
Motie prioriteren moeten we meer waarderen 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 8 juli 2020. 

Constaterende dat: 

In het voorstel Aanpak Vitale Wijken een totaal van wel 73 actiepunten is opgenomen. 

Dat er geen indicatoren of toetsbare resultaten zijn vastgesteld voor de beoogde 
beleidseffecten. 

Dat de positieve ontwikkeling van de leefbaarheid samenhangt met de positieve 
ontwikkelingen op de dimensie Veiligheid. Dimensie Veiligheid bestaat uit: overlast, 
onveiligheid en verloedering.  

Dat overlast en onveiligheid in belangrijke mate bepalend zijn voor de ontwikkeling van de 
leefbaarheid en dat aanpak hiervan vaak ook op korte termijn grotere ontwikkelingen laat 
zien dan op de andere thema’s.  

Overwegende dat: 

Dat in het rapport Leefbaarheid in Nederland de volgende aanbevelingen staan; 

Burgerparticipatie moet meer zijn dan mee vergaderen. Schoon, heel, veilig en integratie zijn 
de eerst aangewezen terreinen waar bewoners in toenemende mate mede 
verantwoordelijkheid voor nemen; 

Er moet focus worden aangebracht in het grote aantal activiteiten en projecten dat in het 
kader van de wijkenaanpak wordt uitgevoerd. Vaak is niet duidelijk waar geprioriteerd wordt 
en willen partijen te veel tegelijk doen.; 

Het formuleren van toetsbare doelstellingen maakt het mogelijk om de juiste partners te 
betrekken en af te spreken wat zij van elkaar nodig hebben om resultaten te boeken; 

Dat de wijk Overvecht bekend staat als een onveilige wijk met veel overlast1. 

1 1:https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/49072-2019-10-07-utrechtse-wijk-is-kweekvijver-
georganiseerde-misdaad, 
 2: https://www.bd.nl/binnenland/extreem-geweld-extreem-veel-geld-grote-zorgen-om-cokehandel-in-regio-
utrecht~acaad46a/  
3: https://www.trouw.nl/nieuws/overvecht-kan-niet-op-tegen-criminaliteit~b0898f7d/  
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Spreekt als Provinciale Staten uit: 
 
Om kritisch naar de actiepunten te kijken en waar mogelijk zelfs actiepunten te verwijderen 
of op zijn minst een prioritering aan te brengen om zo meer focus te ontwikkelen; 
 
Om toetsbare doelstellingen aan te brengen en zo snel mogelijk een monitoringssysteem te 
ontwikkelen; 
 
Om de hoogste prioriteit te geven aan het bestrijden van overlast, onveiligheid en 
verloedering.  
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Forum voor Democratie 
 
Stefan Berlijn 
 


