Opbrengsten Verkiezingsdialogen, maart 2018

1. Meetellen in Kanaleneiland
Wat betekent meetellen?
• M’n steentje bijdragen, mijn stem gebruiken, nuttig zijn voor iemand anders.
• Ik tel mee door mijn werk, ik ga langs bij mensen die het moeilijk hebben.
• Erbij horen is ook meetellen. Niet alleen iets te doen.
• Meetellen is elkaar zien bij Resto van Harte.
• Iemand die je niet kent begroeten, een praatje maken.
• Initiatieven van burgers zelf zijn heel waardevol.
• Iets verbeteren in je naaste omgeving.
• Positieve invloed op je omgeving hebben door wie je bent. Als mens de wereld
draaiende houden. Positief zijn keert naar je terug.
• Stemmen doe je
alleen en
anoniem. Soms is
het handig om de
krachten te
bundelen, je stem
laten horen.
• De gemeente
organiseert
inspraakavonden,
bv bij renovatie
van een straat,
maar wat gebeurt
er echt met de
uitkomsten?
• Het station is niet
meer toegankelijk
voor iedereen. Zo
telt niet iedereen mee.
• In mijn werk in het wijkbureau iets beteken.
Ervaringen die (mee)tellen
• Ik heb veel buren die voor elkaar koken, op de trap blijven staan om bij te praten.
• Als mijn moeder een tijdje niets van zich laat horen, kloppen buren op de deur of
alles goed gaat.
• Toen ik een vriendin rondleidde in Utrecht en ze onder de indruk was, was ik trots
op mijn stad.
• Niet iedereen telt mee. De gemeente heeft een bankje weggehaald waar
hangjongeren soms luidruchtig waren zonder in gesprek te gaan met de jongeren.
• Als ik daar zin in heb, ga ik in mijn pyjama de hond uitlaten. Ik ken niet zoveel
mensen in de wijk en vind dat prima.
Dromen over meetellen
• Dat positief nieuws over Kanaleneiland breed wordt uitgemeten in de media.
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Een wijk waarin je geaccepteerd wordt zoals je bent, waar je je thuis voelt,
Dat het opgeruimd blijft in de buurt. Dat als iemand rotzooi maakt, we die
aanspreken en het samen oplossen.

Meetellen, wat neem je mee?
• Meer trots op wat goed gaat/verandert en niet alleen op het negatieve.
• Meetellen is ook meedoen, of juist dat vooral, meer dan je stem laten horen,
luisteren en oog hebben voor elkaar, aandacht voor elkaar, gewoon gedag
zeggen.
• Dat iedereen zelf kan bepalen bij wie hij/zij wil horen.
• Dat niet iedereen bij een clubje wil horen (voldoen aan verwachtingen,
aanpassen) en dat dat ook prima is.
• Dat alle gesprekspartners hier zeker wel meetelden! Een prettig gevoel had ik na
de dialoog.

2. Contact in Leidsche Rijn
Ervaringen Contact in Leidsche Rijn
• Bij de voedselbank zei ik luid “Als jullie allemaal geweest zijn, is het mijn beurt”.
Zo ontstonden warme contacten. Ik laat mensen zien dat het niet het einde van
de wereld is als je problemen hebt. Een positieve levenshouding is belangrijk.
• Ik stuurde in december een uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel 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.
• Deel zijn van
een
gemeenschap is
elkaar helpen,
het is een
wisselwerking en
dat geeft een
fijn gevoel.
• Ik heb goed
contact met mijn vrienden en mijn zus. Bij die mensen kan ik volledig vanuit mijn
hart spreken. Ik voel me niet veroordeeld, kan twijfels delen zonder oordelen.
• In het vliegtuig 8u aan een stuk met iemand in gesprek gekomen over echt
wezenlijke zaken. Het was een heel bijzondere reis waar we wederzijds veel
gedeeld hebben. Het was mogelijk om heel open te zijn juist omdat we elkaar
daarna nooit meer zouden zien.
• Fijne vluchtige eenmalige contacten voelen veilig. Ik voel me goed met mensen
om me heen, dan ben ik niet alleen.
• Ik hoef geen gesprekken, gewoon tussen mensen zijn is prima en genoeg voor
mij.
• Contact hoeft niet per se woorden te hebben. Meer gesprekken voeren is te
vermoeiend voor mij.
• Ik ben de laatste tijd vooral met mezelf in contact door bv meditatie en mijn
gedachten neerschrijven.
• Stoppen met de auto als iemand wil oversteken, die persoon steekt zijn hand op
om me te bedanken.
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Dromen over Contact in Leidsche Rijn
• Nog meer betrokken zijn met elkaar, samen vieren, bij elkaar op ziekenbezoek
gaan.
• Echt samen samenleven, dingen over elkaar weten. Meer echt contact.
• Integratie en verbondenheid in een groep. Met de groep hetzelfde doel delen.
• Mijn droom is een actieve rol spelen in een groep en daarvan kunnen genieten.
• Gewoon dingen doen zonder bang te zijn voor wat anderen van me denken.
• Dat mensen vriendelijker zijn, elkaar dus als mijns zien.
Contact maken in Leidsche Rijn, doen:
• Ik doe actief mee en dat wordt gewaardeerd. Ik ga door op de ingeslagen weg.
• Meer actieve rol in groepen. Bv op de internationale dag van het geluk een
filmavond met een gesprek organiseren.
• Dingen blijven organiseren in de straat.
• Het thema contact meenemen naar mijn werk met psychiatrische patiënten.
Contact in Leidsche Rijn: wat neem je mee:
• Positief dat we elkaar niet onderbraken.
• Ik kreeg de kans om mensen te begrijpen.
• Het kader van de dialoog gaf een veilig gevoel.
• Het was verrijkend, ik kan mijn nieuwe levenswijze beter onder ogen zien, beter
afscheid nemen van mijn oude manier van leven.
• Verrassend om zo te praten met mensen die je eigenlijk niet kent.
• Ik besef hoe verschillend contact voor iedereen is.
• Het was leuk om naar andere ervaringen te luisteren.
• Contact geeft energie.

3. Thuis in Overvecht
Wat betekent thuis in Overvecht?
• Goedendag tegen elkaar zeggen, gezelligheid en veel culturele diversiteit.
• Er zijn veel initiatieven vanuit bewoners. Veel mensen willen initiatieven opzetten,
laten zien wat voor moois er in de wijk is.
• Als we kunnen samenwerken en jongeren zich inzetten kan er veel teweeg
worden gebracht
• Er is hier heel veel, er pruttelt veel, maar meestal weten we niet van elkaar wat
er allemaal gebeurt.
• Ik heb me nooit thuis gevoeld in Nederland, maar in mijn huis voel ik me veilig
• Ik voel me nu niet thuis, als mijn broer bij me was zou ik me veilig voelen
• Veel wordt stedelijk in gang gezet, maar de dingen gebeuren in de buurt en straat
• Als je je thuis voelt, ga je je meer inzetten, verbinding zoeken met elkaar, ook
met andere initiatieven.
Ervaringen thuis in Overvecht:
• In het buurthuis komen mensen samen en hebben aandacht voor elkaar. Er hangt
een ontspannen sfeer en het is huiselijk.
• Ik ben hier graag om wat te doen, koffie te zetten voor anderen.
• Deze huiskamer is heel laagdrempelig, dat is belangrijk.
• Een nieuwe buurman is onmiddellijk vertrokken omdat er bij hem ingebroken is.
• Er was laatst een schietpartij, dat leidde wel tot meer verbondenheid in de wijk.
Je zoekt elkaar op, gaat in gesprek.
• Laatst belde ik aan bij een Bosnisch gezin. Toen ik vertelde wat ik deed, werd ik
naar binnen uitgenodigd, was er heel veel vertrouwen en hadden we onmiddellijk
diepe gesprekken.
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Ik was op zoek naar jongeren in de wijk die wat willen betekenen. Als we
aanbelden was de eerste vraag vaak: ‘Kom je vanuit de gemeente?’. Er is veel
wantrouwen tegenover de gemeente.
Ik ben thuis bij mijn buren en in het buurthuis, ben dan niet alleen. Ik voel me
thuis in Overvecht.
Het is moeilijk om je verbonden te voelen met je buurt. Om me heen kijken
durfde ik eerst niet.

Droom thuis in Overvecht?
• Veel mensen kennen in je eigen buurt, regelmatig een praatje maken met elkaar
• Verbinding tussen alle geloven. Kinderen ontmoeten elkaar en leren elkaars geloof
kennen. Iets gezamenlijks opbouwen.
• Dat jongeren altijd bij elkaar komen, en zich bewust worden van hun eigen
verantwoordelijkheid voor de wijk.
• Je kan elkaar meer vertrouwen
• Het Buurthuis wordt een thuis voor nog meer mensen
• Overvecht is een bruisende plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt.
Bewoners nemen hier verantwoordelijkheid voor.
• Iedereen op straat is ´familie´ van elkaar zoals in Suriname. Kennissen zijn ooms
en tantes. Het
gebeurt allemaal op
straat. Mensen
zorgen en
ondersteunen
elkaar.
• Een ´wij´ gevoel op
buurtfeesten,
afgesloten straten,
goed contact met de
buren.
• Mensen met heel
verschillende
achtergronden
komen samen
• Meer contact tussen
generaties
• Ruimte, een plekje
voor de jeugd waar ze samen aan de slag kunnen.
Thuis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in Overvecht, doen
Scholen in contact met elkaar brengen.
Kinderen een keer per maand naar Stephanus laten komen met een opdracht.
Bloembakken planten in de straat
Bij mijn buren langsgaan en verbinding zoeken
Je buren leren kennen
Gesprekken voeren, betekenisvolle gesprekken hebben
Samenkomen en kijken wat we kunnen doen.
Jeugdkampen organiseren waar iedereen zich welkom voelt, waar we
vooroordelen achterwege laten - dit soort initiatieven ondersteunen
Mezelf trainen, blijven leren.
Een groep die samen een simpel plan maakt, actie onderneemt, reflecteert en
leert.

Inzichten Thuis in Overvecht
• Mensen zetten zich in voor Overvecht, willen iets doen voor hun wijk.
• Nadenken over het verbinden van generaties, met jeugd die de toekomst heeft.
• We zoeken naar een wij gevoel in de samenleving, die divers en complex is.
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Samen leven in een familie, of als bloemen in een tuin.
Mensen in Overvecht zijn op zoek zijn naar verbinding, maar hebben soms hulp
nodig om eerste stap te zetten.
Fijn om ruimtes te hebben in de wijk waar op systematische manier geleerd kan
worden.
Je thuis voelen is een organisch proces

4. Thuis in Zuilen
Betekenis thuis in Zuilen
•
Thuis voelen is de verbinding met de omgeving. Als een warme jas die je aantrekt
en die perfect rond je lijf past.
• Thuis is de geur van warme thee en rozen (in de tuin). Je geborgen voelen.
• Mijn thuis voelde een beetje weggenomen toen de RK-kerk in de wijk verkocht
werd.
• Een nieuwe plek
moet je je echt
eigen maken om
je hier thuis te
voelen.
• Je moet moeite
doen om de
mensen en
locaties te leren
kennen, het
gebeurt niet
vanzelf.
• Ik voel me thuis
als ik deel ben
van een grotere
groep. Als ik
ergens verwacht
wordt en er
verbondenheid is met een groter systeem. Thuis voelen is best een grote stap.
• Thuis is je vrij voelen, doen en laten wat je wil, een goed contact met de buren,
warmte geven aan elkaar.
• Thuis is muziek. Ook de bergen zijn mijn thuis en de mensen waar ik vertrouwd
mee ben: vrienden, vriendinnen en familie.
• Iedere keer terugkomen in de Duitse Alpen voor vakantie voelt als thuis.
• Het groeten van mensen op straat geeft een thuisgevoel in de wijk.
Ervaringen met thuis in Zuilen.
• Na een reis onderweg naar huis vond ik mijn huissleutels niet meer. Ik heb toen
mijn buurvrouw gemaild die me heeft binnen gelaten, een heel warme
thuiskomst. Een fijn menselijk contact, het vertrouwen in elkaar, bijpraten over
haar besognes, wat er speelt in de buurt, reisverhalen delen….
• Ons initiatief met een aantal buurtbewoners om de basisschool van onze kinderen
te behouden geeft nog steeds een sterk thuis in de wijk. Je leert elkaar beter
kennen, je creëert een band met elkaar. Je moet er moeite voor doen, er ontstaat
uitwisseling, je ontdekt gelijkenissen bij elkaar, bent bereid elkaar te accepteren
en respecteren als buur, ook al heb je bv. een andere politieke ideologie.
• Ik deel huwelijken, begrafenissen, verjaardagen... met mijn buren.
• Laatst kwam een nieuwe buur aanbellen om inspiratie op te doen voor de
inrichting van hun keuken. Dat eerste contact is goud waard. Er is een hechte
band tussen buurtbewoners ontstaan omdat de buurt nieuw was, er een
gezamenlijke start was.
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In het begin sloten allochtone buurtbewoners ook aan, zorgden we voor
halalvlees, maar gesprekken over politiek brachten verwijdering, ze komen niet
meer.
Ik vind het belangrijk dat ik vrij kan zijn om over alles te praten, dat ik ook
oprecht vragen kan stellen. Dit is niet altijd even simpel in sommige situaties en
dat belemmert dat thuisgevoel soms wel.
Bij mijn huisgenoten ben ik thuis. De buurt ken ik niet goed. Dat contact komt
niet vanzelf. In een reïntegratietraject kwam ik in contact met mensen die heel
anders zijn dan ikzelf en dan de meeste mensen met wie ik omga. Ik voelde me
erg met hen verbonden.
Ik werd gebeld door de postbode met de vraag wanneer hij kon terugkomen om
een pakje te bezorgen. Heel mooi, dat iemand zoveel moeite voor jou doet!
Ik maak muziek op allerlei plekken in de wijk (zoals café’s, parken,
buurthuizen,...) waar we elkaar ontmoeten.
Ik moet moeite doen om me ergens thuis te voelen. Ik ken ondertussen mijn
onder- en bovenburen, maar weet niet wie er verder links en rechts van mij
wonen.
De onderbuur komt soms iets lenen, een ui bv en dat contact is fijn. Met de
bovenbuurvrouw kreeg ik contact toen ik de hal had schoongemaakt. Ze was
dankbaar. Met die buren heb ik iets gemeenschappelijk, iets dat ons verbindt.
We organiseren iedere jaar een mosselfestijn waar steeds meer buren bij
aansluiten. Eten verbindt.
Aan de schoolpoort heb ik veel buurtbewoners leren kennen. Doordat ik nu meer
mensen ken ben ik hier meer thuis.
Toen we hier kwamen wonen werden we direct verwelkomd door de kerk, er was
meteen verbondenheid en zorg voor elkaar, een warm thuis.
Laatst werd ik door een collega uitgenodigd om samenIte koken bij haar thuis. Ik
voelde dat ik deel begin uit te maken van Utrecht en hier een leven opbouw, een
thuis.

Dromen thuis in Zuilen
• Dat iedereen zich thuis voelt, kan voelen in de wijk, ongeacht afkomst, religie,...
• Dat er open gesprekken gevoerd worden zonder ruzie.
• Dat alle culturen samen rond één tafel eten.
• Elkaar open kunnen benaderen, de moed om elkaar met open vizier aan te
spreken.
• Een gezamenlijk doel voor ogen: een mooie buurt hebben.
• Dat we op gelijkenissen van de buurtbewoners focussen en niet op de verschillen.
• Een festijn organiseren waar iedereen langskomt om samen te eten.
Acties thuis in Zuilen
• Me voorstellen aan de buren.
• Een kaartje sturen naar mijn buren.
• Directe buren uitnodigen voor een drankje.
• Mijn blik verruimen via Utrecht in Dialoog.
• Een huiskamerdialoog organiseren voor de buren.
• Reizen naar de bergen waar ik me thuis voel.
Inzichten thuis in Zuilen
• Het belang van herhaling van zetten.
• Openheid loont!
• Een bijzondere ervaring, mooi om bij te zijn.
• Utrecht in Dialoog inspireert in denken en doen.
• Je hart open zetten.
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5. De gemeente in onze buurt
Ervaringen met de gemeente in onze buurt.
• Tweeten over afval helpt. Een foto maken en op Beterbuiten.nl zetten ook. Vragen
stellen in de raad werkt ook.
• Ik heb positieve ervaringen met de app ‘Buiten beter’ waar je dingen als
zwerfvuil, kapotte zaken kan melden. Ik krijg meteen een bevestigingsmail en het
wordt meestal meteen opgelost.
• De contacten met de politie verlopen goed. Er is een jongeman die fietsen steelt
en wijkagenten helpen.
• Ik zag een man heel veel karton in een bak doen en heb toen het wijkbureau
gebeld. Ik werd hier heel vriendelijk te woord gestaan.
• Als ik naar gemeente belde
ging het niet altijd even goed,
maar als ik langsging werd ik
steeds goed geholpen.
• Ik dacht dat ik me had
ingeschreven online, maar het
bleek dat er iets verkeerd was
gegaan. Ik meldde dit via de
telefoon en werd meteen
geholpen.
• Ik voel me hier in Utrecht
veilig op straat, ik weet niet
waarom. In Groningen waar ik
eerder woonde niet.
• De aanpak van de gemeente van de Straatweg is positief, dit is echt vanuit een
visie opgepakt.
• Ik heb voor een cliënt naar de gemeente gebeld, maar werd niet begrepen. Later
werd ik wel goed geholpen. Hangt er van af wie je aan de telefoon krijgt.
• De gemeente Utrecht is/was snel overtuigd van de kansen van de
Buurtwerkkamers. Sneller dan in andere steden. Utrecht heeft goede wethouders.
• Mensen van alle partijen in de politiek zetten zich in om echt iets te betekenen.
De regelgeving is lastig.
• Een medewerker van bouwtoezicht heeft me serieus genomen toen mijn buren die
in een garage gingen wonen overlast bezorgden. Hij heeft elke keer de draad
opgepakt, was heel eerlijk, ook in waar hij niet iets kon betekenen.
• Ik moest voor draagmoederschap een VOG-aanvraag doen van het VUMC. Ik werd
door VUMC en Gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Je hebt veel
geduld en volharding nodig om aan te houden.
• Ik bel heel vaak voor mensen die er niet doorheen komen, wordt steeds
doorverbonden en na twee keer doorverbinden opgehangen.
• Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Bij bellen krijg je te horen: “stuur
maar een mailtje” en als je een mailtje stuurt krijg je geen antwoord.
• Als je belt over overlast, rotzooi op straat zeggen ze “we hebben je
telefoonnummer genoteerd”, maar de rotzooi blijft liggen en je wordt niet
teruggebeld.
• Je wordt anders/beter behandeld wanneer je namens een cliënt belt dan wanneer
je voor jezelf belt. Als je belt en zegt dat je van de Buurtwerkkamer bent wordt je
serieuzer genomen dan als je alleen je naam zegt, als bewoner belt. Vervelend
dat als je vragen “escaleert” vanuit de Buurtwerkkamer of via het Buurtteam ze
wel serieus worden genomen.
• Er komen veel mailtjes van bewoners binnen bij de gemeenteraad, soms ook
gebundeld. Bijvoorbeeld toen het ambulatorium werd opgeheven. Als je hier als
gemeenteraadslid achteraan gaat krijg je vaak wel antwoord. Als
gemeenteraadslid heb je meer mogelijkheden. Je kunt vragen stellen, een motie
indienen.
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Dromen gemeente in de buurt.
• Er is geen vuil op straat en gebouwen worden beter onderhouden. Het verkeer is
veilig. Ook meer groen. Mensen nemen meer initiatief voor een schone straat.
• Een minder gejaagde maatschappij met minder stress en meer tijd voor elkaar.
• Meer vrijwilligers. Tijd nemen voor elkaar en niet gehaast zijn.
• Meer contact tussen bewoners en geen vooroordelen meer. Elkaar begroeten.
• In elke straat lenen buren elkaars auto’s, zetten elkaars vuilnis buiten, koken
samen.
• Er is meer info over hoe het met medebewoners gaat. We kunnen elkaar meer
spontaan helpen.
• Mensen hebben meer aandacht voor elkaar.
• Er is geen schaamte meer om hulp te vragen.
• We polsen vaker hoe het gaat.
• Meer bewustwording over welke instanties hulp bieden.
• Straatcoaches en toezichthouders hebben een pedagogische functie, leren
bewoners hoe het anders kan.
• Het liefst heb ik zo min mogelijk met de gemeente te maken, de mallemolen.
• Schone straten, een schonere stad. Autovrije binnenstad. Auto’s met max 30
kilometer op de Straatweg
• Een diverser aanbod aan winkels, bakkers, Gijs, Bagels & Beans en Kattencafe.
• Meer groen, betere luchtkwaliteit, meer lokale kunst.
• Een bruisende stad met alle dingen waar je vrolijk van wordt
• Vrije speelruimte voor gemeentelijk apparaat. Gemeentsecretaris die ruimte krijgt
om vrijheid te geven, mee te denken. Focus op doel in plaats van regels.
• Een stad die in kansen denkt. “Iedereen kan iets wat een ander niet kan.”
• Mensen die aardiger tegen elkaar zijn op straat. Utrechters zijn afstandelijk.
• Een stad met een visie op het klimaat, waar we over 10 jaar staan.
• Een idee, plan met een tegengeluid tegen de landelijke politiek.
• Een apparaat met mensen die je echt willen helpen, die verder denken dan de
regels, die oog hebben voor de mensen.
• Het gevoel dat iemand je serieus neemt
• Leven als pipo de clown die met zijn ezel rondtrekt, in een woonwagen kan leven,
de stad uit kan trekken voor de rust en terug kan komen om uit te gaan.
• Ruimte voor dorpsgekken, meer menselijkheid.
• Vrijheid. Ik wil zelf groente kweken, in de middle of nowhere wonen, een paard in
de tuin. Geen regels, alleen wetgeving, niet de mallemolen, geen bijstand. Geen
regeltjes, geen wurggreep.
• Speelgelegenheid voor de deur
• Mensen zijn liever, aardig. Het is nu moeilijk om binnen te komen. Utrechters zijn
gereserveerd, niet open.
• Gemeente denkt goed na over de toekomst, de problemen, durven te begrijpen.
• De wijkraden zijn heel actief, hebben een pot met geld, kunnen een tuin voor de
ezel en paard aanleggen.
Gemeente in de buurt, doen:
• Ik blijf info geven over wat er al allemaal bestaat aan instanties die hulp bieden.
• De buren beter leren kennen door na gedag zeggen ook een gesprek te beginnen
• Als vrijwilliger op huisbezoek gaan bij mensen die het moeilijk hebben.
• Mijn lessen Arabisch doorzetten om met bepaalde mensen in contact te kunnen
komen.
• Nog bewuster omgaan met hoe ik in het leven sta. Minder gehaast zijn en tijd
maken voor anderen.
• Alle mensen uit de hal uitnodigen voor een drankje.
• Actief blijven in Buurtwerkkamer en burennetwerken. Nieuwe locatie openen in
Zuilen.
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Als buurtinitiatieven samenwerken. Bewoners van de Kracht van Zuilen en
Buurtwerkkamer gaan koffiedrinken, energie bundelen, vrij maken.
Referendum organiseren over de snelheid op de straatweg
Dialoog met ambtenaren, burgers en gemeente organiseren
Wijkraad betrekken, Burgerraad/top organiseren.

Inzichten gemeente in de buurt:
• Een heel positief gevoel, echte verbinding door deze dialoog.
• Wat de gemeente kan doen in samenwerking met bewoners. Wat ikzelf kan doen
voor mijn wijk.
• Dat er meer mensen zijn die denken zoals ik.
• Fijn om te horen dat iedereen op een andere manier betrokken is bij de buurt.
• Bevestiging dat ik de goede weg ben ingeslagen met deze dialoogavond
• Je hoort hoe anderen denken, je onderzoekt hoe je zelf denkt.
• Het begint bij jezelf, iets te vinden, te stemmen.
• Inwoners van Utrecht weten heel goed wat ze willen, een socialer en groener
Utrecht, en zijn heel betrokken. Maak daar gebruik van als gemeente en college.
• Dat er overal integere mensen zijn maar dat systemen niet van mij zijn.
• Meer gevoel voor de sfeer van het gemeenteapparaat, wijkraden en meer.
• Dat mijn ideeën gedeeld worden, er bereidheid is om een mooier Utrecht te
maken.
• Hoe nemen ambtenaren de mensen serieus met hun vragen? Hoe vinden ze
elkaar?

6. Wonen & werken in de stad
Ervaringen wonen, werken, een plek in de stad
• Ik was vorige week op een middelbare school en het was heel fijn om de ambities
van de leerlingen te horen, dat maakte me trots op mijn stad.
• Ik had een thuisgevoel toen het vorige week zulk mooi weer was. Ik kreeg zin om
allerlei dingen te doen in de stad.
• Afgelopen zondag ben ik in het bos gaan wandelen met mijn vrouw en dat was
heerlijk. Fijn dat de
natuur niet ver weg
is. Contact met de
natuur is belangrijk
voor mij. Fijn dat
wanneer ik thuis kom,
ik een mooie rustige
plek zie.
• Ik liep stage in
Bussum en daar was
het echt dood. Toen
ik terugkwam in de
drukte op het station
voelde ik me weer
echt thuis. Ik hou van
de drukte in de stad.
• Ik kom uit Friesland, maar daar vond ik het te saai. Ik hou meer van de stad. Ik
vind het wel leuk om mijn buren te groeten en te kennen. Dat maakt me blij. Het
dorpsgevoel in Utrecht is leuk. Kanaleneiland is een dorp in de stad, dat geeft een
thuisgevoel.
• In het Huis van de Vrede kom ik veel bekenden tegen. Een stads- en
gemeenschapsgevoel komen hier samen.
• Utrecht heeft een hele mooie binnenstad die niet te toeristisch is, het is gezellig.
Mensen zoeken elkaar op. De betrokkenheid van de mensen is leuk.
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Laatst had ik een sollicitatiegesprek en dat was een hele fijne ervaring. Het was
een opbouwend gesprek en ik voelde oprechte interesse. Ik voelde me ook
welkom in Utrecht, het feit dat ik deze kans krijg om hier te mogen werken maakt
me heel dankbaar.
Ik vind waar ik werk heel fijn, want ik heb een collega met wie ik over alles kan
praten, niet enkel over werk. De baas geeft complimenten en dat waardeer ik.
Door stage te lopen als advocaat voel ik me nuttig en heb ik een
rechtvaardigheidsgevoel.

Dromen wonen en werken in de stad
• Ik zou graag in Utrecht blijven, maar ik denk dat ik zal gaan wonen waar ik werk.
• Meer zekerheid voor jonge mensen rond wonen en werken. Ik zou graag een
eigen huis hebben, iets betaalbaars, wat bij me past. Meer hoogbouw zou ook
goed zijn, dan kunnen we met meer mensen van het centrum genieten en zijn we
dicht bij elkaar.
• Ik vind cohousing een heel mooi initiatief en zou heel graag in zo’n project
meedoen.
• Ik zou het heel fijn vinden als we met verschillende gezinnen een tuin delen, waar
de kinderen met elkaar spelen. Of een speelruimte die gedeeld wordt. Zo ontstaat
verbinding en een dorpsgevoel.
• Ik zou meer horeca aan het kanaal fijn vinden, waar verschillende
gemeenschappen elkaar ontmoeten.
• Mijn ideaal is dat je geen afstand hoeft te doen van je roots, maar toch perfect
deel kan uitmaken van de Nederlandse samenleving.
• In mijn droom komen mensen meer met elkaar in contact, ook met mensen die
“anders” zijn dan jijzelf.
• Het zou fijn zijn als mensen meer open-minded zijn. Geen diversiteit forceren,
maar het gewoon laten gebeuren. Meer tolerantie voor elkaar.
• Mijn droom is groepswonen, dan voel ik me minder alleen.
• Mijn droom is een geslaagde multiculturele samenleving, bv een
gemeenschappelijk gebedshuis. Dat we echt gemixt leven.
Wonen & werken in de stad, doen.
• Een Iftar maaltijd organiseren waar iedereen welkom is.
• Een uitwisselingsproject tussen twee verschillende scholen om verschillende
groepen met elkaar in contact te laten komen.
• Op straat flyeren om allerlei mensen te leren kennen en verhalen te horen.
• Als gemeenteraadslid scholen minder zwart-wit te maken.
• Multiculturele festivals organiseren.
• Subsidies geven aan multiculturele initiatieven.
• Op studiereis gaan in een multiculturele groep. Met hen gesprekken voeren en de
verschillen minimaliseren.
• Docent worden op een witte school, zo hebben de leerlingen contact met iemand
die niet-NL roots heeft.
• Ingrijpen op school wanneer er racistische uitspraken gedaan worden.
• Activiteiten organiseren waar mensen in contact komen, gelijk zijn.
• Meer dialogen bijwonen en vrienden uitnodigen om mee te komen.
• Eens langsgaan bij een vereniging die ik nog niet ken.
• Uitzoeken of er cohousingprojecten zijn die me aanspreken.
Wonen, werken in de stad: Wat neem je mee?
• De toekomst is mooi! Het gaat per generatie beter.
• Verander de wereld, begin bij jezelf! (Cliché maar waar)
• Vaker naar dit soort dialoogbijeenkomsten gaan.
• Bottom-up werken en diversiteit zijn het belangrijkste.
• Kleine herinneringsmonumenten. Dorp in de stad. Integratie binnen eigen
generatie. Eigen plek binnen de stad, binnen de gemeenschap.
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Heel leerzaam, voor herhaling vatbaar en volgende keer een vriend meebrengen.
Mooi hoe onze dromen op elkaar lijken en overeenkomen.
De dialoog heeft de reflectie van mijn eigen situatie gestimuleerd.
Ik heb een heel positieve ervaring met de dialoogtafel, de aanpak en met het
gedrag van Nederlanders dat echt contact geeft en een relatie creëert.

7. Buurt en student
Wat is verbinding Student & Buurt?
• De campus verbinden met de niet campus.
• Contact zoeken met mensen in de gemeenschap, Utrechters
• We organiseren een tour door de wijk om studenten de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk te laten zien.
• Een plan helpen maken voor studenten & buurt
• Iets voor de
stad/buurt doen
waar je studeert
• De kerk
verbinden met
dingen die
belangrijk zijn,
de kunstgemeenschap.
• Hoe kom je in
contact met
Nederlanders?
Nederlanders
leven veel thuis,
weinig
straatcultuur, er
is weinig zon.
• Als UCU-studenten VO-scholieren helpen die geen huiswerkbegeleiding kunnen
betalen.
• In de Universiteitsbibliotheek gaan zitten en contact zoeken met studenten.
Ervaringen met student & buurt
• Contact met student bij mooie dialoog in Podium oost Lekker in je vel, heel
persoonlijke verhalen van student die naar een klooster ging, de stilte voelde,
over natuur en in de stad zijn, je niet vrij voelen om te ademen, eruit willen, uit
de benauwdheid van de stad. Ik voelde me heel verbonden met deze studenten.
Ik kwam hier op het idee dat het mooi zou zijn om een plek te hebben waar
mensen stil kunnen zijn, kunnen mediteren en heb hiervoor een plan opgevat.
• Echt contact in de Moestuin met de organisatoren. Iedereen praatte met elkaar,
er werd gevoetbald, ik kreeg zin om te helpen, voelde me veilig, echt verbonden.
Het waren aardige en open mensen.
• Mooi contact met een coach die huiswerkbegeleiding geeft aan eerste generatieNederlanders. Zij vertelde veel over leerproblemen van deze jongeren etc., dat
voelde heel verbonden. We gaan nu huiswerkbegeleiding opzetten door studenten
voor VO-jongeren in Overvecht en Binnenstad, met allerlei vakken.
• Schaatsen op de vijver van het Wilhelminapark, mooie ontmoetingsruimte.
Iedereen lacht, is aardig, praat met elkaar, zorgt voor elkaar: “wees voorzichtig”.
Heel natuurlijk, gek landschap met kinderwagens op het ijs etc. Een echt
Hollandse ervaring. Ook eng eerste keer op het ijs, vreemde ervaring.
Dromen student & buurt
• Gemeenschappelijke ruimte waar we onszelf kunnen zijn, iets kunnen doen of stil
kunnen zijn, van de stilte kunnen genieten, kunnen spelen zonder doel.
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Een plek waar je open kunt zijn en je vrij voelt. Ook als je geen plek hebt voor
iemand anders.
Interesse in elkaar, dezelfde activiteit doen, verbonden door hetzelfde verhaal.
Natuurlijk en echt zijn, je op je gemak voelen.
Meer bekende gezichten op straat.
Meer favoriete plekken in de stad kennen.
Meer plekken waar je je comfortabel/thuis voelt.
Gedag zeggen, korte gesprekken in de supermarkt .
Minder druk, niet alleen zo hard werken
Meer ruimte voor gesprek en ontmoeting
Terug naar vroeger, met vertrouwen ipv angst, open deuren, mensen die prettig
met elkaar omgaan, meer met elkaar praten.
Meer buitenactiviteiten, meer gesprekken op straat: “wie ben je waar kom je
vandaan, waar ga je naar toe?”.
Mensen komen meer naar buiten. Naar het Wilhelminapark, festival. De zon
schijnt!
In een groep wonen met ouderen, studenten en jongeren

Student & buurt: Doen
• Vraag stellen bij Podium Oost over groepswonen met meer generaties.
• Organiseren meditatieworkshop op het festival 20 jaar UCU
• Workshop Looking into the eyes op het festival 20 jaar UCU
• Art-workshop in UCU of Wilhelminakerk?
• Tour organiseren langs favoriete plekken in de wijk voor studenten
• Stiltetuin starten in Wilhelminakerk
• Tour voor studenten die vrijwilligerswerk willen doen in Oost
• Dialoog tour langs verschillende locaties: Moestuin, Wilhelminakerk, Podium
Oost…
Student & buurt: Inzichten
• Ik ben niet de enige die zich beperkt voelt door dagelijkse overleving/stress…
• Dat we allemaal meer ruimte en wezenlijk contact met anderen willen
• Connecties creëren die echt zijn en natuurlijk.
• We hebben geen aparte ruimte nodig, we hoeven alleen maar open te zijn.
• Leuke initiatieven voor de buurt en stad die buurt en studenten kunnen
verbinden.
• Er zijn meer mogelijkheden voor contact tussen buurt en studenten! Meedoen aan
een gezamenlijke fietstocht, naar de tuin van de wilhelminakerk gaan, bij Podium
Oost gaan praten….
• Echt contact is aandacht en zorg voor elkaar, elkaar zien op straat, in de
supermarkt en op het ijs. Wat een prachtige ideeën en plannen.
• Er is interesse in een stiltetuin in de buurt. Leuk!

Opbrengsten Verkiezingsdialogen, maart 2018
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