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Geachte leden van de wijkraad Overvecht,
Op 22 december hebben wij uw wijkraadadvies ontvangen over het Doe Mee Centrum (DMC) in
Overvecht. Daarnaast heeft u in diverse gesprekken met het wijkbureau en andere betrokkenen uw
zienswijze over het Doe Mee Centrum kenbaar gemaakt. Allereerst erkennen wij dat het proces voor
veel deelnemers gevoelens van ongenoegen heeft opgeroepen, niet de gewenste uitkomst heeft
gebracht en dat het totale proces en de communicatie daarover niet goed zijn verlopen. In het vervolg
van deze brief gaan we inhoudelijk in op uw advies. Voor ons blijft het voeren van het goede gesprek
boven alles belangrijk. Wij willen graag met u werken aan het verbeteren van de participatie en aan het
mogelijk maken van een ontmoetingsruimte in Overvecht- Noord. Daarom zal het wijkbureau onze
reactie op korte termijn verder met u bespreken en nader toelichten. Verder zal in het
kennismakingsgesprek met de nieuwe wijkwethouder -medio juli aanstaande- ook nog nader over
participatie en ontmoeting in de wijk worden gesproken.

Wijkraadadvies
In uw Wijkraadsadvies ‘Advies Doe Mee Centrum de Gagel' adviseert u ons over de volgende aspecten:
een inventarisatie naar een tijdelijke locatie in combinatie met een perspectief op
nieuwbouwalternatieven, financiering van een tijdelijke locatie door de aanpak van de Versnelling,
terugkoppeling van de inbreng aan de participanten van het proces, meer duidelijkheid over “Al doende
Vernieuwen” eh het meenemen van participanten hierbij

Het Doe Mee Centrum
Het Doe Mee Centrum (DMC) is in 2009 door de corporaties Portaal en Mitros gebouwd en gefinancierd
vanuit de krachtwijkenaanpak. Het was oorspronkelijk de gedachte dat het DMC er maximaal 4 jaar zou
staan. Portaal had het gebouwtje, opgebouwd uit portocabins, neergezet als informatiecentrum voor de
bewoners van de zes omringende flats. Die flats zouden gesloopt worden, maar uiteindelijk zijn de
flats gerenoveerd. De functie van het Doe Mee Centrum ontwikkelde zich in de loop der tijd van
informatiecentrum naar een bruisende plek van ontmoeting en buurtactiviteiten waar een betaalde
gastvrouw aanwezig was.
De tijdelijke vergunning en het arbeidscontract van de gastvrouw zijn enkele keren voor een bepaalde
periode verlengd. Het gebouwtje werd echter steeds ouder en de noodzaak diende zich aan om
onderhoud te plegen. Tevens betekende het verlopen van de tijdelijke vergunning van het gebouw dat
sinds medio 201 7 sprake was een niet vergunde situatie.
Het aflopende contract van de gastvrouw (en de onmogelijkheid om het contract te verlengen) maakte
eind 201 7 dat het DMC vrij abrupt niet meer open kon. Geconfronteerd met deze situatie heeft de
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sociaal makelaarsorganisatie Wijk & Co besloten andere locaties in de buurt te zoeken om daar de
activiteiten te kunnen voortzetten. Wijk & Co is daar in geslaagd en -gelet op de onwenselijkheid om
een onbeheerd en inmiddels ongebruikt pand te hebben in de aanloop naar de jaarwisseling- is samen
met Portaal besloten het gebouw nog voor de jaarwisseling te ontmantelen. Over dit voornemen bent u
destijds samen met de gebruikers van het DMC en de omwonenden op de hoogte gesteld.

Verbinding met Ai Doende Vernieuwen (vernieuwing van de wijkparticipatie)
Begin 201 7 is het stadsbrede proces van Al doende Vernieuwen (ADV) ingezet, gericht op vernieuwing
van de wijkparticipatie. In Overvecht lag er de opgave om na te denken over een nieuwe toekomst voor
het Doe Mee Centrum/ontmoeting in Overvecht-Noord en is de keuze gemaakt om die opgave als
pilotproject te verbinden aan Al Doende Vernieuwen. De opdracht aan de projectleider was om in kaart
te brengen wat de alternatieven voor het DMC kunnen zijn. Als vernieuwende methode van participeren
is gekozen voor Design Thinking.
Er zijn gesprekken gevoerd met de verschillende betrokken partijen. Daaruit is de projectgroep
ontstaan waar ook leden van de wijkraad en bewonersplatform aan hebben deelgenomen. De uitkomst
van dit proces waren drie scenario’s voor een nieuw DMC. Die scenario’s zijn kort beschreven in een
document getiteld ‘Scenario’s DMC De Gagel’ dat in november aan de werkgroep is gemaild. Tevens is
vermeld dat dit document een onderdeel zou worden van een eindrapport (dat later aan de werkgroep
zou worden gestuurd).

Onze conclusies en reactie
Samenvattend constateren wij dat het DMC in het gebouwtje zo'n 8 jaar lang in gebruik is geweest.
Gebruikers en vrijwilligers waren gewend geraakt aan deze locatie. Dat het bedoeld was als tijdelijke
situatie is volstrekt begrijpelijk naar de achtergrond geraakt.
Aangezien voor alle activiteiten een vervangende plek in de buurt kon worden gerealiseerd, is besloten
het onbeheerde en ongebruikte gebouw nog voor de jaarwisseling te ontmantelen. Wij hebben er
begrip voor dat de mededeling over deze sluiting en ontmanteling van het DMC als abrupt is ervaren
en betreuren dat.
Ook de koppeling aan het participatietraject rond Al Doende Vernieuwen heeft niet op de wijze
uitgepakt zoals vooraf beoogd: bij de wijkraad (en bij andere partijen) is de verwachting ontstaan dat
het DMC op de huidige locatie zou kunnen voortbestaan. Ook heeft de keuze voor de methode van
Design Thinking van de deelnemers veel tijd gevraagd; dat had op een andere en minder tijdrovende
manier uitgevoerd kunnen worden.
Tot slot is de terugkoppeling naar de deelnemers over het participatietraject achteraf gezien te
summier geweest. Het is daarom terecht dat de wijkraad zich afvraagt wat met de inbreng van de
participanten is gebeurd. Het eindrapport over het DMC (dat ten tijde van de sluiting de conceptstatus
had, en daarom niet is verstuurd) beschrijft het participatietraject en is bij deze brief gevoegd. Hierin
kunt u tevens uitgebreider lezen over de inbreng van de deelnemers.
We trekken lessen uit de bovenstaande gang van zaken. Deze zijn ook al aan de orde gekomen in de
gesprekken die u met het wijkbureau over dit onderwerp heeft gehad en zullen terugkomen in de
vervolggesprekken over ruimte voor ontmoeting in Overvecht-Noord.
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Voortuitblik
We kijken inmiddels naar de toekomst. De activiteiten die in het DMC plaatsvonden, zijn ondergebracht
op een andere plaats. We willen nu anticiperen op overige ontwikkelingen in Overvecht-Noord, zoals
de herontwikkeling van gezondheidscentrum Rosendael en geplande aanpassingen aan Stadsboerderij
Gagelsteede. In dit licht neemt de gemeente het initiatief om de verdere ontwikkelingsmogelijkheden
van Gagelsteede in relatie tot het Versnellingsplan Overvecht te onderzoeken. In de komende periode
zullen deze ideeën nader uitgewerkt worden. Hierbij zullen wij ook de Wijkraad en overige partijen in
de wijk betrekken. Daarbij zal ook worden gekeken naar de noodzaak voor één of meerdere mogelijke
andere locatie(s). De afweging over de hiervoor benodigde budgetten zal uiteraard moeten worden
genomen in het totaal van middelen die beschikbaar zijn voor De Versnelling.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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1

Aanleiding en doelstelling

Het Doe Mee Centrum (DMC) is in 2009 door de corporaties Portaal en Mitros gebouwd en gefinancierd
uit krachtwijkengeld. Het was oorspronkelijk de gedachte dat het DMC er maximaal 4 jaar zou staan.
Portaal had het gebouwtje, opgebouwd uit portocabins, er neergezet als informatiecentrum voor de
bewoners van de zes omringende flats. Die flats zouden gesloopt worden, maar uiteindelijk zijn de flats
gerenoveerd. De functie van het Doe Mee Centrum ontwikkelde zich in de loop der tijd van
informatiecentrum naar een bruisende tijdelijke plek van ontmoeting en buurtactiviteiten waar een
gastvrouw aanwezig was.
Tot voor kort werden er Engelse taallessen gegeven, fietslessen, huiswerkbegeleiding, gym voor ouderen,
bijeenkomsten voor mantelzorgers, Buren helpen Buren, enzovoort. Ook bewonerscommissies konden
hier een ruimte gebruiken. Het tijdelijke gebouwtje werd echter steeds ouder en de noodzaak diende zich
aan om onderhoud te plegen. Tevens betekende de verlopen vergunning van het gebouw dat sinds medio
201 7 sprake was van een illegale situatie.
Het aflopende contract van de gastvrouw en de onmogelijkheid om dit te verlengen maakte eind 201 7
abrupt duidelijk dat er niemand meer de deuren van het DMC open zou doen. Geconfronteerd met deze
situatie voelde Wijk & Co zich genoodzaakt de activiteiten die er nog plaatsvonden elders in de buurt
onder te brengen en is daarin geslaagd. Gelet op de onwenselijkheid om een onbeheerd en inmiddels
ongebruikt pand te hebben in de aanloop naar de jaarwisseling, is samen met Portaal besloten het
gebouw nog voor de jaarwisseling te ontmantelen.
Hoewel de fysieke staat van het DMC te wensen over liet, blijkt het qua functionaliteit een schot in de
roos. Jarenlang is het DMC een bruisend centrum in een zeer kwetsbare buurt geweest. Veel
bewonersgroepen organiseerden er activiteiten. Professionals lopen in en uit, hielden er hun
vergaderingen en spreekuren. De drempel om binnen te lopen is laag. Er was altijd een (betaalde)
gastvrouw aanwezig die bewoners welkom heet, helpt met hulpvragen, en zorgdroeg voor het dagelijks
beheer van het centrum. De laatste maanden dat het DMC open was liepen de activiteiten terug omdat
gebruikers en buurtbewoners bewust waren dat het eind van het centrum nabij was. Daarnaast werd het
DMC gebruikt voor activiteiten die voortkwamen uit de Krachtwijkenaanpak, en voor activiteiten
gerelateerd aan de renovaties van de flats in de omgeving. De Beiden zijn inmiddels afgerond.
Binnen deze context is de volgende opdracht aan het PMB verstrekt: “De Versnelling geeft aan Overvecht
laagdrempelige ontmoetingsplekken in buurten nodig heeft. Breng hierom in kaart wat alternatieven voor
het DMC kunnen zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: het splitsen van de functies van het DMC naar
andere bestaande locatie(s), het verhuizen van het totale DMC, of een nieuwe plek met het totale pakket
aan functies.

Scenario's DMC de Gagel | 26 februari 201 8

4/23

Interne Bedrijven | Projectmanagementbureau [ 030 - 286 00 00

Eind 2015 nam het college Motie 155 over het vernieuwen van de wijkparticipatie over. De speerpunten
van deze motie zijn:
•
Meer flexibele vormen van participatie
•
Meer betrokkenheid tijdens planvorming in plaats van aan het eind
•
Aandacht voor ‘gemêleerde groepen’
•
Helderheid over invloed en besluitvorming.
Als uitvoering van de motie is het rapport ‘Al doende vernieuwen’ geschreven1. Om vernieuwend
participeren ook echt toe te passen en hiervan te leren voert elke wijk een project op waar deze principes
worden toegepast. In de wijk Overvecht is dit het haalbaarheidsonderzoek naar het Doe Mee Centrum de
Gagel.
Dit rapport beschrijft de scenariostudie die het PMB heeft uitgevoerd naar aanleiding van bovenstaande.

1 Zie https://www.utrecht.nl/bestuur-en-orqanisatie/initiatief-en-invloed/particiDatie/DarticiDatiebeleid/vernieuwdewijkparticipatie/
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Design Thinking

Dit onderzoek is uitgevoerd met de methodiek van Design Thinking. Dit is een
innovatieve denkmethode waarbinnen veel aandacht is voor de gebruikers van
een product of dienst. Deze methode leent zich voor participatietrajecten, maar
is binnen de Gemeente Utrecht voor zover bekend

nog

niet hiervoor

toegepast2. Dit hoofdstuk besteed hierom extra aandacht aan Design Thinking
als participatie instrument.
Design Thinking volgt een aantal vaste stappen die bij voorkeur in een korte periode worden uitgevoerd.
Het is een iteratief proces, waarbij continue convergatie en divergatie plaatsvindt. Schematisch zien de
stappen er als volgt uit:

EMPATHIZE

UNDERSTAND

TEST

IDEATE

DEFINE

PROTOTYPE

Stap 1: Begrijpen (understand)
De projectleiding van PMB heeft gesprekken met zoveel mogelijk stakeholders van het DMC gevoerd. In
deze fase waren dat alle professionals die betrokken zijn bij het DMC. In de fase hierna zijn gesprekken
gevoerd met de gebruikers. Gesprekken zijn gevoerd met:
•

Joke de Jong, gastvrouw van het DMC

•

René van Kasteel, beheerder Mitros, werkzaam vanuit het DMC

•

Tjitske van der Woude, sociaal makelaar bij Wijk&CO

•

Willemijke de Vroom, buurtteam Overvecht

•

Guus Willigen, projectleider ontmanteling DMC bij Portaal

•

Jeske Hoogebeen, adviseur volkshuisvesting bij Portaal

•

Peter Meeuwis, assetmanager bij Portaal

2 Deze methodiek is wel toegepast bij vraagstukken waar alleen ambtenaren aan werkten. Voorbeelden van
vraagstukken zijn: talentontwikkeling, fietsparkeren en pakketbezorging.
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•

Wendy de Jager (WIJ3.0)

•

René Leppink en Rick de Kogel (Gemeente Utrecht, Maatschappelijke Ontwikkeling)

•

Initiatiefnemers Oké Nu

•

Boris van Seeters en overige leden projectgroep vernieuwing Careyn Rosendael

•

Corrie Reijnhout en Frederik Hengeveld, Utrecht Natuurlijk (Gagelsteede)

Flet krachtenveld is samengevat in onderstaand schema. De spelers met een vierkant hokje zijn
facilitators (veelal financiers). De spelers met een druppelvorm zijn gebruikers. De donkere kleuren zijn
heel nauw betrokken, de lichte kleur staan meer op afstand.

Krachtenveld DMC de Gagel
Facilitators
(financiers)

WIJ3.0

Gebruikers

Gemeente

Portaal

DMC
de
Gage

De wijk
Bewonersplatform

Organisatoren
en bezoekers

Wijkraad

Aan het eind van elk gesprek is de vraag gesteld of deze persoon ook deel wilde nemen aan de
projectgroep. Hierbij is ook aangegeven wat de rol van de projectgroep is en welke tijdsbesteding
gevraagd wordt. Een groot deel van de stakeholders gaven aan dat zij dit wilden.
De gespreksronde leverde nuttige inzichten op in het DMC. Zo leerden we bijvoorbeeld dat er een verschil
is in type activiteiten. Er zijn activiteiten waar mensen in vaste groepen komen, zoals taallessen en
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computerlessen. Deze kunnen gemakkelijk verplaatst worden. De sociale ontmoetingsgroepen, zoals de
eetclub, en de activiteiten gericht op ouderen uit de buurt zijn lastiger te verplaatsen. Daarnaast heeft het
DMC een belangrijke inloopfunctie waar mensen langskomen voor een praatje en advies over zaken als
Digi-D.
Sommigen dachten dat dachten dat een nieuwe locatie voor het DMC tijd nodig heeft omdat “het even
duurt voordat bewoners het loopje hebben gevonden” Coke de Jong). Aan de andere kant is dat vreemd,
want “bewoners vinden buurtcentrum De Boog vaak te ver, maar weten de zwarte markt in Beverwijk wel
te vinden.” (Willemijke de Vroom).
Tjitske van der Woude zegt hierover: “Je moetje ook afvragen in hoeverre de bewoners afhankelijk zijn
van het DMC. Ik denk dat, wanneer je de activiteiten in andere locaties onderbrengt, dit niet ten kostte
gaat van de activiteiten. Kijk naar huiswerkbegeleiding voor tieners die ook op de fiets naar school gaan.
Moeten die dan per se wel in de buurt huiswerkbegeleiding krijgen? Nee dat denk ik niet.”
Een veelgenoemde alternatieve locatie voor het DMC is Cagelsteede. We spraken met de beheerders van
Utrecht Natuurlijk. Corrie Reijnhout: “Bij ons komen vooral ouders met kleine kinderen. We zouden graag
ook andere doelgroepen trekken, zoals ouderen. Die komen veel bij het DMC. Wij denken dat het heel
goed gaat als het DMC hierheen komt”
De uitkomsten van de gesprekken zijn samengevat in onderstaand schema.

Positieve punten

Veel bezoekers komen direct uit de omgeving.

Kritische punten

Het kan aantrekkelijker zijn om minder
welzijnsaccomodaties te hebben. Deze kunnen wel
worden opgewaardeerd.

Dit is een zwak stuk Overvecht. Zonder het DMC

Praktische zaken: staat van het gebouw, hoe de

vallen mensen tussen wal en schip. Velen zijn niet

gastvrouw inkopen moet verantwoorden.

bereid om ver te lopen.
Gastvrouw is zeer vertrouwd gezicht in de wijk.

Organisatoren en een deel van de bezoekers
komen niet uit de directe omgeving. Die kunnen
ook wat verder lopen / fietsen

Laagdrempelig: door kleinschaligheid, nabijheid,
gastvrouw
Vrijwilligers bloeien op in het DMC, en het DMC
door hen
Er komen zeer verschillende groepen in het DMC
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De eerste stap sloot af met een kick-off met waarbij de leden van de projectgroep aanwezig waren. Hier
is de kennis, opdracht en context gedeeld. Projectteamleden hebben tevens gaten in de kennis opgevuld.
De leden van de projectgroep waren:
Joke de Jong (gastvrouw DMC)
Tjitske van der Woude (Wijk&CO)
Wendy de Jager (WIJ3.0)
Jeske Hoogebeen (Portaal)
René Leppink, David Bueno (gemeente Utrecht)
Ad Tourne, Nelleke Wuurman (Bewonersplatform Overvecht)
Els Wegdam, Wilhelmien van der Giessen (wijkraad)
Stap 2: Inleven (empathize)
Deze fase bestaat uit ongestructureerde interviews met betrokken professionals, intensieve gebruikers,
gewone gebruikers en non-gebruikers. Met het gehele projectteam zijn thema’s bepaald waar men meer
over wilde weten. Vervolgens gingen we in duo’s op ‘veldwerk’ in en rond het DMC. We spraken mensen
aan op straat, en belden aan bij omwonenden. Ook spraken we mensen die op dat moment in het DMC
aanwezig waren. We spraken mensen onder meer over bekendheid met het DMC en de activiteiten, of ze
er weleens zijn geweest en waarom wel/niet. In totaal hebben we op deze manier ongeveer 60 mensen
gesproken.
Twee weken vooraf hebben buurtbewoners een uitnodiging ontvangen waarin de rondgang van de
projectgroep werd aangekondigd. Om het interviewen aantrekkelijk en feestelijk te maken is Surinaams
schaafijs en Indiase hapjes geregeld. Iedereen die bereid was het gesprek met de projectgroep aan te
gaan kreeg een bon voor een hapje of een ijsje. Dit werd erg gewaardeerd.
Met de informatie uit de interviews is in kaart gebracht wat bewoners ertoe beweegt om in verschillende
mate actief te worden in het DMC. Ook werd duidelijk waarom sommige bewoners géén gebruikers
maken van het centrum. Wat mist er volgens hen? Wanneer besluiten bewoners hun activiteiten in het
DMC af te bouwen? Waar kunnen lessen uit getrokken worden voor het DMC en andere Bijenkorven?

De belangrijkste conclusies uit deze gesprekken zijn:
•

Veel mensen die wij spraken wisten niet van het bestaan van het DMC. Toen werd uitgelegd wat

•

Veel van de toenmalige gebruikers vinden alternatieve locaties als Gagelsteede en De Boog te ver

het DMC was, werd daar positief op gereageerd.
weg. De jongeren zijn wel bereid om verder weg te gaan voor huiswerkbegeleiding.
•

Belangrijke voordelen van het DMC zijn: de ligging, afname van vandalisme sinds het DMC, je
kunt er vragen stellen over van alles, er zijn leuke activiteiten, je kunt er een praatje maken, en
dingen leren (zoals huiswerkbegeleiding, computerles, taalles).

•

Het DMC wordt door gebruikers als laagdrempelig ervaren
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Foto 2: interviewen bij de lunchgroep van het DMC
Stap 3: Bepalen (define)
Aan de hand van storytelling heeft de projectgroep de opgehaalde informatie verwerkt. Door middel van
clusteringen is een eerste onderscheid gemaakt. Deze fase is afgesloten met het formuleren van
meerdere “Floe kunnen we?”-vragen. Dit zijn vragen waarmee de brainstorm van start ging. De
onderzochte vragen zijn:
Hoe kunnen we meer mensen betrekken?
Hoe kunnen we middelen / geld voor het DMC vinden?
Hoe kunnen we een landelijk voorbeeld worden?
Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen in de buurt het centrum kennen en er gebruik van
(gaan) maken?
Hoe kunnen we een nieuw permanent DMC realiseren?
Hoe kunnen we een goed beheerd cq. Georganiseerd centrum behouden / realiseren?

Stap 4: Ideevorming
Met verschillende brainstormtechnieken zijn oplossingen verkend voor bovenstaande Hoe Kunnen Wevragen. Geen oplossing is hierin te gek, alles kan en mag. Voorbeelden van oplossingen zijn:
•

Beter communiceren, zoals huis-aan-huis flyeren of het plaatsen van een groot bord.
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•

Grote bedrijven laten investeren vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen

•

Intrekken in het nieuwe Rosendael, samen met Oké Nu

•

Benoem het veldje naar een bekende voetballer en vraag diegene om het nieuwe DMC te openen

•

Buurtborrels organiseren.

Deze fase werd bemoeilijkt omdat jongeren stenen tegen de ramen van het DMC gooiden. Hierdoor
hebben we in overleg met de projectgroep de brainstorm halverwege onderbroken om op een later
moment verder te gaan. Dit was om meerdere redenen niet goed voor het proces: het zorgde voor een
negatieve sfeer omdat een aantal projectteamleden angstig waren, het kostte meer tijd omdat we nog een
keer terug moesten komen en een groot deel van het proces was weggezakt op de “terugkomdag”.
De projectgroep kiest samen wat de meest kansrijke oplossingen zijn. Deze worden aan het eind van
deze fase gecombineerd tot drie concepten, scenario’s. Dat zijn:
Een nieuw permanent DMC op de huidige locatie;
Een woningbouwcomplex met een DMC op de begane grond. Locatie blijft behouden;
De activiteiten verplaatsen naar Gagelsteede3.

Stap 5: Prototyping
De drie concepten zijn verbeeld in prototypes. Deze prototypes zijn beeldend: papier, karton, piepschuim
of andere bouwmaterialen. Hierdoor wordt zichtbaar en tastbaar wat het concept inhoudt. De leden van
de projectgroep kiezen zelf welk scenario hen het meest aanspreekt en werken dat verder uit.
Het samen bouwen aan iets concreets zorgde voor een positieve sfeer. De projectteamleden vonden het
leuk om te zien hoe ze in korte tijd (minder dan een uur) een scenario konden uitbouwen. Ook werden
mensen gedwongen om concreet te worden: als je iets moet bouwen kun je immers niet blijven hangen in
wollig taalgebruik.

3 De projectgroep schatte een verhuizing naar Gagelsteede als meest kansrijk in. Dit kwam door de
positieve houding van de beheerders, de sfeer van de locatie en de afstand. Verplaatsing naar De Boog en
Rosendael zit dus niet in dit scenario.
Scenario's DMC de Gagel | 26 februari 201 8

11/23

Interne Bedrijven | Projectmanagementbureau | 030 - 286 00 00

Foto 3: prototyping scenario 1
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Foto 4: het prototype van scenario 2

Stap 6: Expert opinion
Met een delegatie van de projectgroep (René Leppink, David Bueno, Jeske Hoogebeen, Sophie Cunnink) ,
aangevuld

met

twee

experts

(Karin

Diederen,

gebiedsmanager

Overvecht

en

Leon

Borlee,

stedenbouwkundige), waarderen we de nieuwe ideeën op haalbaarheid. De uitkomsten hiervan zijn te
vinden in het volgende hoofdstuk.
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B

De scenario’s

Hieronder worden drie scenario’s voor het Doe Mee Centrum weergegeven.
Deze scenario’s zijn gemaakt volgens de methodiek van Design Thinking met
een brede projectgroep.
De scenario’s zijn getoetst op haalbaarheid vanuit ruimtelijk en programmatisch perspectief. Ook is, met
de kennis uit het hele Design Thinking traject, bekeken wat de gebruikers en andere omwonenden van dit
scenario zouden vinden. Deze toets is uitgevoerd door medewerkers van de gemeente (afdelingen:
stedenbouw, gebiedsmanager ruimte, wijkbureau Overvecht, maatschappelijke ontwikkeling) en een
vertegenwoordiger van Portaal. Op de hierop volgende pagina’s is te zien hoe de scenario’s scoren. Het
gehele scoringsmodel is opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk.

Nieuw,
permanent DMC
• Nieuw, permanent DMC
• Ruimte voor ontmoeting, maar ook
voor groepsactiviteiten
• Opvallend, kleurrijk ontwerp met
organische vormen
• Hufterproof

Het eerste scenario gaat uit van een nieuw DMC op de huidige locatie. Het DMC moet van permanente
aard zijn en opvallen in de buurt. Het moet een herkenningspunt voor de directe omgeving worden. Qua
grootte is het vergelijkbaar met het huidige DMC. Er is ruimte voor ontmoeting en voor groepsactiviteiten.
Hetgebouw tegen een stootje kunnen (hufterproof).
De haalbaarheid van dit scenario is negatief beoordeeld. De hoofdoorzaak is dat op dit moment het
investeringsgeld voor realisatie en duurzame exploitatie ontbreekt. Om dit scenario te realiseren moeten
de financiële kaders gewijzigd worden waardoor het waarschijnlijk lang (4-5 jaar) duurt voordat het
bovenstaande scenario gerealiseerd kan worden.
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Nieuw DMC met
woningen erboven: "De
mantel van Sint Maarten"
• Prijsvraag bij woningcorporaties en
vastgoedontwikkelaars voor nieuw
DMC met woningen erboven
• Duidelijke randvoorwaarden vanuit
de gemeente, ook over
buitenruimte
• Bij voorkeur architectonische
landmark en een duurzaam
gebouw

Het tweede scenario bestaat uit een DMC met daarboven woningbouw. Binnen dit scenario schrijft de
gemeente een tender uit bij corporaties en commerciële ontwikkelaars. Hierin staan duidelijke
randvoorwaarden over de invulling van het DMC maar ook over de openbare ruimte.
Dit scenario is matig positief beoordeeld in de haalbaarheidstoets. Een belangrijk punt is dat ook dit
scenario lang duurt. In een optimistische schatting wordt een duur van 4-5 jaar gegeven voordat het
centrum open kan. Een voordeel van dit scenario is dat er naar verwachting weinig of geen
investeringsgeld nodig is vanuit de gemeente. Dit vanwege de woningbouw. Daarbij blijft de locatie van
een bijenkorf op deze locatie behouden. Dat is goed voor de spreiding van voorzieningen in Overvecht.
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Samenwerking
met Gagelsteede
De "kleine" trek

DMC

Gagelsteede

DMC op huidige locatie wordt
gesloopt
Activiteiten en ontmoeting
verplaatst naar Gagelsteede
Zoveel mogelijk samenwerken, bijv.
gastvrouw/heer en dubbelgebruik
van ruimtes
De "kleine" trek moet intensief
worden begeleid, zodat alle
gebruikers van het DMC de nieuwe
locatie weten te vinden

Scenario 3 (Samenwerking met Gagelsteede) komt het meest kansrijk uit de haalbaarheidstoets. Dit is
vooral te danken aan het feit dat er al financiering is voor Gagelsteede. De verwachting is dat de meeste
van de activiteiten van het DMC ingepast kunnen worden bij Gagelsteede. Het deel waarvoor dat niet
geldt, zou moeten verhuizen naar andere locaties in de buurt. Voor een aantal activiteiten is de
verwachting dat dit goed mogelijk is.
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Andere waardevolle opbrengst uit dit traject die kan worden meegenomen, welk scenario ook wordt
gekozen:
Het DMC vervult voor zeer specifieke groepen mensen een grote rol. Zo zijn er ouderen in de directe
omgeving van het DMC die periodiek met elkaar lunchen of andere activiteiten ondernemen. Vrouwen met
een migratie achtergrond die computerlessen volgen of sociale momenten plannen. Het belang van DMC
is groot voor typische groepen als boven omschreven. De Bijenkorf geeft deze mensen een plek om niet
in sociaal isolement te vallen, de Nederlandse of Engelse taal bij te leren, te leren fietsen of op andere
manieren in beweging te blijven. Een lijst met activiteiten die het DMC op dit moment onderbrengt is in
bijlage 4.2 weergegeven. Het gebouw en de gastvrouw geven buurtbewoners ruimte om zichzelf en
anderen te ontwikkelen. Het DMC geeft op meerdere vlakken mogelijkheden voor bewoners, een deel van
deze mogelijkheden laten zich echter moeilijk meten.
Tegelijkertijd heeft zich een binnen de projectgroep een beeld gevormd dat de bekendheid van het DMC
een opfrisser kan gebruiken. Ongeacht welk type scenario gerealiseerd gaat worden, is het aan te bevelen
om periodiek de buurt op de hoogte te houden van het aanbod van activiteiten en welke momenten nog
onbenut zijn (en dus ruimte beschikbaar is voor meer / nieuwe initiatieven).
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Organisatorische haalbaarheid Gemeente Utrecht
Indicator

Score (+ + /+/0/-/—)

Uitleg
Scenario 1:
nieuw
permanent
DMC

Betaalbaarheid:
investering

In hoeverre de
gemeente middelen
kan vrijmaken om het
scenario te realiseren.

Scenario 2: nieuw
permanent DMC
met woningen

Scenario 3:
Samenwerking met
Gagelsteede

+

Er is
investeringsgeld
beschikbaar voor
Gagelsteede. Om
het DMC in te
passen is
waarschijnlijk
budget
beschikbaar.
+ tot + +

Betaalbaarheid:
beheer

In hoeverre de
gemeente (in
samenwerking met
partners) middelen kan
vrijmaken voor de
exploitatie, het
onderhoud en salaris
voor de gastvrouw/
gastheer.

Wijkbureau: +
(kan op basis
van huidige
kosten)
Portaal: -,
want kan

De eigenaar zou
hier
verantwoordelijk

+ tot + +

voor moeten zijn

geen nieuw
pand
realiseren
Mitros:
onzeker
Nader onderzoek

De mate waarin het
scenario past in het
bestemmingsplan, het
scenario past in de
buurt

+

Politieke- en
bestuurlijke wil

Mate waarin (politieke)
bestuurders bereid zijn
zich hard te maken
voor het scenario

0, wel positief
indien goed
verhaal en
geld

+ , mits het
financieel past

+

Commitment van
het netwerk
(Gemeente Utrecht,

Commitment van
netwerkpartners om
het scenario te
realiseren

Corporaties: (want kunnen

Corporaties: + tot

+ , Utrecht
Natuurlijk ziet het
zitten. Er is wel
zorg of de
gebruikers het
weten te vinden.

Ruimtelijke
inpassing,
vergunningen,
bestemmingen

Woningcorporatie
Portaal, Wijk&Co,

dit niet meer
doen onder

++
Anderen: 0 tot +

huidige
wetgeving)
Anderen: 0 tot

Wij 30)

+

vereist

+
Spreiding en
nabijheid

Spreiding van
maatschappelijke

++

++

voorzieningen
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Organisatorische haalbaarheid vanuit buurtbewoners
Indicator

Score (+ + / + /0/—/—)

Uitleg
Scenario 1: nieuw
permanent DMC

Scenario 2: nieuw
permanent DMC met
woningen

Scenario 3:
Samenwerking
met Gagelsteede

Aantrekkingskracht

In hoeverre
nodigt het
gebouw (nieuwe)
bezoekers en
buurtbewoners
uit om binnen te
lopen

++

+

+

Continuïteit van
activiteiten

In hoeverre
kunnen de
huidige

Eerst zoektocht
naar geld, dan
planontwikkeling.

Bestemming moet
worden aangepast

Deels. Een aantal

activiteiten
zonder
oponthoud
worden
voortgezet in het

Dus —

Herkenbaarheid/
zichtbaarheid

Mogelijkheden voor
activiteiten

scenario
Mate waarvan het

naar wonen, en
plantontwikkeling,
aanbesteding,
bouwen, duurt bij
elkaar 4 tot 5 jaar.

Dus +

Dus: —
++

+

Nu

maar kan

met ingrepen 0
tot + worden

scenario een
landmark van en
voor de buurt
In hoeverre kan
het scenario
toekomstige
(onbekende)

activiteiten van
vaste groepen
moet worden
verplaatst. Maar
dat kan ook wel.

++

++

In combinatie
met andere
voorzieningen
wel, alleen hier -

activiteiten een
plek bieden
TOTAAL

Hoe realistisch is
dit scenario?
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4

Bijlagen

4.1

Procesevaluatie

Zoals aangegeven was dit, voor zover bekend, de eerste keer dat binnen de gemeente Design Thinking
werd ingezet als participatie-instrument. We hebben dit proces (kort) met de deelnemers geëvalueerd.
Daar kwamen onderstaande punten uit naar voren:
We werkten met een zeer diverse projectgroep, bestaande uit ambtenaren, andere professionals,
en bewoners. Sommige deelnemers geven aan dat de samenstelling van de groep goed werkte,
omdat iedereen elkaar aanvulden. Anderen vroegen zich af of iedereen wel goed mee kon komen.
Wat iedereen beaamt is dat deze werkwijze heel goed werkte voor het groepsgevoel, het komt de
commitment van de verschillende partijen ten goede.
In de empathize fase zijn we de straat op gegaan om te interviewen. Verschillende deelnemers
gaven aan dit waardevol te vinden, omdat het nieuwe inzichten opleverde. Anderzijds is het
onmogelijk om grote groepen te spreken. Er wordt in de methode zwaar aan de input gewogen.
Daarom kunnen er vraagtekens gezet worden of de mening en visie van de hele buurt is
opgehaald. Wordt er niet te zwaar gewogen aan de informatie van enkelen?
De tijdsinvestering was fors. Leden van de projectgroep gaven aan liever één langere sessie te
hebben dan meerdere wat kortere sessies. Door meerdere sessies te houden is herhaling nodig,
wat tijd kost. Ook werden sommige concrete punten uit eerdere sessies niet goed vastgehouden.
Een aantal werkvormen die zijn gebruikt werd door de meeste deelnemers als vernieuwend
ervaren. Met name werkvormen als prototyping zorgden voor een heel andere manier van praten.
Het werken met beeld, met name in de prototypefase, werd gewaardeerd: je ziet dingen beter
voor je en ziet sneller of iets wel of niet kan.
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4.2

Activiteiten die plaatsvinden in het DMC (juni 2017)

Activiteit

Periodiek

Organisator

Computerles

3x per week

WIJ 3.0

Bezoekerskenmerken
•

8 personen per les

•

Met name nietNederlanders
Bezoekers Overvechtbreed

•
Particulier (vrijwilliger)
Wijk&co

•

Beide lessen vooral
allochtone achtergrond
8-10 personen per les

Nederlandse taalles

2x per week

Engelse taalles

1 x per week

Particulier (vrijwilliger)

•
•

Groep met 8 personen
Gemêleerde
samenstelling

Mitros inloop

Hele week door

Mitros

•

Bezoekers uit directe

Mantelzorg groep

1 x per week

Particulier
(zelf organisatie)

•
•
•

1 4 personen
Vooral Turkse vrouwen
Overvecht-Noord

Buurtlunch

1 x per week

Particulier (zelf
organisatie)

•
•
•

1 0 personen
Vooral ouderen
Direct uit de buurt

Fietsles

2x per week

Harten voor Sport

•
•

6 a 8 personen
Opkomst onbekend,

•
•
•

zijn wel wachtlijsten
Samenstelling gemixed
1 x basisschool
1 x middelbare school

Bedrijf

•

Druk bezocht

Wijk&COof
vrijwilligers

•
•
•

1 2 personen
Ouderen
Overvecht-Noord

•

Opkomst afgenomen

•

1 x per week

omgeving

Gepensioneerde
docenten

Huiswerk klassen

Rijbewijskeuring

1 x per maand + 6x
per jaar extra

Senioren bewegen

1 x per week

Samen naar Beter

In het weekend

Portaal spreekuur

Portaal

Bridgeclub

Particulier (zelf
organisatie)

•

1 6 personen

Buurtteam,
Vooruitgeschoven
post, Buren helpen

•

2e week juni: 10
personen bezocht

Inloop-/ vragenuurtje

1 x per week

Buren
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Moeder-baby groepen

Nvt.
Particulier
(zelforganisatie)

Bulsho

•

Is niet bezocht

•

Afrikaanse roots

Vergelijking met 2014. Groepen die destijds aanwezig waren maar nu ontbreken :
Activiteit

Periodiek

Organisator

Opmerkingen

Werkplein

2x per week

Vrijwilligers

Geven tips en adviezen
om (weer) aan het werk
te komen. Verhuisd naar
andere locatie

U-onbeperkt

1 x per week

Vrijwilliger + U-centraal

Verhuisd naar Leidsche
Rijn

Afghaanse groep

1 x per week

Zorgwacht

1 x per week

Particulier (zelf
organisatie)

Doel samenkomst: NL
leren. Maar bij
afwezigheid begeleider
kwam hier niets van
terecht.
Spreekuren voor extra
zorg
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