Hoe houden we
Utrecht leefbaar?
Ontvangen kwetsbare mensen
voldoende begeleiding om zich
thuis te voelen in de wijk?
Hebben buurten met veel sociale
huurwoningen nog voldoende
veerkracht? Wie pakt welke rol
in de aanpak van leefbaarheids
problemen?

UTRECHTS
WOONDEBAT

dinsdag 7 mei 2019
inloop vanaf 19.30 uur
Vorstelijk Complex in Zuilen
aanmeldingen via
stuw@portaal.nl

Praat mee!
Uitnodiging
De leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen is verslechterd. Dat blijkt uit het
onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ (RIGO) uit 2018. Eén van de onderzoekers, J
 eroen
Frissen, zal op 7 mei inzoomen op de resultaten voor de buurten in Utrecht en tonen dat de
verslechtering hier zeker ook geldt.
In corporatiewoningen wonen steeds meer mensen
met een laag inkomen. En ook steeds meer k
 wetsbare
mensen, met bijvoorbeeld psychische problemen. Dit
kan tot overlast en leefbaarheidsproblemen leiden.
Corporaties, gemeente en zorgorganisaties zijn druk bezig
om deze ontwikkeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door
aan de onderlinge samenwerking te werken en de sociale
samenhang te bevorderen. En door in te zetten op een
betere verdeling van sociale huur over de stad.
Toch blijft de uitdaging groot. Ontvangen k
 wetsbare
mensen voldoende begeleiding om zich thuis te voelen
in de wijk? Kunnen buren omgaan met e
 ventuele
problemen? Hebben buurten met veel sociale
huurwoningen nog voldoende veerkracht? Wie pakt
welke rol in de aanpak van leefbaarheidsproblemen? En
wat verstaan we precies onder ‘gemengde wijken’? Wat
betekent dat voor bestaande én voor nieuwe wijken in de
sterk groeiende stad Utrecht?

Het zijn vragen waar we het tijdens het STUW woondebat
op dinsdag 7 mei graag met u over willen hebben. Dit
debat vindt plaats in het Vorstelijk Complex in Zuilen
(Beatrixlaan 2a, Utrecht) en wordt geleid door Elisabeth
van den Hoogen.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur
zal Jeroen Frissen het onderzoek toelichten. Daarna
begint het debat en dat duurt tot ongeveer tot 21.30 uur.
We praten na met een drankje en hapje.
Aanmelden
Fijn als u zich aanmeldt voor het debat door een mail te
sturen naar stuw@portaal.nl.
Hopelijk tot ziens op 7 mei!
Met vriendelijke groet,
STUW namens de Utrechtse woningcorporaties Mitros,
Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH

