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Inleiding
Bij het voorbereiden, bepalen en uitvoeren van gemeentelijk beleid worden de belangen op
decentraal niveau steeds meer op waarde geschat, alsmede de invloed van en communicatie met
de burgers hierover. Een van de manieren waarop dit in Utrecht gebeurt is via de Wijkraad.
De Wijkraad Noordoost bestaat uit ongeveer 15 actieve bewoners en ondernemers uit de wijk die
het College van B&W gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de wijk aangaan.
Zo heeft de wijkraad op 11 mei 2011 een schriftelijk advies uitgebracht over het
‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen 2.0 voor de Veemarkt’ (zie website gemeente Utrecht).
Wijkraden vormen een belangrijke schakel tussen burgers en bestuur. Ieder jaar mag een Wijkraad
wijkbewoners consulteren over één of meerdere actuele thema´s: de wijkraadpleging. Voor de
wijkraadpleging van 2016 kiest de Wijkraad Noordoost ervoor om met een specifieke buurt in
gesprek te gaan: de Veemarkt.
Veemarkt is en wordt een unieke, moderne en duurzame woonplek met ongeveer 750 woningen.
Een buurt met bijzondere woonvormen en aangrenzende sportvoorzieningen. Eind 2009 begonnen de
plannen van de gemeente voor de toekomst van de Veemarkt. Met een toekomstmarkt en daarna een
heel intensief participatietraject voor de realisatie van de nieuwe woningen. Er is veel invloed van
bewoners op woning en wijk. Medio 2015 werden de eerste woningen opgeleverd.
De wijkraad vraagt zich af (startnotitie 13 november 2015) welke processen van samenlevingsopbouw
zich hier afspelen. De gemeente draagt zorg voor terreininrichting, wegen, aansluiting op OV, water,
gas en riolering maar heeft geen rol in ‘community development’.
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Er komen geen voorzieningen in dit gebied voor winkelen, scholen, gezondheidszorg; er zal
aansluiting op elders bestaande voorzieningen moeten komen.
Het gebied gaat behoren tot de buurt Voordorp, hoe is de getalsmatige verhouding dan
tussen beide en voelt men zich deel van Voordorp? Allerlei vragen die we onszelf stellen en
waar deze bewoners mee te maken gaan krijgen.
De wijkraad wil deze nieuwe bewoners welkom heten in Noordoost en meteen een platform
bieden om de hoofdthema’s van leefbaarheid (Visie 2015-2025) ter plaatse te scannen:
1) Voorzieningen en ontmoeting
2) Gezondheid en veiligheid
3) Risico’s en ambities van teruggetrokken overheid
4) Bedrijvigheid en wijkeconomie.
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Bedoeling van de wijkraadpleging
De Wijkraad is benieuwd wat er zoal leeft bij de (aanstaande) bewoners en wat de buurt nodig
heeft om goed met elkaar van start te gaan. In een wijkraadpleging komt het halen en brengen van
informatie van de Wijkraad naar bewoners en vice versa aan bod. Het is de ambitie van de
wijkraadpleging om het gesprek en de contacten in de buurt te stimuleren en zo bij te dragen aan
sociale cohesie.
De aanpak van het buurtgesprek Veemarkt bestaat uit een mix van onderzoek en actie. We zijn
onderzoekend in gesprek gegaan met de buurt door bijeenkomsten te organiseren, waar we zowel
het onderlinge gesprek stimuleerden als zelf meer te weten kwamen over wat er leeft.
Het team voor Buurtgesprek Veemarkt bestaat uit de voorzitter van de Wijkraad: Ab Kools en de
vertegenwoordiger in de Wijkraad van Voordorp: Sander Ekstijn. Zij vervullen de rol van
opdrachtgever, partner in het geheel en schakel naar betrokkenen en instanties. Als externe
ondersteuning is Gerdine van Ramshorst: veranderkundige, aangetrokken in de rol van
programmaleider Buurtgesprek Veemarkt en uitvoerende kracht.
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Fase 1. Verkenning

Waar gaat de energie en belangstelling van bewoners naar uit?
Proces
Medio maart 2016 zijn we op zoek gegaan naar gegevens van bewoners die we wilden uitnodigen
voor een eerste verkennend buurtgesprek. Om die op te speuren maakten we gebruik van een lijst
van projectleiders / ontwikkelaars die aangeschreven zijn met het verzoek om namen te leveren
van bewoners en/of verenigingen van huiseigenaren. Van de tien projectleiders en
projectontwikkelaars die aangeschreven werden, konden vijf ons concreet verder helpen met
namen. Twee projectontwikkelaars gaven aan geen namen te kunnen doorgeven, maar boden aan
onze uitnodiging in hun nieuwsbrieven op te nemen. Andere projectontwikkelaars gaven aan dat
de uitnodiging prematuur was; de kavels waren nog niet verkocht. De uitnodiging voor een
verkennend buurtgesprek werd ook opgenomen in de nieuwsbrief van de gemeente: ‘Wonen in
Veemarkt’ en in het krantje ‘Voordorp Vooruit’.
Aanvankelijk was de groepsruimte bij de Brandweer gereserveerd als locatie, maar omdat er meer
mensen kwamen dan verwacht, - we dachten aan twintig personen - zijn we uitgeweken naar de
ruimte bij Amateurtuindersvereniging De Pioniers te Utrecht op de Kögllaan 30. Uiteindelijk
hebben tweeëndertig mensen zich opgegeven voor de verkennende bijeenkomst en zijn negen
mensen genoteerd als belangstellend.
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Verkennend Buurtgesprek 29 mei 2016: Wat leeft er in de Veemarktbuurt?
Dit eerste buurtgesprek had als doel te inventariseren welke onderwerpen leefden, de
aanwezigheid van initiatieven en verbanden en wat aandacht behoefde om op verder te borduren.
Het karakter van de bijeenkomst was verkennend en informeel. Na wat onwennigheid en met de
hulp van een opdracht vonden de mensen het heel leuk om met elkaar uit te wisselen. Opvallend
was dat er een redelijke groep mensen aanwezig was die nog niet op hun plek woonden. Het
merendeel van de aanwezigen was relatief jong (onder of rond dertig jaar).
De sfeer was positief, het initiatief van de Wijkraad werd gewaardeerd. De inventarisatie van
onderwerpen en initiatieven werd gedaan op een groot beschrijfbaar tafellaken, waardoor er
makkelijk ordening en gesprek ontstond. De avond werd geëindigd met de vraag wie zich actief
wilde opstellen t.a.v. bepaalde onderwerpen. Negen mensen gaven zich hiervoor op. (Zie bijlage II
voor verslaglegging). Het verslag werd gestuurd aan alle geïnteresseerden en aanwezigen met de
uitnodiging om zich te melden als men actief wilden worden in de buurt op de genoemde
onderdelen of anderszins.
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Resultaat
Deze bijeenkomst gaf relaties met een buurtnetwerk van circa veertig personen waar ook de
gemeente (ruimtelijk domein) en het wijkbureau op aangehaakt waren. Daarnaast leek er een
netwerkje te ontstaan van negen mensen die actief wilden zijn in de buurt.
Op inhoud kwam naar voren dat men zich druk maakt over een aantal zaken in de leefomgeving,
zoals verkeerssituaties, parkeerdruk, de kwaliteit van de lucht en de mogelijkheden voor afval en
andere aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen. Er waren wel sociale verbanden aanwezig,
maar dan vooral in de units waar men woonde. Dat leidde soms tot App- of Facebook groepen.
Men noemde de behoefte om te komen tot meer sociale uitwisseling en buurtactiviteiten. Een
ontmoetingsruimte in de buurt werd als welkom gezien evenals een buurtsupermarktje. Er waren
geen grote issues waar heel veel energie op zat, de aandacht was aardig gelijkmatig over de
diverse onderwerpen verdeeld gemiddeld genomen.
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Fase 2. Verdieping

Hoe versterken we het sociaal weefsel en langs welke inhoud?
Proces
We wilden graag verdere plannen maken met de negen mensen die zich gemeld hadden om actief
te zijn en nodigden hen uit voor een vervolg. Ook deden we een uitvraag naar meer actievelingen
bij het sturen van het verslag. Beide acties leidden niet tot respons. Mensen reageerden niet op de
twee e-mails met een vergaderverzoek op een enkeling na. Dat maakte dat we in september
overgingen tot een ander plan.
Er lagen twee hoofdvragen voor:
• Wat vinden andere bewoners van de items uit het eerste buurtgesprek, wat gebeurt er al?
• Hoe kunnen we het sociaal weefsel versterken?
Dit heeft geleid tot twee initiatieven die we verbonden hebben:
• Een online enquête
• Een Sociale Buurtmarkt
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken voor zowel de Sociale Buurtmarkt als de enquête, hebben
we een mix aan communicatiekanalen ingezet. We hebben bekende contacten in de buurt
aangeschreven via e-mail en deur aan deur geflyerd. Berichten zijn geplaatst in Voordorp Vooruit,
Mens en Wijk, nieuwsbrieven van een vastgoedbeheerder, projectontwikkelaar en van de
gemeente: Wonen in Veemarkt. Daarnaast hebben we een oproep gedaan aan leveranciers van
diensten (zoals sportclubs) aan de bewoners van de Veemarkt om hun uw aanbod te presenteren.
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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Vier bewoners hebben zich gemeld via de enquête om iets te agenderen of mee te helpen, maar
bij nader inzicht vonden ze dat niet nodig. Voor de locatie hebben we contact gezocht met de
Voorveldse Hof, een woonzorgcentrum van AxionContinu in de buurt. Zij beschikken over een
mooi Grand Café dat (op termijn) mede een sociale buurtfunctie ambieert en dat ter beschikking
werd gesteld voor deze gelegenheid.

Bijeenkomst Sociale Buurtmarkt 29-10-2016
Het café van Woonzorgcentrum Voorveldse Hof werd ingericht als markt met in het midden een
gezellig terras. Daaromheen tafels met aanbieders van informatie en materialen. Het werd een
gezellige drukte met zeventien partijen die een stand bemensden, variërend van kinderopvang,
sportclubs, scholen, tot duurzame en sociale initiatieven (Zie bijlage VI).
Speelmogelijkheden voor kinderen ontbraken niet, er was een o.a. mogelijkheid om je te laten
schminken. Als infotainment en versiering diende een slideshow over de geschiedenis van de
veemarkt met negentig (!) foto’s, grote kaarten en luchtfoto’s.

Resultaat
We schatten het bezoekersaantal op honderddertig met een concentratie rond het middaguur.
Deze mensen spraken elkaar en de mensen van de stands, haalden informatie op en hadden
informele gesprekjes. Nieuwe relaties zijn gelegd, bestaande werden aangehaald. De Voorveldse
Hof kon zichzelf presenteren als woonzorgcentrum met een mooi café waar Veemarkt bewoners
ook terecht kunnen en heeft deze dag vrijwilligers geworven voor activiteiten met hun
zorgbehoevende bewoners. Een concrete afspraak die hieruit voortvloeide is het verzorgen van
een optreden van een klas kinderen voor de ouderen. Ook andere partijen maakten mooie
combinaties: jongeren van de Biltse Grift spraken af vrijwilligerswerk te doen bij de Voorveldse
Polder. De Wijkraad zette haar programma ruimschoots af en moest zelfs boekjes bij gaan halen
14
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wegens grote belangstelling. Ook meldde zich een aspirant Wijkraadslid vanuit de Veemarkt.
De scholen en kinderopvang konden zich persoonlijk presenteren aan het relatief jonge publiek met
kinderen, hun potentiele doelgroepen.

Online enquête Buurtgesprek Veemarkt
De uitnodiging om de online enquête in te vullen was verweven in de p.r. voor en op de Sociale
Buurtmarkt. We hebben gebruik gemaakt van het online platform Survey Monkee. Het was de
bedoeling om te verdiepen op de onderwerpen van het verkennende buurtgesprek, mogelijk
initiatieven op te speuren alsmede eventuele focuspunten voor de Wijkraad.

Uitkomst
Dertig mensen hebben de online enquête ingevuld. Van de onderwerpen voortkomend uit de
eerste verkenning scoorde ‘veilig en gezond leven’ het hoogst (43%) met als tweede punt sociaal
actief (23%). Van de respondenten is 20% zelf actief in de buurt en 40% overweegt dat.
Een grote meerderheid ziet Veemarkt als een zelfstandige buurt (73%). De antwoorden op de
vragen naar onderling contact in de buurt geven het beeld dat het niet moeilijk is iemand te
vinden. Heel makkelijk geeft 34% aan, tot redelijk (37%). Het merendeel geeft aan dat de bekende
vormen van een Buurtapp (50%) of Facebookgroep (53%) daarvoor geschikt is als ondersteunend
digitaal instrument.
Tenslotte is de waardering voor de buurt in zijn geheel hoog te noemen: 58% geeft een waardering
van vier punten aan op een schaal van vijf. Ten opzichte van het verkennende buurtgesprek geven
de ‘overige opmerkingen’ nog wat nadrukkelijker de behoefte weer aan een ontmoetingsplaats,
een voorziening zoals buurtrestaurant / lunchroom waar buurtgroepen elkaar kunnen ontmoeten.
Zie bijlage VI voor de totale enquête uitslag.
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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Fase 3. Oogst

Wat leren we van deze wijkraadpleging?
Terugkijkend op de bedoeling van de wijkraadpleging:
• Verkennen: wat leeft bij de (aanstaande) bewoners
• Wat heeft de buurt nodig om goed met elkaar van start te gaan
• De ambitie om bij te dragen aan sociale cohesie via het stimuleren van de contacten
• Informatie uitwisseling van de Wijkraad naar bewoners en vice versa

Wat leeft bij bewoners
1. We hebben tweeënzestig mensen gesproken of ondervraagd. Het aantal bewoners in deze
tijd is ongeveer zes tot achthonderd. Conclusies moeten dus voorzichtig getrokken worden.
Dat gezegd hebbende: als we overall naar de uitkomsten kijken, ontstaat de indruk dat de
bewoners van de buurt Veemarkt zelfredzaam en tevreden zijn. Punten die bewoners
belangrijk vinden komen overeen met de Wijkraadvisie 2025: een voorziening voor
ontmoeten en sociale cohesie; veilig en gezonde leefomgeving. Wat ook leeft is de
verbondenheid met hun buurt, die gezien wordt als een zelfstandige buurt.
Conclusie wijkraad: de wijkvisie is op hoofdlijnen ook van toepassing op de buurt Veemarkt
Advies gemeente: benader de Veemarkt als een zelfstandige buurt, niet als onderdeel van Voordorp
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2. Waar we als Wijkraad benieuwd naar zijn is hoe de tevredenheid gaat scoren als de vele
jonge kinderen die er nu wonen naar school en sport gaan. De sportcomplexen zitten
tegen hun plafond aan qua bezetting en scholen zijn uit de bestemmingsplannen gehaald.
Bieden de scholen in de wijk genoeg ruimte voor de groeitoename uit de Veemarkt?
De wijkraad adviseert proactief beleid op deze punten van de gemeente.
3. 80% Van de Veemarktbewoners komt uit andere delen van de wijk Noordoost, 10 % komt
uit Leidsche Rijn en 10% komt van elders. Deze mensen behouden hun sociale contacten
zeer waarschijnlijk voor een groot deel. Men geeft aan de nieuwe buren te kennen en ook
wel behoefte te hebben aan een uitbreiding van hun netwerk in de buurt. Voor deze
uitbreiding van het ‘sociaal weefsel’ is actieve inzet nodig. Een buurtgesprek en / of Sociale
Buurtmarkt draagt daaraan bij. Meer inbreng van bewoners bij de organisatie daarvan is
wel wenselijk voor de continuïteit en draagkracht van de sociale netwerken. Daarbij is het
goed om naar de timing te kijken. Waarschijnlijk is voor de Veemarkt het momentum nog
niet daar. Mensen zijn in eerste instantie bezig hun directe leefomgeving in te richten, met
klussen en settelen.
Een ontmoetingsplaats, buurtvoorziening waar buurtgroepen elkaar kunnen ontmoeten
kan ook bijdragen aan het sociaal weefsel. De Voorveldse Hof kan en wil in deze behoefte
voorzien. Op dit moment vinden in de avonduren al regelmatig vergaderingen van
bewoners plaats in het Grand Café. Medio voorjaar 2017 zal het Grand Café ook overdag
opengesteld worden voor mensen uit de buurt. We zijn benieuwd wat dit oplevert aan
interactie en sociale netwerken.
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Voornemen wijkraad: we monitoren de ontwikkelingen wat betreft het sociaal weefsel in de buurt
Advies gemeente: neem de mogelijkheid van ontmoetingsruimte mee in plannen voor nieuwe
buurten
4. De functie van de wijkraad anno 2016 is die van decentrale belangenbehartiger en
coproducent van beleid. Uit de notitie: ‘Al doende vernieuwen Uitwerking van motie 155:
vernieuwen van de wijkparticipatie’: “We nodigen de wijkraden uit aan de vernieuwing van
de wijkparticipatie bij te dragen door met name een coproducerende rol aan te nemen en
daarbij hun kennis van en ervaring in de wijk in te zetten. Hierbij kunnen ze helpen
processen goed te laten verlopen en verschillende groepen te bereiken en betrekken.”
We menen met deze vorm van wijkraadpleging een voorbeeld hiervan te laten
zien. Een Buurtgesprekken kan een goede vorm zijn voor wijkparticipatie en
wijkraadpleging, mits een (nieuwe) buurt al enigszins gesetteld en een kerngroep van
bewoners meedoet vanaf de start.
Voornemen wijkraad: we zetten buurtgesprekken als vorm van wijkraadpleging in als het de
bedoeling is mede te bouwen aan sociale cohesie.

Dankwoord
De wijkraad Noordoost dankt enkele medewerkers van de gemeente Utrecht in het bijzonder voor
de bijdragen die zij hebben geleverd aan deze wijkraadpleging: Ingrid Rohde, adviseur wijkbureau
Noordoost, Leen de Wit, projectleider Veemarkt en Fred van Eeden, assistent-projectleider.
Daarnaast dank aan de medewerkers van Tuindersvereniging De Pioniers voor onderdak op de
eerste avond en medewerkers van De Voorveldse Hof voor de sociale buurtmarkt.
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BIJLAGE I Uitnodiging eerste Buurtgesprek Veemarkt 19-5-2016
Wat leeft er in de Veemarkt buurt?

Beste bewoner van de buurt Veemarkt,
Wij, van de Wijkraad Noordoost nodigen u uit voor een bijeenkomst waarin we met bewoners van
de Veemarkt praten over wat er zoal leeft bij u en wat de buurt nodig heeft om met elkaar goed
van start te gaan. Deze eerste bijeenkomst zal een verkennend karakter hebben. Op basis van de
uitkomsten zal er waarschijnlijk meer georganiseerd worden rond bepaalde thema’s die leven.
Ook is het mogelijk dat er een onderzoek of enquête plaats vindt. Dit valt nader te bepalen.
Als Wijkraad consulteren we jaarlijks wijkbewoners over één of meerdere actuele thema´s. Voor
de wijkraadpleging van 2016 kiest de Wijkraad Noordoost ervoor om met een specifieke buurt in
gesprek te gaan: Veemarkt. In een wijkraadpleging komt het halen en brengen van informatie van
de Wijkraad naar bewoners en vice versa aan bod. De ambitie van de wijkraadpleging is ook om
het gesprek en de contacten in de buurt te stimuleren.
Bijeenkomst
Onderwerp
Locatie 		
Tijdstip		
Genodigde

Buurtgesprek Veemarkt
Wat leeft er in de Veemarkt buurt?
Brandweer kazerne Voordorp, Sartreweg
20.00-22.00 uur
Bewoners / contactpersonen Veemarkt

U bent welkom om deze avond van gedachte te wisselen met mede bewoners en een vertegenwoordiging
van de Wijkraad. U kunt uw deelname bevestigen met een reactie naar veemarkt@wrno.nl.
Is het voor u niet mogelijk te komen, maar heeft u wel belangstelling en wordt u graag op de
hoogte gehouden? Ook dit kunt u aangeven via het genoemde e-mailadres
Wilt u meer informatie? Bel gerust. Graag zien wij u dan!
Ab Kools (voorzitter), Sander Ekstijn, Gerdine van Ramshorst 06.42986649
Wijkraad Noordoost http://www.wijkraadnoordoost.nl
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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BIJLAGE II Verslag eerste Buurtgesprek Veemarkt 19-5-2016
Het thema: Leven in de Veemarkt

Wat roept dat op aan vragen, voorbeelden, ideeën, mogelijkheden, zorg, aandachtspunten of problemen?

Communicatie
• Zie www.woneninveemarkt.nl > website van de gemeente, gekoppeld aan een nieuwsbrief,
contact: Fred van Eeden (f.van.eeden@utrecht.nl), wijkbureau Ingrid Rohde (i.rohde@utrecht.nl)
• Facebook wordt al regelmatig gebruikt per blok/unit, bijvoorbeeld FB-Vrijmarkt,
FB-veemarktbewoners, www.facebook.com/voordorpvooruit. Suggestie: 1 FB plek voor de buurt?
• Er zijn App-groepen (o.a. voor klussen) Suggestie: gezamenlijke voor veiligheid

Duurzaam
• Gescheiden afvalinzameling, ondergronds?
• Deelauto’s, er komt een voorlichtingsavond
• Elektrisch rijden oplaadpunten

Karakter buurt
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversiteit in etniciteit en leeftijden beperkt
Dichtbij stad en groen
Duurzaam en collectief
Variëteit en keuzevrijheid bouw
Saamhorigheid blokken
Konijnen lopen rond
Landscaping is mooi
Leefbaarheid
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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Samen doen? Ideeën
•
•
•
•
•
•

Gezamenlijk openbare ruimte opruim dag
Koningsdag markt
Vraag en aanbod markt (digitaal)
Pannenkoeken feest / barbecue / St Maarten optocht …
Fietsclub
Bezoek oudere CPO’s Groene Dak of Kersentuin (Leidsche Rijn)

Spelen
•
•
•
•

Gesloten speelterreinen, kunnen die meer open?
Behoefte aan openbare speelplek
Groene plekken, komt strook boompjes er nog?
Bouwterrein is speelplek!

Gemeenschappelijk
• Ruimte Hortus, nog te bepalen in overleg projectontwikkelaar
meepraten: dennisvanPoppel@gmail.com; evadegelder@gmail.com; evita@drost.to
• Grand café Voorveldse Hof – ontmoetingsruimte; werkruimte
• Besturen verenigen, misschien buurtvereniging – actie Stefanie Lap (stefanielap@gmail.com)
• Leen bakfiets suggestie
• Hercules Trekking FC De Bilt samenwerking, gebruiken maken velden voor ontmoeting?

24
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Zorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decibellen Biltse Rading A27, geluidswal
Gevaarlijke oversteek Voorveldse polder
Luchtkwaliteit
Verbreding A27
Parkeerdruk
Sluipverkeer, eenrichtingsverkeer
Groei huizen van 58- naar 750 in combinatie met hoogbouw
Zwerfafval
Geen glasbakken

Suggesties en mogelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene recreatieplek, groen met buurtfunctie
Bouwoprit benzinepomp aanhouden
Eigen buurt
Supermarkt
Horeca
Vlonder aan sloot Sartreweg
Fietsrekken
Fietspad langs Biltse Rading naar Fort Voordorp
Bushalte Sartreweg, snelle verbinding Overvecht en Centrum
Contacten met vrijwilligers Voorveldse Polder

Handige websites
www.wijkraadnoordoost.nl
www.voordorpopeigenkracht.nl
www.voordorpvooruit.nl
www.mensenwijk.nl
www.facebook.com/mensenwijk
www.facebook.com/voordorpvooruit
www.utrecht.nl/wijk-noordoost
www.woneninveemarkt.nl
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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BIJLAGE III Uitnodiging en oproep Sociale Buurtmarkt 29-10-2016
Wie bouwt er mee aan de Sociale Buurtmarkt in en voor de Veemarkt?
Sociale Buurtmarkt op 29-10-2016 Van 11-16.00 uur
In Grand café Woonzorgcentrum Voorveldse Hof, Blaarkopstraat 1, te Utrecht
• Woon jij in de Veemarkt?
• Heb jij iets te melden of is er een activiteit die je zou willen organiseren?
• Is er iets wat je aan de orde zou willen stellen, of delen met buurtbewoners?
• Lijkt je het leuk om mee te denken over de invulling van de Sociale Buurtmarkt?
Wij nodigen van harte uit om mee te denken over de vorm en de invulling van de Sociale
Buurtmarkt in de Veemarkt, georganiseerd door de Wijkraad Noordoost i.s.m. Woonzorgcentrum
Voorveldse Hof en actieve bewoners en organisaties uit de buurt.
Er zijn verschillende vormen waarin je kunt bijdragen, onmisbaar in de uitvoering: vrijwilligers,
verkopers, bezoeker, voorlichters, delers, bouwers, aanjagers in de wijk …

Wat is een Sociale Buurtmarkt?

Allereerst een plek waar mensen samenkomen. Op zoek naar informatie, of gewoon voor de
gezelligheid. De sociale buurtmarkt is om te ontmoeten, te verbinden, te ontdekken en nieuwe
mensen, organisaties en initiatieven te leren kennen. De markt is daarom ook een podium voor
ondernemers, initiatieven, organisaties en bewoners uit de buurt. Op deze manier kunnen er
interessante verbindingen worden gemaakt. Neem contact op via veemarkt@wrno.nl als je wilt
bijdragen, vermeld a.u.b. ook je telefoonnummer. Nog beter: vul de enquête in op
https://nl.surveymonkey.com/r/SW9TTQ2 waarin we onderzoeken wat bewoners in de Veemarkt
belangrijk vinden en ook ingaan op de Sociale Buurtmarkt. De sluitingsdatum is 27 oktober 2016.

Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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BIJLAGE IV

Deelnemende leveranciers Sociale Buurtmarkt 29-10-2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De Beiaard - basisschool
De Biltse Grift - trainingshuis voor jongeren met LVB van Abrona
OBS Voordorp - basisschool
Sporting ‘70 - sportvereniging
USV Hercules - sportvereniging
Ministek - kinderopvang en huiswerkbegeleiding
Mobiel VTO - vervoermiddelen delen Voordorp op eigen kracht
De Regenboog - basisschool
Voorveldse Polder - recreatiegebied
Ludens - kinderopvang
Voorveldse Hof - woonzorgcentrum
Kansrijk - biologische tuinderij / verkooppunt
Groene Kans - biologische tuinderij met webwinkel
Wijkbureau - aanspreekpunt van de gemeente in de wijk
Wijkraad NO - adviesorgaan B&W namens wijkbewoners
ATV De Pioniers - tuinencomplex
Wijk&co - sociaal makelaarschap

< Fotoverslag Sociale Buurtmarkt
Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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BIJLAGE V

Enquête uitslag Buurtgesprek Veemarkt
Totaal 9 vragen (waarvan 8 van belang voor resultaten).
Alles uitgedrukt in percentages (%)
VRAAG 1
Op 19 mei jl. was er een eerste Buurtgesprek Veemarkt, daar kwamen de volgende
onderwerpen uit naar voren. Welke onderwerpen vindt u het belangrijkst voor de buurt?

1 reactie:
- Sport, duurzaamheid, buurtcafé, ontmoeten, tieners/jongeren

Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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VRAAG 2
Bent u zelf actief op 1 van de genoemde onderwerpen?

4 reacties:
- Binnen de vve nadenken over veiligheid voor onze kinderen
- Opstart huurderscollectief
- Ik ben betrokken geweest bij ideeën voor een deelauto, die is nu gerealiseerd, erg blij mee
- Onderdeel van commissie

32
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VRAAG 3
Ziet u Veemarkt als zelfstandige buurt of als onderdeel van Voordorp?

Geen reacties.

Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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VRAAG 4
Op 29-10-2016 is er een Sociale Buurtmarkt voor de bewoners van de Veemarkt in het Grand
café van de Voorveldse Hof van 11-16.00. De Sociale Buurtmarkt is om te ontmoeten, te
informeren, te ontdekken en nieuwe mensen, organisaties en initiatieven te leren kennen.
De markt is een podium voor ondernemers, initiatieven, organisaties en bewoners uit de
buurt. Wat zou u willen aanbieden?
6 reacties:
- Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en ik heb deze bezocht
- Speelmogelijkheden voor kinderen op bouwveld H
- Ik kan helaas niet aanwezig zijn
- Buurt BBQ?
- Een buurtpreventie en/of kennismakingsborrel
- Ik hou me graag bezig met organiseren van dergelijke activiteiten en heb daar ook veel ervaring in.
Vanwege mijn baan is het wel handig om vooraf verwachtingen te bepalen en te kijken of dit in mijn
agenda past.
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VRAAG 5
Hoe makkelijk is de communicatie met buurtgenoten?

2 reacties:
- Woon er nog niet pas medio 2017
- Daarbij moet wel gezegd worden dat ik niet naar mensen op zoek ben binnen de buurt.
Maar als ik het zou willen, zou het makkelijk gaan.

Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost
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VRAAG 6
Als er een digitaal instrument zou komen voor buurtcommunicatie,
wat heeft dan uw voorkeur?

7 reacties (bij antwoord “anders namelijk”)
- Wij gebruiken reeds Facebook op de Smaaktuin
- Website
- Geen idee
- Geen voorkeur, maar liever niet facebook met de hele buurt
- Eén van de opties hierboven
- Iets waardoor niet je hele buurt je telnummer heeft
- De andere twee heb ik nog nooit van gehoord.
36
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VRAAG 7
Mijn waardering voor het wonen in de Veemarkt

Geen reacties.
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VRAAG 8
Wat wilt u verder melden over het wonen in de buurt Veemarkt?
15 reacties:
- Mis een aantal sociale voorzieningen zoals een goed koffietentje en een bakker.
- Ik mis een ontmoetingsplaats, zoals buurtrestaurant of lunchroom waar buurtgroepen elkaar kunnen
ontmoeten.
- Ik ben heel benieuwd wie hier nog meer wonen in deze buurt.
- Gemeente is slordig en traag met het afmaken van de openbare ruimte en het groen.
- Graag meer speelgelegenheid voor jonge kinderen.
- Ik mis winkels en voorzieningen. Verder zou het fijn zijn als de verschillende bouwvelden meer 		
zouden mengen. Bijvoorbeeld door een park,/speeltuin in de wijk (en dus niet een binnentuin).
Verder is de oversteekplaats bij Biltse Rading erg gevaarlijk. Ook moet er een oversteekplaats voor
fietsers komen.
- Meer leuke speelplekken voor kinderen is nodig. Ook kleine café zou leuk zijn.
- Wonen in de Veemarkt is heel fijn, maar alle bouwwerkzaamheden zorgen voor veel stof en lawaai.
Toch heeft onze verhuurder besloten de huur eerder dit jaar met maximale te verhogen (toen we er
ook nog maar net woonden). Vind ik niet gepast en daar mag de wijkraad ook wel iets van vinden.
- Gemeente mag nóg vaker communiceren over hun planning: dat is nu veelal (te) laat.
- Aandacht voor meer verbinding tussen de blokken.
- Mooie wijk maar erg duur.
- Buurtsuper zou ideaal zijn.
- Er moet meer groen komen en parkeerplaatsen voor bezoekers.
- Ik vind het heerlijk wonen hier. Ik wil er nooit meer weg.
- Laat de overige bouwwerkzaamheden een beetje opschieten, ik ben wel klaar met de vrachtwagens
die de weg blokkeren en het kabaal dat de bouwers maken.

38

Wijkraadpleging Wijkraad Noordoost

VRAAG 9
Laat uw contactgegevens achter
Geen grafiek en geen reacties (sommigen hebben adres/telefoon en email achter gelaten)

Colofon
Tekst
Grafisch ontwerp
Foto voorkant
Fotografie
		
Opdrachtgever

Gerdine van Ramshorst van WELCOME2CHANGE
Puck ‘t Hart (www.puckpuckpuck.com)
Sander Ekstijn 		
Puck ‘t Hart (p4, 8, 12. 16, 20, 22, 28, 30); Yvonne van Zaanen (p 2 en 40); 		
Tieneke de Groot (p 26)
Wijkraad Noordoost: Ab Kools en Sander Ekstijn (www.wijkraadnoordoost.nl)

Utrecht februari 2017
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