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College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
per email verzonden aan overvecht@utrecht.nl

Advies
Doe Mee Centrum De Gagel
22 december 2017

Geacht College,
Op 16 november 2017 vernam de wijkraad tijdens zijn vergadering, dat op die dag het Doe Mee Centrum
(DMC) De Gagel met onmiddellijke ingang gesloten is en dat een aantal activiteiten al overgeplaatst
waren naar Stadsboerderij Gagelsteede, Rosendael, Stroy en De Boog. Dit bericht kwam als donderslag bij
heldere hemel.
Niet dat het de wijkraad niet bekend was dat er plannen waren om het DMC te sluiten.
Maar vooral omdat bij de wijkraad de indruk was gewekt dat het DMC voortgezet zou kunnen worden.
Het was bekend dat het DMC in een tijdelijk gebouw gehuisvest was en dat de staat hiervan inmiddels
zodanig was dat het centrum niet op deze locatie kon blijven.
Hier werd al ongeveer twee jaar over gesproken.
Het DMC was het pilotproject voor Overvecht in het kader van Al doende vernieuwen (motie 155).
Al doende vernieuwen
In het kader van het participatietraject Al doende vernieuwen was op 22 februari 2017 door wethouder
Kees Diepeveen per email aan de wijkraad meegedeeld dat voor het pilotproject in Overvecht het DMC
was aangewezen. Op 30 maart kwam er een bericht dat de komende weken contact opgenomen zou
worden door de projectleiders.
Na een lange stilte ging ondergetekende op zoek bij de gemeente naar de stand van zaken. Toen bleek
dat er door de projectleider Sophie Gunnink een project gepland werd waarin geen ruimte voor de
wijkraad was om te participeren.
Haar was kennelijk niet duidelijk dat het hier om het pilotproject ging waarin de wijkraad in het kader van
Al doende vernieuwen ging participeren. Zij had er een opdracht van het wijkbureau voor gekregen.
Na overleg is de planning zodanig gewijzigd dat de wijkraad mee kon doen en kon het project in juni
starten volgens de methode Design Thinking.
Drie personen uit de wijkraad meldden zich aan voor het traject. Zij hebben veel tijd gestoken in alle
sessies en werkzaamheden die het project kostten. Kostbare tijd voor vrijwilligers die hier ook vrij voor
moesten nemen van hun werk omdat een groot deel van de projecttijd overdag plaatsvond.
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De wijkraadleden hebben tijdens dit project steeds duidelijk gemaakt dat zij het voortbestaan van het
DMC van groot belang vonden voor de buurt De Gagel.
Het Doe Mee Centrum De Gagel
Het DMC is jarenlang een bloeiend centrum geweest dat fulltime bezet werd met activiteiten van
professionele en sociale aard. Het werd grotendeels gefinancierd uit de WAP-gelden. Activiteiten die er
zoal waren: computercursussen, de huiswerkklas van Samen naar Beter (Marokkaans initiatief dat in
november 2013 de Participatiepluim kreeg), Nederlandse en Engelse taallessen, sportclub,
mantelzorggroepen, inburgeringsschool, Afrikaanse groep, fietslessen, buurtlunch, seniorengym, moederbabygroep, conversatielessen, de Wasstraat (Werk en Inkomen), Buurtmobiel, keuring voor rijbewijs,
vergaderruimte voor diverse groepen en organisaties waaronder de gemeente Utrecht. Het beheer zoals
schoonmaak werd door vrijwilligers gedaan; kortom een bloeiend centrum dat zijn bestaansrecht
bewees.
Helaas werd de laatste jaren een ontmoedigingsbeleid ingezet.
De twee gastvrouwen die er in dienst waren werden ontslagen. Een van hen werd daarop tijdelijk in
dienst genomen door Wij3.0, maar moest al het werk vervolgens alleen doen. Met veel inzet van
vrijwilligers, die zij zelf trainde, en met hulp van Wijk&Co kwam dit voor elkaar. Deze gastvrouw was de
verbindende kracht die ervoor zorgde dat de activiteiten konden draaien, dat de nodige faciliteiten
aanwezig waren etc.
Door de onduidelijkheid over het voortbestaan en over het arbeidscontract van de gastvrouw kwam de
klad in het centrum. Zo is de laatste twee jaar het aantal activiteiten steeds minder geworden onder de
dreiging van beëindiging.
Doordat in februari het bericht kwam dat er een pilotproject gestart werd in het kader van participatie
ontstond de verwachting dat er continuïteit mogelijk werd. In het traject hebben de wijkraadleden altijd
duidelijk gemaakt dat voortzetting van het centrum van wezenlijk belang voor de buurt was.
Toen op 13 november jl. eindelijk het rapport over de pilot door de projectleider toegezonden werd,
waren wij verbijsterd. Ze bedankte weliswaar voor de fijne samenwerking en gaf aan dat als er nieuws
kwam wij dat zouden horen. Maar dat het DMC twee dagen later gesloten werd, vermeldde zij er niet bij.
Verder stond niets in het rapport over wat er aan meningen in het participatietraject naar voren gekomen
was. Het was uitsluitend de uitkomst van de wensen/mening van Portaal en UVO.
De sociale functie van het DMC, die zo belangrijk is voor de buurt, is volkomen genegeerd.
Het rapport geeft drie opties: verplaats resterende activiteiten naar Gagelstede, nieuwbouw waarvan één
kansloze optie in verband met het ontbreken van investeringsgelden en nieuwbouw met woningbouw er
boven, die als matig positief beoordeeld wordt in de haalbaarheidstoets, maar die vier tot vijf jaar duurt
voor het centrum opengaat.
Zoals wij nu terugkijken op het hele concept van Design Thinking is dat wij beziggehouden zijn (in onze
kostbare tijd) met knutselen en spelletjes.
U mag uit het bovenstaande concluderen dat de wijkraad heftig teleurgesteld is over de wijze waarop dit
participatietraject in het kader van Al doende vernieuwen uitgevoerd is.
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Gagelsteede
Gesuggereerd wordt dat samenwerking met Gagelsteede een alternatief zou zijn. Inmiddels zijn de
seniorengym, de ouder-babygroep en de fietsles van DMC verplaatst naar Gagelsteede. Verder zijn
activiteiten verplaatst naar de Stroy, de Boog en Rosendael.
Bij een bezoek aan Gagelsteede bleek dat in die locaties geen ruimte is voor nieuw initiatief, of om
initiatieven die uit DMC verdwenen zijn, weer nieuw leven in te blazen.
Bovendien is Gagelsteede een onpraktisch gebouw, dat door diagonale houten balken ruimte verliest en
bovendien regelmatig letsel veroorzaakt bij gebruikers, die er hun hoofd aan stoten.
Rosendael krijgt een nieuw concept, de huidige locatie wordt gesloopt en in de nieuwe locatie is geen
ruimte meer voor niet-betalende activiteiten zoals Oké Nu en andere groepen. Die zullen vervolgens ook
geherhuisvest moeten worden
Conclusie
DMC de Gagel was een bruisend centrum dat een belangrijke functie had in Overvecht Noord. Doordat er
niet tijdig is geanticipeerd op alternatieven voor het gebouw dat wegens verstrijken van de tijdsduur
gesloten moest worden, zijn veel van de activiteiten verdwenen c.q. verplaatst naar verschillende
locaties.
De functie van het centrum op één locatie was ook dat er door de activiteit meer activiteiten
aangetrokken werden. Het was een ontmoetingsplaats, waar Overvecht zoveel behoefte aan heeft, om de
sociale cohesie te bevorderen.
Er is ruimte nodig om weer een bruisend centrum te herinrichten.
Advies
1. Inventariseer waar er op korte termijn een tijdelijke locatie neergezet kan worden waardoor de
verbindende rol van DMC gereactiveerd kan worden Daarna kan over nieuwbouwalternatieven
gesproken worden, die een langere duur nodig hebben eer ze gerealiseerd worden.
2. Zoek financiering voor het nieuwe tijdelijke centrum in De Versnelling.
3. Koppel terug naar de participanten wat er met hun inbreng gedaan is en motiveer hoe tot het
besluit van sluiting per 16 november gekomen is. Participatie is nl. geen eenzijdig proces.
4. Maak bij toekomstige projecten die participatie mogelijk maken in het kader van ‘Al doende
vernieuwen’ vooraf duidelijk aan de projectleider wat dit inhoudt en neem vervolgens de inbreng
van de participanten ook mee in de besluitvorming.
Wij vernemen graag uw reactie op korte termijn omdat de activiteiten anders te lang verbrokkeld zijn. Wij
gaan er daarbij vanuit dat u begrip heeft voor de omstandigheden van Overvecht.
Met vriendelijke groet,

Els Wegdam
Voorzitter Wijkraad Overvecht
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