Wijkopgaven Zuidwest in beeld – de inhoud!
De Basiskwaliteit
Voor bewoners en ondernemers is de De BASISKWALITEIT (Schoon, heel, veilig en prettig
samenleven) van hun directe woon- en werkomgeving vooral van belang.

Tegelijkertijd zien we dat bewoners en ondernemers vinden dat die basiskwaliteit niet altijd op orde
is. Vanuit de geformuleerde Wijkopgaven zien we dat er een aantal thema’s zijn die vragen om een
duurzame & extra inzet:

-

Samen schoon Kanaleneiland: een extra inzet gericht op allereerst Kanaleiland-Noord; vuil
rondom ondergrondse containers, rattenplaag, broodoverlast; zwerfvuil en bewustwording
– gedrag – bewonersparticipatie;

-

Verkeer & Parkeren: vanuit vrijwel alle delen van de wijk komen heel veel signalen van
overlast c.q. gewenste verandering gericht op verkeer & parkeren; slechts incienteel kunnen
we als gemeente hierop reageren; dit vraagt om een Wijkbeeld Verkeer & Parkeren: wat is
er nodig om de (basis-) kwaliteit op orde te brengen?

-

Groen & Spelen: hetzelfde geldt ook voor deze onderwerpen

-

Jeugdoverlast: nog steeds zijn de cijfers van jeugdoverlast hoog; we kennen een succesvolle
aanpak jeugdgroepen; toch komen er ook steeds weer nieuwe jeugdgroepen bij; de
jeugdoverlast komt ook steeds vaker van jongere kinderen

-

Vreedzaam & Opgroeien: daarom richten we ons al jaren op een eenduidig pedagogisch
klimaat in de opvoeding van kinderen, vanuit ouderbetrokkenheid en professionele
bewustwording; in 2018 staat het thema “we zijn allemaal anders” centraal

De Fysiek opgave
De FYSIEKE OPGAVE voor Zuidwest richt zich in gebieden vrijwel op de gehele wijk. Dit komt
allereerst het beste tot uitdrukking in het volgende beeld:

-

Met het concept van Het Gezonde Stadseiland willen we Bouwen aan een gezonde
toekomst | Gemeente Utrecht. Hoe dit tot bloei kan komen op “Het Stadseiland” willen we
de komende jaren verder gaan onderzoeken. Binnen dit concept bevindt zich ook het
uitdagende project “Rondje Stadseiland” – een recreatieve route langs het
AmsterdamRijnKanaal en het Merdekanaal.

-

Aan het Merwedekanaal ligt de Merwedekanaalzone | Gemeente Utrecht: waar recent de
Omgevingsvisie en milieueffectrapportage van is vastgesteld. Binnenkort vinden
buurtgesprekken plaats met de omringende wijken aangekondigd in de Raadsbrief
buurtgesprekken Merwedekanaalzone

-

Kanaleneiland | Gemeente Utrecht is volop in ontwikkeling & uitvoering:
o

Gebiedsplan Kansrijk Kanaleneiland-Noord: renovatie van flats, aansluitende
woonomgevingsverbetering meyt klimaatadaptatie;

o

Kanaleneiland-Centrum: renovatie van het winkelcentrum met parkeergarage;
renovatie – en nieuwbouw van flats; ontwikkeling van Horecalocatie aan ARK-zone

o

Plan van aanpak Kanaleneiland-Zuid: renovatie van flats met aansluitende
woonomgevingsverbetering; en het speciale Iris-project een Internationale
samenwerking voor slimme, schone steden - Universiteit Utrecht

-

De Woonboulevard Utrecht waarvoor plannen zijn om tot revitalisering te komen –
woonomgeving die al wordt verbeterd.

-

Het Business Eiland Utrecht wat zich vanuit het ondernemingsfonds sterk inzet op veiligheid
en vestigingsklimaat

-

De 030-Dichterswijk - Startpagina | Facebook: met o.a. woningbouw aan de Kruisvaartkade,
mogelijke ontwikkeling Royco-fabriek / Intertaste en mogelijke sloop nieuwbouw aan de
Croeselaan. Speciale aandacht vraagt het pompstation aan de Croeselaan. Een initiatief van
horecaoondernemer Broei en Het Bijtankstation - Startpagina | Facebook komen daar
mogelijk samen.

-

De Rivierenwijk Utrecht | Facebook: kun je typeren als een oude stadswijk die na jaren van
stadsvernieuwing vooral sociaal zich revitaliseert

-

Transwijk met vooral het Park Transwijk | Gemeente Utrecht maar toch ook nog
bouwontwikkelingen voor o.a.de Nieuwbouw Rafaelschool | Gemeente Utrecht

De Sociale Wijkopgave
De SOCIALE OPGAVE in de wijk richt zich op maatschappelijke vraagstukken die een duurzaam
karakter hebben. In een netwerk van actieve bewoners en professionals wordt gewerkt aan de
volgende thema’s:
Er is begin 2018 een start gemaakt met de Taalcampagne
Kanaleneiland – Transwijk; het Taalakkoord dat hieruit volgt wordt
26 juni ondertekend door de nieuwe Wijkwethouder
Ouderen vragen door langer thuiswonen meer aandacht, zowel
gericht op specifieke huisvestingsvraagstukken als juist ook
burtvervoer
De doorgaande lijn van kinderen van basisschool naar
voortgezet onderwijs vraagt om extra aandacht.
De Raad heeft eind 2017 extra aandacht gevraagd voor
jongvolwssenen. Ook m.n. in Kanaleneiland & Transwijk
richten wij ons hierop.
In het voorjaar van 2018 komt er opnieuw een Sociale Wijktafel met partners. We kijken dan met
elkaar niet alleen vanuit de problemen, maar juist ook vanuit de kansen die er zijn. Daarbij richten
we ons ook op het creëren van Kansen voor Jeugd en daarmee extra aandacht voor
Jongvolwassenen.
Naast een themagerichte aanpak kijken we juist
ook naar mogelijkheden die er zijn voor specifieke
buurten. We doen dit voor 2 buurten / - wijken:
In de Dichterswijk komt zoveel samen aan
initiatieven, verschillende bewonersgroepen,
fysieke ontwikkelingen. Dit vraagt om “meer
verbondenheid” met elkaar en op specifieke
plekken. Een vorm van sociale
gebiedsontwikkeling.
In de Rivierenwijk nemen bewoners een actieve
rol om elkaar in het ssmenleven te steunen. Deze
vorm van eigen kracht vraagt wel om de nodige
ondersteuning.

De Leefbaarheids- en Veiligheidsopgave
In de fysieke leefomgeving vragen specifieke plekken vanuit LEEFBAARHEID & VEILIGHEID nu ook
extra aandacht:
De locatie van de Vasco da Gamalaan, een winkel- horecastrip
met daarboven galerijwoningen, vraagt om een integrale
aanpak. Verkeer & Parkeerproblemen, Schoon & heel,
Veiligheid en beheer zijn hierin thema’s.
De Rijnbaan winkelstrip is een locatie die m.n. vanuit veiligheid
– jongerenoverlast om extra aandacht vraagt.
Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2015-2018: Veiligheidsproblemen met een grote
maatschappelijke, sociale en individuele impact die vragen om langdurige inzet en structurele
bestuurlijke en ambtelijke aansturing krijgen prioriteit. High Impact Crimes: Delicten met een grote
impact op de slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en op de samenleving als geheel:
woninginbraken, straatroven en overvallen. Jeugdoverlast en –criminaliteit. Specifiek voor 2018 is
Jeugdoverlast en jeugdgroepen, Aanpak hotspot Rijnbaan en omgeving en verhogen van de
meldingsbereidheid in de wijk speerpunten.
De Wijkopgaven echt in beeld!
Via U in de Wijk hebben we diverse onderwerpen van de Wijkopgaven recent in beeld gebracht:
Ringpark Dichterswijk, Aftrap taalcampagne, Vreedzaam opgroeien, Verkeer en parkeren in
Zuidwest, Gezondheid telt!, Buurtfonds, Huisvesting en vervoer van ouderen in de wijk,
Kanaleneiland Samen Schoon, Wijkstaf Zuidwest, Muurschildering - Verhalen uit de Dichterswijk en
Buurthuis De Nieuwe Jutter

