Van de website VROM
Samen de schouders onder Kanaleneiland
Utrecht, Kanaleneiland. Een goede reputatie heeft de wijk niet, weet ook Francien de
Groot, wijkmanager. Dat is niet geheel terecht. "De bewoners zetten zich namelijk
wel degelijk in voor Kanaleneiland. Ook de gemeente en talloze andere organisaties
hebben ambities." Kortom, Kanaleneiland is een wijk met gunstige vooruitzichten.
Wijk met veel potentie
"Los van de ongeveer tachtig probleemjongeren die de wijk kent, zijn er veel
bewoners die investeren in Kanaleneiland", vertelt De Groot. "Er is een
huurdersvereniging, een vereniging van huiseigenaren en een aantal
vrouwengroepen." Al Amal is daar een goed voorbeeld van. Dat is een groep
speciaal voor de activering van Marokkaanse vrouwen die een relatief afgezonderd
bestaan hebben. "Inmiddels zijn er zeven à achthonderd vrouwen bij Al Amal
aangesloten. Ze zien elkaar regelmatig en krijgen daardoor meer sociale binding."
Maar dat is niet het enige: in de groep zijn ook een stuk of dertig vrouwen aan een
opleiding begonnen. "Dat klinkt misschien niet spectaculair, maar voor deze dames is
dat een hele stap."

Deze jongens krijgen drie keer per week voetbaltraining van buurtvaders en vrijwilligers. Ze spelen
een klein toernooi op het Peltplantsoen.

Gezondheid verdient meer aandacht
In grote delen van Kanaleneiland is gezondheid voor bewoners nauwelijks een issue.
De Groot: "Dat komt doordat er veel mensen wonen met sociaal-economische
achterstanden. Ook wonen er betrekkelijk veel niet-westerse allochtonen. Zij kennen
nog geen traditie waarin gezondheid en fitheid zo’n grote rol speelt als in de westerse
samenleving." In de wijk loopt een aantal initiatieven dat de aandacht op gezondheid
vestigt. "Marokkaanse ouders en de GGD werken bijvoorbeeld samen om
voorlichting te geven. Ook zijn er discussiegroepen die spreken over dit thema. En
via de vrijwilligersorganisatie Lady Fit gaan vrouwen samen wandelen en doen ze
mee aan andere sportieve activiteiten."
Woonzorgcentrum voor oud én jong
In Transwijk, een deel van Kanaleneiland, komt een woonzorgcentrum dat voldoet
aan de woonwensen van ouderen. Er kunnen zowel mensen terecht die intensieve
zorg nodig hebben als ouderen die zich nog prima zelf kunnen redden. In het
woonzorgcentrum komen verder voorzieningen waar de bewoners terecht kunnen
voor zorg en ondersteuning. "Maar ook andere buurtbewoners zijn welkom in het
centrum", zegt De Groot. "Dat is zelfs nadrukkelijk de bedoeling. Het opent zijn
deuren voor activiteiten voor jong en oud en autochtoon en allochtoon, zodat het
behalve een woonzorgcentrum ook een ontmoetingsplaats wordt."
Belangrijke initiatieven die nu al opgestart zijn in samenwerking met andere partijen
in de wijk zijn het Transwijk Informatiepunt en de buurtbus voor bewoners.
Streven naar diverse bevolkingssamenstelling
De gemeente Utrecht streeft ernaar om de sociaal-economische samenstelling van
de bevolking in de toekomst meer diversiteit te geven. "Dat doen we door te
investeren in de huidige bewoners", zegt De Groot. "We pakken probleemjongeren
hard aan, maar bieden ze ook kansen, bijvoorbeeld om het beter te doen op school.
Ook verbeteren we de kinderopvang en komen er meer speelplaatsen om te
voorkomen dat de jeugd gaat rondhangen op straat." Daarnaast probeert de wijk
hoger opgeleiden van buiten aan te trekken. Er worden meer koopwoningen
gebouwd, zodat verschillende inkomensgroepen straks samen leven in één
Kanaleneiland.

