Wijkraadpleging Onveiligheidsgevoelens in Overvecht
Veiligheid in de wijk Overvecht is een terugkerend onderwerp van discussie. Al jarenlang geven
bewoners aan dat zij zich onveilig voelen in hun buurt. Ondanks het feit dat veel bewoners actief zijn
en zich verantwoordelijk voelen, geven zij over het algemeen negatieve toekomstverwachtingen in
verschillende onderzoeken, zoals de Krachtwijkenmonitor van de gemeente Utrecht.
In opdracht van Wijkraad Overvecht heeft Roodzand Advice met hulp van Onderzoeksbureau
Labyrinth eind 2008 en begin 2009 onderzoek gedaan, met als doel het in kaart brengen van de mate
waarin bewoners uit de wijk zich onveilig voelen en op welke manier deze onveiligheid zich uit. Om
een zo evenwichtig mogelijk beeld te krijgen is het onderzoek gebaseerd op enerzijds persoonlijke
interviews met bewoners en anderzijds expertinterviews met professionals en sleutelfiguren.

Resultaten van de wijkraadpleging
Veiligheidsbeleving
De helft van de ondervraagden voelt zich wel eens onveilig in Overvecht. Bijna een kwart heeft ooit
meegewerkt aan veiligheids- of buurtpreventieprojecten om de veiligheid te verbeteren. Een klein
deel (15%) is van mening dat Overvecht het afgelopen jaar veiliger is geworden, terwijl 30% vindt dat
het in diezelfde periode onveiliger is geworden.
Beleving buurtproblemen en slachtofferschap
Jongerenoverlast wordt ervaren als het grootste probleem. Daarnaast zijn diefstal uit en
beschadiging van auto’s en woninginbraken veel voorkomende misdrijven. Een groot deel van de
ondervraagden (43%) is in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest van een misdrijf in Overvecht.
Bewoners nemen daarom zelf veel maatregelen om hun woning en bezittingen te beveiligen.
Contact met politie
Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat er door de politie onvoldoende gedaan wordt om de
veiligheid in Overvecht te handhaven. Ongeveer de helft heeft wel eens contact gezocht met de
gemeente, politie of andere instanties met klachten over de leefbaarheid of misdrijven in de buurt.
De helft van hen heeft hier een positief gevoel aan overgehouden omdat de politie in hun ogen goed
heeft opgetreden en de wijkagent goed bereikbaar is.
Huisjesmelkers/onrechtmatige bewoning
Bijna een derde van de bewoners geeft aan niets te weten over huisjesmelkers in Overvecht.
Daarnaast geeft slechts 6% aan dat de gemeente voldoende doet om huisjesmelkers aan te pakken
en vindt ruim een kwart dat de gemeente te weinig doet om dit terug te dringen.
Professionals, autochtonen en allochtonen: samenbrengen & samenwerken
Professionals van verschillende organisaties in de wijk tonen motivatie en inzet om blijvend mee te
werken aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Zowel individueel als in
verschillende samenwerkingsverbanden is men op vele terreinen actief. De leefsituatie van een
aantal bewoners is volgens een aantal welzijnsorganisaties namelijk schrijnend te noemen. Bewoners
en professionals geven aan dat met name de autochtone bewoners zich momenteel inspannen om
aan de leefbaarheid en het sociale klimaat binnen de wijk te werken. Allochtone bewoners blijken
voor een aantal organisaties iets moeilijker te bereiken. Contacten tussen autochtone en allochtone
bewoners zijn beperkt en het lijkt erop dat men in feite langs elkaar heen leeft.

Het “wij Overvechters”-gevoel
Veel bewoners beseffen het belang van interactie met andere groepen wijkbewoners. Het
aanbrengen van continuïteit in buurtactiviteiten en het blijvend inzetten van medebewoners, blijkt
door verschillende organisatorische en sociale aspecten erg lastig. Hierdoor gaan initiatieven
verloren en zijn er te weinig gemeenschappelijke activiteiten en doelen die bij kunnen dragen aan
een “wij Overvechters”-gevoel, over de grens tussen autochtoon en allochtoon heen. Dat verklaart
mogelijk voor een deel waarom de sociale cohesie tot op heden achter blijft.

Gemeente Utrecht
Veiligheidssituatie Overvecht 2009
 De algehele veiligheidssituatie in Overvecht was in 2009 relatief ongunstig
 Jongerenoverlast is een hardnekkig en veel ervaren probleem, maar de ervaren
jongerenoverlast is sterker afgenomen dan stedelijk het geval is
 Het aantal woninginbraken stijgt
 Het aantal aangiften van autokraken is tot iets onder het stadsgemiddelde gedaald
 Overvecht kende in 2009 (buiten de binnenstad) het hoogste niveau van geweld
 Huiselijk geweld komt in Overvecht vaker voor dan in andere wijken
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De dalende trend bij jongerenoverlast zet zich voor heel Overvecht voort, maar winkelcentra blijven
opduiken als ontmoetingsplek voor jongeren waarbij ook overlast wordt ervaren. Er wordt hier
gesproken over het aantal aangegeven (geregistreerde) delicten, het werkelijk aantal delicten is
mede afhankelijk van de aangiftebereidheid.

Hoe nu verder?
Gezien de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek, zou het doelmatig en constructief zijn
indien de gemeente de volgende door haar gestelde doelen zal nastreven: het vergroten van de
bewonersparticipatie en meldingsbereidheid, optimaliseren van communicatiekanalen en
oudergesprekken voeren bij overlastgevende jongeren thuis. Vervolgonderzoek naar onveiligheidsgevoelens rondom onveilige plekken wordt aanbevolen. Dit in combinatie met het meten van het
effect van in de wijk aanwezige straatcoaches. Ook moeten relaties en samenwerking tussen burgers,
politie, gemeente, woningcorporaties, scholen en andere instellingen op het gebied van veiligheid
onderhouden en versterkt worden. Gezamenlijk moet men streven naar het activeren en
participeren van bewoners om de eigen kansen te verbeteren en zich samen met anderen in te
spannen voor een aantrekkelijker woon- en leefklimaat. De wijkraad zal de ontwikkelingen kritisch
blijven monitoren en blijven attenderen dat bewoners adequaat geïnformeerd moeten worden over
de inspanningen en resultaten in hun wijk.
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