
Motie: Wijkaanpak verdient raadsvoorstel 
inclusief versterken gemeenschap 
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking 
van de Raadsbrief Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn d.d. 24 
november 2022.

Constaterende dat:
1. De wijkaanpak nu slechts één doel dient, namelijk: 'het opstellen van een 

actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste 
zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.     

2. Wethouder de Vries tijdens het commissiedebat EDVW d.d. 19 november 2022 
voortdurend bleef herhalen dat het zal gaan om ‘kleine concrete haalbare acties’. 

3. De raadsbrief weinig ambities formuleert en geen stevige wijkaanpak uitstraalt als 
het gaat over het duurzaam sterker maken van de lokale gemeenschap. 

Overwegende dat:
1. Een wijkaanpak een interventie is die juist kansen biedt om de lokale gemeenschap 

van bewoners, buurtondernemers, gebruikers buurtvoorzieningen en buurtpartners 
beter te organiseren in het zelf verbeteren van de eigen leefomgeving. 

2. Het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk, zo niet belangrijker, is 
dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’. 

3. De wijkaanpak om die reden kan worden aangevuld met
a. Een 2de doelstelling, namelijk ‘het opbouwen van een duurzaam lokaal 

netwerk en het versterken van lokale organisaties waarin burgers 
gezamenlijk de buurt blijvend verbeteren.’ 

b. Het toevoegen van twee uitgangspunten (aan de huidige acht), namelijk: 
(i) de betrokken burgers worden zelf eigenaar van de buurtagenda en maken 
gezamenlijk een lijst van belangrijkste thema’s inclusief een lokale 
burgerbegroting; 
(ii) de groep betrokken burgers en burger- en buurtorganisaties bij de 
wijkaanpak worden ondersteund (als zij dat willen) in het zichzelf beter 
organiseren en in het blijvend kritisch kunnen volgen en bijsturen van de 
voortgang van de wijkaanpak.  

c. Het betrekken van alle directe uitgaven (incl. programmabegrotingen) van 
belang voor het verbeteren van de eigen leefomgeving in de wijkaanpak. 



d. Het opnemen van een buurtfonds (of ‘buurtbudget’) waar de buurt/wijk 
zelf over kan beslissen en de wijkaanpak hen ondersteunt in het 
organiseren van voldoende draagvlak voor de besteding van dat buurtfonds.

4. Ten slotte, de wijkaanpak/buurtagenda baat heeft bij een brede aanpak op zowel 
concrete acties als ook een investering in de gemeenschap zelf en het belangrijk is 
daar als college expliciet steun voor te vragen van de gekozen gemeenteraad. 

Draagt het college op:
1. De wijkaanpak uit te breiden met de suggesties in de derde overweging, namelijk:

a. Toevoegen van een 2de doelstelling: het versterken van de gemeenschap.
b. Twee extra uitgangspunten: (i) maak burgers eigenaar en (ii) investeer in 

lokale organisaties.
c. Het betrekken van alle relevante uitgaven in de buurt.
d. Het opnemen van een buurtfonds. 

2. Deze vernieuwde wijkaanpak vast te leggen in een raadsvoorstel en deze uiterlijk 
Q2 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Ingediend door:
• Gert Dijkstra, EenUtrecht


