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Onveiligheid in de stad: aanpakken! 
Verslag stadspodium 21 februari 2018, ZIMIHC theater Stefanus.  
 
Utrechters voelen zich steeds minder sociaal veilig in de stad. Was dat vijf jaar geleden nog een op de 
vier, inmiddels voelt een op de drie Utrechters zich niet altijd meer veilig. De overlast neemt ook toe 
in onze stad, door bijvoorbeeld rondhangende jongeren, drugsgebruik of intimiderend gedrag van 
buren. 
 
Volgens burgemeester en wethouders zijn politie, gemeente en partners goed bezig met het 
verbeteren van de veiligheid in de stad en laten Utrechters zich vooral bang maken door de media: 
‘Utrechters voelen zich onveiliger dan voorheen door de aanslagen en de terrorismedreiging 
mondiaal.’ Klopt dit of wordt het gevoel van onveiligheid bij de Utrechters wel degelijk veroorzaakt 
door de toenemende overlast in onze stad?  
De burgemeester schrijft in een brief naar de gemeenteraad: “Mensen ervaren onveiligheid en dit 
gevoel neemt de laatste tijd niet af. Maar, toename van dreigingen op mondiale schaal zoals 
oorlogen, aanslagen, terrorismedreiging en machtswisselingen hebben grote invloed op lokaal 
niveau; zowel op de feitelijke als op de ervaren onveiligheid." Met andere woorden, misschien 
moeten we maar een beetje leren leven met het gevoel van onveiligheid; het hoort bij deze tijd. 
 
Hierover gaat het Podiumgesprek op 21 februari: accepteren we dit gevoel van onveiligheid of 
pakken we het aan? Dit podiumgesprek maakt deel uit van #Utrecht2030, een serie gesprekken door 
heel Utrecht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met als centrale vraag: ‘Hoe ziet jouw 
Utrecht eruit ziet in 2030?’ 
 

HET PODIUMGESPREK 

 

 
Introductie  
Zoals gewoonlijk start het podiumgesprek 
met de harde percentages. Gert Dijkstra 
(StadspodiumUtrecht) start met de woorden 
van burgemeester van Zanen, zoals deze 
hierboven zijn genoemd. Het toenemende 
gevoel van onveiligheid wordt bevestigd door 
de cijfers van WistUdata, die stelt dat in 2011 
26% van de Utrechters zich wel eens onveilig 
voelde, tegenover 33% in 2016. In de wijk 
Overvecht is dit in 2016 zelfs 51% (!). 
 

 
Na deze koude cijfers, vertelt Gert het verhaal van een echtpaar uit Overvecht. Het echtpaar heeft 
sinds 2013 overlast van hangjongeren in hun wijk. Meerdere malen zijn er stenen door hun ruit 
gegooid en ze zijn (onder andere door de verzekering) gedwongen om camera’s op te hangen. De 
wijkagent komt met enige regelmaat langs, een raadslid is langs geweest en ook de burgemeester 
zelf is bij het echtpaar thuis op bezoek geweest. Iedereen leeft mee en is ontstemd over wat de 
groep (hang)jongeren het echtpaar aan doet. Echter de situatie verandert niet: na een aantal 
incidenten wordt de dader - die op de camera was herkend - vrijgesproken, waardoor er wéér geen 
geld door de verzekering wordt uitgekeerd en het echtpaar voor meer kosten opdraait. En nog erger: 
het gevoel van onveiligheid blijft.  

Onveiliger en meer overlast

Toename onveilig gevoel ………
(WistUdata, 2011-16)

2011 2016

Wel eens onveilig 
in eigen buurt 26% 33%

……. en meer ervaren overlast
(CBS, 2013-16) 

2013 2016

Ervaren overlast op straat door: 
dronken mensen, lastigvallen, rondhangende 
jongeren, drugsgebruik/handel en buren 12,5% 18,4%
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Ronde 1: Persoonlijke verhalen uit de zaal 
 
Na het delen van dit heftige verhaal wordt er in de 
zaal gevraagd naar soortgelijke ervaringen, zelf 
meegemaakt of gehoord in hun omgeving. Een 
bewoner uit Overvecht vertelt dat hij regelmatig 
bedreigd wordt door hangjongeren en als het 
donker is niet meer veilig over straat kan. Als hij dit 
aangeeft bij de autoriteiten zeggen zij dat er 
toezichthouders lopen. Echter zijn deze na 22:00u 
weer weg en daarna begint het gedonder juist, aldus de Overvechter.  
Een medebuurtbewoonster vult hier op aan dat zij sinds een paar jaar ook niet meer na de schemer 
alleen over straat durft, terwijl dit vroeger wel anders was. “Er staan heel veel auto’s met 
hangmannen, je kan er niet door, het is bedreigend, ik versta ze niet en het is altijd –sorry dat ik het 
zo zeg- een klerezooi”, aldus deze mevrouw.  

 
 
 
 
 
 
 
Een buurtvader uit Zuilen vertelt dat de 
afgelopen jaren het in deze wijk juist beter 
is gegaan. Een aantal jaren geleden was 
het nog een rotzooi, maar mede door de 
inzet van buurtvaders is het verbeterd.  
 
 

 
STELLING:  
UTRECHTERS MOETEN ACCEPTEREN DAT EEN ONVEILIG GEVOEL HOORT BIJ DEZE TIJD  
100% ONEENS – 0% EENS 
 
Het woord is aan Peter Hagenaar, een actieve buurtbewoner van de buurt Lombok. Hij heeft de wijk 
sinds de jaren ’80 zien veranderen op het gebied van welzijnswerk, bevolkingssamenstelling en het 
gedrag van jongeren. De belangrijkste straat van Lombok, de Kanaalstraat, krijgt een ongezellig 
karakter na 21:00u, zo zegt hij. Er zijn wel camera’s, er is ‘blauw’ op straat en er lopen stadswachten. 
Maar ook hier stopt dat na een bepaald tijdstip. Er is veel bedrijvigheid tot laat in de avond,  onder 
andere door snackbars die tot laat open zijn. Deze ondernemers kunnen volgens Peter Hagenaar ook 
bijdragen aan veiligheid door sterk stelling te 
nemen tegen ongewenst gedrag. Ook de gemeente 
kan meer doen om de wijk positief te beïnvloeden, 
zoals een bankje voor de ijssalon toestaan. Hierdoor 
kunnen families rustig buiten een ijsje eten. Dit 
geeft een positieve sfeer en geeft meer ogen en 
oren op straat.  
 
 
 

“Als je naar de politie gaat zeggen ze: ‘ja, je weet 

toch in welke wijk je woont?’ “ 

- Bewoner uit Overvecht 

“De problemen in de wijk, hebben te maken met 

de wijk en hebben niks te maken met oorlogen en 

terrorisme in de rest van de wereld”  

- Bewoonster uit Overvecht 
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Daarna vertelt Christel Meijerman, actief bij Zonta Utrecht. Zonta komt op voor verbetering van de 
positie van vrouwen wereldwijd, maar ook in Utrecht. Ze stelt dat volgens de Veiligheidsmonitor 

vrouwen zich onveiliger voelen dan 
mannen. Hier kan nog meer en 
structureler onderzoek naar gedaan 
worden. Bijvoorbeeld door de 
Veiligheidsmonitor verder uit te breiden 
met vragen, gericht aan vrouwen, over 
straatgeweld en seksuele intimidatie. Een 
sis-verbod zoals in Rotterdam zou een 
mooie manier zijn om aandacht te 
vragen voor het onderwerp en het thema 
bespreekbaar te maken.   
 
 
 

 
 
Een belangrijk sleutelfiguur op dit thema is Ard 
Verkerke, senior beleidsadviseur bij de gemeente 
Utrecht en rechterhand van de burgemeester op 
het gebied van veiligheid. Hij herkent de verhalen 
van de bezorgde bewoners en vindt het erg jammer 
dat dit zo is. Art Verkerke zegt dat mondiale 
ontwikkelingen het lokale gevoel van veiligheid vast 
beinvloeden, maar dat betekent niet dat we het 
maar moeten accepteren. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar wat je precies kan doen 
om het gevoel van onveiligheid te verbeteren. De gemeente geeft hiermee toe dat ze nog niet goed 
weten hoe ze het onveiligheidsgevoel van haar burgers omlaag kan krijgen, en wat ze er effectief aan 
kunnen doen. Zijn vraag aan mensen die ongeduldig zijn en graag snel verbetering willen zien: “Kom 
het alsjeblieft vertellen aan de gemeente en politie en blijf dat ook doen. Het is geen garantie dat het 
morgen is opgelost, maar het gaat zeker helpen”.  
 
CONCLUSIE:  
Gevoel van onveiligheid: aanpakken, niet accepteren! 
 
CABARETINTERMEZZO – Improvisatieduo de Dwarsliggers geeft 
advies aan de gemeente Utrecht om een telefonisch loket voor 
burgerinitiatieven te openen. Ze geven een aantal humoristische 
voorbeelden van initiatieven, ingebeld door burgers. 
 

Ronde 2: Meer burgers of meer politie? 

Voor ronde 2 wordt Jeffrey Dame de boksring in gevraagd. Hij op zijn 16e een burgerinitiatief in zijn 
woonplaats Hardinxveld-Giessendam gestart nadat er in zijn wijk verschillende inbraken waren 
geweest. Hij is naar de wijkagent gestapt voor steun om een buurtwacht te starten. Hij is in eerste 
instantie met een vriend rondjes gaan lopen in de wijk, maar al snel waren er acht mensen betrokken 
bij dit initiatief. De gemeente kreeg hier lucht van en wilde dit faciliteren in de vorm van hestjes en 
afspraken tussen gemeente, politie en de buurtwacht. Het goede contact en korte lijntjes tussen 
deze partijen maakt dat dit een succesverhaal is geworden: de inbraken zijn met 50% afgenomen.  

“Dat er minder inbraken worden geregistreerd, wil 

nog niet zeggen dat mensen zich veiliger voelen”. 

Ard Verkerke – senior beleidsadviseur Veiligheid 

gemeente Utrecht 
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Fatiha Benazzi, van buurtmoeders Overvecht, heeft eenzelfde 
initiatief genomen met oudjaarsavond. Zij heeft met een groep 
medebewoners gesurveilleerd in de wijk om opstootjes te 
voorkomen. Zij mist echter de steun van en contact met de 
gemeente en politie; al is het maar een plek waar ze samen 
kunnen komen en een kop koffie kunnen drinken. Om deze reden 
zijn vele buurtvaders van Overvecht ook gestopt: geen steun meer 
vanuit gemeente of politie. Ze kunnen niet meer bij elkaar komen 
en lopen niet meer op straat. De bewoners merken dat dit direct 
invloed heeft in de wijk.  

 

STELLING:  
UTRECHT INVESTEERT –OP VEILIGHEID EN OVERLAST- NOG TE WEINIG IN BURGERINITIATIEVEN  
73% EENS - 27% ONEENS  

Karim el Bouayadi, initiatiefnemer van Stichting Trendy  uit Kanaleneiland is het hier gedeeltelijk mee 
oneens. Zijn burgerinitiatief is dankzij steun van de gemeente uitgegroeid tot een professionele 
organisatie. Ze zijn tien jaar geleden begonnen om de brug te vormen tussen politie en jongeren, om 
escalaties te voorkomen. De medewerkers van de stichting worden door de gemeente regelmatig 
ingezet als politieinzet niet nodig is, of niet wenselijk. Of zoals ze het zelf noemen: ‘sfeerbeheer’. Ze 
spreken jongeren aan op ongewenst gedrag als ‘grote broer’; wel als professionals, maar niet als 
autoriteit. Dit lijkt goed te werken.  
 
Ook Ard Verkerke zegt het ‘genuanceerd’ oneens te zijn. Er zijn veel burgerinitiatieven die gesteund 
worden, maar het kan zeker meer. Hij noemt ook ‘Project Waaks’, waarbij mensen die hun hond 
uitlaten goed om zich heen kijken. Utrecht kijkt graag naar succesverhalen uit andere gemeenten om 
hier van te leren; zoals de buurtwacht van Jeffrey Dame.  

 
Martijn Traas, initiatiefnemer van Utrecht Alert, is 
de Whatsappgroep Buurtpreventie in Hoograven 
gestart, na een aantal autobranden door 
hangjongeren. Hij wilde met whatsapp de buurt 
verenigen, om een gemeenschappelijk gevoel van 
veiligheid te creeëren en de mogelijke daders op 
heterdaad te betrappen. Meer ogen zien meer.   
 
 

Een alerte podiumbezoeker merkt op dat hij in deze 
discussie mist wat de oorzaken zijn dat de jongeren 
rondhangen en overlast veroorzaken. Hij denkt dat het 
een gebrek is aan betrokkenheid en gebrek aan motivatie 
om er iets van te maken. Jongeren weten niet waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning bij bijvoorbeeld 
schulden of de drempel is te hoog om hulp te vragen. 
Wat wordt er gedaan preventief en wat biedt de 
gemeente deze jongeren om iets anders te gaan doen 
dan rondhangen?   
 
CABARETINTERMEZZO – Improvisatieduo de Dwarsliggers geven een satirische samenvatting van de 
avond.  
 

“We hebben snel contact gekregen met het 

wijkbureau en met de wijkagent, zodat er een 

driehoek ontstond waarin informatie werd 

uitgewisseld”.  

- Martijn Traas, burgerinitiatief Utrecht Alert 

“[...] maar wat zijn eigenlijk de oorzaken dat 

jongeren hangen op straat en overlast 

veroorzaken?”  

- betrokken burger 
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DE POLITIEK 
Acht politici uit het brede spectrum van de 
gemeenteraad waren aanwezig bij de podiumavond, 
namelijk van VVD, Student & Starter, D66, 
GroenLinks, Piratenpartij, DENK, PvdA en CDA. Zij 
hadden allen ideëen bij hoe de stad in 2030 veiliger 
kan zijn en waar nú begonnen kan worden. De 
belangrijkste zaken waren de politici het over eens:  

 Samenwerking tussen gemeente – politie – 
burger moet beter. Contact en 
terugkoppeling naar de burger versterkt het 
gevoel van veiligheid. 

 Versterking van (inzet van) politie. 
 Concreet gebruik maken en faciliteren van 

burgerinitiatieven, bijvoorbeeld een ruimte bieden voor buurtvaders. 
 Aanpakken van de openbare ruimte: licht maken waar het nu donker is, ontmoetingsplekken 

creeëren etc. 

 Aanpakken van de oorzaken waarom jongeren rondhangen; scholing, stages etc. 
 

       

 
HET LAATSTE WOORD – de conclusies 
1. Het gevoel van onveiligheid moeten we als Utrechters niet willen accepteren.  
Daar was iedereen op het Podiumgesprek aanwezig het over eens. 100% stemde oneens op de 
stelling 'Utrechters moeten accepteren dat onveiliger voelen hoort bij deze tijd'....!   
Het argument, ‘het hoort bij deze tijd, een tijd met een toenemende dreiging op mondiale schaal’, 
mag daarin geen rol spelen.  
2. Er moet nú actie worden ondernomen op ervaren overlast en onveiligheid. Er moet ook 
geïnvesteerd worden in onderzoek naar de oorzaken, maar daar willen we niet op wachten. 
3. Utrecht moet meer investeren op burgerinitiatieven – op veiligheid en overlast. Zowel facilitair als 
in contacten met gemeente en politie. 
 

 
 
 
 
Colofon 
Foto's van Jikke de Gruijter, tekst door Marieke Frederiks. 
Meer weten, een vraag, mail info@stadspodiumutrecht.nl 
of bel 06-14376116. Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl.  
 
 

Met dank aan onze partners en sponsors: ZIMIHC, RTV Utrecht, Stichting Dialoog, gemeente Utrecht, 
Bibliotheek Utrecht, ROC Midden Nederland Creative College, Academie van de Stad, Artikel 1 MN, 
Stadsblad Utrecht, Bewonersplatform Overvecht, Your Fitness Factory en PeerSCOaching. 


