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InleIDIng
in de zomer van 2007 stelden de gemeente en de woningcorporatie mitros samen met bewoners een plan op met daarin 
een beschrijving van extra maatregelen en projecten die het wonen, leven en werken in de wijk ondiep duurzaam moeten 
verbeteren. De gezamenlijke aanpak die onder de noemer ‘programma krachtwijken’ ook gestalte krijgt in de wijken 
overvecht, kanaleneiland en Zuilen-oost, heeft een looptijd van tien jaar: van 2008 tot en met 2017. De bijbehorende 
wijkactieprogramma’s worden elke twee jaar geactualiseerd. 

Voor u ligt het wijkactieprogramma ‘ondiep. Dorp in de stad’ voor 2012 en 2013, opgesteld door het programmateam 
ondiep. tijdens verschillende bijeenkomsten zijn bewoners en professionals betrokken bij het stellen van prioriteiten 
en het maken van keuzes. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen bij het opstellen van het 
wijkactieprogramma. Daarnaast is de wijkraad gevraagd een reactie te geven en een advies uit te brengen. 

een ander economisch perspectief voor gemeente en corporaties drukt een stempel op dit derde wijkactieprogramma 
voor ondiep. juist nu wordt het voortzetten van de aanpak door alle betrokkenen onderschreven. want ook met minder 
middelen kan er verschil worden gemaakt; het langdurig en gezamenlijk optrekken van de verschillende spelers in de wijk 
blijkt een belangrijke voorwaarde voor verbeteringen.

De bijeenkomsten met bewoners en professionals en de evaluatie van adviesbureau Berenschot (mei 2011) tonen een 
voorkeur voor het vasthouden van de brede inzet op de verschillende thema's. Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak op 
veel onderdelen resultaat boekt. De doelstellingen van dit wijkactieprogramma zijn op hoofdlijnen dan ook dezelfde 
als voorheen. Daarnaast is getracht activiteiten te borgen door ze onderdeel te laten uitmaken van de 'reguliere' inzet in 
plaats van financiering uit extra budgetten. met het oog op eventuele toekomstige bezuinigingen, is het zinvol de totale 
inzet op de prioriteiten in de wijk in beeld te brengen: extra én regulier. naast een overzicht van extra investeringen vindt 
u in dit wijkactieprogramma dan ook informatie over de overige inzet van de betrokken organisaties. 
 
Dit sluit aan bij een van de conclusies uit de evaluatie: de kracht van de aanpak zit in het 'richten' en 'verbinden'. met 
andere woorden: richt bestaand beleid en de extra inzet op de mensen en gebieden die dat het hardste nodig hebben, 
door een integrale aanpak waarin de verschillende beleidsterreinen en organisaties steeds beter met elkaar samenwerken. 

LEEsWIJzER
na een korte terugblik op de afgelopen vier jaar in hoofdstuk 1 en een toelichting op de doelstellingen en speerpunten 
voor de komende twee jaar (hoofdstuk 2), treft u in hoofdstuk 3 een overzicht aan van alle projecten en activiteiten die 
in 2012 en 2013 worden uitgevoerd om de duurzame verbeteringen in ondiep te realiseren. ook wordt in dit hoofdstuk 
kort ingegaan op de reguliere inzet van gemeente en corporaties. tot slot wordt stilgestaan bij de organisatie en bij de 
financiering van het wijkactieprogramma.

in bijlage 1 vindt u een schematisch overzicht van de projecten van het wijkactieprogramma in 2012 en 2013.
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Wijkvoetbal

1. TerugblIk en resulTaTen 2008 - 2011
De uitvoering van het wijkactieprogramma is vanaf 2008 voortvarend van start gegaan. in de periode 2010-2011 is verder 
doorgepakt op de eerste periode (2008-2009) en zijn veiligheids-, jeugd- en wijkaanpak meer met elkaar vervlochten 
geraakt. De gg&gD is met gezondheidsprojecten nadrukkelijker in de wijk aanwezig. hetzelfde geldt feitelijk voor alle 
vakdiensten. De buurtaanpakken ondiep (Bomenbuurt, Fruitbuurt) zorgen ervoor dat er ook op operationeel niveau 
goede afstemming en samenwerking is tussen de partners in de wijk. Voortbordurend op het provinciale project 
Levenslustig ondiep zijn de drie aandachtslocaties in ondiep verder ontwikkeld. 

het thorbeckepark is een multifunctionele locatie geworden voor wonen, sport en vrije tijd. De komst van de 
verenigingsmanager en de realisatie van de multifunctionele accommodatie ‘De Speler’ dragen hier aan bij. De brede 
school functioneert goed en wordt verder uitgebreid met de principes van de vreedzame wijk. ook het project jongeren 
op gezond gewicht (jogg) krijgt steeds meer voet aan de grond. het gezondheidscentrum op het Boerhaaveplein is af 
en vervult een belangrijke functie in de buurt. De sloop en nieuwbouw van de tegenovergelegen woningen moeten het 
plein compleet maken.

De sloop, nieuwbouw en renovatie zorgt voor nieuwe bewoners wat de sociale opbouw ten goede komt. ook 
projecten als de Vriendendienst, het aanpakken van problemen achter de voordeur en de aanwezigheid van een extra 
buurtbeheerder en een casemanager dragen hieraan bij. De herstructurering ligt op schema. in tegenstelling tot andere 
delen van de stad loopt de verkoop van woningen in ondiep prima. een teken dat de wijk steeds beter in de markt ligt. De 
amsterdamsestraatweg loopt als een centrale as langs de wijk. het project straatmanagement draagt bij aan een leefbare 
en economisch gezonde winkelstraat.

De openbare ruimte in ondiep is flink onder handen genomen. Diverse projecten zoals groenDiep en de komst van de 
flexibele reinigings- en herstelploeg vormden het antwoord op de vraag uit de wijk om de openbare ruimte een extra 
impuls te geven.
er is veel extra aandacht voor jongeren. projecten vanuit professionele hoek maar ook vrijwillige acties vanuit de buurt, 
zorgen voor het verminderen van overlast op straat en kansen voor jongeren. toeleiding naar werk en voorlichting over 
middelengebruik zijn projecten die dit ondersteunen.

in het voorjaar en de zomer van 2011 werd een breed netwerk van bewoners, wijkraad en professionals uitgenodigd 
mee te denken over prioriteiten voor een volgende periode. Die voorkeuren zijn meegenomen bij het opstellen van het 
wijkactieprogramma voor 2012-2013. ook tijdens de wijkdag op de plantage in september 2011 konden bewoners stemmen 
op onderwerpen die zij graag voor de toekomst behouden willen zien. tenslotte gaf een inloopbijeenkomst (november 
2011) bewoners en professionals de mogelijkheid om op de voorstellen te reageren.



 76

2. DOelsTellIngen, speerpunTen en InDIcaTOren 2012-2013
het wijkactieprogramma 'ondiep. Dorp in de stad' heeft als doel de leef- en woonomstandigheden in de wijk verder te 
verbeteren en bewoners kansen te bieden. De wijk ondiep is in zijn geheel ‘krachtwijk’ en dat is niet voor niets. op veel 
onderdelen van de Utrecht monitor scoort ondiep niet goed. 
er wonen relatief veel kwetsbare bewoners in ondiep vanwege bijvoorbeeld werkloosheid, armoede, een gebrekkige 
gezondheid, een laag opleidingsniveau en/of sociaal isolement. De leefbaarheid en veiligheid staan in delen van de wijk 
onder druk. 

De wijk heeft ook sterke kanten. Veel bewoners zijn betrokken bij hun straat, buurt of wijk en zijn ook bereid zich hiervoor 
in te zetten. er is een sterk netwerk van professionals die elkaar steeds beter weten te vinden. woningcorporatie mitros 
investeert fors in vernieuwing, beheer en onderhoud. De meeste indicatoren die aangeven hoe de wijk er voor staat zijn 
de laatste jaren gestegen en veel bewoners hebben het gevoel dat de wijk er langzaam maar zeker op vooruit gaat. 

De opgave waar we nu voor staan: sterke kanten verder versterken, kansen zo goed mogelijk benutten terwijl we 
tegelijkertijd de problemen aanpakken. De uitdaging is om bewoners zelf de regie te geven zonder dat zij het gevoel 
hebben aan hun lot te worden overgelaten. in het sociale domein betekent dit dat de eigen kracht van bewoners meer 
wordt benut waarbij professionals vooral een faciliterende rol hebben. 

Speerpunten
met dit wijkactieprogramma zetten we de lijn door die in 2007 is ingezet. op basis van de cijfers uit de monitor 
krachtwijken, het evaluatierapport van Berenschot, de bevindingen van de visitatiecommissie, de bezuinigingsopgave én 
de input van bewoners en professionals heeft het programmateam de doelstellingen en speerpunten voor 2012 en 2013 
aangepast en een nieuw programma opgesteld. het aanbod aan maatregelen en projecten zijn onderverdeeld aan de hand 
van vier speerpunten:

1. bewoners aan zet/kracht van de burger
2. realisering, toeleiding en gebruik (woon)voorzieningen en diensten
3. jeugd, ouders en veiligheid
4. gezonde en vreedzame wijk

Daarnaast wordt vastgehouden aan het apart benoemen van integrale buurtaanpakken: de Bomenbuurt en de 
Fruitbuurt. Bovengenoemde speerpunten sluiten beter aan bij de gemeentelijke beleidsstructuren. het onderbrengen van 
projectmatig gestarte activiteiten in regulier gemeentelijk beleid wordt zo eenvoudiger en overzichtelijker. 

Zoals vermeld in de inleiding is er de komende periode fors minder geld beschikbaar. De woningcorporaties kunnen niet 
langer gebruik maken van projectsteun. De economische omstandigheden dwingen ook de gemeente een stap terug 
te doen. rijk en provincie dragen niet langer financieel bij aan het programma. Dit heeft er toe geleid dat soms pijnlijke 
keuzes moesten worden gemaakt. toch zijn we er in geslaagd een robuuste aanpak te behouden. een deel van het 
programma kan met reguliere middelen worden voortgezet. Bovendien is – door in 2011 wat voorzichtiger te opereren 
– nog niet het hele budget uitgegeven en hebben we restbedragen aan het programma voor 2012 en 2013 kunnen 
toevoegen. 

Indicatoren
om de voortgang in het behalen van doelstellingen goed te kunnen bewaken, zijn in 2007 voor ondiep en de andere vier 
krachtwijken een aantal indicatoren en streefwaarden vastgesteld. Deze zijn nu - na vier jaar - kritisch bekeken en waar 
nodig aangepast.
Door voor alle krachtwijken eenzelfde set van indicatoren te hanteren, verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid. ook 
de in 2008 gekozen streefwaarden zijn geactualiseerd. Daarbij is per indicator gekeken naar het gemiddelde cijfer voor de 
stad Utrecht en voor de betreffende krachtwijk in 2010 én naar de ontwikkeling per indicator vanaf 2006 (ook weer voor 
zowel de stad Utrecht als voor de betreffende krachtwijk). gezien de huidige economische situatie zijn de streefwaarden 
'voorzichtiger' geformuleerd dan voorheen. om te kunnen vergelijken met de oorspronkelijke streefwaarden voor 2017 zijn 

deze ook opgenomen in onderstaande tabel. om de ontwikkelingen van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ indicatoren te kunnen 
blijven volgen, worden beide in de volgende monitor krachtwijken (voorjaar 2012) in beeld gebracht.

Streefwaarden ondiep (2015,2017)

INDICATOREN        

2006 2008 2010 2015 2017
oud 
2017

buurtoordeel en sociale infrastructuur

1. % negatieve toekomstverwachting 33 13 7 12 11 10

2. rapportcijfer sociale samenhang 4,9 5,4 5,8 5,9 6,0 -

3. % actief in de buurt 27 17 31 31 32 -

Wonen en woonomgeving 

4. rapportcijfer netheid 5,3 5,0 5,8 6,0 6,3 -

5. rapportcijfer eigen woning 6,9 6,3 7,1 7,2 7,4 -

6. % sociale huurwoningen 75,0 73,8 72,6 71 71 -

Veiligheid

7. % (vaak) ervaren jongerenoverlast 37 30 22 20 18 16

8. % dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt 47 35 36 33 30 20

9. woninginbraken per 1.000 woningen 23 23 37 35 33 15

gezondheid 

10. % met matig of slechte gezondheid - 18 19 17 15 10

11. rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,2 7,6 7,4 7,5 7,6 -

leren en opvoeden

12. % basisschoolleerlingen met achterstandsscore - 46,1 36,4 32 28 -

13.  % laag opgeleiden - 37,7 29,8 28 27 -

14. % doorstroom naar haVo/Vwo - 27,9 35,7 38 41 -

15. % jongeren met een startkwalificatie* - - 90 (2011) - - -

Werken en inkomen

16. % huishoudens met bijstandsuitkering > 3 jaar** - 7,4 6,4 - - -

17. % werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 3,2 1,9 1,8 1,8 1,8 -

18. % uitkeringsontvangers < 65 jaar** - 20,0 21,7 - - 15

* Omdat de indicator voor één jaar beschikbaar is, formuleren we hier geen streefwaarden voor.  

** De beïnvloeding op deze indicator vanuit de krachtwijken is gering en wordt vooral bepaald door ontwikkelingen op een hoger 

 schaalniveau. De indicator is bedoeld om een beeld van de wijk te schetsen en er zijn geen streefwaarden geformuleerd.  

met dit wijkactieprogramma wordt vooral gestuurd op indicatoren 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 12.
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3. MaaTregelen 2012-2013
in dit hoofdstuk staan alle projecten en activiteiten voor het wijkactieprogramma 2012-2013 op een rij. ook worden per 
project het benodigde budget en de gemeentelijke diensten of corporaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
benoemd. het overzicht in dit hoofdstuk correspondeert met bijlage 1. De middelen voor de uitvoering zijn opgesplitst 
in een flexibel en een belegd deel. in het flexibele deel investeren gemeente en corporatie samen; in het belegde deel 
investeert alleen de corporatie. mitros investeert daarnaast ook extra in fysieke projecten in ondiep. Deze fysieke 
investeringen vallen buiten het bestek van dit wijkactieprogramma. 

het wijkactieprogramma vormt de extra inzet op bestaand beleid. inzicht in het reguliere beleid en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen is nodig om goed te kunnen sturen. op hoofdlijnen wordt daarom ook ingegaan op de 
reguliere inzet van gemeente en corporaties op de voor ondiep geformuleerde speerpunten. 

projecten die niet langer uit het wijkactieprogramma worden gefinancierd maar worden voortgezet met reguliere 
middelen zijn: buurtbemiddeling, inzet combinatiefunctionarissen, de aanpak voortijdig schoolverlaten en 
armoedebestrijding.

sPEERPuNT 1. BEWONERs AAN zET EN KRAChT vAN DE BuRGER
Bij deze projecten gaat het om het bevorderen en versterken van het eigen initiatief en het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de burger. De projecten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling in relatie tot onderwijs en werk.  
Bewoners worden op diverse manieren gestimuleerd actief deel te nemen aan de maatschappij. ook in het reguliere 
(participatie)beleid krijgt dit veel aandacht. Bewoners worden gestimuleerd hun leven in eigen hand te nemen en te 
houden. Dit vormt het uitgangspunt voor ‘vernieuwend welzijn’: er komt meer ruimte voor eigen initiatief van bewoners 
zodat professionals kunnen gaan functioneren als sociaal makelaar tussen bewoners onderling en tussen bewoners en 
instanties.
Uiteraard is en blijft er ook aandacht voor degenen die het niet zelf redden. om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare 
gezinnen al vanaf jonge leeftijd met achterstand worden geconfronteerd, wordt ook in het reguliere beleid ingezet op 
het verbeteren van toekomstperspectief en het ondersteunen van kinderen en hun ouders. het wijkactieprogramma 
draagt hieraan bij via extra budget voor de opvoedondersteunings-activiteiten, het activeringsteam en het stimuleren van 
bewonersnetwerken. mitros stimuleert leefbaarheidsprojecten binnen vooral de buurtaanpakken.

Voor de afdeling werk en inkomen ligt de focus in de krachtwijken op toeleiding naar werk en participatie van 
werkzoekende bewoners. De doelgroepen lopen uiteen van niet-werkenden tot jongeren die een meer specifieke aanpak 
nodig hebben.

De aanpak van analfabetisme en het project buurtbemiddeling maakt vanwege het succes vanaf 2012 onderdeel uit van 
het reguliere beleid en wordt dus ook regulier gefinancierd.

1.01 sociale vaardigheidstrainingen 
aanbieden van de training omgang bewoners met hangjeugd en Sociale vaardigheidstraining jeugd algemeen. 
• budget: € 26.500 in 2012 (flexibel budget) en € 26.500 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling en Dienst wijken

1.02 Intensivering opvoedingsondersteuning
Diverse projecten: homestart, maatjesproject, extra oudercoaching.
• budget: € 82.500 in 2012 (flexibel budget) en € 82.500 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling 

1.03 Inzet Mitros ten behoeve van leefbaarheid en sociale samenhang
Leefbaarheidprojecten voor onder meer de buurtaanpak Fruit- en Bomenbuurt.
• budget: € 38.000 in 2012 (belegd budget) en € 38.000 in 2013 (belegd budget)
• verantwoordelijk: mitros
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1.04 Activering
activering in de wijk en toeleiding naar werk door activeringsteam noordwest, jobcoaching, Leerwerkploeg, 
Vriendendienst en 4me2you. het toeleiden van jongeren naar het jongerenloket wordt vanaf 2012 uit reguliere middelen 
van Dmo gefinancierd.  
• budget: € 71.000 in 2012 (flexibel budget) en € 41.000 in 2013 (flexibel budget) en voor de Vriendendienst € 25.000 
 in 2012 (belegd budget) en € 25.000 in 2013 (belegd budget) 
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling en mitros

sPEERPuNT 2. REALIsERING, TOELEIDING EN GEBRuIK (WOON)vOORzIENINGEN 
EN DIENsTEN
het toeleiden naar en gebruiken van vrijetijds-, gezondheids- en educatieve voorzieningen die een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van buurt en wijk en een sterke aantrekkingskracht hebben op burgers en maatschappelijke organisaties. 
Belangrijke voorzieningen zijn de brede school, de multifunctionele accommodatie ‘De Speler’, sportcomplex 
thorbeckepark, centrum voor jeugd en gezin (cjg, net buiten de wijk) en particuliere initiatieven als de jongerenhuiskamer 
van vrijwilligersorganisatie joc. ook wordt ingezet op het realiseren en behouden van voldoende levensloopbestendig 
woningaanbod voor diverse leefstijlen.

De samenwerkingspartners in de brede school dragen zorg voor de uitvoering van onder meer de voorschool, 
peutercentra, programmering ouderlokalen, inzet van de combifunctionaris van sport & cultuur, talentontwikkeling, 
ouderparticipatie en zorgsignalering waarbij budgetten steeds meer worden gebundeld en het veelal gaat om reguliere 
budgetten. alleen de bredeschoolactiviteiten in het kader van het circuitmodel en (deels) het bevorderen van 
ouderparticipatie, worden nog gefinancierd met middelen uit het wijkactieprogramma. ook de toeleiding naar het 
jongerenloket wordt vanaf 2012 betaald met regulier geld. hetzelfde geldt voor het klantbeheer van mitros; dit wordt 
vanaf 2012 betaald uit hun reguliere middelen.
Leefbaarheid en veiligheid zijn van groot belang voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Daar hoort een schone, 
hele en veilige openbare ruimte bij, sociaal beheer in en rond complexen, het bevorderen van sociale samenhang en het 
tegengaan van overlast. 
Sociale wijkontwikkeling blijft een belangrijk onderdeel in de wijkaanpak van ondiep.
Dit komt ook tot uiting in de buurtaanpak. Deze buurtgerichte integrale aanpak heeft een breed pakket aan maatregelen, 
gericht op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale 
cohesie op buurt- en complexniveau. het gaat daarbij om bijvoorbeeld activering, sociaal beheer, het vergroten van 
ouderbetrokkenheid en het opbouwen van netwerken. Samenhang tussen de projecten is een belangrijk onderdeel van de 
aanpak. 
cultuur en sport als motor van maatschappelijke ontwikkeling vormen een essentieel onderdeel van de 
talentontwikkeling van jeugd. het reguliere sport- en beweegaanbod, op en in de aanwezige sportvoorzieningen en 
pleinen, wordt vanuit diverse bewonersinitiatieven aangevuld en dienen als brug naar reguliere sportactiviteiten.

2.01 Intensivering schoolmaatschappelijk werk
De extra uren schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen worden gecontinueerd.
• budget: € 40.000 in 2012 (flexibel budget) en € 40.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

2.02 Aanpak fraude
het aanpakken van fraude en het illegaal verwerven van inkomen.
• budget: € 5.000 in 2012 (flexibel budget) en € 5.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijk ontwikkeling en Dienst wijken

2.03 Casemanagement en buurtbeheer
De Fruit- en Bomenbuurt wordt vernieuwd door herstructurering of sloop en nieuwbouw. Voor het begeleiden van 
bewoners in dit proces wordt een casemanager aangesteld. Deze geeft vervolg aan de ‘achter de voordeur-aanpak’ die 
eerder plaatsvond. Daarnaast wordt ingezet op extra buurtbeheerder.
• budget: € 60.000 in 2012 (belegd budget) en € 60.000 in 2013 (belegd budget)
• verantwoordelijk: mitros

2.04 Programmering Thorbeckepark en het Cultuurplan
Begin 2012 wordt de multifunctionele accommodatie ‘De Speler’ in gebruik genomen. met partners wordt de 
programmering nader ingevuld en de ruimtes nader ingericht. ook de speel- en spelplekken rond De Speler horen daarbij. 
De cultuurcoach is aangesteld om via culturele activiteiten talenten van bewoners naar boven te halen. 
• budget: € 225.000 in 2012 (flexibel budget) en € 58.983 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

2.05 verenigingsmanager 
professional die verenigingen ondersteunt en de samenwerking en verbinding met de wijk zoekt en realiseert. 
• budget: € 18.000 in 2012 (flexibel budget) en € 18.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

2.06 straatmanagement Amsterdamsestraatweg 
De straatmanager zorgt samen met partners voor een goed functionerende amsterdamsestraatweg.
• budget: € 64.000 in 2012 (flexibel budget) en € 40.000 in 2013 (flexibel budget) 
• verantwoordelijk: Dienst wijken

2.07 (her)inrichting openbare ruimte en inzet flexibele reinigings- en herstelploeg
inrichting van de openbare ruimte en het faciliteren van een vaste ploeg in ondiep voor dagelijks beheer daarvan. ploeg 
zorgt voor de reiniging van zwerfvuil, hondenpoep en snel herstel van kleine defecten. 
• budget: € 84.000 in 2012 (flexibel budget) en € 64.781 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Stadswerken

sPEERPuNT 3. JEuGD, OuDERs & vEILIGhEID
hierbij gaat het om het bestendigen van de integrale aanpak op het voorkomen en terugdringen van overlast en 
criminaliteit. Door onder meer tijdig signaleren, grenzen stellen en doorverwijzen naar hulp en zorg. het continueren van 
de individuele en groepsaanpak met aandacht voor aankomende risicogroepen; het bijdragen aan het verbeteren van 
toekomstperspectief via opleiding en arbeid.
Bij het tegengaan van jongerenoverlast zijn de afgelopen jaren straatcoaches ingezet. in ondiep bleek deze methodiek 
onvoldoende effectief, daarom is besloten deze aanpak vanaf 2012 te staken. om de inzet op jongerenoverlast op peil te 
houden wordt meer ingezet op jongerenwerk: in 2012 eenmalig via het wijkactieprogramma en daarna regulier. De aanpak 
van ernstig overlastgevende gezinnen wordt stedelijk ter hand genomen en voor een belangrijk deel betaald uit reguliere 
middelen, aangevuld met gelden uit het wijkactieprogramma. 

aandacht voor veiligheid blijft belangrijk in ondiep. tal van maatregelen hebben de subjectieve en objectieve veiligheid 
aanzienlijk verbeterd. het aantal woninginbraken blijft echter relatief hoog en dus blijven extra aandacht en middelen 
nodig. er is veel geïnvesteerd in de bestrijding van criminaliteit en de overlast van jongeren. De ervaren jongerenoverlast 
is gedaald en via de groepsaanpak wordt steeds gerichter ingezet op criminele en overlastgevende jongeren. het 
jongerenwerk heeft contacten gelegd met nieuwe groepen jongeren waardoor de thorbeckelocatie intensiever 
wordt bezocht. Voorheen kregen jongeren de keus uit een ruim aanbod; nu wordt ingezet op het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en het activeren van de oudere jeugd. jongeren die écht willen krijgen kansen; anderen worden 
harder aanpakt. De partners werken samen aan het toeleiden naar scholing, werk en activiteiten. De veiligheidskeuzes in 
ondiep dienen gemaakt te worden vanuit het idee dat de situatie nog altijd broos is en financiële middelen teruglopen. 
Vanuit het stedelijke veiligheidsbeleid is de reguliere inzet voor de komende jaren gericht op woninginbraak, autokraak, 



 1312

geweld en jongerenoverlast. het verhogen van de meldingsbereidheid van bewoners, het werken met de principes van 
de vreedzame wijk op basisscholen en een goede informatie-uitwisseling tussen samenwerkende partners in de wijk is 
noodzakelijk. De groepsaanpak wordt doorgezet en ervaringen met nieuwe methoden worden meegenomen. gewerkt 
wordt aan een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak, in balans met de preventieve inzet. met voldoende samenhang 
in aandacht voor de leeftijdsgroepen 12- en jongeren tot en met 27 jaar.

om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al vanaf jonge leeftijd met achterstand worden geconfronteerd, 
wordt ook in het reguliere beleid ingezet op het verbeteren van toekomstperspectief en het ondersteunen van 
kinderen en hun ouders. het wijkactieprogramma draagt hieraan bij vanuit de budgetten voor de aanpak van 
multiproblemgezinnen, de extra inzet van (ambulante) jongerenwerkers en één op één-ondersteuning of coaching. ook de 
aanpak Veilige Vindplaats (VVp) wordt vanuit het wijkactieprogramma extra gefaciliteerd.

3.01 Aanpak jongeren bij strafbare feiten (groepsaanpak), begeleiding jongeren en hun gezinnen na detentie en de 
aanpak van criminele gezinnen 
integrale aanpak vanuit het Veiligheidshuis met dwang- en drangmaatregelen bij strafbare feiten gepleegd door jongeren, 
gericht op de jongere zelf en zijn gezin. ook na eventuele detentie wordt voorzien in begeleiding om te voorkomen dat 
jongeren opnieuw afglijden richting crimineel gedrag. eog-aanpak (ernstig overlastgevende gezinnen).
• budget: € 106.000 in 2012 (flexibel budget) en € 86.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling en Dienst wijken

3.02 Extra jongerenactiviteiten, jongerencoaching en veilige vindplaats
extra inzet op diverse projecten ten behoeve van jongeren en het terugdringen van jongerenoverlast: coaching en 
dagbesteding, extra inzet jongerenbus, extra jongerenwerk binnenskamers en wijkenvoetbal.
• budget: € 200.000 in 2012 (flexibel budget) en € 150.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

3.03 voorkomen woninginbraak
inbraakwerende maatregelen voor (particuliere) woningen.
• budget: € 25.000 in 2012 (flexibel budget) en € 23.500 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst wijken

sPEERPuNT 4. GEzONDE EN vREEDzAME WIJK
het bevorderen en versterken van een gezonde levenstijl vanuit een eenduidige pedagogische aanpak. Door gericht te 
werken aan overgewicht, middelengebruik, het bevorderen van bewegen en het bieden van een veilig, positief sociaal 
klimaat, waarin participatie en democratisch burgerschap centraal staan. 
Bij de aanpak gericht op opvoeden en opgroeien wordt de methodiek van de Vreedzame school en de Vreedzame 
wijk nu net zoals de bredeschoolaanpak regulier gefinancierd. ouders en kinderen worden ondersteund om zelf meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor het sociale klimaat. ook wordt geïnvesteerd in meer en kwalitatief beter aanbod 
van de voorscholen en in de ontwikkeling van 'dagarrangementen'. kinderen krijgen zo meer leertijd wat de kans op 
doorstromen richting hoger vervolgonderwijs moet bevorderen.
het wijkactieprogramma draagt hierin bij door extra activiteiten op pleinen te bieden waarbij ook de 
jeugdopbouwwerkers zijn betrokken.

er is een stedelijk programma gericht op een gezond gewicht bij kinderen, volwassenen en ouderen. omdat de bewoners 
in Zuilen-oost minder gezond zijn dan gemiddeld in Utrecht zijn er vanuit het wijkactieprogramma extra projecten ingezet. 
gezondheidsprojecten zoals kindermishandeling en (binnenkort ook) het behandelen van depressie worden vanaf 2013 uit 
reguliere middelen gefinancierd.

4.01 Gezondheidsbevordering
activiteiten ter bevordering van de gezondheid: depressiepreventie, jongeren op gezond gewicht, Zorgoverleg, 
beweegmakelaar jeugd, volwassenen en ouderen en de aanpak van middelengebruik.
• budget: € 50.000 in 2012 (flexibel budget) en € 42.500 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: gg&gD

4.02 Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld
De gg&gD spant zich in om samen met politie, welzijnsinstellingen en scholen kindermishandeling en huiselijk geweld 
eerder te signaleren en aan te pakken. 
• budget € 5.000 in 2012 (flexibel budget) 
• verantwoordelijk: gg&gD in samenwerking met advies en steunpunt huiselijk geweld

4.03 hulpverlening multiproblemgezinnen en teamcasemanagement
Blijvende inzet op hulpverlening aan multiproblemgezinnen: één plan per gezin, betere afstemming en samenwerking 
hulpverleners.
• budget: € 100.000 in 2012 (flexibel budget) en € 100.000 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

4.04 Meedoen op straat en jeugdopbouwwerk
intensiveren van het actief spelen met kinderen, verschillende keren per week op verschillende pleinen in ondiep. ook 
worden ouders betrokken en kunnen probleemkinderen vroegtijdig worden gesignaleerd. jeugdopbouwwerk heeft 
contact met kinderen en ouders over wensen en behoeften en komt samen met hen tot (creatieve) oplossingen.
• budget: € 75.000 in 2012 (flexibel budget) en € 70.000 in 2013 (flexibel budget) 
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

4.05 Bredeschool, ouderparticipatie en vreedzame wijk 
Voortzetten van bredeschoolactiviteiten op basisscholen: samenhangend aanbod van onderwijs, sport, zorg, vrije tijd, 
voor kinderen en hun ouders. gericht op bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. met onder meer: 
verlengde schooldag, bevorderen van ontplooiing bij kinderen, ouderbetrokkenheid, middelpunt in buurt, zorg, preventie 
en veiligheid (vreedzame wijk). het realiseren van ouderlokalen en daar ook een programma opzetten. 
• budget: € 60.000 in 2012 (flexibel budget) en € 61.006 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

4.06 Basketball en atletiek op het Thorbeckepark
het beweeg- en sport aanbod voor de jeugd in ondiep krijgt met basketball en atletiek een extra impuls.
• budget: € 12.500 in 2012 (flexibel budget) en € 12.500 in 2013 (flexibel budget) 
• verantwoordelijk: Dienst maatschappelijke ontwikkeling

5. OvERIG
5.01 Inzet voor communicatie, flexibel budget en themabijeenkomsten voor professionals 
om het programma goed te kunnen uitvoeren, erover te communiceren en het imago van ondiep te verbeteren is 
aanvullend budget gereserveerd.
• budget: € 50.000 in 2012 (flexibel budget) en € 52.230 in 2013 (flexibel budget)
• verantwoordelijk: Dienst wijken

5.02 Bewonersinitiatieven
Voor bewonersinitiatieven in ondiep resteert nog € 136.406 (stand 14 februari 2012). Dit bedrag is niet meegenomen in 
de bedragen in bijlage 1. op dit budget zijn de eind 2011 vastgestelde Beleidsregels rijksbudget bewonersinitiatieven van 
toepassing.
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4. FInancIën en OrganIsaTIe
Financiën
Voor de uitvoering van het wijkactieprogramma 'ondiep. Dorp in de stad' 2012-2013 zijn de volgende middelen 
beschikbaar:

flexibel en rijksbudget 2012 2013 totaal

flexibel budget 2012-2013 gemeente en corporaties € 787.000 € 787.000 € 1.574.000

flexibel budget 2008-2011 gemeente en corporaties € 300.000 € 0 € 300.000

rijksbudget 2008-2011 voor projecten € 212.500 € 187.500 € 400.000

totaal € 1.299.500 € 974.500 € 2.274.000

belegd budget 2012 2013 totaal

belegd budget 2012-2013 mitros € 123.000 € 123.000 € 246.000

totaal € 123.000 € 123.000 € 246.000

in hoofdstuk 3 en in bijlage 1 treft u een overzicht aan van alle projecten en activiteiten die de komende twee jaar met 
flexibel en belegd budget worden gefinancierd.

Door de provincie is destijds voor een aantal projecten in de vier officiële krachtwijken in totaal € 8.000.000 beschikbaar 
gesteld. nog niet alle projecten waarvoor dit budget was bedoeld, zijn afgerond. Zo is in ondiep het project groenDiep 
nog in uitvoering.
Daarnaast is er nog rijksbudget voor bewonersinitiatieven in ondiep. op dit budget zijn de eind 2011 vastgestelde 
Beleidsregels rijksbudget bewonersinitiatieven van toepassing.

naast de sociale investeringen die deel uitmaken van dit wijkactieprogramma investeren de corporaties ook nog fors in 
fysieke projecten in de krachtwijken. ook maatschappelijk vastgoed maakt daar deel van uit. in totaal investeren de drie 
corporaties in overvecht, kanaleneiland, Zuilen-oost en ondiep daarin € 958.000: mitros 700.000, portaal € 170.000 en 
Bo-ex € 88.000 per jaar.
Voor een overzicht van alle fysieke investeringen verwijzen we graag naar de productieprogramma’s behorende bij de eind 
2011 vastgestelde samenwerkingsafspraken (zie ‘Bouwen aan de stad’).

Organisatie
in het programmateam werken gemeente en corporaties samen aan de uitvoering van het wijkactieprogramma en vindt 
ook de afstemming met reguliere activiteiten van gemeente, corporaties en derden plaats. het programmateam Zuilen-
oost en ondiep (noordwest) wordt gevormd door de gebiedsmanager van mitros, de gemeentelijke gebiedsmanagers 
Veiligheid, Stadsontwikkeling en Dienst maatschappelijke ontwikkeling en functioneert onder leiding van de wijkmanager 
noordwest. De wijkmanager heeft de rol van programmamanager en is verantwoordelijk voor de voortgang van het 
programma.
afstemming met andere programma’s en reguliere activiteiten van diensten, corporaties en derden in de wijk vindt 
plaats in het programmateam, naast het bewaken van de voortgang en de samenhang en het rapporteren aan bewoners, 
subsidieverstrekkers, besturen, college en raad.

Rol van bewoners
Bewoners zijn via wijkbijeenkomsten betrokken bij het opstellen van dit wijkactieprogramma. ook bij de uitvoering 
vormen de bewoners een belangrijke partner. afhankelijk van de aard van het project of de activiteit, worden bewoners 
tijdens de uitvoering geïnformeerd en betrokken. ook de voortgang, de resultaten en de effecten van dit programma 
worden gerapporteerd aan en besproken met bewoners.
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bijlage 1

Ondiep. Dorp in de stad wijkactieprogramma 2012-2013

nr. projectnaam Flexibel budget mitros belegd totaal 2012 totaal 2013 totaal 2012-2013

2012 2013 2012 2013 flexibel + belegd flexibel + belegd incl. restant budget 
rijk

BEWONERs AAN zET / KRAChT vAN DE BuRGER
1.01 Sociale vaardigheidstrainingen 26.500 26.500 26.500 26.500 53.000
1.02 intensivering opvoedingsondersteuning 82.500 82.500 82.500 82.500 165.000
1.03 Leefbaarheid en sociale samenhang 38.000 38.000 38.000 38.000 76.000
1.04 activering 71.000 41.000 25.000 25.000 96.000 66.000 162.000

suBTOTAAL  1 180.000 150.000 63.000 63.000 243.000 213.000 456.000
REALIsERING, TOELEIDING EN GEBRuIK (WOON)vOORzIENINGEN EN DIENsTEN

2.01 intensivering schoolmaatschappelijk werk 40.000 40.000 40.000 40.000 80.000
2.02 aanpak fraude 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000
2.03 casemanagement en buurtbeheer 60.000 60.000 60.000 60.000 120.000
2.04 thorbeckepark / cultuurplan 225.000 58.983 225.000 58.983 283.983
2.05 Verenigingsmanager 18.000 18.000 18.000 18.000 36.000
2.06 Straatmanagement amsterdamsestraatweg 64.000 40.000 64.000 40.000 104.000
2.07 inrichting openbare ruimte / reinigings- en herstelploeg 84.000 64.781 84.000 64.781 148.781

suBTOTAAL 2 436.000 226.764 60.000 60.000 496.000 286.764 782.764
JEuGD/OuDERs & vEILIGhEID

3.01 groepsaanpak / Begleiding na detentie / aanpak criminele gezinnen 106.000 86.000 106.000 86.000 192.000
3.02 jongerenwerk / jongerenactiviteiten / VVp 200.000 150.000 200.000 150.000 350.000
3.03 Voorkomen woninginbraak 25.000 23.500 25.000 23.500 48.500

suBTOTAAL 3 331.000 259.500 331.000 259.500 590.500
GEzONDE EN vREEDzAME WIJK

4.01 gezondheidsbevordering 50.000 42.500 50.000 42.500 92.500
4.02 aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld 5.000 5.000 0 5.000
4.03 mpg/teamcasemanagement 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000
4.04 meedoen op straat / jeugdopbouwwerk 75.000 70.000 75.000 70.000 145.000
4.05 Brede school / Vreedzame wijk / ouderparticipatie 60.000 61.006 60.000 61.006 121.006
4.06 Basketball en atletiek thorbeckepark 12.500 12.500 12.500 12.500 25.000

suBTOTAAL 4 302.500 286.006 302.500 286.006 588.506
OvERIG

5.01 communicatie / Flexibel / themabijeenkomsten 50.000 52.230 50.000 52.230 102.230
suBTOTAAL 5 50.000 52.230 50.000 52.230 102.230
TOTaal 1.299.500 974.500 123.000 123.000 1.422.500 1.097.500 2.520.000
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colofon

het wijkactieprogramma 'ondiep. Dorp in de stad' wordt verspreid onder raadsleden, betrokken 
professionals bij gemeente en corporaties, actieve bewoners(organisaties), betrokken instellingen en de pers. 
het programma biedt inzicht in de maatregelen die gemeente Utrecht, Bo-ex, portaal en mitros nemen in 
de periode 2012 en 2013 om ondiep om te buigen van aandachtsgebied naar krachtwijk: een vitale omgeving 
waar het prettig wonen, werken en leven is en waar de mensen betrokken zijn bij de samenleving.

tekst: wijkservicecentrum noordwest 
eindredactie: Stadsontwikkeling, thissen communicatie
fotografie: willem mes
vormgeving: Smaak ontwerpers
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