CORONA-SPEERPUNTEN

Hoe jong Leidsche Rijn een
weg zoekt in de pandemie
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Wat kunnen en moeten burgers, organisaties, bedrijven en de
gemeente bijdragen?
Daar zagen we ze ineens voor ons, op 25 maart 2021. De jongen die zijn opa verloor aan Covid,
ver weg – zonder afscheid te kunnen nemen. Het meisje, dochter van de boekhandelaar,
waarvan de huur doorliep en de winkel dicht bleef. Allebei delen ze de zorgen van hun ouders.
De Utrecht Development Board krijgt ze –in woorden- voorgeschoteld, maart 2021 , op
een zoektocht via Zoom in Stadsdeel Leidsche Rijn. Wat moeten wij doen om na opheffen van
Corona-maatregelen jongeren tussen 12 en 18 jaar op te vangen, vragen we aan kenners van
de jongeren daar.
Hoe krijgen en houden we de jeugd aan boord? Hoe herstel je geknakt zelfvertrouwen? Wie
kan wat aanpakken: sport, andere verenigingen, scholen, commerciële partijen of juist kleine
informele verbanden. Een duizendkoppig daverend feest, stille stapjes, of allebei?

Corona kleurt hun leven

Leren van Leidsche Rijn

Negen maanden later, in december 2021, kleurt Corona
opnieuw het leven van jong en oud in Stadsdeel Leidsche
Rijn. In de Covid-luwe zomer met versoepelingen
leefden zij op. Helderheid bleek nodig over het
vergunningenbeleid voor grote geplande festiviteiten
en bijeenkomsten. UtrechtDB vroeg in juni 2021
burgemeester Sharon Dijksma om duidelijkheid, en sprak
met haar daarover.

Omdat vier van de tien Utrechtse jongeren in stadsdeel
Leidsche Rijn wonen, kijken we terug. Wat in de
uiteenlopende buurten van Leidsche Rijn gebeurde, staat
mogelijk model voor de rest van Utrecht. Hiervan willen
wij, de gangmakers bij UtrechtDB, leren in 2022. De
verworven kennis kunnen we uitdragen en gebruiken in
onze contacten met onder meer de lokale politiek.

Wat burgers, organisaties, bedrijven, gemeente deden en kunnen doen

Inwoners

Gemeente

► Kracht schuilt in nabijheid: aanspreken op
praktisch buurtniveau is extra belangrijk.

► Wijkbureau met persoonlijk gezicht, tevens
verbindingsschakel naar stadskantoor.

► Actieve netwerken ouders.

► Gemeentelijk Initiatievenfonds. En voor kinderen
het Nick Initiatievenfonds.

► Buurtmoeders en Buurtvaders. Zijn superactief.
Van het Drakenbootfestival (ooit in 2015)
tot en met het voorkomen van rellen bij
coronamaatregelen.

► Nieuwsbrieven waarin ook het aanbod van
Oranjefonds, K.F.Hein Fonds e.d. aangegeven
wordt.

► Vrijwilligers rondom sport en cultuur.

► Politie: hoe succesvolle wijkbenadering overeind
houden met de zo beperkte beschikbaarheid?

Organisaties, school, sport, cultuur

► Buurtcoaches, buurtmakelaars.
► Helder meldpunt voor vragen en ideeën.

► Buurtsportcoaches en begeleiding sport en
sportverenigingen.
► Extra inzet door culturele organisaties in Leidsche
Rijn, verenigd in de Leidsche Rijn Connectie.
TivoliVredenburg nam initiatief om jonge
kunstenaars en jongeren te koppelen.
► Workshops, Jeugdorkest Leidsche Rijn, Grote Prijs
van Leidsche Rijn voor bands, Mini-Leidsche Rijn
Festival, Klub19. Ook initiatieven van Cultuur19
om professionele kunstenaars en beginnende
makers uit het stadsdeel bij elkaar te brengen.
► Inzet vanuit JoU (Jongerenwerk Utrecht). Het
team Leidsche Rijn zoekt de jongeren op. Live op
veel vaste plekken in het stadsdeel, maar ook op
straat. En met extra versterking online tijdens
Corona.
► Samenwerking tussen de verschillende
welzijnsorganisaties.

UtrechtDB: wie, wat en hoe
De Utrecht Development Board werkt aan
een verdere sociale, economische en stedelijke
ontwikkeling van de stad Utrecht vanuit haar missie:
‘verbinden, versnellen en verzilveren’. Ze doet dat via
initiatieven rond debatten, lezingen, bijeenkomsten,
netwerken en af en toe zoekt ze de publiciteit. Onder
andere met open brieven. UtrechtDB gebruikt de
netwerken van de leden, allen vrijwilligers met
hart voor de stad. Lees de frequente columns van
voorzitter Trude Maas en de 16 UtrechtDB-leden .

► In aanvulling op de bestaande Kinderraden wil
Utrecht door loting een stem geven aan kinderen
die normaal gesproken niet zo snel van zich
laten horen. DOCK en Stichting Vreedzaam
hebben hiervoor een lesbrief ontwikkeld voor
de basisschoolleeftijd. (Vreedzame School:
programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap geeft het woord aan de
jongeren zelf).
► Er kwam een Jeugdpanel. Jongeren konden zich
aanmelden na een oproep. Ze hebben activiteiten
voor jongeren georganiseerd en ook meegedacht
over subsidie-aanvragen bij het Initiatievenfonds.
En ook over hoe het Initiatievenfonds
laagdrempeliger gemaakt kan worden voor
jongeren. Sinds september is het panel verder
gegaan als Jeugdpanel Kinderrechten.

Bedrijven samen met gemeente
► Trekkingsrechten van Ondernemersfonds Utrecht
(OfU) kunnen meer worden ingezet, onder andere
voor buurtconciërges naar model Puur Oost.
► Aandacht werkt stimulerend.
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