
Samen aan de slag
Waar moet volgens jou een gesprek over gevoerd worden en met wie? Wat 
vraagt aandacht? Laat ons weten welke thema’s bij jou op de agenda staan en 
verdieping vragen. Formuleer een gemeenschappelijk visie of actie, zodat we 
samen aan de slag kunnen. 

Kom aan tafel, deel dromen en acties om de wijk en stad te verbeteren. Neem 
stadgenoten, buurtgenoten en collega’s mee die anders kijken. Ga met part-
ners aan de slag om uitkomsten verder te brengen. 

Interesse? Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Wij bedanken onze medewerkers en partners voor het mogelijk maken van 
dialoog. In het bijzonder alle medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten 
voor Utrecht in Dialoog, De Alchemist, Maliebaan 45 en Gemeente Utrecht.

Inzichten 
door de dialoog

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen we op zoek naar de 
verschillende stemmen in de stad, ook die niet altijd gehoord worden.  
Meer dan 150 deelnemers ontmoetten elkaar, gingen in gesprek over wat 
bewoners zelf en met elkaar doen, hoe het contact met de gemeente ervaren 
wordt en wat beter kan. 

Na de verkiezingen van 21 maart gingen we op zoek naar wat van waarde is in 
deze dialogen, de opbrengsten, naar het vervolg dat de inzichten en dromen 
verdienen, naar wat de komende tijd aandacht vraagt en naar wat het vraagt 
om de stemmen uit de stad om te zetten in daden. In deze waaier krijg je een 
indruk van de thema’s die besproken zijn, de inzichten en dromen waar deelne-
mers mee vertrokken, onze dromen en vervolgacties.
 

Bewoners 
en  

gemeente

• Ik heb positieve ervaringen met de app ‘Buiten beter’ 
waar je dingen als zwerfvuil, kapotte zaken kan mel-
den. Ik krijg meteen een bevestigingsmail en het wordt 
meestal meteen opgelost.

• Mijn droom is een apparaat met mensen die je echt 
willen helpen, die verder denken dan de regels, die oog 
hebben voor de mensen. 

• Niet iedereen telt mee. De gemeente heeft een bankje 
weggehaald waar hangjongeren soms luidruchtig waren 
zonder in gesprek te gaan met die jongeren. 

• De gemeente organiseert inspraakavonden, bv bij reno-
vatie van een straat, maar wat gebeurt er echt met  
de uitkomsten? 

 

Stemmen uit de stad verdienen het om 
ook buiten verkiezingstijd gehoord te 
worden. Dit vraagt om dialoog tussen 
verschillende werelden rond thema’s die 
leven. Wij gaan met onze partners graag 
door met het faciliteren van de dialoog. 
Als jij het ook belangrijk vindt dat we de 
komende jaren op gelijkwaardige basis 
in gesprek blijven over verschillen, zet 
je dan samen met ons in om de dialoog 
mogelijk te maken.

Het  
vervolg

www.utrechtindialoog.nl

Een  
verbonden stad

Wij gaan graag in gesprek met bewoners, ambtenaren, werkers en raadsle-
den over (on)gelijke kansen en eerlijk delen, onder meer tijdens de Armoe-
deweek en Week van de democratie van 10-17 oktober. Sluit je aan bij één 
van de komende tafels:
 
- 4 juli: Workshop Dialoog Gemeenschapskracht
- 6 juli op de Maliebaan45: Ubuntu ‘Kansen’
- 4 oktober: Nieuwe kansen, jongeren in dialoog 
- 2 november in Krachtstation: Aftrap Week vd Dialoog/Respect ‘Elkaar zien’

Door verhalen  
gaat een wijk leven,  

worden mensen  
meer betrokken  

bij de wijk

Dat mijn ideeën 
gedeeld worden, er 

bereidheid is om een 
mooier Utrecht te

maken

Door dialoog krijg je 
meer betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en 

begrip. Dat is de kracht 
van een dialoog

Door deze  
dialogen is een breed  
publiek aangesproken, 
niet de mensen die op 

stadsgesprekken  
afkomen

Heel leerzaam,  
voor herhaling vatbaar 
en volgende keer een 
vriend meebrengen

Dat we allemaal 
meer ruimte en we-
zenlijk contact met 

anderen willen

Er is  
laagdrempelig, infor-
matie opgehaald bij 

mensen die je anders 
niet bereikt.

My take-away was  
that personally what I 
hope to change cannot 

really be changed unless 
myself (and others) do 
discuss it, even though 

it’s difficult



• I experienced making friends in Utrecht as a lot easier 
than in other cities. 

• Mijn droom is meer zekerheid voor jonge mensen rond 
wonen en werken. Ik zou graag een eigen huis hebben, 
iets betaalbaar, wat bij me past.

• I want to work in my area, because I can be more use-
ful here. I would like to have more stability, but it takes 
time. 

• Ik zou het fijn vinden als we met verschillende gezinnen 
een tuin delen, waar de kinderen met elkaar spelen. 

Om elkaar beter te begrijpen, prettig met elkaar samen te leven, van elkaar 
te leren en te doen wat daarvoor nodig is, gaan we verder in gesprek over 
verschillen in (culturele) achtergrond, tussen generaties, sekse en afkomst. 
Sluit je aan bij een van de komende tafels: 
 
- 28 juni in Plan Einstein: ‘Blijven of gaan’
- 18 september in University College: ‘Leren van elkaar’
- 11 november, in de Bibliotheek, Sint Maarten, kinderen in dialoog

Ruimte  
voor  

verschil
• Verbinding tussen alle geloven. Kinderen ontmoeten el-

kaar en leren elkaars geloof kennen. Iets gezamenlijks 
opbouwen.

• Stop judging each other if the other is different. Make 
that a positive thing! More respect, more openness.

• My boss is open and makes jokes about Arabs but also 
about the Dutch. He makes jokes when I’m around not 
behind my back.

Om elkaar beter te begrijpen, prettig met elkaar samen te leven, van elkaar 
te leren en te doen wat daarvoor nodig is, gaan we verder in gesprek over 
verschillen in (culturele) achtergrond, tussen generaties, sekse en afkomst. 
Sluit je aan bij één van de komende tafels:
 
- 6 juni in Resto van Harte Overvecht: Iftar-dialoog ‘Hoop…’
- 21 juni in het Smulhuis: ‘Elkaar zien, alle kleuren’
- 24 juni Wandeling & dialoog: ‘Sporen van Slavernij’

Mijn ideaal is dat  
je geen afstand hoeft  
te doen van je roots, 

maar toch perfect deel 
kan uitmaken van 
 de Nederlandse  

samenleving.

• Ik stuurde in december een uitnodiging voor een nieuw-
jaarsborrel naar de mensen in de straat. Zo leerde ik de 
mensen kennen achter de “Hallo!”. Door meer te weten 
te komen over elkaar ontstond verbinding.

• Echt contact heb ik ervaren in de moestuin. Iedereen 
praatte met elkaar, er werd gevoetbald, ik kreeg zin om 
te helpen, voelde me veilig, echt verbonden. Het waren 
aardige en open mensen.

• Schaatsen op de vijver van het Wilhelminapark, mooie 
ontmoetingsruimte. Iedereen lachte, was aardig, praat-
te met elkaar, zorgde voor elkaar: “wees voorzichtig”.

Contact  
in je buurt

 
 

Voor ontmoeting en contact dichtbij en om samen te werken aan meer ver-
bondenheid en zin in het (samen) leven gaan we met buurtgenoten in gesprek 
over ‘Elkaar zien’, het landelijke thema in 2018. Sluit je aan bij één van de 
komende tafels:
     
- 18 juni in Resto van harte Overvecht: ‘Vrij zijn’
- 21 juni in Hof’t Spoor: ‘Thuis in Terwijde’
- 11 september in Podium Oost: ‘Erbij horen’

Ik had een  
thuisgevoel toen het  

vorige week zulk mooi 
weer was. Ik kreeg zin 
om allerlei dingen te 

doen in de stad.

Mijn droom 
 is een stad die  

in kansen denkt.  
“Iedereen kan iets  

wat een ander  
niet kan.”

Nieuwe 
kansen


