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Elk jaar mag een wijkraad zijn wijkbewoners consulteren over een of meerdere actuele thema’s, de wijkraadpleging. Wijkraad Overvecht heeft dit jaar haar onderzoek onder jongeren uitgevoerd. Vaak wordt er gesproken
over (problemen met) jongeren, maar relatief weinig wordt er daadwerkelijk met hen gesproken. De wijkraad
heeft besloten dat daar verandering in moet komen en heeft daarom jongeren tot het thema van de wijkraadpleging gekozen. Zowel onder jongeren uit groep 7 en 8 van de basisschool, als onder oudere jongeren is
een wijkraadpleging gehouden. Dit rapport richt zich uitsluitend op de oudere jongeren 13 t/m 25 jaar. De
wijkraadpleging voor basischoolleerlingen zal online beschikbaar komen op (www.labyrinthonderzoek.nl). De
belangrijkste thema’s van de wijkraadpleging onder oudere jongeren zijn:
0 Het imago van de wijk
0 Toekomstperspectief van jongeren
0 Vrijetijdsbesteding van jongeren
0 Actiebereidheid onder jongeren
Onderstaande is een overzicht van de belangrijkste resultaten van de wijkraadpleging, welke de wijkraad zal
voorleggen aan het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders. In totaal is gesproken met bijna 400
Overvechtse jongeren van verschillende achtergrond: middelbare scholieren, studenten en niet meer studerende / werkende jongeren. In juli 2008 heeft een levendige debatavond plaatsgevonden met Overvechtse jongeren, waarbij ook de wethouder aanwezig was. Het volledige onderzoek is in te zien bij de wijkraad Overvecht
(www.wijkraadovervecht.nl) of via Onderzoeksbureau Labyrinth (www.labyrinthonderzoek.nl).

Belangrijkste resultaten uit de wijkraadpleging
Imago Overvecht
Jongeren oordelen overwegend positief over de wijk. Middelbare scholieren en allochtone jongeren zijn het
meest positief over de wijk. Niettemin associëren jongeren de wijk ook met negatieve aspecten.
Het imago van Overvecht is overwegend positief onder Overvechtse
jongeren. Maar liefst 45% van alle jongeren is (zeer) positief over
de wijk tegenover slechts 24% (zeer) negatief. De gezelligheid, het
groen, het winkelcentrum en meer algemeen positieve aspecten
(´leuke wijk´) zijn de meest genoemde positieve associaties. Toch
hangen in de beleving van jongeren ook criminaliteit, hangjongeren
en flats samen met de wijk. Het valt op dat jongeren de wijk maar
zelden associëren met onveiligheid of bedreiging. Het is aannemelijk dat de negatieve associaties met Overvecht voor een deel het
gevolg zijn van ´horen zeggen´, zonder dat jongeren dit aan den
lijven hebben ondervonden. Deze gedachte wordt ondersteund door
de reacties op de debatavond die gehouden werd naar aanleiding
van dit onderzoek. Het negatieve imago dat de wijk in de media heeft
gekregen, houdt volgens veel jongeren verband met hun (deels) negatieve associatie.
Jongeren zijn ruimschoots positiever over de wijk dan de gemiddelde
bewoner van Overvecht. Dit komt tot uiting in het rapportcijfer, dat
met een 6,5 op een ruime voldoende uitkomt. Bewoners uit Overvecht gaven in 2007 slechts een 5,3 voor hun wijk. Ook hier bestaat
een verband tussen de drie jongerengroepen en het rapportcijfer: de
niet meer studerenden/werkenden geven een lager cijfer (6,2) dan
de middelbare scholieren (6,9). De allochtone jongeren oordelen positiever over de wijk dan autochtone jongeren en jongere jongeren geven een hoger cijfer dan de oudere jongeren. Met betrekking tot leeftijd blijkt dat hoe
verder jongeren gevorderd zijn in hun levensfase, hoe minder positief zij denken over de wijk.

Toekomstperspectief jongeren
Jongeren willen zelf graag in Overvecht blijven wonen. Dit is vooral het geval onder jongere en allochtone jongeren. Hun kinderen zouden ze echter liever niet in de wijk laten opgroeien.
Het toekomstperspectief van Overvechtse jongeren is behoorlijk positief.
Het aandeel jongeren dat graag zo lang mogelijk in Overvecht wil blijven
wonen, is groter dan het aandeel dat dat niet wil (45% tegenover 33%).
Vooral de allochtone jongeren, maar ook de groep jongere jongeren blijven
het liefst zo lang mogelijk in Overvecht wonen. Oudere jongeren en autochtonen denken hier duidelijk minder positief over. Ook middelbare scholieren hebben vaker deze intentie dan de niet meer studerenden/werkenden.
Deze uitkomsten sluiten aan op de conclusies over het imago van jongeren:
hoe verder jongeren gevorderd zijn in hun levensfase, hoe minder positief
zij denken over de wijk en hoe minder geneigd zij zijn om zo lang mogelijk
in Overvecht te blijven wonen.
Jongeren zien het minder positief in om ook hun kinderen in de wijk te laten
opgroeien. 39% vindt Overvecht geen goede wijk voor hun kinderen, tegenover 29% die dit wel vindt. Hoewel jongeren zich zelf redelijk thuis voelen
in Overvecht, vinden zij het toch geen ideale plaats voor hun kinderen om
op te groeien.

Vrijetijdsbesteding
Jongeren spreken vaak met elkaar af, gaan naar de bioscoop en sporten in hun vrije tijd. Relatief weinig jongeren bezoeken een buurthuis.
Meer jongeren zouden daar geld in willen steken wat kan duiden op een
mismatch tussen de huidige vraag en aanbod. Een deel van de jongeren vindt dat er te weinig activiteiten worden georganiseerd en dat er te
weinig hangplekken zijn. Een deel van de jongeren mist niets specifieks,
ruim 40% mist wel iets in hun wijk voor jongeren.
In hun vrije tijd buitenshuis spreken jongeren het liefste af bij vrienden thuis (51% van de jongeren doet dit graag), maar ook de bioscoop
(50%) en sporten bij een sportvereniging (42%) zijn erg populair. Jongeren met verschillende achtergrondkenmerken hebben andere voorkeuren wat betreft vrijetijdsbestedingen. Enkele opvallende verschillen zijn
de volgende: autochtone jongeren spreken liever af bij vrienden thuis
(64% van de autochtone jongeren) dan allochtone jongeren (42%) en
gaan ook veel liever naar een café (45% tegen 12% van de allochtone
jongeren). Jongere jongeren spreken veel vaker op straat af met vrienden (rondhangen, 42%) dan de oudere
jongeren (18%). Van alle jongeren bezoekt 73% zelden tot nooit een buurthuis. Allochtone jongeren komen
vaker naar buurthuizen dan autochtone jongeren en ook middelbare scholieren en andere jongeren onder de 18
bezoeken vaker buurthuizen dan overige jongeren.

Bijna de helft van de jongeren vindt dat er te weinig activiteiten
voor hen wordt georganiseerd. Toch is een kwart wel tevreden
met het aanbod. Als jongeren geld zouden krijgen, besteden
zij dat vaak aan een activiteit of voorziening in Overvecht, een
sport- of speelvoorziening, een activiteit (algemeen), of een
dagje uit. Geen enkele activiteit of voorziening springt er uit.
Met betrekking tot een jongerencentrum of buurthuis doet zich
iets opvallends voor. Alhoewel jongeren deze voorziening niet

zozeer missen (slechts 7% van alle jongeren), wil 17% van alle jongeren hier wel geld aan besteden. Het is
mogelijk dat jongeren geïnteresseerd zijn in een heel ander type buurthuis of jongerencentrum dan de nu beschikbare. Vooral allochtone jongeren (21%) zijn voorstander van een jongerencentrum of buurthuis, maar ook
de groep studenten noemt dit vaak (20%).
Bijna 40% van alle jongeren is het erover eens dat Overvecht te weinig goede hang- of ontmoetingsplekken
kent, tegenover 30% die deze plekken wel in orde vindt. Jongere jongeren spreken in hun vrije tijd vaker met
elkaar af op straat of in parken. Zij zijn minder tevreden over het aanbod aan goede hangplekken dan oudere
jongeren.
Van alle jongeren geeft een hoog percentage aan iets te missen
in hun buurt voor jongeren (42%), 40% van alle jongeren mist
daarentegen niets specifieks. Uit de wijkmonitor 2008 blijkt dat
in 2007 18,8% van de inwoners uit Overvecht tevreden was
over de jongerenvoorzieningen in de wijk (Gemeente Utrecht,
2008). Het percentage jongeren dat niets mist ligt opvallend
hoger dan de 18,8% uit de burgermonitor.
Autochtone jongeren en oudere jongeren missen vaker niets
in hun wijk dan allochtone jongeren en jongere jongeren. Lang
niet alle jongeren kunnen goed aangeven wat ze willen of wat ze
missen. Ook bij de vraag wat jongeren dan missen, springt niet
één antwoord er echt uit. Het vaakste wordt gedacht aan een sport- of speelvoorziening (17%), terwijl een café
of kroegje door 16% van deze jongeren wordt genoemd. Het valt op dat vrouwen, oudere jongeren maar vooral
autochtone jongeren een kroegje relatief vaak missen. De jongere jongeren noemen relatief vaak de sport- en
speelvoorzieningen en goede hangplekken, net als de middelbare scholieren.

Actiebereidheid
Aardig wat jongeren hebben zich ingezet voor de buurt en een aanzienlijk deel
van de jongeren zou samen met andere jongeren een activiteit willen organiseren, bijvoorbeeld een buurtfeest. Er lijkt echter onwetendheid te bestaan
over de beschikbare middelen en voorzieningen om dit te realiseren.
Van alle jongeren uit Overvecht heeft bijna 1 op de 5 het afgelopen jaar iets
voor de buurt gedaan. Ruim één derde van alle jongeren geeft aan wel eens
buurtbewoners te helpen zonder daarvoor betaald te krijgen. Van de jongeren
die iets voor hun buurt gedaan hebben, wordt door bijna een derde aangegeven dat ze andere jongeren hebben begeleid of aangesproken op hun gedrag.
Ook een derde heeft geholpen met het schoonmaken of opruimen van de
buurt.
Van alle jongeren uit Overvecht ziet ruim één derde het
wel zitten om samen met andere jongeren een activiteit
te organiseren. Hoe positiever jongeren oordelen over de wijk,
hoe eerder zij bereid zijn om gezamenlijk activiteiten op touw
te zetten. Daarnaast is bijna 40% van alle jongeren bereid om
zelf activiteiten op touw te zetten, mits zij hier de middelen en
faciliteiten voor krijgen. 60% van alle jongeren weet niet dat een
jongerenwerker hen verder kan helpen met ideeën of initiatieven
om iets voor de wijk Overvecht te gaan doen. Daarnaast blijkt
een ruime meerderheid van alle jongeren die graag samen met andere jongeren een activiteit zouden willen organiseren, niet weet waar ze terecht kunnen voor hulp om dit te realiseren. De actiebereidheid is dus aanwezig,
maar de kennis van middelen en faciliteiten om dit te bereiken is beperkt. Onder de jongeren die het wel zien
zitten om gezamenlijk een activiteit te organiseren, is een (buurt)feest of optreden het meest populair.

Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van Onderzoeksbureau Labyrinth en de Wijkraad Overvecht.
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