiting te zoeken en direct te  handelen. Daarnaast laten 
we niet los en versterken de samenwerking 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. 
Voor het werken aan ontwikkeling werken we via intrinsieke motivatie en aan het podium 
bieden voor winstmomenten. We zetten jongvolwassenen in als inspirator en 
ambassadeur en stimuleren partijen om jongeren te laten experimenteren  op 
stimulerende plekken.  
De gedetailleerde aanpak werken we met partners nog verder uit. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€85.000 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Aanjaagfunctie van een projectleider voor een jaar (zomer 2021 tot zomer 2022, met 
eventuele uitloop) 

https://worldskillsnetherlands.nl/stf/
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Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Sept 21- jan 22: opstellen plan van aanpak 
Jan 22 – zomer 22 (met eventuele uitloop tot einde jaar): experimenteren, evalueren en 
bijsturen. 

Partners Pozitive, JoU, Dock, Fokus, PGA, Wijkagent, Buurtteam (Jeugd & gezin + Sociaal), 
Werkwinkel, Socialrun, studentjobcoach, scholen, Ontwikkelwerkplaats, Nutrecht, Project 
O (MDT), Moskee, vereniging, bewonersnetwerken, sportclubs, Beroepentuin/ Ontdekhal, 
Jongvolwassen uit de wijk.  
 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Kabinet CvdK (ondermijning): De provincie Utrecht heeft voor 2022. o.a. als ambitie 
gesteld te investeren in preventie via educatie op scholen, specifiek met betrekking tot 
(ondermijnende) criminaliteit. Deze ambitie dient nog nader vormgegeven te worden. 
Voor de hand ligt in enige vorm de samenwerking te zoeken met het RIEC Midden-
Nederland, bijvoorbeeld via Programma Straatwaarde(n) en educatieproject ‘Kapot Sterk’, 
en/of met het project Leerling Alert.  
 
De relatie met provinciale sociale agenda nader verkennen, i.s.m. Sport en Bewegen inzet 
van buurtsportcoaches en rolmodellen uit de eigen wijk mogelijk interessant.  
 

c. Veiligheid 

Veiligheid: voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor een criminele carrière 

Korte 
beschrijving 
project 

Overvecht is een wijk waar criminaliteit voor een deel van de jongeren helaas een 
aantrekkelijk pad is. Drugscriminaliteit wordt te ‘normaal’ gevonden door een deel van de 
jongeren in de wijk en er is relatief veel gelegenheid om er carrière in te maken. 
Daartegenover staat dat een deel van de Overvechtse jongeren juist minder perspectief 
ervaart voor het maken van een maatschappelijke carrière.  Daarom starten we een 
focusaanpak Veiligheid/ Ondermijning gericht op grenzen stellen, weerbaarheid en 
perspectief bieden. 

Doelstelling Voorkomen dat Overvechtse jongeren (t/m 23 jaar) aangetrokken worden tot, of 
doorgroeien in, de ondermijnende (drugs)criminaliteit, door inzet van een brede 
veiligheidsaanpak gericht op het stellen van grenzen en het bieden van perspectief. 

Beoogde 
resultaten 

• Bewustzijn en weerbaarheid vergroten van (groepen) mensen in de wijk, zoals: ouders, 
leerlingen, docenten, ondernemers en overige professionals (maatschappelijke 
tegenbeweging bevorderen).  

• Vergroten van het veiligheidsgevoel  
• Door een persoonsgerichte aanpak voorkomen dat jonge individuen doorgroeien 

richting de zware (drugs)criminaliteit.   
• Het repressief terugdringen en verstoren van criminele activiteiten en netwerken (en 

daarmee de  criminele gelegenheid te verkleinen).  

Aanpak  De aanpak in Overvecht bestaat uit onderstaande drie actielijnen. Deze leveren gezamenlijk 
een bijdrage aan de doelstelling en zijn gericht op het individu, het netwerk daaromheen, 
op de buurt en op de wijk.  
• Bewustzijn en weerbaarheid vergroten van (groepen) mensen in de wijk, zoals: ouders, 

leerlingen, docenten, ondernemers en overige professionals (maatschappelijke 
tegenbeweging bevorderen).  We stellen een projectleider (aanjager en trainer) 
‘weerbare wijk’ aan en we komen samen met de (wijk) parters tot de meest passsende 
inteventies.  

• Door een persoonsgerichte aanpak voorkomen dat jonge individuen doorgroeien 
richting de zware (drugs)criminaliteit.  De nadruk ligt op  de jongeren die starten in de 
(drugs)criminaliteit. Deze vaak nog jonge doelgroep (12-18 jr) zet al vroeg de eerste 
stappen in de criminaliteit en komt zo negatief in beeld in de wijk. Politie, 
gebiedsmanager veiligheid en PGA (persoonsgerichte aanpak) expert Jeugd zoomen in 
op deze jongens en zorgen dat ze een passende persoonsgerichte aanpak krijgen.  

• Het repressief terugdringen en verstoren van criminele activiteiten en netwerken (en 
daarmee de  criminele gelegenheid te verkleinen). Misdaad mag niet lonen, grenzen 
moeten worden gesteld. Dit vraagt een duidelijke aanpak op individuen, locaties, 
groepen, fenomenen, gebieden en delicten. We stellen een gemeentelijk 



32 
 
 

interventiespecialist aan en we vergroten de gemeentelijke handhavingscapaciteit, 
specifiek voor Overvecht. 

• Samen met RIEC partners ontwikkelen we een wijkgerichte interventie-aanpak.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 1.800.000 
Middelen zetten we in voor meer gemeentelijke inzet.  Onder andere  een, projectleider 
weerbaarheid, een PGA expert jeugd, een interventiespecialist en Toezichthouder 
Bebouwde omgeving gaan concreet aan de slag voor de wijk. Daarnaast zijn er middelen 
beschikbaar voor onder andere onderderwijsmodules.  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Weerbaarheid 

• De projectleider weerbaarheid zorgt voor het vergroten van het bewustzijn en de 
weerbaarheid. Het onderwijsproject Kapot Sterk is in 2021 succesvol gestart op een 
basisschool in Overvecht. In 2022-2024 bieden we dit project aan meerdere scholen 
aan en we proberen het zoveel mogelijk onder te brengen in het standaard curriculum.  

• De instrumenten die we in 2021 hebben ontwikkeld, gericht op het vergroten van de 
weerbaarheid, zetten we in 2022 en 2023 gericht in. Het gaat onder andere over een 
lesbrief voor scholen, wijkberichten aan bewoners en  voorlichting aan corporaties. 
We spelen hierbij actief in op actualiteiten/incidenten/acties in de wijk. 

• In 2022 bieden we een weerbaarheidstraining aan het moedernetwerk aan.  
PGA:  
• In 2021 is de persoonsgerichte aanpak in Overvecht ontwikkeld en van start gegaan 

met een caseload van ongeveer 7 personen. In 2022 en 2023 zetten we dit voort en 
breiden we het aantal uit naar ongeveer 15 per jaar.  

Interventieaanpak 
• De interventieaanpak op wijkniveau is in  2021 opgezet en actief. In 2022- 2024 gaan 

we versterkt door met de bijbehorende inzet  van het BUIT (Bestuurlijk Utrechts 
Interventie Team) en ‘Knock & Talk’ gesprekken. Hier verbinden we ook de reeds 
bestaande inzet van bijv. wijkboa’s (ogen en oren) aan.  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Weerbaarheid 
• In 2022 bieden we het onderwijsproject Kapot Sterk aan meerdere basisscholen in 

Overvecht aan.  
• In 2022 geven we een weerbaarheidstraining aan het Moedernetwerk  
• Weerbaarheidsvoorlichting wordt in 2022 wederom gegeven aan 

woningbouwcorporaties. 
• Passende en helpende porttrajecten zijn ook in 2022 beschikbaar voor risicojeugd 

(2021-2023) 
• In 2022 sturen we naar aanleiding van (druggerelateerde) actualiteiten  wijkberichten 

en lesbrieven  en we voeren wijkgesprekken.  
PGA 
• In 2022 verhogen we het aantal jongeren in de aanpak tot ongeveer 15 jongeren. 
 
Interventieaanpak 
• In 2022 gaan we versterkt en gericht door met de bijbehorende inzet  van het BUIT 

(Bestuurlijk Utrechts Interventie Team) in Overvecht. 
• In 2022 voeren we  ‘Knock & Talk’ gesprekken met ondernemers in Overvecht. Hierbij 

gaan we samen met onze partners letterlijk aan de deur in gesprek over de risico’s en 
gevolgen van ondermijning. Hierdoor is de verwachting dat signalen van ondermijning 
sneller worden herkend, gemeld en vervolgens waar mogelijk aangepakt.  

Partners RIEC, politie, Belastingdienst, OM, scholen, woningbouwcorporaties, bewoners, 
ondernemers, e.a.  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Ministerie J&V is beschikbaar om mee te helpen.  
 
Kabinet CvdK (ondermijning): wil graag samen optrekken m.b.t. (ondermijnende) 
criminaliteit, investeren in preventie via educatie in scholen.   
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3. MEEDOEN EN ONDERNEMEN  

Impuls Overvecht door Werkbeweging  

Korte 
beschrijving 
project 

De ambitie is om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen 
richting werk. Dat vraagt vernieuwende vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven, 
gemeenten, UWV en UW-bedrijven, waarbij maatwerk en het wegnemen van knellende 
regels centraal staan.  
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is om de leeropbrengsten van de 
experimenten en pilots helder in beeld te krijgen, zodat we deze kunnen delen met andere 
wijken in de stad en met onze partners in de provincie en met het rijk. 
 
In deze aanpak staan de volgende vier uitgangspunten centraal: 
 
• We stellen de leefwereld van mensen centraal  
• We doen wat nodig is  
• We gaan uit van mogelijkheden (talenten) van mensen  
• We streven naar eenvoud 

Doelstelling Samen met partners en werkgevers het perspectief op werk vergroten van 
bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Beoogde 
resultaten 

• De bijstandsgerechtigde met grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaart dankzij de 
wijkgerichte experimenten meer passende aanpak richting arbeidsmarkt. Dat vertaalt 
zich in een hogere klanttevredenheid ten opzichte van de dienstverlening vóór de 
regiodeal. 

• Bijstandsgerechtigden uit Overvecht met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maken 
250 bewegingen naar werk (zoals bijvoorbeeld plaatsingen, scholing, deeltijdwerk of 
baan). 

• De resultaten van de experimenten en de pilots in Overvecht worden jaarlijks 
gebundeld in lessons learned en gedeeld met andere wijken in de stad, de gemeente 
en met de regio. Mogelijk resulteert het in voorstellen het gemeentebeleid op 
onderdelen aan te passen. 

Aanpak  Uit de gevoerde gesprekken met inwoners,  ondernemers, sleutelfiguren en hulpverleners 
uit Overvecht komt de behoefte en de benodigde ondersteuning van werkzoekenden 
richting arbeidsmarkt steeds beter in beeld. Door de complexe, multi-problematiek is de 
behoefte veelzijdig en is niet alleen gericht op het vinden van een baan maar ook op het 
wegnemen van belemmeringen er naar toe. Daarnaast is er behoefte aan ‘baancreatie’ en 
‘job tailing’ zodat vraag en aanbod nog beter op elkaar aansluiten en mensen daadwerklijk 
duurzaam aan het werk kunnen. Dit kunnen we niet altijd effectief invullen met onze basis 
dienstverlening. Er ontstaat, binnen de kaders van de wet, een sterke vraag naar 
wijkgerichte experimenteerruimte.  
• Om onze ambitie te realiseren met de Regio Deal zetten we in op interventies die een 

integrale en maatwerk dienstverlening op buurtniveau versterken. Onder meer de 
buurtteams, UWV, Leerwerkloket, Dock, zzp-er in de wijk, de Vrijwilligerscentrale en 
Werk en Inkomen werken samen aan een integrale werkwijze. Door laagdrempelig 
aanwezig te zijn in Overvecht, bijvoorbeeld in de wijkwinkel Overvecht of via een 
stevig netwerk in de buurt, willen we vindbaar zijn voor potentieel kansrijke 
werkzoekenden. We werken samen met lokale werkgerelateerde projecten als 
Beroepentuin en Bouw=Wouw. De integraliteit van de aanpak onderstrepen we door 
de begeleiding van de bijstandsgerechtigden te verbreden naar alle leefgebieden 
(bijvoorbeeld door lifecoaching). Integrale samenwerking door de reeds bestaande 
driehoeksverhoudingen rondom kandidaten efficiënter te laten verlopen. Denk 
bijvoorbeeld aan frequente casuïstiekbespreking tussen team schulden, buurtteams en 
klantbegeleiders. Of aan driegesprekken voor ‘ruwe diamanten’ die extra aandacht 
behoeven. 

• samen met ondernemers, het vinden van potentieel werk en het creëren van 
praktijkgerichte leerwerkomgeving richting vitale en toekomstgerichte banen mogelijk 
maken, passend bij de potentie van de werkzoekenden in de wijk.Voorbeelden zijn de 
inzet bij sociale renovatie door woningcorporaties (o.a. Portaal, Mitros, Dock, 
Buurtteams), ondersteunen van lokale ondernemersinitiatieven en het creëren van 
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leerwerktrajecten met ondernemers, taalinstituten en ROC. In samenwerking met 
Werkwinkel en WSP zoeken we naar de mogelijkheid een actieve pool van lokale 
Overvechtse ondernemers- of ondernemers die voor werkgelegenheid in Overvecht 
kunnen zorgen- op te zetten. Deze ondernemers vormen een netwerk voor 
(leer)werkplekken, snuffelstages, taalstages en rondleidingen samen met lokale en 
gespecialiseerde partijen specifieke aandacht geven aan vooroordelen en 
discrimininatie op de arbeidsmarkt in Overvecht. Daarbij helpt het als inwoners en 
werkgevers elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. We zetten in op een vorm 
vanaanwezigheid van werkgevers bij de Werkwinkel, maar ook op vrijblijvende stages, 
oriëntatiesprints, werkmarkten, speeddaten etc.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 1.500.000  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Jan-feb 2022: balans opmaken lopende experimenten en bij succes continueren.  
Jan-dec 2022: nieuwe experimenten opzetten, gaandeweg evalueren, lessen trekken en 
verbeteren. 
4x een aanjaag- en inspiratiesessie met partners uit de wijk: zijn we de goede dingen aan 
het doen en doen we ze goed? 
December 2022: vaststellen op te starten experimenten voor 2023 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

ACTIVITEITEN 
 
Succesvolle pilots doorzetten die we in 2021 hebben opgestart: 

• Ondernemers voor Overvecht (januari 2021 – heden) --> cofinanciering van viertal 
bedrijfsadviseurs WSP voor inzet in de wijk Overvecht, 14 Overvechtse 
ondernemers bieden gezamenlijk 50 werk(ervarings-)plekken aan. 

• Beroepentuin (januari 2021 – heden); maatwerktraject voor werkzoekenden met 
een lange afstand tot de arbeidsmarkt -> 10 inwoners hebben een 
praktijkleertraject Bouw en Techniek doorlopen, 10 inwoners hebben 
oriëntatietraject Techniek doorlopen, samenwerkingsafspraken afgesloten tussen 
unit Werk en de Beroepentuin. 

• Doorbraakpotje Werk (februari 2021 - heden) --> tot nu toe 7 casussen ingediend 

• Breder bereik Werkwinkel (april 2021- heden) 

• Jobmaatjes (juni 2021 – heden) --> tot nu toe 33 inwoners in een maatjestraject 

• Aanpak Digivaardigheden (september 2021 – heden) --> ondersteuning van 
werkzoekenden vanuit Digitaalhuis/Digiwijs 3.0/Stichting Lezen en Schrijven nu 
inzetbaar voor werkmatchers van unit Werk,  wekelijks Digitaal spreekuur in 
werkwinkel Overvecht voor werkzoekenden. 

 
We bereiden momenteel de volgende experimenten voor, die gaan starten in 2022: 

• Een alternatieve vorm van kinderopvang met de Oppasmoeders 

• Een Super Outreachtend Team dat actief de wijk in gaat, inclusief 2 mensen vanuit 
de bijstand  

• Casusbesprekingen met werkmatchers die een groot deel van hun caseload in 
Overvecht hebben 

• Een matchtafel in de wijk waar vraag (werkzoekenden) en aanbod (werkgevers die 
een plek hebben) makkelijker bij elkaar gebracht kunnen worden.  

• Nog meer laagdrempelige ontmoetingen tussen werkzoekenden en werkgevers 
dmv o.a. Krachtavonden, rondleidingen en spreekuren bij werkgevers 

• Wijkgerichte data- en kennismanagement o.g.v. participatie i.s.m. IPM 

• Oriëntatie- en leerwerktrajecten voor ondernemen, leren en werken (experience 
centrum, snuffelprogramma’s, rolmodelgesprekken)  

 
MIJLPALEN 
 

• Tussenevaluatie Doorbraakpotje Werk Q1 van 2022 

• Evaluatie Werkwinkel in Q1 van 2022 

• Tussenevaluatie Jobmaatjes Q1 van 2022 
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• Een concreet projectplan (2A4) per nieuw experiment, waar input op is gegeven 
door het kernteam van Werkbeweging. 

• Tijdelijke locatie (Voortrekkersdreef) voor de Oppasmoeders opgeknapt en 
beschikbaar. 

• Contract rond met deelnemers Super Outreachend Team (o.a. Pozitive en de 2 
deelnemers vanuit de bijstand) 

• Werkbezoeken met dataspecialisten uit Utrecht en Rotterdam i.h.k.v. onderlinge 
kennisuitwisseling wijkgerichte data- en kennismanagement in Q1 2022.  

• December 2021 afronding en evaluatie Ondernemers voor Overvecht, Q1 
doorstartbijeenkomst (structurele borging werkgeversbenadering wijk Overvecht) 

December 2021 afronding en evaluatie digitaal spreekuur Werkwinkel, Q1 2022 kick-off 
ondersteuning Digivaardigheden van werkzoekenden vanuit unit Werk (o.a. voor gebruik 
online matchingsplatform HalloWerk en als ook ad-hoc en structurele ondersteuning bij 
solliciteren en verminderde digivaardigheden) 

Partners W&I, WSP, Dock, Buurtteams, corporaties, ondernemers en lokale sleutelfiguren. 
 

 
Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is om de leeropbrengsten van de 
experimenten en pilots helder in beeld te krijgen, zodat we deze kunnen delen met andere 
wijken in de stad en met onze partners in de provincie en met het rijk. We zullen 
gezamenlijk afspraken maken hoe we deze lessen het beste met elkaar kunnen delen. 
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de provinciale sociale agenda.  
Als we tegen landelijke regels aanlopen die de route naar werk bemoeilijken, dan zullen we 
schakelen met het Programma Maatwerk Multiproblematiek (PMM). Met dat programma 
zijn korte lijnen via de citydeal Eenvoudig Maatwerk.  
 
Human Capital Agenda (PU): werkgevers die zijn aangesloten bij de koepels van HCA 
(Utrecht Zorg, Utrecht, Leert, Technologieraad Regio Utrecht en U-Tech Community) 
kunnen benaderd worden of zij aan deze activiteiten willen bijdragen.   

 
 

Visievorming Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht 

Korte 
beschrijving 
project 

Opstellen ontwikkelrichting / visie en deze in 2022 uitvoeren via het actieprogramma. 

Doelstelling Samen met de ondernemers van het Bedrijventerrein te komen tot een gedragen 
ontwikkelrichting en uitvoeringsprogramma voor een toekomstbestendig, veilig en 
duurzaam bedrijventerrein, met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 

Beoogde 
resultaten 

Voor het Bedrijventerrein Nieuw Overvecht bepalen van de ruimtelijk-economische 
ontwikkelrichting en uitvoeringsprogramma.  
Resultaten: 
• Een rapport of boekje, website, kaart of infographic met daarin:  

o de kanseninventarisatie;  
o de daarop gebaseerde ruimtelijk-economische ontwikkelrichting; 
o het uitvoerings-/actieprogramma (prioritering van de kansen, financiering en 

instrumenten). 
• Een vertrouwensbasis bij de betrokkenen in en rond het gebied en bij de betrokkenen 

vanuit de gemeente voor een soepele toekomstige samenwerking bij het realiseren 
van het uitvoeringsprogramma. Dat betekent o.a. wederzijds inzicht/begrip/respect 
voor elkaars standpunten/belangen/werkwijze. Hier werken we in 2022 verder aan. 

Aanpak  Het gezamenlijk werken aan een ontwikkelrichting wordt als instrument gebruikt om de 
krachten te bundelen en impact te maken in het gebied. Deze ontwikkelrichting bestaat uit 
de volgende onderdelen:  
• een kanseninventarisatie als basis;  
• de kansen die we gaan verzilveren (de prioritering en financiering); 
• acties die we gaan ondernemen (de uitvoering). 
 
De ontwikkelrichting vormt een vliegwiel voor:  
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• het aanjagen van allerlei samenwerkingen, wat de betrokkenheid vergroot,  
• bundeling en optimalisatie van private en publieke investeringen,  
• nieuwe initiatieven, die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat en (een grotere 

kans op) meer werkgelegenheid en stages voor de wijk. 
 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 100.000  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

• Start eind 2020.  
• Afronding rapportage eind 2021. 
• Uitvoering actieprogramma: 2022 (en verder als daar budget voor beschikbaar komt). 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Afronding rapportage in 2021.  
• Vier kwartaalbijeenkomsten met betrokkenen om:  

o de voortgang van acties te monitoren en aan te vullen,  
o lessen en successen te delen,  

• netwerken te versterken en impact in het gebied te vergroten. 

Partners Ondernemersvereniging Nieuw-Overvecht; één of meer adviesbureaus; ondernemers en 
vastgoedeigenaren; maatschappelijke partners etc. 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

De provincie is graag betrokken bij het participatietraject en visievorming naar behoefte 
(GRO).  
Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor (kleinere) initiatieven op het gebied van 
klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen. Mogelijke toepasbaarheid op 
bedrijventerrein (https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-
groene-en-gezonde-steden-en-dorpen). 
 
Min J&V: Bij de regiodeal Noordelijk-Flevoland wordt gewerkt aan een soort checklist voor 
veilige bedrijventerreinen. Wellicht biedt dit kansen?  

 

Visievorming Overvecht Centrum: winkelcentrum en gebouwen er omheen 

Korte 
beschrijving 
project 

Samen met de CVvE SC Overvecht, corporaties, particuliere grondeigenaren en 
ontwikkelaars in het centrumgebied van Overvecht onderzoeken we de gezamenlijke 
ontwikkelmogelijkheden voor Overvecht Centrum 

Doelstelling Het bundelen van krachten en inzet van de stad, markt, gemeente rond het centrumgebied 
zodat het resultaat voor Overvecht Centrum meer is dan de som der delen.  

Beoogde 
resultaten 

Na afloop van de pressurecookersessies ligt er een breed gedragen Ontwikkelkader/ 
Ambitiedocument/ Raamwerk dat als kader dient voor een gefaseerde ontwikkeling van 
Overvecht Centrum. Het document moet zowel inzicht geven in de inhoudelijk gewenste 
koers als in het proces (mogelijke fasering, hoe wordt samengewerkt, hoe wordt omgegaan 
met kosten/ opbrengsten, wat kan plotsgewijs, waar heb je elkaar voor nodig). 
Zo kan Overvecht Centrum het kloppende hart van Overvecht worden. Dat het een 
bruisende plek wordt waar bewoners van Overvecht (en uiteraard ook van daarbuiten) 
willen winkelen, willen wonen, willen werken, elkaar willen ontmoeten en hun vrije tijd 
hier willen besteden. Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met veel 
parkeerplaatsen en monofunctioneel gebruik (winkelen) naar een aantrekkelijk, veilig 
gebied, dat eenheid uitstraalt en een moderne uitstraling heeft met wonen, werken en 
winkelen samen.  

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
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Aanpak  Overvecht Centrum is van en voor iedereen. Daarom gaan we in een open proces komende 
maanden de kwaliteiten van deze plek voor Overvecht en de stad (de identiteit) 
benoemen. Het gaat bij het opstellen van de kaders en uitgangspunten niet om 
oplossingen (wat) maar om doelen (het waarom). Het proces is in 2 stappen geknipt.  
 
Stap 1: Inventariseren kansen en zorgen bij grondeigenaren, bewoners en gemeente en 
bespreken in gezamenlijke bijeenkomst voor de zomer 2020.  
 
Stap 2: Organiseren van 3 pressurecookersessies (onder begeleiding van een 
stedenbouwkundig, financieel en parkeerbureau) waarin gezamenlijk met alle eigenaren in 
het gebied eerst de wensen en ambities geïnventariseerd worden, vervolgens er 
verschillende scenario’s worden onderzocht en er koers bepaald kan worden en er tot slot 
toegewerkt wordt naar een breed ontwikkelkader voor Overvecht Centrum 
 
Vervolg:  Deze stappen zijn inmiddels afgerond met de Basisprincipes en Onderzoeksvragen 
‘Ruimtelijke en Financiële verkenning Overvecht Centrum’. Ondanks alle kanttekeningen en 
onzekerheden is er op dit moment bij de pand- en grondeigenaren voldoende vertrouwen 
om de herontwikkeling van Overvecht Centrum een stap verder te brengen. Het Utrechtse 
college is het hiermee eens. De gemeenteraad neemt hier eind 2021 een besluit over. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 300.000 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Sept 2020 – maart 2021:  organiseren van 3 pressurecookersessies met als resultaat de 
Basisprincipes en onderzoeksvragen ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht 
Centrum 
Q4 2021: Vaststelling raadsvoorstel ‘Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum; uitwerken 
basisprincipes en onderzoeksvragen en financiële verkenning in een Masterplan’ 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Maart 2021: een breed gedragen Ontwikkelkader/ Ambitiedocument/ Raamwerk dat als 
kader dient voor een gefaseerde ontwikkeling van Overvecht Centrum: Basisprincipes en 
onderzoeksvragen ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht Centrum’. 
December 2021: toekenning rijksbijdrage Woningbouwimpuls voor Overvecht Zuid. 
December 2021: vaststellen raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum 
2022: Start gezamenlijk (Overvechters, pand- en grondeigenaren en gemeente) opstellen 
van een masterplan voor Overvecht Centrum. 

Partners CVvE, SC Overvecht, corporaties, particuliere grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

De provincie is graag betrokken bij het participatietraject en visievorming naar behoefte 
(GRO).  
Versnelling Woningbouw (PU): Vanuit de Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling 
woningbouw provincie Utrecht 2021-2024 is een subsidie toegekend aan de Gemeente 
Utrecht beschikt voor  € 2.603.000,- voor de bouw van 2603 woningen. Het betreft co-
financiering voor de door het Rijk toegekende WBI aanvraag. Het bedrag wordt in tranches 
verspreid over 10 jaar uitbetaald (2022-2031). Deze subsidie wordt toegewend om de 
onrendabele top te dekken.  
 
• Ministerie J&V: verkennen betrekken platform veilig ondernemen 
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Bedrijventerreinmanager Bedrijventerrein Nieuw Overvecht 

Korte 
beschrijving 
project 

Het bedrijventerrein Nieuw Overvecht is een belangrijk onderdeel van de wijk. Er is een 
betrokken ondernemersvereniging en er zijn mooie bedrijven en initiatieven. Echter is het 
ook zo dat de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan, dat er signalen van ondermijning 
zijn en dat het vaak een anonieme plek is.  
De bedrijventerreinmanager gaat werken vanuit een plek op het bedrijventerrein en zal 
daar zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn. In nauwe samenwerking met de 
ondernemersvereniging gaat hij/zij investeren in sociale cohesie.  
De bedrijventerreinmanager zet in op het vergroten van de meldingsbereidheid en op het  
verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Er ontstaat een ‘vooruitgeschoven post’ van 
de gemeente met een adviserende rol voor verhuurders en een ondersteunende en 
verbindende rol voor ondernemers.  

Doelstelling • Het verbeteren van het gevoel van veiligheid bedrijventerrein Nieuw Overvecht.  
• Bijdragen aan een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat voor bonafide ondernemers en 

een onaantrekkelijk(er) vestigingsklimaat voor malafide ondernemers. 

Beoogde 
resultaten 

• Het gevoel van veiligheid verbeteren.  
• Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de directie omgeving van de 

bedrijven verlagen (op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht is dit percentage lager 
dan 32%). 

• Neerzetten van een ‘vooruitgeschoven post’ van de gemeente met een adviserende rol 
voor verhuurders en een ondersteunende en verbindende rol voor ondernemers. 

Aanpak  Aanstellen van een bedrijventerreinmanager ten behoeve van veiligheid, controle, 
verbinding, ontwikkeling en sociale cohesie 

Bijdrage 
rijk/provincie 

€ 230.000 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

• Tot medio 20204 is er een bedrijventerreinmanager actief die zich richt op het 
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.  

• In 2022 openen we het ondernemersloket, samen met de ondernemersvereniging. 
Deze fysieke werk- en ontmoetingsplek zal in ieder geval tot einde 2024 geopend zijn.  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• In de eerste helft van 2022 openen we het ondernemersloket. Dit is een gezamenlijk 
initiatief van de ondernemersvereniging en gemeente om een fysiek pand te huren en 
in te richten als loket en ontmoetingsplek. Een van de kerntaken van het loket is 
bouwen aan een sterk lokaal netwerk en een veilig ondernemersklimaat creëren.  

• In 2022 richt de bedrijventerreinmanager (gebiedscoördinator) zich onder andere op 
he vergroten van het netwerk, het tegengaan van de anonimiteit, het verbeteren van 
de samenwerking met ondernemers en het vergroten van de (ervaren) veiligheid en 
weerbaarheid.  

Partners Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

Ministerie J&V: Eventueel leren van regio deal noordelijk Flevoland 
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Batau 

 

Kansen en projecten 2022 Iedereen 
doet mee 
 
 
 

Duurzame en 
gezonde buurt 

Perspectief 
voor de jeugd 
 
 
 
 

Schone en veilige 
leefomgeving 
 

Muntenbuurt 

- Duurzaam vernieuwen van de 
openbare ruimte 

x X x X 

- Sloop/ nieuwbouw/ transformatie x X   

- Groene Muntenbuurt x X x x 

- Op de fiets naar winkelcentrum 
Muntplein 

 X   

- Plek voor de jeugd x x X X 

- Muntenbuurt schoon x x x X 

- Bewonersinitiatief Community Art X  x X 

- Leefbaarheid kwetsbare complexen X x x X 

- Aanpak dealen  x X X 

- Waaks 2.0 X x  X 

- Keurmerk Veilig Ondernemen    X 

- Digitale veiligheid x  X X 

- Gezondheidsmarkt en 
gezondheidsbuurtplan 

x X x x 

- Buurtkamer X X x x 

- Betere Buurten babbel X X  x 

- Buurtverhalen X   X 

 
Batau 

- Beweegaanbod op maat  X X  

- Beweeglint Batau X X   

- JOGG/Gezonde school aanpak x X X x 

- Voortzetting maximaal gezond X X   

- Laaggeletterdheid X  X  

- Pilot ondersteuning gezinnen met 
problematische schulden en 
multiproblematiek 

X  X  

- Werkteam Batau X  X  

- Stadspas Batau X  x  

- Week van het geld X  x  

- Zakgeldproject x x X X 

- Moedertraining (veiligheid, 
voorkomen jonge aanwas) 

  X X 

- Vergroten signalering  x  X X 
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UITWERKING PROJECTEN 
 

Duurzaam vernieuwen van de openbare ruimte 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Het schetsontwerp voor de herinrichting van openbare ruimte is in 2021 opgesteld op 
basis van de input uit de buurt. Het zuidelijke deel is aan de buurt gepresenteerd. Het 
noordelijke deel volgt begin 2022. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een 
voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek. De suggesties van bewoners en 
ondernemers worden hierin verwerkt. Vervolgens volgt eind van 2022 de aanbesteding. 
Zaken die al uitgevoerd kunnen worden, worden naar voren gehaald, zoals de 
ondergrondse containers bij Dukatenburg.  

Doelstelling Duurzaam vernieuwen van de openbare ruimte, zodat deze toekomstbestendig is en 
aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers. Speciale aandacht 
voor klimaatadaptatie, ligging in een zorgcirkel (toegankelijkheid), fietsvriendelijkheid, 
afval, bewegen en plek voor de jeugd.  

Beoogde 
resultaten 

• Bewoners, ondernemers en andere stakeholders zijn betrokken bij de planvorming 
voor de openbare ruimte. Geen plan voor de buurt, maar een plan van de buurt.  

• Bewonersinitiatieven in de openbare ruimte  
• Uitvoering Quick wins  
• Community building  

Aanpak • Verwerken reacties op schetsontwerp 
• Uitwerken naar voorlopig ontwerp 
• Voorlopig ontwerp toetsen bij beheerders 
• Presentatie voorlopig ontwerp aan de buurt 
• Verwerken reacties op voorlopig ontwerp 
• Maken definitief ontwerp en bestek 
• Aanbesteding 

Planning Q1: presentatie schetsontwerp noordelijk deel 
Q2: voorlopig ontwerp + participatie 
Q3: definitief ontwerp 
Q4: bestek en aanbesteding 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€ 650.000  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Presentatie schetsontwerp noordelijk deel aan de buurt 
• Presentatie voorlopig ontwerp aan de buurt 
• Definitief ontwerp en bestek 
• Aanbesteding 

Partners bewoners, ondernemers 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

De provincie wil betrokken zijn bij de herinrichting van de fysieke leefomgeving en stelt 
graag advies en kennis beschikbaar over klimaat adaptieve, gezond- en veilige inrichting 
en het versterken van de biodiversiteit. Specifieke kansen voor klimaatadaptatie zijn het 
creëren van koelteplekke en het vergroenen van schoolpleinen. Dit kan tevens de 
biodiversiteit versterken en bewegen en ontmoeten stimuleren. Verder liggen er kansen 
voor groene daken, mogelijk in combinatie met de energietransitie (zonnepanelen). De 
kansen voor fietsvriendelijkheid en bewegen kunnen wellicht gecombineerd worden met 
de aanleg van groene structuren voor klimaatadaptatie (koelte en wateroverlast 
verminderen) en biodiversiteit. Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor 
(kleinere) initiatieven op het gebied van klimaatbestendige, groene en gezonde steden 
en dorpen (https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-
groene-en-gezonde-steden-en-dorpen).  
 
Aanvullend vanuit Gezonde Leefomgeving (PU) verkennen of er ruimte is voor een 
Zusterpark-initiatief?  

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://pip-partners.nl/zusterparken/
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Uitvoeringsprogramma Fiets (PU): de IkFiets app kan mogelijk gebruikt worden om 
bewoners meer te laten fietsen en zo punten verzamelen die besteed kunnen worden bij 
de verschillende aangesloten bedrijven. Fiets en vitaliteit. 

 
 

Werkteam Batau 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

Inwoners met een bijstandsuitkering ondersteunen we in de eigen buurt om stappen te 
zetten richting werk of participatie.  Naast werk en inkomen, kijken we ook naar andere 
leefgebieden waar mogelijk ondersteuning nodig is.   
Binnen het werkteam Muntenbuurt horen ook de sub-projecten: 
Werken in Batau. 
Inwoners met een bijstandsuitkering gaan we koppelen aan ondernemers en partners 
binnen de Muntenbuurt. Zij gaan eerst aan de slag binnen een werkervaringsplek en 
zullen na een paar maanden in dienst gaan bij de werkgever.   
We werken hierin samen met de Buurtkamer en het WGSP.  
 
Jobhulpmaatje. 
Inwoners met een bijstandsuitkering worden gekoppeld aan een inwoners zonder 
uitkering. Zij trekken samen op als het gaat om het vinden en behouden van werk.  
Voor het jobhulpmaatje werken we samen met oa. Samen voor Nieuwegein.  

Doelstelling We gaan in gesprek met 70 jongeren, waarbij het uitgangspunt is dat alle jongeren een 
passende daginvulling hebben of krijgen. Dat kan zijn door middel van werk, school of 
een vorm van dagbesteding.    

Beoogde 
resultaten 

We gaan in gesprek met 70 inwoners, waarvan 30 inwoners concrete stappen gaan 
zetten richting participatie.   

Aanpak • Werkcoaches verbonden aan het lokaal werkteam Nieuwegein gaan actief met 
inwoners aan de slag. 

• Er wordt een integrale aanpak ingezet 
• Er wordt nauw samengewerkt met de partners in de wijk 
• Er wordt samengewerkt met ondernemers in de buurt en vraag en aanbod wordt 

aan elkaar gekoppeld.     

Planning Start januari t/m december 2022.  

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

• Projectleider Participatie                                           € 17.500 
• Inhuur werkcoaches                                                   € 55.800 
• Ondersteuning participatieplekken/trajecten       €   7.270               
Totaal:                                                                                   € 80.570  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Q1 2022 start voorbereiding 
Q1 t/m 4 uitvoering project.  
   

Partners Ondernemers, bewoners, WIL, WGSP, overige samenwerkingspartners in Muntenbuurt, 
Samen voor Nieuwegein, de Buurtkamer.   

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

  

 
 

Laaggeletterdheid Batau  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

In het gebied Batau Noord zijn relatief veel kinderen en volwassenen met een 
(potentiële) achterstand in de taalontwikkeling en laaggeletterdheid. Daarom zetten we 
in op een gebiedsgerichte aanpak wat taalontwikkeling betreft.  
Binnen Batau/de Muntenbuurt gaan we aansluiten bij bestaande (non-formele) 
projecten: 
Laaggeletterdheid. 
• De reguliere projecten: extra promoten in de Muntenbuurt; 
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• Project digi-vaardige jongeren: extra promoten in Batau/ Muntenbuurt; 
• Project digi-vaardige volwassenen: extra promoten in Batua/Muntenbuurt. 
Binnen dit thema maken we een verbinding met het onderwerp Digitale Veiligheid 
vanuit de pijler Veiligheid.   
Onderwijskansenbeleid 
• Project Ouderkamer: onderzoeken of een basisschool in Batau een Ouderkamer wil 

organiseren en of ze er ruimte voor hebben; 
• Project Taalles voor ouders; onderzoeken of een basisschool in Batau mee wil 

werken aan taallessen voor ouders op hun school; 
• Project peuterochtend: onderzoeken of dit project kan worden uitgebreid naar 

Batau;  
• Nieuw: onderzoeken of in de Muntenbuurt een ‘voorleesgroep’ kan starten via de 

bibliotheek.  

Doelstelling Het probleem van laaggeletterdheid bij inwoners van Batau/Muntenbuurt bespreekbaar 
te maken en waar mogelijk terug te dringen.    

Beoogde 
resultaten 

Deze aanpak vraagt een langere termijn. Aan het einde van 2024 hebben de helft van de 
deelnemers aan het project concrete stappen gemaakt om de taalachterstand te 
verminderen.     

Aanpak • Betrokkenheid van de ouder(s) bij de taalontwikkeling van hun kind versterken.  
Dit door de ouders actief hulpmiddelen, vaardigheden en 
uitwisselingsmogelijkheden aan te bieden (al dan niet ondersteund door 
professionals) bij voorkeur in wederkerigheid gericht op versterken van netwerken 
en eigen kracht, met name in de educatieve zones. 

• Meer kwetsbare kinderen worden bereikt en kunnen profiteren van het geldende 
Onderwijskansenbeleid van de gemeente Nieuwegein. Door kwetsbare kinderen nog 
beter op te sporen, te zorgen dat er voldoende aanbod beschikbaar is en dat dat 
aanbod ook wordt benut. 

• Het verder verbeteren van de overgang van de voorschoolse naar de 
(vroeg)schoolse periode. Door betere aansluiting curricula, overdracht, 
ouderbetrokkenheid, begeleiding en regie, zodat de overgang soepel verloopt naar 
meteen de juiste plek, zonder verlies van relevante kennis en betrokkenheid. 

• Het blijven verbeteren van het huidige Onderwijskansenbeleid en de peuteropvang 
in een veranderend (maatschappelijk) veld. Door (samen met maatschappelijke 
partners) tijdig, flexibel en innovatief in te spelen op ontwikkelingen op het 
terreinen van o.a. wetgeving, onderwijs- en opvoedkunde, demografie, aanbod, 
vraag en financiën. 

Planning Start januari 2022.    

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Bij Laaggeletterheid gaat de gemeente in overleg met de betrokken partners of 
promotiebudget neutraal kan worden ingezet.  
De activiteiten vanuit Onderwijskansenbeleid worden vanuit het eigen budget 
gefinancierd. Daarnaast is er een beperkt budget van € 3.000 voor uitgaven ter 
ondersteuning van uitvoerende activiteiten. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Q1: Eerste inwonersgesprekken zijn gevoerd om ondersteuningsvragen te inventariseren 
Q2: Eerste activiteiten voor bewoners zijn ingezet en er is vormgegeven aan de 
ondersteuningsbehoefte  
Q3 en Q4: Door middel van de inzet en activiteiten, is te constateren dat bij de 
deelnemende inwoners de laaggeletterdheid teruggedrongen en hebben zij aantoonbare 
stappen gezet. 

Partners Onderwijs/scholen, Geynwijs, Movactor, bibliotheek, diverse sociaal maatschappelijke 
partners.   

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Human Capital Agenda (PU): HCA zet in op bereiken basis niveau digitale vaardigheden 
bij potentiële beroepsbevolking, daarvoor gaan in 2022 een aantal projecten starten, we 
zouden die met voorrang in Batau kunnen laten starten.  
Attenderen op provinciale kennisconferentie laaggeletterdheid en de verbindende rol 
die bibliotheken kunnen spelen als plek voor o.a. ontmoeting, activiteiten en 
burgerinitiatieven. 

Buurtkamer  
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Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Bij de Buurtkamer draait het om het activeren en ondersteunen van kwetsbare 
bewoners uit de buurt. Dit gebeurt onderling, samen met krachtige bewoners en een 
minimale professionele ondersteuning. 
Binnen dit project steunen inwoners elkaar met ieders eigen talent en 
ervaringsdeskundigheid, vinden zij bijvoorbeeld samen een weg naar (betaald) werk, 
gaan zij zelf iets ondernemen of samen iets doen voor een fijne en leefbare buurt. 
De Buurtkamer is een samenwerking op het gebied van participatie en activering, 
armoedebestrijding, welzijn en gezondheid, informele zorg, schuldhulptoeleiding, leren 
en talentontwikkeling en als sociaal vangnet. 

Doelstelling Door middel van het concept van de Buurtkamer, worden binnen een kwetsbare buurt, 
bewoners geactiveerd om samen met krachtige buren te doen waar ze goed in zijn en 
zich thuis te voelen in hun buurt en zo actief mee te doen in onze samenleving. 

Beoogde 
resultaten 

We willen we de sociale samenhang in de buurt versterken en de mate van participatie 
verbeteren.  Hiermee kunnen we het zelf organiserend vermogen van inwoners 
versterken. Dit kan door middel van bewonersinitiatieven die ontstaan vanuit het 
project.   
Ook willen we met dit project ‘moeilijk bereikbare’ bewoners, zoals bijvoorbeeld 
zorgmijders bereiken.  

Aanpak We gaan de Buurtkamer ontwikkelen en opzetten in nauwe samenwerking met onze 
welzijnspartner Movactor, maar ook met andere partijen in de buurt. Met deze 
samenwerking wordt het project ook voor de langere termijn duurzaam geborgd binnen 
de buurt. 

Planning Q1: 
• verkennende gesprekken met bewoners  
• betrekken samenwerkingspartners  
• betrekken uitvoering    
Q2: start implementatie en opzet eerste activiteiten    
Q3: verdere implementatie en ontwikkeling inwonersinitiatieven   
Q4: evaluatie en vervolg 
 
Na de evaluatie zal worden besloten of de buurtkamer geborgd kan worden bij de 
reguliere partners, of dat de externe coördinator nog langer verbonden zal blijven aan 
het project.    

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

• Inhuur coördinator Buurtkamer (jan-aug. ’22)               € 27.360  
• Capaciteit buurtverbinder Movactor 6 uur per week   € 12.000 
• Budget onkosten Buurtkamer                                             € 2.000 
Totaal                                                                                            €  41.360   

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Q1: Concrete samenwerkingsafspraken met de uitvoeringspartijen 
Q2: Eerste activiteiten Buurtwerkkamer vinden plaats 
Q3 en Q4: Verdere uitbreiding activiteiten Buurtkamer en meerdere inwonersinitiatieven 
zijn ontwikkeld en uitgevoerd. 
Eerste resultaten zijn inzichtelijk 

Partners Woningcorporaties, WIL, Gemeente, Welzijnsorganisaties, Sociaal maatschappelijke 
organisaties in de wijk 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
  

http://buurtwerkkamer.nl/kwetsbaar-en-krachtig/
http://buurtwerkkamer.nl/kwetsbaar-en-krachtig/
http://buurtwerkkamer.nl/kwetsbaar-en-krachtig/
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Stadspas Batau  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

We willen zoveel mogelijk inwoners binnen de Muntenbuurt gebruik laten maken van de 
Stadspas. Om dit te stimuleren gaan we de volgende thema’s inzetten:   
Informatiebijeenkomst “Op pad met de Nieuwegein Stadspas” 
• Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van de Stadspas op het MuntPunt.  
Sport- en Cultuurmarkt op Muntplein 
• Sport- en cultuuraanbieders uit het aanbod van de Nieuwegein Stadspas zijn 

aanwezig om zichzelf te promoten op Muntplein. Er wordt informatie gegeven over 
het sport en cultuuraanbod in Nieuwegein en gestimuleerd om actief mee te gaan 
doen.   

Gezocht: Stadspasmaatje! 
• Inwoners met een Stadspas worden aan elkaar gekoppeld en gaan samen 

activiteiten  ondernemen. We vragen hiermee ook aandacht voor het thema 
eenzaamheid.  

Gezond op pad met de Stadspas 
• Inwoners met een Stadspas ontvangen korting op een sportabonnement en gezonde 

voedingsmiddelen. Dit alles op en rond Muntplein. Bijvoorbeeld gratis fitness bij 
SmartFit, fruit/groente box met veel korting bij de groenteboer op Muntplein, 
gezonde maaltijd koken op het Buurtplein en een voorlichting over gezond leven in 
het MuntPunt.  

Doelstelling We willen zoveel mogelijk inwoners die recht hebben op een Stadspas daarvan gebruik 
laten maken en de huidige gebruikers, meer bewust te maken van de mogelijkheden 
hiervan.  

Beoogde 
resultaten 

Eind 2022 hebben we geconstateerd dat het aantal inwoners met een stadspas is 
toegenomen.  

Aanpak De Uitvoering van de thema’s wordt verzorgt door de coördinator van de Stadspas in 
samenwerking met de betrokken partners.   

Planning Start begin ’22 en daarna doorlopend in het jaar.   

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 2.000 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

De thema’s en bijeenkomsten worden gespreid door het jaar heen georganiseerd.   

Partners Bibliotheek, jongerenloket, MOvactor. Samenwerken met winkeliers en aanbieders op 
en rond Muntplein.  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Week van het geld 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

De jaarlijkse Week van het geld gaan we nu extra aandacht geven en specifiek maken 
binnen de Muntenbuurt.  
Allerlei opdrachten op en rond Muntplein rondom het thema Geld. We willen hiermee 
vooral de jeugd kennis laten maken met thema Geld en alle aspecten daarvan.  
Specifieke activiteiten voor de Muntenbuurt vinden plaats in de landelijke Week van het 
Geld (eind maart/begin april 2022). 

Doelstelling De jeugd betrekken bij het thema geld en bewustwording creëren. 

Beoogde 
resultaten 

De jeugd binnen de Muntenbuurt is meer bewust van het thema geld.  

Aanpak Specifieke activiteiten voor de Muntenbuurt tijdens de Week van het Geld):  
Workshop voor kinderen: gezond koken met beperkt budget.  
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• Kinderen gaan koken en de ouders komen eten. Deze activiteit vindt plaats op het 
buurtplein Batau en wordt uitgevoerd in samenwerking door Movactor.  

De schuldenescapekoffer  
• Een spel voor jongeren tussen de 16-19 jaar op buurtplein Batau.   
De buddy app 
• We brengen de buddy app voor jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar onder de 

aandacht. We kunnen hierin ook de Stadspas en Leergeld meenemen.  
Tevens wordt er een koppeling gemaakt met het Zakgeldproject.  

Planning Voorbereiding en uitvoering van de activiteiten in Q1.  

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 5.000 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Alle activiteiten vinden plaats in maart en begin april 2022.  

Partners Bibliotheek, jongerenloket, MOvactor. ondernemers. 
 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Pilot ondersteuning van gezinnen met problematische schulden en Multi problematiek  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

We gaan onderzoeken of we een aanpak kunnen opzetten om gezinnen in de bijstand 
met problematische schulden te  ondersteunen dmv een integrale aanpak. Daarmee 
wordt er gewerkt aan de aanpak op alle leefgebieden en worden schulden mogelijk 
overgenomen.    

Doelstelling Een haalbaarheid te onderzoeken voor een aanpak voor gezinnen met problematische 
schulden.  

Beoogde 
resultaten 

Aan het eind van  ’22 hebben we inzichtelijk of een dergelijk project realiseerbaar is in 
’23 .   

Aanpak In de vorm van een pilot, kleine lerende vorm waarbij 5 casussen worden behandeld. Het 
doel van de pilot is verkennend: hoe werken we samen, hoe doen we dat met AVG, hoe 
doen we dat met de verschillende wetten/verordeningen/geldstromen etc.  
We gaan deze pilot doen met behulp van de methodiek van het IPW. Daarnaast hebben 
we de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan binnen de aanpak  schulden 18-/18+ 
doelgroep. Deze ervaringen nemen we mee in de aanpak over de domeinen heen.  

Planning Start oriënteerde gesprekken met partners vanaf Q1.   

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Nog niet bekend.  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

In 2022 gaan we verkennen wat er voor nodig is om een dergelijke gezamenlijke aanpak 
te gaan organiseren.  

Partners Woningcorporaties, Rijk: Min. Van Binnenlandse zaken, WIL, Zorgorganisaties 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Mogelijke koppelkans met provinciale aanpak inclusieve energietransitie m.b.t. 
tegengaan van energiearmoede. Vervolggesprek mogelijk. 
 

 
 

Op de fiets naar winkelcentrum Muntplein 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Duurzame en gezonde buurt 

Korte 
omschrijving 
project 

De parkeerdruk rond het winkelcentrum is hoog. Veel bezoekers van het winkelcentrum 
komen met de auto, terwijl dat misschien best op de fiets kan. We zetten in op het 
vergroten van het fietsgebruik naar winkelcentrum Muntplein voor kleine 
boodschappen.  
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Doelstelling Inwoners stimuleren om vaker de fiets te kiezen voor een bezoek aan winkelcentrum 
Muntplein. Afname van het autogebruik voor korte afstanden.  

Beoogde 
resultaten 

Afname van bezoekers met de auto, toename van bezoekers op de fiets 
Fietsvriendelijke openbare ruimte  

Aanpak • Onderzoek parkeerdruk en fietspotentie 
• Ontwerpatelier Tour de Force om fietsvriendelijkheid in het ontwerp te 

maximaliseren 
• Campagnes en acties om fietsgebruik te stimuleren in samenwerking met winkeliers. 

Denk aan bezorgservice boodschappen, spaaracties, wedstrijden, enz. 
Samenwerking met zakgeldproject en werkteam.  

Planning 2022 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Bijdrage van Tour de Force voor ontwerpatelier 
€5.000 voor acties vanuit budget woonomgeving 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Eind 2021 resultaten parkeeronderzoek 
Eind 2021 ontwerpatelier Tour de Force 
Zomer 2022 eerste campagne en acties 

Partners Tour de Force, winkeliersvereniging, ondernemers, Fietsersbond 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Uitvoeringsprogramma Fiets (PU): samen met de gemeente kan de provincie kijken hoe 
het gesteld is met ‘voorrang voor de fietser’ (faciliteiten op orde). Daarnaast kunnen we 
kijken of we de IkFiets campagne kunnen koppelen waarmee fietsers kunnen sparen 
voor lokale ondernemer acties. 

 
 

Muntenbuurt schoon 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

In de Muntenbuurt heerst een grote ergernis over bijplaatsingen, afvaltoerisme en 
zwerfvuil. De aanpak richt zich op gedrag, voorzieningen, handhaving, voorlichting, 
communicatie en bewonersbetrokkenheid 

Doelstelling Minder bijplaatsingen na realisatie van ondergrondse containers. Toename van het 
aantal zappers. Toename van de waardering van de netheid van de buurt en het gevoel 
van veiligheid. Vergroten betrokkenheid en meldingsbereidheid.  

Beoogde 
resultaten 

Afvalcontainers in de hele buurt ondergronds.  
Een team van zappers.  

Aanpak Containers worden ondergronds geplaatst. Dit wordt waar mogelijk naar voren 
getrokken ten opzichte van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Met behulp van 
recyclecoaches en communicatiecampagne wordt ingespeeld op gedragsverandering van 
de bewoners. De wijkboa’s zijn zichtbaar aanwezig en houden terugkerende 
handhavingsacties waarvan de resultaten worden gecommuniceerd. Met de 
woningcorporatie worden acties georganiseerd om grofvuil uit bergingen af te voeren. Er 
worden bewoners geworven die zich willen inzetten als zapper. Zij worden in het 
zonnetje gezet.  
Samenwerking met het zakgeldproject en buurtkamer.  

Planning Eerste ondergrondse containers: Q1 2022 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€10.000 vanuit budget woonomgeving en veiligheid  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Eerste ondergrondse containers 
Inzet recyclecoach 
Installatie zappteam Muntenbuurt 

Partners RMN, bewoners, Mitros, MOvactor 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 
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Groene Muntenbuurt 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

De Muntenbuurt is stenig en grijs. In een deel van de buurt is veel hittestress. Naast 
maatregelen voor klimaatadaptatie bij de herinrichting van de openbare ruimte voeren 
we verschillende groenprojecten uit met bewoners en partners om de buurt nog verder 
te vergroenen, de bewustwording bij bewoners op gang te helpen en de uitstraling van 
de buurt te verbeteren.   

Doelstelling Meer groen in de buurt, afname van hittestress, klimaatadaptatie 

Beoogde 
resultaten 

Afname aantal m2 verharding 
 

Aanpak • In het ontwerp voor de openbare ruimte zoeken naar optimale mogelijkheden voor 
groen en klimaatadaptatie 

• Onderzoeken van de mogelijkheden van groene gevels 
• Verbeteren uitstraling tuintjes langs fietspad 
• Inplanten bloembollen met bewoners en andere activiteiten 

Planning Q1 onderzoek groene gevels 
Q2 acties met bewoners 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€25.000 vanuit budget woonomgeving 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Acties met bewoners 
Vieren successen 

Partners Groen Doet Nieuwegein Goed, Mitros, bewoners 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Provincie faciliteert vanuit programma klimaatadaptatie met de GGD het opstellen van 
hitteplannen bij gemeenten. Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor 
(kleinere) initiatieven op het gebied van klimaatbestendige, groene en gezonde steden 
en dorpen (https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-
groene-en-gezonde-steden-en-dorpen). Aanvullend vanuit Gezonde Leefomgeving (PU) 
verkennen of er ruimte is voor een Zusterpark-initiatief? 
 

 
 

Plek voor de jeugd  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

De locatie van het huidige voetbalveldje is de enige ruime, groene locatie in de 
Muntenbuurt waar kinderen en jongeren kunnen spelen en sporten. Ook gebruiken veel 
hondenbezitters deze plek. Echter is de sociale veiligheid op deze plek een 
aandachtspunt. Voor de locatie van het huidige voetbalveldje zoeken we samen met 
kinderen, jongeren en hondenbezitters naar een goede invulling. Hierbij hebben we oog 
voor de inrichting, maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten en programmering. 
Het project Waaks 2.0 sluit hierbij aan.  

Doelstelling Een fijne plek voor de buurt 

Beoogde 
resultaten 

Aanpassen van de inrichting  
Toename van het gebruik van de locatie 
Toename sociale veiligheid 

Aanpak • Onderzoeken mogelijkheden hondenuitlaatplaats 
• Participatie met kinderen, jongeren en hondenbezitters 
• Maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten 
• Aantrekkelijk maken van de plek voor sport en spel 
• Programmering van de plek 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://pip-partners.nl/zusterparken/
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• Toezicht vergroten door Waaks 2.0 

Planning Q1 participatie 
Q3 realisatie 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

- 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Plan van aanpak begin 2022 
 

Partners MOvactor jongerenwerk, SportID, kinderen, jongeren, omwonenden, 
dierenarts  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Moedertraining  (voorkomen jonge aanwas) 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 

Korte 
omschrijving 
project 

8 Bijeenkomsten, samen met andere moeders, om samen werk te maken van de 
veiligheid van onze kinderen. De moedertraining wordt begeleid door 2 trainsters. Aan 
de training kunnen 10 moeders deelnemen. 

Doelstelling Moeders handvatten geven om zelf hun rol als opvoeder te kunnen pakken en daarmee 
hun kinderen thuis een veilige basis te bieden, perspectief te geven. 

Beoogde 
resultaten 

• Bewoners zijn onderdeel van de maatschappij:  
• Leven wet- en regelgeving na 
• Bezitten Basis-opvoedvaardigheden bezitten gebaseerd op de principes rust, 

reinheid, regelmaat 
• Werken vanuit dezelfde attitude afgestemd met mede-opvoeders 
• Bewoners beheersen de Nederlandse taal 

Aanpak Op basis van de ervaringen van de moedertraining op het Nypels, de training uitrollen 
voor moeders in Batau.  Ingezet wordt op: 
• Het investeren in burgerschapskunde, hoe zit de maatschappij in elkaar en wat 

wordt hierin van jou als ouder verwacht 
• Het investeren in basis-opvoedvaardigheden gebaseerd op de principes rust, 

reinheid, regelmaat 
• Het investeren in randvoorwaarden om onderdeel te kunnen zijn van de huidige 

maatschappij (bijvoorbeeld het beheersen van de Nederlandse taal en het in staat 
zijn om te participeren). 

Planning Start op het Nypelsplantsoen, vanaf 3e kwartaal Batau 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

27.000 euro vanuit regiodeal gelden Veiligheid 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Q2: voorbereiding 
Q3: start uitvoering 

Partners Bewoners, trainsters, werkteam 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 
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JOGG/Gezonde schoolaanpak 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. JOGG richt zich op de leefomgeving 
waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en 
(online) media. Activiteiten in deze omgevingen stimuleren een gezonder aanbod van 
eten en drinken, meer bewegen, voldoende ontspanning en slaap. 

Doelstelling Realiseren van een gezonde omgeving voor kinderen om in op te groeien 

Beoogde 
resultaten 

Plan van aanpak met meerdere partijen in Batau 

Aanpak JOGG/Gezonde school aanpak is een duurzame aanpak. Nieuwegein is in 2021 
JOGGgemeente geworden. SportID is JOGGregiseur. De aanpak wordt opgenomen in het 
gezondheidsplan van de gemeente. 
De aanpak start in Batau en zal zich daarna uitbreiden over de rest van de gemeente 

Planning Q1 bijeenkomsten 
Q2 plan van aanpak en ondertekening 
Q3 eerste activiteiten 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€ 15.000 (totaal) activiteitenbudget voor de basisscholen in Batau 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

1 of 2 bijeenkomsten, Plan van aanpak, Ondertekening, Eerste activiteiten 

Partners Basisscholen in Batau, SportID, Gemeente, MOvactor, Bouwgein, Bibliotheek 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

De provincie faciliteert vanuit de Uitvoeringsprogramma Fiets de campagne v.d. ANWB – 
Fietsen is FUN. Hiermee stimuleren we kinderen om naar school te fietsen samen met 
hun ouders. Dit zorgt voor een veilige situatie rond scholen (minder auto’s). Daarnaast 
heeft de ANWB een programma waarbij kinderen die geen fiets hebben of kunnen 
betalen een fiets kunnen krijgen. Hier wil de provincie in optrekken met de 
gemeente/scholen. Daarnaast kunnen we de relatie verkennen met de provinciale 
Voedselagenda. 

 
 

Beweeglint Batau 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 

Korte 
omschrijving 
project 

Het verbinden van openbare beweegplekken als fitnessstraatjes, beweegpleinen en 
natuurlijke bootcamplekken. Op deze beweegplekken plaatsen we borden waarop staat 
hoe de apparaten of toestellen of natuurlijke middelen gebruikt kunnen worden voor 
een beweegoefening. Daarnaast staat op het bord hoeveel gezondheidswinst je creëert 
met het doen van de oefeningen. Bij de opening van het beweeglint vindt er publiciteit 
plaats en komt er een landingspagina op de website van SportID waar de tevens 
achtergrondinformatie is te vinden over bewegen en gezondheid. 
Starten in Batau, daarna de rest van de gemeente 

Doelstelling Inwoners op een laagdrempelige wijze in beweging brengen en voorzien van 
gezondheidsinformatie. 

Beoogde 
resultaten 

• Beweegborden 
• Landingspagina 
• Gezondheidsinformatie bij start van wandelingen, e.d. 

Aanpak  

Planning Q1 voorbereiding 
Q2 realiseren en plaatsen borden 
      Landingspagina ontwikkelen 
      Opening 
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Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€ 5.000,00 vanuit de Regiodeal, Vanuit het Lokaal Sportakkoord en Lokaal 
Preventieakkoord vindt een bijdrage plaats voor de realisatie het totale beweeglint in de 
gemeente. Naar verwachting is deze bijdrage €30.000,00. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Kiezen van geschikte beweegplekken 
• Expertise ophalen voor beweegoefeningen en gezondheidsinfo 
• Realiseren en plaatsen van borden 
• Landingspagina site SportID 
• Verbinden met wandelgroepen, naschools aanbod, MQscan, Diabetes Challenge, 

GLI/BOR 
• Opening met publiciteit op plek in Batau 

Partners SportID, Geijnzorg, Fysiotherapie, MOvactor, Wandelgroepen, Basisscholen 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Provinciale collega’s van Sport en Bewegen zijn geïnteresseerd in hoeverre beweeglint is 
te koppelen aan andere beweeglinten in de provincie (o.a. vanuit oogpunt van 
kennisdeling). De relatie met provinciale sociale agenda nader verkennen, o.a. op gebied 
van toegankelijkheid en inclusie. 
 

 
 

Voortzetting Bewegen op maat 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 

Korte 
omschrijving 
project 

20% van de kinderen is motorisch onvaardig. Kinderen die wel goede motorische 
vaardigheden bezitten, hebben een grotere kans om later ook een actief leven te leiden. 
En dat zorgt weer voor minder kans op overgewicht en allerlei ziektes. 
Met de MQscan brengen we de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in 
beeld en geven hen vervolgens een beweegaanbod passend bij hun ontwikkeling 

Doelstelling Inzicht krijgen in en het op niveau brengen van de motorische vaardigheden van basis 
schoolkinderen. 
Inzicht in overige belemmeringen voor kinderen om te gaan bewegen 

Beoogde 
resultaten 

Bij 50% van de motorisch onvaardige kinderen is het niveau verbeterd 

Aanpak In kaart brengen van de motorische vaardigheden met de MQ scan 
Het realiseren van een beweegaanbod op 3 niveaus 
De drie niveaus die aangeboden voor de groepen 3,4,5 en 6,7,8 zijn: 
• Een groep voor kinderen die motorisch erg goed zijn 
• Een groep voor kinderen die op het gebied van motoriek meer aandacht nodig 

hebben 
• En een groep voor alle kinderen 
Kinderen stimuleren duurzaam te bewegen door ze o.a. te verbinden met een 
sportvereniging. Gedurende het project wordt integraal gekeken naar mogelijke overige 
belemmeringen bij de kinderen (of in het gezin) om te gaan bewegen 

Planning Na evaluatie verlenging gedurende de duur van de Regiodeal, daarna bij positieve 
resultaten opname in regulier beleid 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

• MQ scan  € 500,00 licentiekosten 
• Uitvoerend buurtsportcoach  € 60.000,00 
• Accommodatie en onvoorzien  € 10.000,00 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Afnemen van de MQscan 
• Het realiseren van een naschools sportaanbod aan te bieden op de niveaus van de 

uitkomst van de MQ Scan. 

Partners SportID, Basisscholen, Sportverenigingen, Fysiotherapie, Huisartsen, Gemeente, 
Stadspas Nieuwegein, Welzijnsorganisaties 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Provinciale collega’s van Sport en Bewegen en Sociale Agenda zijn geïnteresseerd in de 
projectresultaten met oog op bredere kennisdeling. 
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Gezondheidsmarkt en (gezondheids)buurtplan Muntenbuurt 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Met behulp van studenten HU: 
Organiseren van een gezondheidsmarkt;  
Verkrijgen van een beeld van de Muntenbuurt op basis van kwalitatieve interviews 
Bewonersbijeenkomst(en)  
Relatie met buurtbabbel 

Doelstelling Activering van bewoners op (eigen)gezondheid 

Beoogde 
resultaten 

• Gezondheidsbeleving en kansen buurt in beeld 
• Focus vanuit bewoners 
• Gezondheidsactiviteiten 

Aanpak  

Planning Afhankelijk van de inzet studenten 
Q1 oriëntatie 
Q2 gezondheidsmarkt 
Q3 bijeenkomsten 
Q4 buurtplan 
Of zoveel sneller als het gaat met het aantal studenten. 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

€25.000,00 voor projectleider, het organiseren en realiseren van een markt, diverse 
bijeenkomsten, buurtplan en communicatie. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• inzet studenten HU 
• Oriëntatie gezondheidscijfers Batau/Muntenbuurt 
• Organiseren gezondheidsmarkt 
• Bijeenkomsten inwoners 
• Eerste buurtplan 

Partners Hoge school Utrecht of Leiden, Partijen gezondheidsmarkt, Inwoners 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Bottom-up benadering biedt wellicht mogelijkheid om het als (sociaal) innovatief 
praktijkexperiment te ondersteunen. Nader verkennen met Gezonde Leefomgeving. 
 

 
 

Voortzetting Maximaal Gezond  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 

Korte 
omschrijving 
project 

Verbinding zorg-sociaal domein/Welzijn op recept. Inwoners met een sociaal probleem 
worden door de huisarts of POH doorverwezen naar de buurtverbinder. Deze gaat met 
de inwoners in gesprek en verbindt hem of haar met een activiteit of andere inwoner. Of 
met een interventie uit het sociale domein als dat eerst nodig is. 

Doelstelling Verbinding zorg-sociaal domein 
Activering van bewoners op (eigen)gezondheid in brede zin 

Beoogde 
resultaten 

Doorverwezen inwoners vinden hun plek in een activiteit en doen weer mee 

Aanpak  

Planning Q1 evaluatie 1e pilot 
Afhankelijk daarvan bepalen we de wijze van voorzetting en uitbreiding 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

• Projectleiding € 80.000,00 
• Trainer + trainingen (fysiek en digitaal) € 40.000 
• Extra tijd huisarts voor het andere gesprek € 15.000 
• Vacatiegelden deelnemende zorgprofessionals € 7.500 
• Communicatie middelen  + onvoorzien € 7.500 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Start verwijzingen vanuit EMC 
• Betrekken GHC Batau en HAP Dukatenburg 
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Partners EMC, MOvactor, SportID, Bewonersactiviteiten 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Brede Drugsaanpak: Aanpak Dealen  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Duurzame en gezonde buurt* 
• Perspectief voor de jeugd* 
• Schone en veilige leefomgeving 
*Preventieve kant van de aanpak 

Korte 
omschrijving 
project 

Met gerichte on- en opvallende acties, afgestemd met de bredere aanpak ondermijning 
en voorkomen jonge aanwas, preventief en repressief optreden tegen drugs dealen in de 
Muntenbuurt e.o. 

Doelstelling Vermindering van de drugs gerelateerde criminaliteit in de Muntenbuurt door een 
gedegen en geborgde aanpak. 

Beoogde 
resultaten 

• In beeld brengen van signalen, kenmerken en verdere informatie m.b.t. bekende 
dealers/afnemers. 

• Een juiste interventie op deze personen inzetten (preventief of repressief) 
• Borging 
• Preventieve programma’s borgen bij de partijen die actief blijven in de buurt; 

Movactor/Jongerenwerk 
• Repressieve acties beleggen via de wijk gebonden partners als wijkagenten en 

wijkboa’s. 

Aanpak Zie projectomschrijving 

Planning Q1:  
• Afstemmen aanpak t.o.v. de bredere aanpak ondermijning/dealen. 
• Beeld op orde brengen. 
Q2:  
• Gerichte acties zowel preventief als repressief. 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Uitvoeringskosten begroot op 40.000 euro voor ontwikkeling van aanpak.  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Eind 2021/begin 2022: 
• Vervolg geven aan inventarisatie actie van eind oktober. 
• Informatiepositie versterken op basis van signalen/meldingen en eigen observaties. 

2022: 
• Een integrale actie gericht op de, na eerder in beeld gebrachte, meest actieve 

dealers dan wel kopstukken binnen dit netwerk. Inclusief doorpak mogelijkheid en 
inzetten van de juiste interventies op deze personen. 

Gelijktijdig met bovenstaande inzetten op preventieve acties om drugsgebruik en dus de 
afzetmarkt te verminderen. Dit in samenwerking met de pijler gezondheid (bijvoorbeeld 
Jellinek). 

Partners Team OOV gemeente Nieuwegein (ondermijning/jonge aanwas voorkomen) , Politie, 
BOA’s Gezondheid (bijvoorbeeld Jellinek) 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Kabinet CvdK (ondermijning): wil graag samen optrekken m.b.t. (ondermijnende) 
criminaliteit, investeren in preventie via educatie in scholen.   
 

 
 

WAAKS 2.0 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Een WAAKS 2.0 pilot in de muntenbuurt. Hondenbezitters die aansluiten worden 
begeleid om de oren en ogen in de wijk te zijn en melding te maken van bijzonderheden 
met name op veiligheidsgebied 



53 
 
 

Doelstelling Een actieve groep hondenbezitters die zich verantwoordelijk voelen voor de wijk te 
binden middels het WAAKS project. 

Beoogde 
resultaten 

• Hogere meldingsbereidheid 
• Participatie en verbondenheid 
• Beweging stimuleren 
• Eigenaarschap voor de buurt tonen 

Aanpak Voorafgaand: 
• Groep hondenbezitters in kaart brengen en interessepeiling voor deelname. 
• Zorgen dat randvoorwaarden als training signaleren en herkennen gereed is. 
• Informatiedeling bepalen vanuit politie/gemeente met WAAKS deelnemers 

(voorkeur via WhatsApp groep/afvaardiging WAAKS deelnemers met projectleider 
Veiligheid) 

Tijdens: 
• Nieuwe leden toevoegen aan WhatsApp groep en/of herhaling van training 

signaleren en herkennen. 
• Opvolging en terugkoppeling monitoren van gemelde signalen. 
• Evaluatiemomenten en een beloningsmoment bijvoorbeeld na een jaar deelname. 
Na:  
• Borging door de aanwezige partijen in de buurt. (Wijkcoördinator, wijkagenten en 

wijkboa’s) 

Bij succesvolle evaluatiemomenten in de Muntenbuurt eventuele uitrol naar andere 
Betere Buurten/de rest van Nieuwegein bij voldoende interesse. 

Planning Q1:  Inventariseren beoogde hondeneigenaren en deze voorzien van de juiste materialen 
en informatie om te starten met de pilot. 
Q2/Q3: Eerste evaluatiemoment 
Q4/Q1 2023: Tweede evaluatiemoment en beloning voor deelnemers pilot. 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Werkbudget 3000 euro 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Eind 2021:  Eerste groep hondeneigenaren in beeld en interessepeiling 
Begin 2022: 
• Informatievoorziening op orde; bijvoorbeeld maandelijks moment met afvaardiging 

WAAKS-deelnemers met projectleider Veiligheid en/of via WhatsApp groep. 
• Training deelnemers Signaleren en Herkennen van verdachte situaties en waar te 

melden. 
• Start van pilot 
Medio 2022:  Eerste evaluatiemoment; Lopen de informatiestromen goed? Wordt er 
meer gemeld? Wat doen we aan terugkoppeling en opvolging meldingen? Is het aantal 
deelnemers toegenomen/afgenomen? 
 
Eind 2022/begin 2023: 
• Tweede evaluatiemoment; zie vragen eerste evaluatiemoment 
• Beloningsmoment voor deelnemers Pilot en wensen ophalen voor vervolg van het 

project. 
2023 en verder: Bij positieve evaluatiemomenten borging bij de samenwerkende partijen 
voor vervolg buiten Regiodeal om. 

Partners Hondenbezitters, Dierenarts 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 
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Buurtverhalen Muntenbuurt 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Zichtbaar in de buurt doordat de coördinator Betere Buurten samen met de 
wijkcoördinator door de Muntenbuurt wandelt en gesprekken aanknopen met 
bewoners. 

Doelstelling De Muntenbuurt oogt vrij anoniem door de hoogbouw van galerijflats. Door de korte 
spontane ontmoetingen op te tekenen worden bewoners uit de anonimiteit gehaald. 

Beoogde 
resultaten 

De buurt krijgt een gezicht door een reeks aan portretten van bewoners. Die worden 
gepubliceerd op de gemeentelijke site ikbennieuwegein.nl/muntenbuurt/buurtverhalen 
en later op verschillende plekken in de wijk 

Aanpak Spontane ontmoetingen, nadat de desbetreffende bewoner uit de Muntenbuurt 
toestemming heeft gegeven, gieten in een korte verhaaltjes met een foto erbij.  

Planning Om de week verhaal optekenen gedurende de gehele projectduur 2021-2023. 
• Zomer facebook wijknetwerk 

• Bewonersontmoeting jan/feb  

• Nieuw bewoners (nieuwbouw) ontmoeten oude bewoners Q2 

• Expositie 2022/2023 bijv. op hekken bouwdepot 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 2.000 materiaalkosten 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Om de week een verhaal van een spontane ontmoeting optekenen (niet iedereen wil 
met foto en verhaal op de gemeentelijke website). 
• 26 verhalen per jaar 

• Zomerserie via facebookpagina wijknetwerk (van de bewoners die daarmee instemmen 

• Ieder jaar faciliteren dat deze bewoners elkaar kunnen ontmoeten 

• Expositie in de Muntenbuurt van deze portretten op plekken waar onderhoud is 

• Nieuwe bewoners ontmoeten oude bewoners 

• Bewoners ontmoeten elkaar 

Partners MOvactor, projectontwikkelaars (nieuwe bewoners),  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

De relatie met provinciale sociale agenda nader verkennen, o.a. op gebied van diversiteit 
en inclusie. 

 
 

Bewonersinitiatief Community art 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Bewoners uit de Muntenbuurt betrekken bij het aanzien en zelf mooier maken van de 
leefomgeving door elektriciteitskasten en enkele muren van kunstwerken te voorzien 

Doelstelling Omgeving verfraaien en bewoners erbij betrekken, om ze trots op hun eigen buurt, de 
Muntenbuurt, te laten zijn. 

Beoogde 
resultaten 

Lichtheid en vrolijkheid in de buurt, die uitnodigt om dat vooral zelf ook te zijn en de 
buurt schoon en leefbaar te houden. 

Aanpak  

Planning Q1 voorbereiding 
Q2 elektriciteitskasten 
Q3 betrekken kunstenaar(s)/voorbereiding muurschildering 
Q4 fondsenwerking (met iemand uit het wijknetwerk) voor muurschildering 
Q2 2023 muurschildering 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 1.000 materiaalkosten en 50% 
cofinanciering muurschildering € 10.000 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Betrekken bewoners en jongeren uit de Muntenbuurt, Batau Noord 
• Toestemming beheerders elektriciteitskasten, ook benaderen als sponsoren 
• Kunstenaars (indien budget beschikbaar) betrekken 
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• Subsidie aanvragen voor wandschildering 
• Elektriciteitskasten beschilderen 
• Muurschildering 

Partners MOvactor, Mitros, beheerders elektriciteitskasten, bewoners, jongeren, kunstenaars 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Betere Buurten Babbel 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Een open gesprek aangaan - babbelen - om te horen hoe het met de bewoner uit de 
Muntenbuurt is. Hierbij biedt de praatplaat aanknopingspunten om in gesprek te gaan 
over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, participatie, etc. Kwaliteiten en zorgen worden 
besproken.  
De babbelaars, samengestelde professionele duo’s, pakken alles wat om een 
vervolgactie vraagt op en wat buiten de werkterreinen van de ‘babbelaars’ valt zetten ze 
door naar de collega-professionals in de wijk. 
De verschillende organisaties, samenwerkingspartners, hebben zitting in het 
Samenwerken Op Straatniveau (SOS)-team, waar complexere casuïstiek integraal (AVG-
verantwoord) besproken wordt.   

Doelstelling • Zorgen dat de bewoner zich gehoord en gezien voelt. 
• De bewoner wordt op basis van zijn/haar kwaliteiten uitgedaagd om actief mee te 

doen in de buurt en wordt mogelijk gekoppeld aan andere buurtbewoners. 
• Als er tijdens het gesprek kwesties zijn waar actie op moet ondernomen, wordt dit 

besproken met de bewoner en opgepakt (bewoner hoeft niet bij verschillende 
instanties hetzelfde verhaal nog een keer te doen). 

• De acties die voortkomen uit de babbel worden door de babbelaars opgevolgd, of 
doorgezet naar collega’s in de wijk of besproken in het SOS-team én de bewoner 
wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. 

• Integrale samenwerking van de professionals in de wijk. 
• Draagvlak op alle niveaus binnen de participerende organisaties. 

Beoogde 
resultaten 

Met de partners in de wijk tot een werkwijze te komen die maakt dat de bewoner 
gehoord, gezien en gefaciliteerd wordt. 
Borging gespreksmethodiek Betere Buurten Babbel bij MOvactor, SOS-team bij 
wijkcoördinator 

Aanpak Samengestelde duo’s (van verschillende organisaties) bellen aan bij een bewoner uit de 
Muntenbuurt en gaan een open gesprek aan.  

Planning Iedere partner doet 1 babbel per maand -> tussen de 40 en 60 gesprekken per jaar. 
Q2 evaluatie om de aanpak en werkwijze te verfijnen 
Q3 aanpak en werkwijze vaststellen 
Q4 babbelplan 2023 en borging 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 500 promotiemateriaal, materiaal om 
herkenbaar de buurt in te gaan. 
Begeleider evaluaties, methodiek en intervisie € 3.500  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Partners participeren actief in het 4-wekelijkse SOS-teamoverleg 
• Alle partners dragen zorg voor menskracht om met bewoners in gesprek te gaan 
• Uitvoerende partners begeleiden studenten, stagiaires en trainees 
• Binnen de mogelijkheden van de AVG wordt informatie uitgewisseld 
• Borging 

Partners MOvactor, Mitros, Wil-lekstroom, De Tweede Verdieping, SportID, Lister, e.a. 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 
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Zakgeldproject  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Pilot met kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar geëvalueerd. Vervolg met specifieke 
doelgroep in Muntenbuurt en ontwikkelen methodiek voor jongeren. 

Doelstelling Ouders betrekken en bij de start uitvoerig inlichten over het project  

Per week praten over één onderwerp (bijv. sparen, uitgeven, online, pinpas, waarde van 
geld). Verschillende mensen uit de Muntenbuurt uitnodigen (bankier, caissière, boer, 
dakloze, student) 

Beoogde 
resultaten 

• Een groter bewustzijn ten aanzien van de waarde van geld en wat het is om 
schulden te hebben. 

• Ze weten zelf beter om te gaan met geld en zien het nut van sparen in. 
• Ze leren mensen aan te spreken op hun gedrag (hondenpoep, zwerfafval).  
• Worden omgevingsbewuster door de gesprekken tijdens Heitje voor een karweitje  

Aanpak Wekelijks bijeenkomsten van 2 uur waarin gestart wordt met een half uur ‘scholing’ een 
uur zakgeld verdienen en een nabespreking. 

Planning Q1 werven kinderen uit de (omgeving van de) Muntenbuurt en startbijeenkomst met de 
ouders en ontwikkelen zakgeldprogramma voor jongeren 
Q2 uitvoering project kinderen 
Q3 zomerbaan 
Q4 pilot jongeren zakgeldproject 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Gefinancierd vanuit de bijdrage Regiodeal: € 2500 promotie en materiaal om herkenbaar 
de buurt in te gaan + zakgeld  

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Starten met een nieuwe lichting kinderen uit de Muntenbuurt in de 
basisschoolleeftijd groep 7 en 8 voor een periode van 3 maanden/13 weken en een 
2e fase van 3 maanden. 

• Ontwikkelen Zakgeldproject doelgroep jongeren samen met 4YOUth, met als doel 
om daar begin volgend jaar mee te starten. 

• Aanhaken bij Week van het Geld 
• Aanhaken bij Project Schone buurt 
• Aanhaken bij Groenprojecten 
• Aanhaken bij thema’s rondom Veiligheid 

Partners MOvactor, Scholen, Ondernemers, Bewoners, Roefeldagen 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Aanpak leefbaarheid kwetsbare complexen  

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

De leefbaarheid in de omgeving van de Souvereinburg en de ‘witte boerderij’ staat onder 
druk. Bewoners ervaren overlast in de buurt en een onveiligheidsgevoel. Veel kwetsbare 
bewoners wonen bij elkaar in een complex.  

Doelstelling Het vergroten van de leefbaarheid rond de Souvereinburg en witte boerderij 

Beoogde 
resultaten 

Minder overlast, activering van bewoners, verbinden van bewoners, eventuele 
aanpassingen in woningtoewijzing om het complex sterker te maken of inzet van een 
woonconcept.  

Aanpak • Realiseren spreekruimte/werkruimte in Souvereinburg (Muntpunt) 
• Zichtbaar aanwezig zijn van professionals in Muntpunt. Organiseren van spreekuren 

en inloop.  
• Met nieuwe bewoners worden intakegesprekken gevoerd.  
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• Vanuit het project buurtkamer worden bewoners stuk voor stuk benaderd en 
uitgenodigd om te ontmoeten, te verbinden en te ontplooien.  

• Onderzoeken of woonconcept of andere toewijzing passend is.  
• Aanpak ‘witte boerderij’ vanuit aanpak dealen. 

Planning 2022 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Bewonersinloop Muntpunt 
Faciliteren bewonersinitiatieven 

Partners Lister, Mitros 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Sloop/ nieuwbouw/ transformatie bedrijfspanden Dukatenburg en Florijnburg 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Duurzame en gezonde buurt 

Korte 
omschrijving 
project 

Verschillende bedrijfspanden aan de Dukatenburg en Florijnburg worden de komende 
jaren omgevormd naar appartementen.  
• Dukatenburg 68-70 en 78: Bouwplan behelst de realisatie van een mix van 

middeldure, dure en woonzorg appartementen voor diverse doelgroepen. 
Daarnaast is het (openbare) inrichtingsplan gewijzigd en 
‘duurzamer/klimaatadaptiever’ en ‘groener’ gemaakt.  

• Dukatenburg 99-105:Bouwplan omvat de realisatie (kantoortransformatie) van in 
totaal 14 middeldure huurappartementen voor senioren 

• Florijnburg 41: Principe aanvraag kantoortransformatie inzake 21 appartementen.  
• Dukatenburg 90: Bouwplan omvat kantoortransformatie van in totaal ca. 57 

appartementen. Ontwikkelaar is om een aanvulling gegevens gevraagd inzake 
lopende WABO-procedure. Dit loopt vast.  

Doelstelling Een meer gevarieerd woningaanbod in de buurt. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid 
voor een gevarieerdere bevolkingsopbouw in de Muntenbuurt wat meehelpt aan het 
versterken van de cohesie in de buurt en het versterken van de buurtkracht. Tevens is 
het doel bij deze transformatieopgave het voorkomen van ondermijning en de 
verweving van crimineel geld met vastgoed.  

Beoogde 
resultaten 

Dukatenburg 68-70 en 78: 66 appartementen 
Dukatenburg 99-105: 17 appartementen  
Waarvan de nieuwe bewoners zich welkom voelen in de Muntenbuurt en uitgenodigd 
om zich in te gaan zetten voor de buurt. 

Aanpak V.w.b. Nieuwe bewoners vinden aansluiting in de buurt. 
• Welkomstbijeenkomst/wandeling door de buurt 
• Kennismaken met de faciliteiten in de buurt en andere bewoners 
• Verhalen uitwisselen wat maakt het (in sociaal opzicht) fijn wonen in de 

Muntenbuurt (en wat moet daar nog voor gebeuren). 
• Nieuwe bewoners met oude bewoners verbinden 

Planning • Dukatenburg 68-70 en 78: Oplevering: begin 2022 
• Dukatenburg 99-105: Oplevering december 2021 
• Florijnburg 41: principe aanvraag in behandeling 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

n.v.t. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• Dukatenburg 68-70 en 78 en 99-105: Oplevering begin 2022 
• Verwelkomen bewoners in hun nieuwe buurt: 1e kwartaal 2022 
• Inzet en initiatieven nieuwe bewoners vanaf 2e kwartaal 

Partners Ontwikkelaars Bridges en Ebrik BV. Dukatenburg 68-70 en 78:  
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Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

De ontwikkeling van Dukatenburg 90 loopt vast. Expertise van het Rijk nodig om tot een 
doorbraak te komen.  
 
Het provinciale programma Versnelling Woningbouw heeft als doelstelling om 
knelpunten weg te nemen die de woningbouw belemmeren. VW kan een faciliterende 
rol spelen bij sloop nieuwbouw mits we hier spreken van grote aantallen.  

 
 

Vergroten signalering door professionals/ verhoging meldingsbereidheid bewoners 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Om de Muntenbuurt een veilige en leefbare buurt te laten zijn is het van belang om zo 
vroeg mogelijk in te zetten op signalen. Daarmee kunnen we erger voorkomen.  

Doelstelling Beter inzicht in wat er speelt in de Muntenbuurt en gerichter interventies inzetten. 
Versterken van de informatiepositie. 

Beoogde 
resultaten 

• Meer signalen ophalen 
• Acteren op signalen 
• Vergroten van het veiligheidsgevoel 
• Vergroten van de leefbaarheid 
• Vergroten van betrokkenheid  

Aanpak • Stimuleren bewonersinitiatieven gericht op vergroten meldingsbereidheid. 
Aanbieden training observeren en signaleren. (zie ook Waaks) 

• Via buurtbericht uitleg met kaartje waar wat te melden (inclusief promoten Meld 
Misdaad Anoniem) 

• Opvolging en terugkoppeling borgen door de partners om het vertrouwen in de 
overheid te vergroten en mensen te stimuleren te melden (omdat er dus echt iets 
mee gedaan wordt) 

• SOS-team is plek om met elkaar signalen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
• Organiseren van sessies op maat om aan de hand van casuïstiek 

o gevoel te krijgen wat signalen zijn. 
• Versterken signalerende rol jongerenwerk. Opdracht straathoekwerk. 
• Organiseren van een wijkschouw. 

Planning Vraagt doorlopend aandacht 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

15.000 euro bestemd voor deskundigheidbevordering 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Q1: evaluatie SOS-team. Aanscherpen waar nodig 
Q1: sessie met werkteam m.b.t. signalering en daarna breder aanbieden. 

Partners Bewoners, ondernemers, Lister, Movactor, Mitros, politie, wijkboa’s, WIL  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Kabinet CvdK (ondermijning): de provincie Utrecht heeft in 2020 bevordert dat de 
Utrechtse gemeenten zich aan zouden sluiten bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Vrijwel 
alle Utrechtse gemeenten zijn een aansluiting op M. aangegaan. In 2021 zijn er i.s.m. het 
RIEC diverse campagnes uitgevoerd om de meldingsbereidheid bij burgers te vergroten. 
Indien er in 2022 met de partners nieuwe wensen ontstaan om een vergelijkbare 
campagnes te starten (in regionaal verband) kunnen we verkennen of we daaraan 
kunnen meewerken.  
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Keurmerk Veilig Ondernemen Muntplein 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Door middel van het continueren van het KVO-overleg Muntplein de betrokkenheid, 
input en samenwerking met de winkeliers van het Muntplein behouden en uitbreiden. 
Binnen het overleg is ruimte om signalen te delen, ontwikkelingen rond het Muntplein af 
te stemmen en hier input over op te halen en in gezamenlijkheid de aanpak van 
criminaliteit vorm te geven. 

Doelstelling De betrokkenheid van de winkeliers bij de ontwikkelingen binnen de buurt borgen, 
waarbij ook de verantwoordelijkheid voor het winkelcentrum en omgeving en de aanpak 
van criminaliteit genomen wordt, gefaciliteerd door gemeente, politie en overige 
partners. 

Beoogde 
resultaten 

• De volgende ster binnen het keurmerk behalen. 
• De overlegstructuur continueren. 
• Meer betrokken winkeliers aan laten sluiten bij het KVO Muntplein 

Aanpak Eind 2021/begin 2022: Audit voor het behalen van de volgende ster KVO. 
2022: Zie acties bij mijlpalen. 
2023: Continuering en borging van het overleg bij winkeliers met ondersteuning vanuit 
gemeente. 

Planning Q1: Maatregelenmatrix uitlopen en audit aanvragen voor behalen volgende ster. 
Doorlopend:  Overlegcyclus vastleggen en daaruit voortvloeiende acties uitvoeren en 
terugkoppelen. 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Eventuele middelen of acties die noodzakelijk geacht worden door het KVO overleg 
inzetten met een bijdrage vanuit de Regiodeal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
cameratoezicht, collectieve beveiliging en ondersteunend materiaal voor winkeliers in de 
aanpak van criminaliteit. Concrete bedragen hiervoor zijn op dit moment nog niet 
bekend. 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

Eind 2021/begin 2022: Aan de hand van de maatregelenmatrix een audit plannen om de 
volgende ster in het KVO traject te behalen. 
2022: 
• Een vaste overlegcyclus vastleggen voor het gehele jaar, waarbij tussentijds 

geïnvesteerd wordt om meer betrokken winkeliers te laten aansluiten. 
• Per vergadering actiepunten opnemen in het verslag en door de eigenaar van het 

actiepunt zorgdragen voor de uitvoering. 
• Collectief winkelverbod Muntplein invoeren. 
• Aan de hand van behoeften en wensen schouwmomenten inplannen en/of andere 

acties inzetten. 

Partners Gemeente (OOV, wijkcoördinator en projectleider Betere Buurten) , Politie 
(wijkagenten), Winkeliers(vereniging), Brandweer, CCV (voor certificering), evt. 
bewoners muntplein 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Digitale veiligheid 

Draagt bij aan 
ambitie 

• Iedereen doet mee 
• Perspectief voor de jeugd 
• Schone en veilige leefomgeving 

Korte 
omschrijving 
project 

Door het aanbieden van diverse acties en campagnes doelgroepen in de Muntenbuurt 
als ouderen, jongeren en ondernemers digitaal weerbaarder maken voor vormen van 
digitale criminaliteit die onder deze doelgroepen veel voorkomen. 

Doelstelling De gekozen doelgroepen informeren en handelingsperspectief bieden om  digitaal 
weerbaarder te worden. 

Beoogde 
resultaten 

• Voor elke doelgroep een passende interventie/voorlichting inzetten in 2022. 
• Op basis van behoefte over specifieke vormen van digitale criminaliteit gerichte 

interventies inzetten. 
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Aanpak Eind 2021/begin 2022 en besluiten welke campagnes/trainingen/middelen ingezet gaan 
worden op basis van dan beschikbare infobeeld 
Vanaf Q1 2022 inzetten van de gekozen campagnes/trainingen/middelen. 
Waar nodig bijsturen/aanpassen van aanbod naar gelang behoefte en of signalen hiertoe 
aanzetten. 

Planning Q1: Besluiten welke middelen ingezet gaan worden en starten met uitrol projecten. 

Financiële 
bijdrage 
Rijk/provincie 

Kosten voor aanschaf/huur Cyber24 koffers; Koop is € 2.950 exclusief btw per 
escapekoffer. (In totaal 6 verschillende koffers beschikbaar) Training om te werken met 
de koffers bedraagt eenmalig €680 exclusief btw. 
Reservering weerbaarheidstraining/voorlichtingsavonden 10.000 euro 

Activiteiten en 
mijlpalen tot 
2023 

• In 2022 starten met campagnes/voorlichtingen/trainingen voor specifieke 
doelgroepen in de Muntenbuurt aansluitend op de behoefte en signalen van en over 
deze doelgroepen. 

• Cyber24 (escaperoom koffers met scenario’s om kinderen en jongeren bewuster en 
weerbaarder te maken in het online gedrag) huren/aanschaffen en trainers opleiden 
om deze in te zetten op de scholen en het buurtplein.  

• Informatiebijeenkomst preventie digitale criminaliteit voor ouderen organiseren op 
het buurtplein.  

Training digitale weerbaarheid aanbieden bij de winkeliers via de 
winkeliersvereniging/KVO. 

Partners Gemeente (OOV en projectleider Betere Buurten), Scholen, buurtplein (Movactor), 
Winkeliers, CCV (voor advies en eventuele begeleiding Cyber24) 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Heeft het Rijk een geanalyseerd beeld van slachtofferschap digitale criminaliteit (met 
name welke doelgroep)? En/of welke vormen van digitale criminaliteit het meeste 
voorkomen? Dit om gerichtere interventies op doelgroepen en/of vormen van in te 
zetten. 
 
Kabinet CvdK (ondermijning): wil graag samen optrekken m.b.t. (ondermijnende) 
criminaliteit. Provincie Utrecht verkent de mogelijkheid om aansluiting bij en gebruik van 
Zicht op Ondermijning verder te bevorderen in de provincie Utrecht.  
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Vollenhove        

1. Een vitale gemeenschap 2. Diversiteit als kwaliteit 

• Project voor L-kaar (sociale renovatie  
L-flat) (3) 

• Samenwerken aan gezondheidswinst (5) 
• Samen opgroeien (8) 
• Stimuleren onderwijsdeelname en werkgelegenheid (9) 
• Creatieve broedplaats (13) 

• Ruimte voor ontmoeting (1) 
• Nieuwe woningen toevoegen en 

nieuwe bewoners aantrekken (4) 

3. Open en groen 4. Een eigentijdse wijk 

• Vollenhovepark 2.0 en omgeving (2)  
• Herinrichten veilige en verbeterde 

openbare ruimte en onveiligheid en 
criminaliteit aanpakken (11) 

• Energieverbruik op groen (12) 
• Vollenhove als knooppunt 

ontsluiten (6) 
• Pilots nieuwe mobiliteit (7) 
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1. EEN VITALE GEMEENSCHAP  
 

Kans 3 – Project “Voor L-kaar” (sociale aanpak bij renovatie L-flat)   

Korte 
beschrijving 

Alle woningen in de grote L-flat worden gerenoveerd. Deze renovatie zorgt voor stress en 
overlast bij bewoners. Om de toename van vragen, naast de al bestaande problematiek, 
proactief op te vangen is in 2020 het team Voor L-kaar gestart. Dit zelfsturende team van 
zorgprofessionals biedt in de flat dichtbij en outreachend ondersteuning aan de bewoners. 
Zij werken hierin intensief samen met de woonconsulenten van Woongoed Zeist. Uitvoeren 
van actieonderzoek door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en inzet op een 
collectieve aanpak van individuele problematiek.   

Doelstelling De dagelijkse stress bij bewoners verminderen en een gezond toekomstperspectief  
vergroten.  

Beoogde 
resultaten 

• Stressreductie 
• Normaliseren en ontzorgen   

Aanpak  Dit team van zorgprofessionals heeft een eigen plek in de flat. Zij zijn daar doordeweeks 
laagdrempelig beschikbaar voor bewoners en gaan pro actief op pad. Het team volgt actief 
de hulpvragen op die voortkomen uit de huisbezoeken door de woningbouwvereniging. Zij 
werken nauw samen met de andere (zorg)partijen in de wijk. De professionals werken 
volgens de doorbraakmethode en passen maatwerk toe. Hierbij wordt specifiek aandacht 
besteed aan de aanpak van gezondheidsachterstand, armoede, schulden en multi-
problematiek., o.a. op basis van de doorbraakmethode en intensieve individuele begeleiding. 
Het Instituut voor Publieke Waarden heeft in 2021  een begeleidend actieonderzoek 
uitgevoerd. De inzet voor 2022 is om individuele problematiek op te schalen naar een 
collectieve aanpak, o.a. op basis van een intensieve samenwerking op locatie met de RSD   

Bijdrage 
rijk/provincie 

2021: €   30.000,- actieonderzoek Instituut Publieke Waarden  
2022: € 120.000,- inzet zelfsturend team 
2022: €   20.000,-  projectleiding en huisvesting  
Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2020: voorbereiding en start van het project  Voor L-kaar (looptijd tot begin 2023) 
2021: uitvoering en start actieonderzoek IPW 
2022: uitvoering en vervolg actieonderzoek; tussenevaluatie 
2023: uitvoering, eindevaluatie, borging/overdracht 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Q1: ondersteuning bewoners; borging businesscases uit actie 
Q2: ondersteuning bewoners; halfjaar rapportage en tussenevaluatie  
Q4: ondersteuning bewoners; advies toekomst 

Partners Buurtzorg Jong, Woongoed Zeist, Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist, Sociaal Team Zeist, 
MeanderOmnium, huisartsen, Bureau Sociaal Raadslieden, Instituut voor Publieke Waarde, 
Regionale Sociale Dienst, ziektekostenverzekeraar en gemeente  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Inzet op samen leren en evalueren van de resultaten. O.a. combinatie van sociaal-fysiek 
renoveren ook interessant voor bredere kennisdeling. 
 
Vanuit de Citydeal is interesse voor de doorbraakmethode in combinatie met een achter de 
voordeur aanpak. Dit in relatie tot de bewustwording m.b.t. verduurzaming, vooral bij de 
aandachtsgroepen.   

 
 

Kans 5 - Samenwerken aan gezondheidswinst  

Korte 
beschrijving 

Partners uit de eerstelijnszorg, sociaal domein, preventie en sport zetten een integrale 
aanpak op om bewoners met terugkerende, ‘vage’ klachten te helpen. Hiervoor wordt een 
netwerk vormgegeven om een duurzame samenwerking op te bouwen.  
Onder de naam “Vollenhove in beweging” werken partijen uit dit netwerk vanuit aandacht 
voor armoede en werkgelegenheid ook aan het in beweging en aan het sporten krijgen van 
zoveel mogelijk inwoners. Dit doen zij onder andere via een lokale samenwerking met FC 
Utrecht (FC Vollenhove).  

Doelstelling Meer gelijke kansen op een gezond leven. 
• Meer inwoners bewegen en/of sporten voldoende.  
• Opdoen van sociale contacten en opbouwen van een sociaal netwerk. 
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Beoogde 
resultaten 

• Een actief netwerk in de buurt dat samenwerkt aan het tegengaan van 
gezondheidsachterstanden.  

• Inwoners van Vollenhove zijn in beweging en sport is laagdrempelig toegankelijk.  
• In de wijk persoonsgerichte hulp verlenen en samenwerken aan preventie (welzijn). 

Aanpak  Partijen intensiveren hun samenwerking rondom gezondheid en bewegen. Zij worden hierin 
gefaciliteerd door o. a. een netwerkverbinder en de hogeschool Utrecht.  
Het plan is om een gezondheidspact op te stellen en de verbinding tussen medisch en sociaal 
domein te versterken. Al lopende onderzoeken en projecten worden aan elkaar verbonden 
en samen worden mogelijke nieuwe interventies ontwikkelt. 
Op het gebeid van bewegen en sport inzetten van krachtige persoenen en rolmodellen.    

Bijdrage 
rijk/provincie  

2022: € 35.000,- o.a. voor inzet netwerkverbinder 
2022: € 35.000,- plaatsen “sportcontrainer” (calisthenics/bootcamp) en extra inzet FC 
Utrecht. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Er wordt een netwerkverbinder aangesteld die ondersteunt bij het bepalen van de agenda en 
het realiseren van quick wins. Voor de aanpak Vollenhove in Beweging is het 
doorontwikkelen van de samenwerking belangrijk. Zo wordt er gewerkt aan het stroomlijnen 
en verbinden van het (versnipperde) aanbod dat er nu is, te bekijken wat ontbreekt en wat 
slimmer kan.  
De ondersteuning aan bewoners vanuit medisch en sociaal domein wordt doorlopend 
verbeterd en waar mogelijk wordt geïnvesteerd in preventie. 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

2022 Q1: start netwerkverbinder gezondheid en plaatsing ‘sportcontainer’. Uitbreiden 
intensiteit samenwerking met FC Utrecht 
2022 Q2: doelen en samenwerkingsafspraken opstellen 
2022 Q3/ Q4: netwerk is actief en realiseert quick wins 

Partners Huisartsen, GGDrU, MeanderOmnium, eerstelijns professionals, CJG, sociaal team, Sportief 
Zeist, Zilveren Kruis, FC Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente. 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Aansluiting met het landelijke programma GezondIn.   

 
 

Kans 8 - Programma Samen Opgroeien 

Korte 
beschrijving 

Samen met de betrokken partners werken aan een integraal programma voor een kansrijke 
start en ontwikkeling voor kinderen van 0-12 jaar. We richten ons hierbij op de schoolse 
aspecten, gezinsaspecten en omgeving.  

Doelstelling Kansrijk opgroeien van alle kinderen uit Vollenhove. 

Beoogde 
resultaten 

• Doorgaande leer- en ontwikkellijn 0 tot 12 jaar 
• Gezond opgroeien 

Aanpak  Ouders, partners en gemeente vormen een netwerk dat samen onderzoekt 

Bijdrage 
rijk/provincie 

2022: inzet onderzoek kansenanalyse € 10.000,- 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Eind 2022 is er een programma voor de jeugd in Vollenhove dat (breed) gedragen wordt 
door ouders uit de buurt. Onder andere op basis van een onderzoek onder ouders en 
kinderen.  

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Q1 Q2 2022: Brede analysefase o.a. via storytelling 
Q2 Q3 2022: Samen met ouders en kinderen vormgeven van het programma 
Q4 2022: Programma gestart.  

Partners Basisscholen, MeanderOmnium, Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg, 
Sportief Zeist, gemeente. 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Met het ministerie van OCW is contact over systeemvraagstukken jeugdhulp en onderwijs. 
Zeist neemt deel aan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.  

 
 

Kans 9a - Stimuleren onderwijsdeelname en werk onder jongeren – KIX! 

Korte 
beschrijving 

Groepstraining en begeleiding aan jongeren zonder startkwalificatie met ondersteuning van 
buddy’s. In 2020 is een eerste pilot 1e training K!X met hulp van Movisie gehouden en in 
2021 zijn de trainingen door eigen leerplichtmedewerkers uitgevoerd.  
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Doelstelling Meer jongeren behalen startkwalificatie (diploma HAVO/VWO of MBO minimaal niveau 2). 
Hiermee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt en kunnen zij zich beter ontwikkelen 
en participeren in de samenleving.  

Beoogde 
resultaten 

• Minimaal 15 jongeren per jaar nemen deel aan de training.  
• De helft daarvan gaat terug naar school of aan het werk.  

Aanpak  Jongeren krijgen een training waarin aandacht is voor empowerment, onderzoeken van hun 
kwaliteiten, oriëntatie op de arbeidsmarkt/ aanbod opleidingen, netwerken en 
sollicitatievideo. Zij hebben een buddy en zij krijgen een certificaat.  
Om één en ander goed te borgen zetten we stevig in op het opbouwen van een netwerk 
voor de teamleden van het project en voor de jongeren. K!X duurt per groep drie maanden 

Bijdrage 
rijk/provincie 

Ondersteuning op afroep door Movisie.  
Inzet voor de co-trainer/projectleider 4 uur per week = per jaar € 5.000 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022 -2024: trainingen uitvoeren door eigen leerplichtmedewerkers  

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

• Werving jongeren, buddy’s en netwerk opbouwen, training jongeren  
• Momenten dat deelnemers hun certificaat behalen na 3 maanden. 
• Netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken   

Partners Leerplicht Zeist, Meander Omnium, Regionale Sociale Dienst, zorgorganisaties in de wijk, 
stichting Leren voor de Toekomst, werkgevers, mbo-instellingen en zelfhulporganisaties  

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

In de aanpak voortijdig schoolverlaters werken wij samen met scholen en gemeenten in de 
regio Utrecht. Hier is ook het Ministerie van OC&W betrokken zie www.schoolwerkt.nl 
Provincie: aansluiting zoeken bij de provinciale sociale agenda (i.s.m. HCA). Raakvlak m.b.t. 
gedachten over inclusie.  

 
 

Kans 9b – Stimuleren werkgelegenheid (oplossingen op maat voor werk en waardevolle daginvulling) en 
aanpak schulden) 

Korte 
beschrijving 

Dienstverlening op het gebied van werk/participatie en inkomens- en schulddienstverlening 
worden dichter bij de mensen georganiseerd en aangeboden.  
Juist in Vollenhove moet het mogelijk zijn om op loop/fietsafstand binnen te lopen met 
vragen op dit vlak. 

Doelstelling • Zo veel mogelijk mensen uit de buurt Vollenhove aan het werk en werk en vormen van 
participatie zo dichtbij mogelijk bij hen brengen. 

• Laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening voor mensen met inkomensvragen en 
schulden.  

• Integrale samenwerking met de andere (direct) betrokken partners. 
• Meer mensen hebben een zinvolle dagbesteding en schulden zijn meer onder controle. 

Beoogde 
resultaten 

De professionals van de Regionale Sociale Dienst zijn wekelijks in de wijk beschikbaar voor 
advies, aanvragen en hulp, als  onderdeel van het reeds bestaande netwerk.  
Kortere lijnen tussen bewoner, RSD en woningcorporatie waarmee verdere stappen gezet 
worden (bijv. voorkomen van huisuitzettingen). Zichtbaarheid en een persoonlijke aanpak 
zijn daarbij belangrijke factoren. 

Aanpak  • Een vraaggerichte aanpak, hiermee wordt nu geëxperimenteerd. 
• Op locatie werken, vaste gezichten voor bewoners (coördinator werk- en inkomen en 

een medewerker schuldhulpverlening. 
• Op basis van de bevindingen wordt bepaald op welke wijze de structurele, wekelijkse 

aanwezigheid in de wijk vorm geven wordt. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

2022: € 25.000 voor training/scholing en communicatie.  
Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Vanaf Q1 2022: aanwezigheid RSD gerealiseerd, zowel werk-inkomen als 
schuldhulpverlening. 
Medio 2022: evaluatie en bijstellen aanpak (+ lessen voor de rest van Zeist).  
Vanaf 2023: uitrollen breder in de buurt 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Actieve RSD-medewerkers actief in de buurt en hebben hun draai gevonden in 
samenwerking met de andere partners en met name de betrokken bewoners. 

http://www.schoolwerkt.nl/
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Partners RSD, Toegangsteams gemeente, Voor L-kaar, Woongoed Zeist, Kwintes, Altrecht, Sociaal 
Raadslieden, Meander Omnium, informele circuit; zoals wegwijscafé, inloophuis, 
schuldhulpmaatjes, etc.  

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Vraag: de aanpak met een brede inzet van de RSD aanwezig in de buurt en de toepassing van 
de doorbraakmethode is een vernieuwende aanpak. Is er vergelijking met andere gemeenten 
mogelijk? 

 
 

Kans 13 - Creatieve broedplaats    

Korte 
beschrijving 

Eerste gedachtenontwikkeling over een creatieve broedplaats met aantrekkingskracht, waar 
creatieve, maar ook innovatieve en technische (beginnende) bewoners/ondernemers samen 
komen om elkaar te versterken en te stimuleren.  

Doelstelling • Meer samenwerking tussen creatieve bewoners en ondernemers.  
• (Creatieve) initiatieven uit de buurt een plek geven en met elkaar in contact brengen.  
• Hierdoor bijdragen aan het versterken van sociale cohesie op wijkniveau. 
• Participatie en creativiteit van bewoners vergroten, bewoners betrekken.  

Beoogde 
resultaten 

• Op termijn: een plek/voorziening met een open uitstraling voor ontmoeting, cultuur, 
werk en vrijwilligerswerk met een aanzuigende werking voor (creatieve) bewoners en 
ondernemers uit de wijk.  

Aanpak  • In 2021 is het Stadslab gevraagd een voorstel te doen voor een ontwerptraject om te 
komen tot een creatieve broedplaats. In 2021 is in fase 1 een analyse uitgevoerd onder 
andere door interviews met cultuurorganisaties, enkele bewoners, MeanderOmnium, 
waaronder de Zeister Cultuurmakelaar). Er zijn een missie en een visie opgesteld, een 
SWOT analyse gemaakt en scenario’s uitgewerkt. Fase 2 bestaat uit ontwerpsessies 
waarbij bewoners en stakeholders inhoudelijk worden betrokken. Ideeën uitwerken en 
bekijken of ze op 1 locatie gerealiseerd kunnen worden. Inschakelen van het 
bedrijvenplein voor verdere uitdieping en -werking en om nieuwe partijen te betrekken.  

• Een goede (tijdelijke) ruimte is van belang. Om die reden wordt dit ook betrokken bij de 
uitwerking van de gebiedsvisie. 

Bijdrage 
rijk/provincie  

2021: fase 1, € 5.000,-  
2022: fase 2 en 3, €7.000,-.   
2023: Reserveren van een nog vast te stellen bedrag voor eventuele eerste activiteiten. 
Voortbordurend op resultaten fase2 en 3 en initiatieven die nu spontaan ontstaan, o.a. in ’t 
Volle Hof.  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022: Houden van ontwerpsessies met bewoners en de belangrijkste stakeholders. Zoeken 
van een (tijdelijke) locatie. Ook inzet van een kwartiermaker.  
2022: Betreken bij de inhoudelijke uitwerking van de gebiedsvisie 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Verbreden draagvlak en borgen van de eerste spontane initiatieven. 
 

Partners MeanderOmnium, Woongoed Zeist, Kunstenhuis, Groenmakelaar Zeist, Geheugen van Zeist, 
Cultuurmakelaar Zeist, Zeister Stadslab, De Plaatsmaker, bewoners.  

Betrokkenheid 
Rijk en 
provincie 

Verkennen relatie met provinciale collega’s van Cultuur, Erfgoed en Recreatie. 
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2. DIVERSITEIT ALS KWALITEIT 
 

Kans 1 – Ruimte voor ontmoeting - Samenspel  

Korte 
beschrijving 

De buurtaanpak Vollenhove Vooruit staat of valt met de betrokkenheid van inwoners. Op 
allerlei manieren. Het samenwerken met inwoners noemen we kort gezegd ‘samenspel’. En 
dat kan tal van vormen hebben.  
Voor Vollenhove willen we, net als de buurtaanpak zelf, een ‘op maat’ manier van samenspel 
organiseren. In Vollenhove wonen, werken en leven zoveel verschillende typen inwoners. De 
L-flat alleen al is een dorp op zich. Dus hoe kan je op een passende, handige manier met deze 
inwoners in contact komen? Hoe sluiten we aan bij wat hén interesseert? Waar zíj energie 
voor hebben? En andersom, hoe helpen zij ons de buurtaanpak uitvoeren?  

Doelstelling De doelen die we voor ogen hebben, zijn: 
• Zo veel mogelijk bewoners betrekken, meer mensen bij elkaar brengen. 
• Buurtinitiatieven van inwoners voor de buurt krijgen alle ruimte.  
• Met hulp van inwoners en ondernemers verbeteren we het imago van Vollenhove 

(zogenaamde ‘wijkambassadeurs’).  
• Kansen laten we slagen met hulp van inwoners 
• Inwoners leren elkaar onderling kennen 

Beoogde 
resultaten 

Dankzij het samenspel zijn we in staat om de buurtaanpak, specifiek de tal van kansen, 
sámen met inwoners en ondernemers uit te voeren. Ook is de buurt heel goed op de hoogte 
van wat er speelt, weet men elkaar te vinden bij eigen creatieve ideeën voor de buurt. Tot 
slot is het voor ons als gemeente/instantie gemakkelijk om voor kansen in contact te komen 
met een diverse groep van inwoners.  

Aanpak  Er zijn vooralsnog zes projecten gedefinieerd met hulp van het netwerk van partners die het 
samenspel een warm hart toedragen en hier ook al dagelijks stappen in zetten. Deze 
projecten kunnen wel wijzigen op het moment dat ze ieder verder uitgewerkt worden door 
de betreffende projectleider en sámen met inwoners.  
• Netwerken uitbreiden door nog meer inwoners en ondernemers te leren kennen, zodat 

er ook een beroep gedaan kan worden op ‘wijkambassadeurs’ voor het vergroten van 
het imago van de buurt. Deze ‘wijkambassadeurs’ zijn inwoners en ondernemers die 
graag willen vertellen over hun ervaring in de buurt, zodat dit gebruikt kan worden in de 
communicatie en meehelpt het imago. Zij vertellen het échte verhaal.  

• Het samen met inwoners organiseren van een groots feest voor de buurt (dit komt in de 
plaats van de vervallen kans ‘Vollenhove 50 jaar’ uit het oorspronkelijke 
ambitiedocument).  

• Huidige netwerken van inwoners die partners hebben nadrukkelijk aan elkaar koppelen. 
• Opzetten van een duurzaam netwerk met inwoners met een kwetsbare achtergrond. Dit 

realiseren we met hulp van ‘Panel Meetellen’ uit Utrecht. Panel Meetellen zal zich 
inzetten om in Vollenhove een zelfstandig Panel Meetellen op te zetten. Dit Panel 
bestaat uit ervaringsdeskundige inwoners die door middel van onderzoek hun stem 
uitbrengen binnen de buurt en buurtaanpak. Er wordt een zogenaamde ‘community’ 
opgebouwd van ervaringsdeskundige inwoners die elkaar leren kennen, de 
buurt(aanpak) leren kennen en wordt aangeleerd om onderzoek te doen naar datgene 
wat zij belangrijk vinden voor hun buurt. Het motto is: Niets over ons, zónder ons. 
Vanuit de buurtaanpak kan dus bijvoorbeeld om advies gevraagd worden op ideeën of 
om een evaluatie. Deze werkwijze om in contact te komen met een groep inwoners die 
ervaringsdeskundig zijn, is nieuw. Om deze methode duurzaam op te starten, is gekozen 
voor een ‘detachering’ constructie tussen Panel Meetellen en welzijnsorganisatie 
Meander Omnium. Zo leert Meander Omnium de kneepjes van het vak, en kunnen zij op 
den duur de community en het bijbehorende panel ondersteunen op een passende 
manier. Het Panel Meetellen blijft zelfstandig en daarmee onafhankelijk.  

• Ontwikkelen digitaal buurtpunt (platform). Dit buurtpunt laat online zien waar de 
buurtaanpak over gaat, wat er speelt en wat er nodig is aan inwoners- en 
ondernemershulp. Ook is er een activiteitenkalender te vinden waarop alle 
buurtactiviteiten en -bijeenkomsten staan. Het buurtpunt wordt mede opgebouwd door 
inwoners en ondernemers zelf, naast de expertise van een website bouwer en het 
communicatiebureau. De insteek is dat het buurtpunt ook deels door inwoners en 
ondernemers onderhouden wordt.   
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• Stimuleren van buurtinitiatieven, het faciliteren en communiceren erover. Deze hangt 
nauw samen met voorgaand punt; het digitale buurtpunt.  

 
In de wijk is een kwartiermaker actief onder de vlag van onze welzijnsorganisatie Meander 
Omnium. In feite: een bewonersverbinder. Zij zet zich in om inwoners te betrekken bij de 
buurtaanpak, onderling met elkaar te laten kennismaken en te acteren op datgene wat aan 
signalen van inwoners wordt opgepikt in samenwerking met de wijkmanager en andere 
partners. De kwartiermaker heeft ook een belangrijke betekenis in het verwezenlijken van 
bovengenoemde zes projecten.  

Bijdrage 
rijk/provincie  

2022:  
• Projectleider samenspel € 35.000,-  
• Digitaal buurtpunt € 20.000,- (inclusief de inzet van een website bouwer) 
• Inzet kwartiermaker € 7.500,- 
• Investering in Panel Meetellen € 40.000,- 
• Budget voor bewonersinitiatieven € 20.000,-    
• Inzet communicatie bureau n.t.b.  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022 Q1:  Projectleider samenspel aangenomen 
2022 Q1: Start uitvoering zes projecten 
2022 Q2: Werkend digitaal buurtpunt 

Activiteiten en 
mijlpalen 2021 
en 2022 

• 2021: Projectplan online buurtpunt is geaccordeerd door schakelpartners incl. financiën. 
• 2021 (Q4): Een eerste oproep aan inwoners en ondernemers om mee te werken is eruit 
• Q1 2022: Een afspraak met een potentiële website bouwer is gemaakt 
• Q1 2022; Het communicatie bureau die een grote rol zal spelen, is aanbesteed. Naar 

verwachting is het bureau in vanaf maart 2022 inzetbaar.  
• Begin 2022 ligt er een offerte van Panel Meetellen met een looptijd tot en met 2024. 

Deze offerte bevat een detacheringsconstructie tussen het Panel en Meander Omnium. 
Deze offerte kan gefaseerd worden afgenomen. 

Partners Sportief Zeist, MeanderOmnium, Kerk & Samenleving, Panel Meetellen, GGZ instellingen 
(o.a. Kwintes en Altrecht), Wijkteam, zo veel mogelijk (betrokken) bewoners en 
ondernemers, Woongoed Zeist,   

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

 

 
 

Kans 1 – Ruimte voor ontmoeting - Ontmoetingsplein en ’t Volle Hof  

Korte 
beschrijving 

• Op het voormalig schoolplein naast de Weggeefwinkel is samen met bewoners, 
partners en sponsoren een tijdelijk ontmoetingsplein gerealiseerd (o.a. boomstamtafel, 
buitenkeuken, jeu de boulesbaan, moestuinbakken en sport en spelmogelijkheden).  
Er is een groengroep  actief (bewoners uit de hele wijk).  

• In de Torenflat is in de zorgplint in 2021 “t Volle Hof opgeleverd  (WijkServicePunt).  
Dit buurtpunt wordt vooral ingezet voor ontmoeting, hulpverlening en activiteiten. 

Doelstelling • Het ontmoetingsplein draagt bij aan het stimuleren en ondersteunen van ontmoeting in 
de buurt en initiatieven van bewoners.  

• ’t Volle Hof bevordert dat de partners elkaar makkelijker vinden en versterken. Dit 
draagt bij aan een veilige, leefbare en aantrekkelijke omgeving voor iedereen. 
Samenwerking van de hele brede kwalitatief hoge eerstelijns zorg met welzijn, CJG/ST 
en andere hulpverlening.. 1e lijns zorg en welzijn trekken samen op. 

Beoogde 
resultaten 

• Op het ontmoetingsplein ontstaan nieuwe verbindingen tussen bewoners met een 
gemeenschappelijke interesse, zoals eten, koken, sport en spel en de groengroep. Het 
plein faciliteert bij het ontstaan van deze verbindingen (bijvoorbeeld ouders met 
spelende kinderen). Het dient ook als een soort proeftuin waar geëxperimenteerd 
wordt op velerlei gebied (participatie). Uitkomsten worden gebruikt bij de gebiedsvisie.  

• ’t Volle Hof is een gemeenschappelijk buurtpunt, iedereen is welkom. Bewoners,  
partners en ondernemers komen hier samen voor ontmoeting en het goede gesprek. 
Hulpverlening wordt geboden en bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten. Er 
wordt meer ingezet op preventie en geeft een kostenbesparing op de zorgkosten.  
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Aanpak  • MeanderOmnium (welzijn) heeft een uitvraag gedaan bij bewoners over de functie die 
het plein kan hebben (bouwstenen). Met bewoners is begonnen met het plan. Vanaf 
het moment dat de boomtafel er was, ontstond de spontane ontmoeting. Een 
maatschappelijke stage heeft geresulteerd in een muurschildering, insectenhotels en 
een opgeschoond plein. In 2022 worden de verdere plannen en nieuwe ideeën 
uitgewerkt en uitgevoerd, ook in goede samenwerking met de Weggeefwinkel. 

• ’t Volle Hof is samen met de ruimte van het Sociaal Team/Centrum Jeugd en Gezin 
volledig verbouwd. Deze combinatie biedt een optimaal gebruik en inzet voor 
activiteiten, ontmoeting en hulpverlening voor en aan de bewoners van de wijk. 
MeanderOmnium (Welzijn) voert de regie en faciliteert welzijnsactiviteiten.  

• Onder dezelfde regievoering worden in de buurt meerdere plekken ingericht, zodat 
meer bewoners mogelijkheden hebben voor activiteiten/initiatieven (bijvoorbeeld  de 
tijdelijke school en ’t Laantje). 

Bijdrage 
rijk/provincie  

• In 2021 bijdrage van € 15.000,- voor de verbetering en inrichting van het plein aan. Voor 
2022 wordt er een budget gereserveerd voor uitwerking van verdere plannen/ideeën, 
richtbedrag  € 30.000,-   

• 2021, ’t Volle Hof, bijdrage € 65.000,- eenmalige middelen voor verbouwing, opstart en 
inrichting.  2021-2024, bijdrage aan de regievoering, inzet welzijn, door 
MeanderOmnium. Jaarlijks een bijdrage van € 25.000,-. 

• Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

• 2022: Plein - ondersteuning en begeleiding van de groengroep en het verder uitbreiden 
van de groenplannen (o.a. bijvoorbeeld moestuinbakken, pergola’s). Ondersteunen van 
bewoners bij het uitvoeren van (nieuwe) activiteiten.  

• 2022-2024: ’t Volle Hof - regievoering door MeanderOmnium, meer inzet vrijwilligers. 

Activiteiten en 
mijlpalen 2021-
2022 

• 2022: Plein - meer betrokken bewoners, nieuwe initiatieven.  
• 2022: ’t Volle Hof - meer inzet van vrijwilligers i.p.v. beroepskrachten. Het WSP wordt 

meer en meer van de bewoners zelf,  verruimen van de openingstijden. 

Partners Wijkbewoners, MeanderOmnium, Woongoed, Wijkteam Zeist Noord, groene makelaar, 
moestuinjuf, Weggeefwinkel, Nuovo Zeist, Rotary Zeist, SOZW Zeist, van Tellingen Pul 
stichting, de Kringloopwinkel Zeist CJG/ST, 1e lijns zorginstellingen. 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor (kleinere) initiatieven op het gebied van 
klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (https://www.provincie-
utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen). 

 
 

Kans 4 – Nieuwe woningen toevoegen en nieuwe bewoners aantrekken  (o.a. gericht toewijzen) 

Korte 
beschrijving 

In een deel van de buurt is er sprake van een onevenwichtige bewonerssamenstelling  (L- en 
Geroflat). Grote concentratie van huurders met lage inkomens en meer dan gemiddelde 
sociale en fysieke problematiek. Verschillende mogelijkheden om de samenstelling van de 
bewoners van vooral de L- en ook de Geroflat te beïnvloeden en te versterken.    
Op deze manier wordt verwacht dat er betere balans ontstaat tussen kwetsbare bewoners 
en bewoners met wat meer ‘draagkracht’. 

Doelstelling Realiseren van een meer inclusiviteit (leefbaar en gemengd), een wijk waar je prettig kunt 
wonen. Een betere mix van bewoners realiseren en daarmee de concentratie van kwetsbare 
bewoners proberen te doorbreken.  

Beoogde 
resultaten 

• Sturen op instroom en verbetering van de leefbaarheid, vermindering van overlast en 
versterken van sociale structuren. d.m.v. gericht toewijzen (community building).  

• Meer evenwichtige samenstelling qua bewoners en meer middeninkomens huisvesten.  
• Huidige inwoners blijven wonen in de buurt en maken, als ze dat willen, een stap in hun 

wooncarrière. 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
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Aanpak  • Inzet van lokaal maatwerk en toepassing van de maximaal wettelijke mogelijkheden 
m.b.t. de woningtoewijzing. 

• In 2021 is een (proef) project “Gericht Toewijzen” voor de L-flat uitgewerkt. Kandidaten 
worden op basis van hun motivatie voor een woning in de L-flat geselecteerd. 
Aantrekken van nieuwe bewoners die iets extra’s voor hun buren en de buurt doen. Dit 
geldt in eerste instantie voor 25% van de verhuizingen in de L-flat met een maximum 
van 20 per jaar. Kandidatenselectie door selectiecommissie bestaande uit 
MeanderOmnium, Woongoed en lid Huurdersplatform. 

• Voor de tijdelijke verhuur tijdens de renovatie wordt ook woningzoekenden met een 
maatschappelijke taak geworven (via Ad-Hoc).   

• Inzet van woningdifferentiatie (200 woningen in de L-flat van 4 naar 3 kamers). 
• Woonbehoefteonderzoek in de wijk ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw. 

Gericht op doorstroming binnen de wijk. Hiervoor sturingsmaatregelen ontwikkelen. 
• De mogelijkheden voor de specifieke huisvesting van bewoners met een zorgvraag 

wordt verder verkend. Gebaseerd op de uitvraag van de zorgpartners. 
• Het toevoegen van nieuwe woningen zelf krijgt een plek in de te ontwikkelen 

gebiedsvisie. Mogelijkheden onderzoeken om meer en ook verschillende woningtypen 
te realiseren en binnen de bestaande voorraad meer te differentiëren. Hierbij worden 
ook mogelijkheden voor verdichting door flexwonen betrokken.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

Selectiecommissie gericht toewijzen en uren projectleiding € 10.000,- 
Onderzoek woonbehoefte en stimulering doorstroming € 7.500,-  

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2020: Gestart met tijdelijke huisvesting en woningdifferentiatie in de L-flat, doorlopend 
proces 
2022: Start gericht toewijzen (werving december 2021). 1e evaluatie proef eind 2022.   
2021-2024: Inzetten wettelijke mogelijkheden bij toewijzing (85, 7,5, 7,5% regeling) 
2022-2023: Onderzoek woonbehoefte en stimulering doorstroming 
Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Begin 2022: eerste bewoners van het gericht toewijzing gehuisvest  
 

Partners Woongoed Zeist, gemeente, MeanderOmnium, Portaal Utrecht (adviserend), Gemeente 
Utrecht, Provincie. 

Betrokkenheid 
Rijk en 
provincie 

De gemeenten Zeist, Nieuwegein en Utrecht zijn in overleg met het ministerie van BZK en 
enkele woningbouwcorporaties kijken naar het gericht gebruik van de wettelijke 
mogelijkheden t.a.v.(gemotiveerde) toewijzing van sociale huurwoningen.  
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3. OPEN EN GROEN  
 

Kans 2 - Vollenhovepark 2.0 en omgeving - gebiedsvisie Vollenhove  

Korte 
beschrijving 

Opstellen gebiedsvisie voor de wijk Vollenhove samen met de belangrijkste 
vastgoedeigenaren. De grenzen van de wijk zijn niet hard getrokken om ook mogelijkheden 
in en verbindingen met de omgeving te betrekken. 

Doelstelling Concretisering van in ieder geval de fysieke kansen in het ambitiedocument en verkenning 
van andere mogelijkheden.  
In samenhang met andere projecten uit het ambitiedocument (zie verderop). 

Beoogde 
resultaten 

• Het resultaat moet een antwoord zijn op vragen als; hoe zorgen we dat het park beter 
gebruikt gaat worden, waar kunnen we woningen bijbouwen, hoe komt het nieuwe 
ontmoetingscentrum eruit te zien en hoe verbinden we de wijk beter met haar 
omgeving? 

• Alle facetten van de wijk zijn betrokken en die dient als basis voor projecten in de meest 
brede zin (mix van woningtypen, zorgwoningen, kantoren, winkels, voorzieningen, 
verkeer, openbare ruimte, parkeerdekken/garages en groen). De inzet is om met fysieke 
ingrepen de sociale component te versterken. Met bewoners en partners toewerken 
naar een wijkovereenkomst. 

Aanpak  • Gezamenlijk proces met Woongoed Zeist, Lisman & Lisman en de gemeente Zeist, 
ondersteuning door Urhahn Urban Design. 

• Een projectgroep bestaande uit de 3 bovengenoemde partners, Urhahn, aangevuld met 
deskundige uit het sociaal domein gaat de gebiedsvisie verder uitwerken. 

• Bij de uitwerking zijn de grenzen van de wijk niet hard gesteld. Er wordt met name ook 
gekeken naar de verbindingen met andere wijken en mogelijkheden in de randen.  

• In de 1e fase is een testpanel betrokken bestaande uit partners, bewoners deskundigen 
etc. In de 2e fase van parkplan naar gebiedsvisie wordt dit testpanel uitgebreid naar een 
participatiepanel.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

2020 en 2021: € 65.000,-, inclusief communicatie en ondersteuning 
2022: € 80.000,- inclusief communicatie, financiële doorrekening en participatieadvies 
2022: uren projectleider € 25.000,- 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

Het inspiratiedocument Parkplan is in 2021 vastgesteld.  
De gebiedsvisie, de deeluitwerking en de ontwikkelstrategie zijn voor de zomer 2022 
ambtelijk gereed en de besluitvorming vindt dan in het najaar 2022 plaats.  

Activiteiten en 
mijlpalen 2021 
en 2022 

2021: oplevering en besluitvorming Parkplan 
1e helft 2022: Participatie en communicatieproces 
Besluitvorming gebiedsvisie december 2022 

Samenhang met 
andere nog te 
kansen en/of 
projecten in de 
komende jaren 

• Centrale ontmoetingsplek 
• Vollenhovepark 2.0 
• Toevoegen van woningen 
• Onderzoek herinrichting openbaar gebied  
• Knooppunt Vollenhove 
• Kleine ateliers in plinten 
• Verbeteren mobiliteitsketen 

Partners Woongoed Zeist en Lisman & Lisman, Movisie en deelnemers van het  testpanel en 
participatiepanel. 

Betrokkenheid 
Rijk en 
Provincie 

De provincie is graag betrokken bij het participatietraject en opstellen van de gebiedsvisie en 
kan advies en kennis over verschillende thema’s inbrengen naar behoefte (GRO en 
verbinding leggen met SRO). Betrekken provincie en U-Ned i.v.m. de beoogde Hoogwaardig 
Openbaar Vervoerverbinding door of langs de wijk.  
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 Kans 11a – Herinrichten veilige en verbeterde openbare ruimte – samen voor een schoon en heel Vollenhove 

Korte 
beschrijving 

Het plan om een milieustraat in combinatie met een  Circulair Ambacht Centrum (CAC) op te 
zetten voor en in de wijk heeft het niet gehaald (financieel en technisch niet verantwoord). 
Onderdelen van het CAC zijn wel gerealiseerd en dit wordt mogelijk verder uitgebreid. 
Ingestoken wordt op een andere aanpak van de vuilproblematiek en de beleving en 
inrichting van de woonomgeving. Hiervoor worden een aantal instrumenten/functionarissen  
ingezet om zo meer grip op de omgeving te krijgen, maar ook de bewustwording en de 
betrokkenheid van bewoners te vergroten. Dit wordt verder beschreven onder aanpak. 

Doelstelling • Het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot afval en zwerfvuil. 
• De wijk kan alleen samen (bewoners en professionals) schoon worden gehouden. 
• Bewustzijn vergroten dat het laten verwijderen van afval veel geld kost en in de 

toekomst nog meer gaat kosten. We zullen de stroom aan afval moeten verminderen. 
• Hieraan weken met mensen uit de wijk voor hun wijk. 
• Inspelen op vragen en wensen van bewoners, snel handelen en faciliteren.  

Beoogde 
resultaten 

Een schonere Vollenhove waar de bewoners bewuster met hun afval omgaan. 
 

Aanpak  • De Kringloopwinkel Zeist gestart met een maandelijks zwerfvuil ronde door de wijk op 
zaterdag. In wisselende samenstelling sluit een groep van 10 á 15 wijkbewoners aan bij 
het verzamelen van zwerfvuil. In 2022 wordt dit voortgezet. 

• De Buurt BOA is in 2021 gestart met het aanspreken van bewoners op het illegaal 
aanbieden van Grof huishoudelijk afval. Primair krijgt de bewoner zelf de kans om het 
afval op te ruimen doet de bewoner dit niet volgt een boete.  

• Opstarten van een (soort) van grof huishoudelijke afvaltrein. Deze bestaat uit: BOA → 
Persauto RMN → ijzerauto RMN → O-Team voor materiaal wat niet mee mag met de 
RMN (KCA, Koelkasten, puin enz.) en het schoonvegen zodat de straat direct schoon is.  

• Opzetten van een wijkbedrijf samen met de RSD, de BIGA en de RMN. Dat gaat ervoor 
zorgen dat de wijkveger weer terug komt in de wijk. Dit verloopt nu nog over teveel 
schijven (4 partijen). Toe naar één partij die het vuil in één keer opruimt. 

• Actieve inzet van een werkvoorbereider/toezichthouder. Deze werkt aan het beheer en 
onderhoud van de openbare ruime in meest brede zin. Verbinder met afdeling Beheer 
en Onderhoud van de Gemeente. Regelen en uitvoeren van kleine ingrepen en 
verbeteringen in de wijk (grijs en groen). 

Bijdrage 
rijk/provincie 

• 2022: Kringloop Zeist – zwerfvuilacties € 6.000,- (subsidie mogelijk beschikbaar).  
• Voor de wijkveger en het grof vuil treintje gaan we ervan uit dat dit vrijwel volledig 

kosten neutraal kan en (vrijwel volledig) gefinancierd kan worden vanuit de huidige 
budgetten die beschikbaar zijn. Opstartkosten € 15.000,-  

• Inzet werkvoorbereider/toezichthouder € 20.000,- 
• Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2022: Voortzetten zwerfvuilacties en de inzet van de buurtboa (voorlopig tot en met 2023). 
2022: We voeren op dit moment gesprekken met de RMN, de BIGA en de RSD over de 
Grofvuil trein en de wijkveger in de wijk. Realisatie is gepland voor Q2 2022. 
2022: Voorlichtingscampagne, vooral ook gericht op preventie en bewustwording. 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

2021-2022: De inzet van de buurtboa levert een aanzienlijke vermindering op van de 
hoeveelheid aangeboden grof huishoudelijk afval.  
2022: Buurtveger actief. Het grijs en groen in de wijk is verbeterd, bewoners zijn meer 
betrokken en komen met meer ideeën (“goed voorbeeld doet volgen”).  

Samenhang met 
andere 
projecten  

Samenhang met kans 1: samenspel en plein bij de Weggeefwinkel 

Partners Kringloop Zeist, MeanderOmnium, Woongoed Zeist, de Weggeefwinkel, RSD, Bewoners, 
BIGA, RMN, BOR, kwartiermaker duurzaamheid. 

Betrokkenheid  
rijk en provincie 

Provinciale collega’s van Circulaire Economie hebben behoefte aan een gesprek over 
financiële- en fysieke redenen waarom Circulair Afvalcentrum het niet heeft gered. De 
provincie wil graag leren van deze casus ook voor andere gemeente.  
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Kans 11b – Onveiligheid en criminaliteit aanpakken - inzet Buurtboa, vergroten meldingsbereidheid en 
aanpak ondermijning  

Korte 
beschrijving 

Vanaf 2022 wordt ingezet op verbreding van de aandacht en inzet naar verbeteren van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel.  In 2021 is een buurtboa met een takenpakket op 
toezicht, handhaving en preventie ingezet. In eerste instantie is de aandacht gericht op de 
aanpak van (grof)vuil, verkeersoverlast en de corona maatregelen. Verder heeft hij een 
netwerk opgebouwd en een positie verworven. Men weet hem te vinden.  

Doelstellingen • Versterken van het toezicht, handhaving en preventie op het gebied van overtreding 
van (leef)regels, criminaliteit en ondermijning (signaleren). 

• De meldingsbereidheid van bewoners wordt vergroot en de aanpak van ondermijning 
versterkt. 

• Voorkomen dat de (jongste) jongeren aangetrokken worden tot de criminaliteit. Het 
aantal jongeren dat op het criminele pad gaat neemt af tot een minimum. 

• Inzicht in de breedte van de situatie op het gebied van veiligheid. 

Beoogde 
resultaten 

Het toezicht, handhaving en preventie is vergroot/versterkt. Verkeerd gedrag van 
bewoners wordt bestraft en beboet, bijvoorbeeld bij het dumpen van (grof) vuil en 
parkeerovertredingen. Bijgedragen wordt aan: 
• Het in kaart brengen van criminaliteit, ondermijning en overlastproblematiek voor een 

gerichte aanpak. 
• Verbeteren van toezicht en preventie en het vergroten van de meldingsbereidheid. 
• Vergroten van de weerbaarheid van jongeren. 
• Een project gericht op aandacht voor de (jongste) jongeren, voorkomen dat jeugd 

aangetrokken wordt tot de criminaliteit (ondermijning, drugs). Onder andere als 
gevolg van een voortdurende campagne. 

Aanpak  Door middel van de resilience strategie aanpak inzicht krijgen in de situatie in Vollenhove 
en in te spelen op de veerkracht, weerbaarheid en toekomstbestendigheid.  
Inzetten van in de buurt actieve medewerkers om bewoners te stimuleren meer meldingen 
te doen en dit ook eenvoudiger/laagdrempeliger te maken (digitaal melden en goede 
opvolging en terugkoppeling). Voortdurende campagne: in zetten op bewustwording en 
preventie, maar ook op handhaving. 
De Buurt BOA is het gezicht van de buurt met voldoende autoriteit om te kunnen optreden, 
maar ook adviseren en ondersteunen. Dit in nauwe samenwerking met Woongoed, 
wijkagenten en MeanderOmnium. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

2022: Inzet BOA € 35.000,-. Totale bijdrage kosten project BOA € 95.000 (tot en met 2023) 
2022: Project gericht op voorlichting bewoners en organisaties € 15.000,- 
Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2021: Inzet op vuil en verkeer en netwerken 

2022 en 2023: (start) verder inzetten op preventie, voorlichting en vergroten van de 
meldingsbereidheid en inzet op jeugd en jongeren.  
Op basis van inzichten uit data-analyses een aanpak opzetten op basis van de factoren die 
een rol spelen op het gebied van Veiligheid en Ondermijning in de wijken. 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Voorlichtingscampagne is succesvol uitgevoerd. 
Thema veiligheid staat centraal op de agenda bij alle betrokken partners. 

Partners Politie (vooral de wijkagenten), Woongoed Zeist, Meander Omnium, RMN, gemeente, CJG 
en bewonersorganisaties. 

Betrokkenheid  
rijk en provincie 

Ministerie van justitie en veiligheid is betrokken m.b.t. de ondermijning en 
meldingsbereidheid.   
 
In dit kader wordt contact gelegd met de Regiodeal Parkstad, daar zijn ze heel gericht bezig 
met meldingsbereidheid. Door personele wisselingen bij de gemeente Zeist is dit enigszins 
vertraagd. Alsnog is de vraag waar het beste bij aangesloten kan worden? Is aansluiten bij 
de City Deal Zicht op Ondermijning van de ministeries van BZK en JenV nog relevant en 
mogelijk of eventueel bij parkstad Limburg? Of is afstemming met het RIEC Midden 
Nederland en de gemeente Utrecht een optie?  
Provincie Utrecht verkent de mogelijkheid om aansluiting bij en gebruik van Zicht op 
Ondermijning verder te bevorderen in de provincie Utrecht. 
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4. EEN EIGENTIJDSE WIJK 

 

Kans 12 – Energieverbruik op groen - Vollenhove aardgas vrij  

Korte 
beschrijving 

De ambitie voor Vollenhove om voor 2035 aardgasvrij te zijn blijft staan, onderzoek naar de 
mogelijkheden loopt.  
In 2021 is gestart met het grote project in de L-flat waar het kookgas uit alle woningen wordt 
verwijderd (loopt tot begin 2023 - 728 woningen). Naast duurzaamheid heeft dit ook een 
veiligheidsaspect. Het project is ook gericht op de bewustwording en meedoen van 
bewoners op het gebied van verduurzaming en energie besparen.  
In zijn algemeenheid wordt ingezet op koppeling van plannen voor verduurzaming aan de 
aanpak van sociaal economische opgaven voor zowel huurders als eigenaren (achter de 
voordeur aanpak).    
Vergroten van de biodiversiteit van de woonomgeving en het hierbij betrekken van 
bewoners. 

Doelstelling Bewustwording bij en meedoen van bewoners vergroten bij het aardgasvrij maken van 
Vollenhove. Hierbij ook de aandacht voor de duurzaamheid in brede zin betrekken 
(woonomgeving, biodiversiteit, mobiliteit) 

Beoogde 
resultaten 

• In 2023 is de L-flat van het kookgas afgesloten. Bewoners zijn hierin meegenomen en 
begeleid en bewust gemaakt met aandacht op gedragsverandering (m.b.t. 
duurzaamheid).  

• Werk-, stage- en scholingsprojecten (ook arbeidsparticipatie) zijn gerealiseerd in 
combinatie met een achter de voordeur aanpak voor in ieder geval de Geroflat. 

• In de wijk zijn ambassadeurs/conciërges aanwezig die gericht inzetten op 
bewustwording van bewoners over duurzaamheid en de overgang naar aardgasvrij 
Vollenhove (samenwerking met Mijn Groene Huis).  

• De wijk is rijker aan biodiversiteit en bewoners zijn hierbij actief en betrokken.  

Aanpak  • Onderzoek loopt naar de mogelijkheid voor nieuwe duurzame warmtevoorzieningen in 
de vorm van warmtenetten, bijvoorbeeld geothermie of warmte-koude opslag.  

• Het renovatieplan van de L-flat wordt aangegrepen om bewoners op energiebesparings- 
mogelijkheden te wijzen. Bewoners zijn gestimuleerd mee te doen door het aanbod van 
een kooktoestel/pannenset. Ingezet wordt op kookcursussen voor inductie koken.  

• Bewustwordingsproces uitbreiden naar in ieder geval de Geroflat in combinatie met een 
achter de voordeur aanpak. 

• Wijkbewoners worden hierbij ingezet als ambassadeurs. Ze worden hiervoor opgeleid en 
begeleid, in de vorm van een (arbeids)participatieproject. Aan deze aanpak worden ook 
stage- en leerprojecten gekoppeld. 

• Uitbreiden van het aantal zonnepanelen op platte daken en vergroenen van daken. 
• Inzetten op plannen zoals:  heuvelrugtuinen, voedselbos, natuurwandelpad, afkoppelen 

(woningen en wegen), bijen- en wormenhotels.  

Bijdrage 
rijk/provincie 

• Bijdrage aanschaf kooktoestellen en pannensets. 2022: € 100.000,- en 2023 € 80.000.  
• Inzet trainingen en cursussen en communicatie € 10.000,-.  
• Begeleiding en opleiden ambassadeurs/conciërges (samen met Mijn Groene Huis/RSD): 

€ 10.000,- 
• Voorbereiding 2023 Geroflat € 5.000,- 
• Inzet communicatie bureau n.t.b. 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

2021: start eerste woningen van het kookgas, 2023 L-flat afgerond.  
2021 en 2022: verder onderzoek en uitwerking naar een gasvrij Vollenhove.  
2022: Voorbereiden aanpak Geroflat, uitvoering 2023. 
2023: Plannen voor de rest van wijk opstellen, uitvoering vanaf 2024 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022-
2023 

2022: Rapport over mogelijkheden Vollenhove aardgasvrij 
Begin 2023 gaat de laatste woning van de L-flat van het kookgas af.  
 

Partners ODRU, Provincie, Mijn Groene Huis, Stichting Duurzaam Zeist, RSD, Lisman, Woongoed Zeist, 
Growls vastgoed, groenmakelaar Zeist, De Boswerf, Citydeal en 3 verenigingen van 
eigenaars. 
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Betrokkenheid 
Rijk en 
provincie 

Vollenhove Vooruit neemt deel aan de Citydeal Energieke wijken, duurzaam en sociaal. 
Hierbij wordt de koppeling gelegd van aardgasvrije wijken en eventuele problemen die het 
kan opleveren in wijken waar veel bewoners in een kwetsbare positie wonen. 
Concrete praktijk in buurten en huishoudens is het vertrekpunt. Vergroten van inzicht wat 
een sociaal-fysiek gekoppelde aanpak oplevert bij het aardgas vrij maken van wijken en 
welke inzet en aanpak daarvoor nodig. Zoeken naar koppelkansen. 
Provincie: de provincie trekt graag samen op met de gemeente bij het ontwikkelen van een 
alternatief voor de (afgewezen) proeftuinaanvraag aardgasvrije wijken zodat toch stappen 
kunnen worden gezet om de doelen te realiseren.  
 
Afstemming met de provincie over de inzet van: “subsidie voor klimaatbestendige, groene en 
gezonde woonomgeving”.. Daarnaast mogelijke koppelkans met provinciale aanpak 
inclusieve energietransitie m.b.t. tegengaan van energiearmoede. Ook 
subsidiemogelijkheden vanuit dit programma.   

 
 

Kans 6 en 7 – Vollenhove als knooppunt ontsluiten en Pilots nieuwe mobiliteit  

Korte 
beschrijving 

Deze 2 kansen worden meegenomen in de ontwikkeling van de gebiedsvisie (langere 
termijn). Hierbij speelt ook mee het onderzoek naar mogelijkheden voor een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) van Utrecht naar Amersfoort door/langs de wijk.   
Vollenhove ligt heel gunstig ten opzichte van het Utrecht Science Park en Amersfoort. Maar 
tegelijkertijd is de wijk vrij gesloten en afgesloten van de rest van het dorp Zeist. Voor de 
kortere termijn wordt gekeken naar mogelijkheden om vooral het parkeren voor bewoners, 
maar ook bezoekers van de kantoren en het winkelcentrum te verbeteren. Plaatselijk is de 
parkeerdruk groot.  

Doelstelling De openbare ruimte zo optimaal te benutten om zo goed mogelijk te voldoen aan de 
parkeervraag, zonder de parkeervoorzieningen uit te breiden. Inzetten van alternatieven 
voor vervoer. Ruimte voor experimenten op tijdelijke en kleine schaal. 

Beoogde 
resultaten 

De parkeerdruk is verminderd en sluit beter aan op de openbare ruimte.  
Mobiliteit is vergroot, meer mogelijkheden  

Aanpak  • Onderzoeken naar mogelijkheden voor en eventueel inzetten van alternatieven zoals 
deelauto’s en leenfietsen. 

• Realiseren van een (kleine) mobiliteitshub bij het winkelcentrum.  
• Tijdelijk herinrichten van het plein bij de (oude) schoolgebouwen. 

Bijdrage 
rijk/provincie 

2022: € 15.000,- voor doen van onderzoek en inzet korting bij realisatie 

Planning (op 
hoofdlijnen) 

1e helft 2022: Mogelijkheden verkennen 

Activiteiten en 
mijlpalen 2022 

Onderzoek afgerond 

Partners Bewonersorganisaties, VvE’s, Lisman, Woongoed Zeist, Grouwels Vastgoed, 
Winkeliersvereniging 

Betrokkenheid 
Rijk en Provincie 

Uitvoeringsprogramma Fiets (PU):  voor medewerkers kunnen we de e-bike pilots inzetten 
vanuit de IKFIETS campagne. Hiermee kunnen ze ervaren hoe het is om een week lang de 
woon-werkafstand af te leggen per e-bike en zo de parkeerdruk te verlagen als ze de 
overstap maken naar de fiets i.p.v. de auto. Samen met GoedOpWeg kunnen werkgevers 
kijken wat de fietspotentie is van de bedrijven. Bijna 50% zegt na een e-bike pilot te blijven 
fietsen. Werkgevers kunnen we ook helpen met het inrichten van nieuw (fiets) 
mobiliteitsbeleid. (fietsregelingen, voorzieningen / faciliteiten op orde, communicatie). 
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