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HOOFDSTUK 8: WELZIJN 

  

Een beter Nederland begint in Utrecht 

 

Wijkwelzijnsorganisaties 

De wijkwelzijnsorganisaties zijn de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot instellingen met 

honderden personeelsleden en tientallen accommodaties, waardoor de afstand tot de 

gebruikers van die accommodaties gegroeid is. De schaalvergroting is een gevolg van de 

wens van het gemeentebestuur om het welzijnswerk in concurrentie aan te gaan besteden. 

Een ander gevolg is dat welzijnsinstellingen meer oog lijken te krijgen voor het financiële dan 

voor het maatschappelijke rendement van hun activiteiten. Alles wat niet in het bestek staat 

en waarvoor niet betaald wordt verdwijnt. 

 

Naar onze mening is concurrentie tussen welzijnsorganisaties een heilloze weg. 

Welzijnsorganisaties zouden weer wijkwelzijnsorganisaties moeten worden, met een kleine 

overhead en besturen die dicht bij de praktijk staan. De controle op de goede besteding van 

subsidiegeld zou minder gebaseerd moeten worden op telefoonboeken vol 

verantwoordingsgegevens, maar op periodieke visitaties en onverwachte bezoeken van een 

vliegende brigade die ter plekke vaststelt of de beloofde activiteiten ook plaatsvinden. 

 

Accommodatiebeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn voorstander van een fijnmazig netwerk van wijkaccommodaties ten behoeve van 

niet commerciële sociaal-culturele activiteiten, met ruime openingstijden. Deze 

accommodaties moeten betaalbare ruimte bieden aan verenigingen, bewonersorganisaties, 

migrantenorganisaties en andere initiatieven van onderop. Dergelijke gebruikers dienen 

voorrang te krijgen boven verhuur van ruimten aan gemeentelijke instellingen en 

commerciële verhuur. Zo’n aanpak stimuleert mensen om zelf de handen uit de mouwen te 

steken. De wijkaccommodaties in de voormalige gemeente Vleuten-De Meern, zoals de 

Buurthuis de Schalm, De Meern 



Schalm zijn een goed voorbeeld van deze aanpak. Maar zij dreigen veel van hun vrijwilligers 

en gebruikers te verliezen door het Utrechtse keurslijf waarin ze nu gedwongen worden. 

 

Wat ons betreft worden de welzijnsorganisaties verplicht om een groter deel van hun 

budget uit te trekken voor conciërges, waarmee de openingstijden verlengd kunnen worden. 

De huren voor wijkaccommodaties moeten niet gebaseerd zijn op de marktprijs, maar op de 

sociale functie. Als tegenprestatie moeten de huren voor niet-commercieel gebruik omlaag, 

zoals de gemeenteraad trouwens al drie jaar geleden via een niet uitgevoerde SP-motie 

heeft uitgesproken. 

 

Jongerenwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een extra punt van aandacht is het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in de 

wijkaccommodaties voor jongeren tussen 12-18 jaar. De tendens is op dit moment om 

activiteiten voor deze groep te concentreren in een beperkt aantal grootschalige 

accommodaties, waardoor de sociale controle en de mogelijkheden voor zelfbeheer beperkt 

worden. Als jongeren zelf initiatief nemen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Azotod in De 

Meern, moeten de wijkwelzijnsinstellingen daar alle ruimte aan geven in plaats van zelf alle 

touwtjes naar zich toe te trekken. 

 

Speeltuinen 

Onder het huidige gemeentebestuur is er vrijwel constant onrust geweest over de (bouw 

van) speeltuinen. Regelmatig dreigden speeltuinen gesloten te worden of openingstijden 

beperkt. Wij vinden bezuinigingen op deze accommodaties niet acceptabel. De 

beheerkosten kunnen naar onze mening het best in de hand gehouden worden door het 

beheer dichter bij de buurt onder te brengen, via kleinere wijkwelzijnsorganisaties, en meer 

zeggenschap te geven aan vrijwilligers. Een goed voorbeeld daarvan is het peuterspeeltuintje 

in de Vogelenbuurt. 

 

Speelruimte en hangplekken in de openbare ruimte 

Vooral de jeugd heeft extra ruimte en activiteiten nodig. In een grote stad zijn de natuurlijke 

speel- en ontmoetingsplekken van kinderen en jongeren meestal afgesloten door hekken of 

gehinderd door verkeer. 

Azotod, De Meern 



Als compensatie dienen er voldoende goed onderhouden speelvoorzieningen en 

hangplekken in de wijken te zijn. Het is verder van belang de gebruikers en de bewoners te 

betrekken bij het beheer en onderhoud om de voorzieningen te behoeden voor vernieling 

en verwaarlozing. 

 

Wij zijn voorstander van een minimumnorm van 4% ruimte voor speelvoorzieningen in alle 

wijken, conform het wetsvoorstel van Agnes Kant (SP). 

 

Senioren 

Het huidige gemeentebestuur heeft het mes gezet in een aantal dienstencentra en 

accommodaties die vooral gebruikt werden door ouderen. Dat is een slechte zaak. Veel 

ouderen zijn bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken en hebben daar ook de tijd 

voor. Dat kan een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van de eenzaamheid, aan het 

creëren van netwerken voor mantelzorg. Maar dan moet er wel een “natuurlijk 

verzamelpunt” zijn waar ouderen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten. Bij het Oude 

Badhuis (Noord-Oost) hebben, toen Cumulus het gebouw wilde sluiten, een aantal 

gebruikers en de SP voorgesteld om een experiment uit te voeren met zelfbeheer. Helaas 

was daarvoor geen meerderheid in de gemeenteraad. Het gebouw staat nog steeds leeg. Wij 

zijn voorstander van een experiment met zelfbeheer in de komende raadsperiode. 

 

Integratie door gemeenschappelijk gebruik wijkaccommodaties 

Welzijnsaccommodaties kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de contacten 

tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Daarvoor is van belang dat mensen elkaar 

tegen komen. Om deze reden staan wij terughoudend tegenover subsidies voor 

accommodaties, die alléén gebruikt worden door allochtonen. Anderzijds moeten de 

mogelijkheden voor allochtonenorganisaties om ruimte te huren in algemene 

wijkaccommodaties ruim zijn en de tarieven betaalbaar (zie elders). 

 

Maatschappelijk werk 

Wij steunen de projecten voor de herinvoering van het woonmaatschappelijk werk, die 

afgelopen raadsperiode in een aantal wijken gestart zijn. Die kunnen onder meer 

woonoverlast in een vroegtijdig stadium aanpakken en huisuitzetting voorkomen. Wat ons 

betreft worden deze projecten de komende periode voortgezet en uitgebreid naar andere 

wijken. 

 

Rechtshulp 

Mensen die juridisch advies nodig hebben moeten ergens terecht kunnen, ongeacht de dikte 

van hun portemonnee. De Utrechtse Rechtswinkel, geheel gerund door vrijwilligers van de 

faculteit rechten van de UU, is een schoolvoorbeeld van een laagdrempelige voorziening, die 

draait met een zeer geringe subsidie. 

Om de Rechtswinkel te stimuleren de kwaliteit van zijn dienstverlening verder te verbeteren 

zijn wij voorstander van de verdubbeling van de subsidie. 

 



OVERZICHT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006 

 

• Hoofdstuk 1  - Inleiding 

• Hoofdstuk 2  - Democratie en Bestuur 

• Hoofdstuk 3 - Veiligheid 

• Hoofdstuk 4 - Gemeentelijke belastingen en tarievenbeleid 

• Hoofdstuk 5  - Economische ontwikkeling, werkgelegenheid 

• Hoofdstuk 6   - Sociaal beleid 

• Hoofdstuk 7  - Zorg 

• Hoofdstuk 8  - Welzijn 

• Hoofdstuk 9  - Onderwijs 

• Hoofdstuk 10  - Cultuur 

• Hoofdstuk 11  - Sport en recreatie 

• Hoofdstuk 12  - Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

• Hoofdstuk 13  - Natuur en milieu 

• Hoofdstuk 14  - Verkeer 

• Hoofdstuk 15  - Stedelijk Beheer 


