
Jongeren k leuren Overijssel





Wat vind jij belangrijk in jouw omgeving? 
Wat vind je mooi? 
Wat vind je lelijk? 

Welke plek moet volgens jou altijd blijven bestaan?  
Hoe moet de provincie er in 2030 uit zien?

Deze vragen bediscussieerden 60 leerlingen van het VSO De Ambelt, de 
Deventer Montessorischool Van Lith, en De Boerhaave tijdens het 

fotoproject Omgevingsvisie. 





Op het eerste gezicht lijken het eenvoudige vragen. Maar als je dan 
door gaat denken en door gaat praten, blijken er toch heel veel 

kanten aan te zitten. Het is ook best moeilijk om te bedenken hoe 
jouw leven er uit zal zien in 2030 – 2050. Ben je aan het werk? Heb 
je een partner? Heb je een eigen huis? Heb je kinderen? Wat is nu 

belangrijk voor je en wat is dan belangrijk?



Highlight 1
“Ik zie Overijssel het liefst zo groen als gras”

Met stip bovenaan staat voor verreweg de meeste leerlingen 
natuur en groen. De waarde van bomen, bloemen en dieren wordt 

zeer vaak benadrukt. Ook water hoort erbij. Zeker de IJssel! 
Hoeveel groen, dat verschilt. Sommige leerlingen vinden dat er 
genoeg is in Overijssel, andere zouden nog meer natuur willen.







Highlight 2
“Oude gebouwen geven sfeer aan de stad”

Als tweede wordt de oude stad Deventer met zijn historische 
gebouwen en mooie skyline het vaakst benoemd. Voor de één is 

dat belangrijker dan voor de ander. Eigenlijk kijk je meestal 
helemaal niet zo bewust naar al die oude gebouwen, maar toch 

zorgen ze voor een bepaalde sfeer in de stad. E dat ervaren 
kinderen wel. Sommige leerlingen houden van moderne 

gebouwen, andere niet. Een aantal leerlingen vinden dat er wel 
meer winkels mogen komen zoals KFC.



Highlight 3
“Een schone omgeving is fijn voor nu en voor de 

toekomst van onze aarde”

Duurzaamheid en milieu komen ook regelmatig aan de orde: 
energiezuinige huizen, afval in de prullenbak, afval scheiden. 







Highlight 4
“Als het kan een snelle, flitsende én duurzame auto”

Over auto’s verschillen de meningen. Duurzaam vervoer is 
belangrijk, maar snelle, flitsende auto’s zijn toch ook wel erg gaaf. 

Wegen zijn er volgens de leerlingen wel genoeg in Overijssel. 
De provincie moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.



Highlight 5
“Liever geen industrie in mijn omgeving”

Industrie, dat wil ik echt niet in mijn omgeving. 
Maar ja, we hebben wel spullen nodig, en mensen moeten werk 

hebben… Dan is die industrie toch nodig.







Highlight 6
“Speeltoestellen zijn kinderachtig”

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen veel naar buiten gaan? 
Volgens de leerlingen zijn speeltoestellen veel te kinderachtig. 

Maar ze zijn van mening dat er wel speelplekken moeten blijven 
voor kleine kinderen. Misschien kunnen we ze anders inrichten?



Highlight 7
“Een fijne buurt met aardige mensen”

Wij willen graag aardige mensen om ons heen hebben. 
Wat kunnen we doen met een omgeving, zodat er aardige mensen 

komen wonen? Krijgen we die makkelijker in duurdere buurten?
 Of moeten allerlei soorten mensen door elkaar heen wonen? 

Leerlingen zijn van mening dat we in ieder geval moeten zorgen 
dat oude huizen en gebouwen niet vervallen. Dan gaan buurten 

achteruit, verpauperen ze en komt er leegstand. Voor elk segment 
moeten er huizen gebouwd worden. Misschien krijgen buren meer 

contact met elkaar als er geveltuintjes zijn en er potten met 
planten op de stoep staan?! Ook zijn kinderen van mening dat de 

markt een sociale functie vervuld.







Highlight 8
“Een veilig gevoel kunnen we creëren”

Ik wil me veilig voelen is een vaak gehoord antwoord. Hoe krijg we 
dat voor elkaar? Meer politie maakt het gevoel van veiligheid vol-

gens kinderen niet altijd groter. Hoe creëren we dan wel een goede 
sfeer in de omgeving? Hoe moet je de ruimte dan indelen? Volgens 
de leerlingen helpt het om de ruimte overzichtelijk te maken, lichte 
kleuren te gebruiken en voor goede verlichting te zorgen. Donkere 

plekken geven een onveilig gevoel. Toch heeft niet iedereen hier 
last van en er is niet op elke plek verlichting nodig om je veilig te 
voelen. Donkere plekken in de stad zijn vaak enger dan donkere 

plekken in het buitengebied.



Highlight 9
“Wij willen mogelijkheden voor 

activiteiten in de omgeving”

Sport is belangrijk. Om naar te kijken, maar zeker ook om zelf te 
doen. Het liefst dicht bij huis. Op basketbalveldjes en 

voetbalveldjes in de wijken mag je vaak  ’s avonds niet spelen in 
verband met overlast en vandalisme. Dat is wel jammer! Meer 

zwembaden zou ook fijn zijn.







Highlight 10
“Voor iedereen een plek graag!”

Op weg naar de Brink komen we langs de Bokkingshang.  
Moeten de hoeren daar blijven? Het is toch wel belangrijk dat er 
een plek is waar zij mogen zijn, anders ontstaan er veel grotere 

problemen.

Hetzelfde geldt voor mensen met een beperking! 
Bijvoorbeeld op plekken als de Ulebelt.





Highlight 11
“Thuis kunnen zijn en voelen!”

Het gaat alsmaar over DE OMGEVING, maar je eigen plek hebben, 
je eigen huis van binnen waar je je helemaal thuis voelt, en

 bijvoorbeeld een plek om te kunnen gamen, dat is ook 
noodzakelijk!



Highlight 12
“Bewaar de mooie plekken!”

Overijssel is mooi. Er zijn veel plekken die altijd moeten blijven 
bestaan. Naar voren komen met name De Adelaarshorst, de skyline 
van Deventer, de IJssel, het Vogeleiland, het Zandweteringpark, de 

andere parken, De Ulebelt, het Bergkwartier en historische 
gebouwen zoals de Waag.









Met dank aan

Bjorn, Daniel, Bente, Daan, Felix, Henk, Alexander, Carlos, 
Igor, Isabel, Hyam, Elise, Manthe, Lonneke, Judith, Huseyin, 

Matthijs, Max, Jiawei, Oona, Nienke, Marleen, Merel, Pim, 
Pepijn, Sor, Stan, Vera, Stefan, Tom, Vincent, Joris, Anouk, Lex, 
Rosina, Kevin, Lasse, Feline, Celine, Diele, Saar, Fatma, Maya, 

Elise, Lucille, Zoë, Diede, Britt, Sjoukje, Stephanie, Sophie, 
Mila,Janne, Ravi, Marin, Veerle, Noor 


