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Samen voor Overvecht



Wat hebben we gedaan?

Collegeprogramma: aanpak in Overvecht intensiveren (meer geld en 
menskracht) en verbreden (van een sociale naar een integrale wijkaanpak 
> sociaal/fysiek/economisch)
• Met bewoners en professionals ambitiedocument ontwikkeld met koers 

voor de komende jaren: 5 ambities, 10 kansen, motto ‘plek, kans, 
coalitie’

• Dit geeft richting aan inzet, stimuleert partijen en bewoners om met 
initiatieven te komen en nodigt uit om samen te werken

• Wijkcoalitie opgericht: 15 strategische samenwerkingspartners en 
bewoners > sturen op de koers en ambities, 4x per jaar bij elkaar

• Gestart in 2019 met de uitvoering van de 10 kansen en initiatieven die 
bijdragen aan de 5 ambities

• Communicatie onderdeel van de aanpak: imago Overvecht verbeteren 
en iedereen uitnodigen om mee te doen aan de wijkaanpak

• Sturingsmodel opgezet: volgen, spiegelen, leren





Wat zien we?

• Veel enthousiasme, betrokkenheid en inzet bij zowel professionals als 
bewoners

• Grote uitbreiding van partners die bijdragen aan de wijkaanpak en 
verbetering van samenwerking (bv Werkplaats Overvecht, 
Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht, Rijk)

• Gemeentelijk budget voor Samen voor Overvecht meer dan verdubbeld 
met cofinanciering (Regiodeal, Europese subsidie TEC Utrecht, VSB 
Fonds)

• Goede voortgang op de meeste kansen (bv Energie voor de Jeugd, 
gezondheidscentrum Amazone)

• Vernieuwende initiatieven (Sociale renovatie, Focus, wijkwerkwinkel, 
Beroepentuin) die elk bijdragen aan meerdere ambities

• Positieve communicatie draagt bij aan verbetering imago



Wat kan beter?

• Samen met bewoners bekijken en doen wat nodig is (participatie)
• Communicatie naar bewoners die minder taal- of digivaardig zijn
• Aantal kansen ontwikkelen minder snel dan gedacht (Vechtzoom, 

Ivoordreef)
• Waken voor versnippering



Eerste resultaten?

• Pozitive heeft 60 bewoners van Overvecht aan een baan of opleiding geholpen
• Op initiatief van bewoners nieuwe sportvoorziening (contrainer) in Park de Gagel
• 25 wijkambassadeurs dragen de kracht en positieve ontwikkelingen in Overvecht 

uit
• Werkwinkel geopend in gezondheidscentrum de Amazone (hulp bij zoeken naar 

werk/opleiding)
• Complexaanpak Vulcanusdreef
• Minder overlast en vervuiling door extra toezicht en handhaving in centrumgebied
     Overvecht
• Moedernetwerk van 10 moeders opgericht om kinderen veilig te laten opgroeien
• Pilot Beroepentuin met 15 werkzoekenden (voortraject techniek) in oude 

Tuincentrum Overvecht. Opening Techniek Experience Center na herfstvakantie 
op zelfde locatie, 500.000 Europese subsidie

Algemeen: we weten uit ervaring dat het een aantal jaren duurt voordat effecten 
echt zichtbaar worden, eerste cijfers op 5 ambities en duiding komen in rapportage



Effecten corona? 

Positief: 
• Meer gevoel van verbondenheid in Overvecht
• Mooie vrijwilligersinitiatieven (Buurtmaaltijden, Zorgzusters, muziek voor 

ouderen)
• Meer mensen thuis betekent meer sociale controle

Negatief:
• Toename werkloosheid
• Veel ondernemers hebben het zwaar
• Extra jongerenoverlast
• Hulpvragen bij buurtteams worden uitgesteld
• Zorg om gezinnen met complexe problematiek
• Risico op onderwijsachterstanden en minder kans op werk voor leerlingen

Overvecht wordt geraakt door corona. Hevigheid daarvan afhankelijk van duur en 
zwaarte van coronamaatregelen. Extra van belang om wijkaanpak met volle kracht 
door te zetten en extra te investeren



Extra inzet Regiodeal?

• 12 miljoen extra beschikbaar voor Samen voor Overvecht
• Looptijd 4 jaar (2020-einde 2024)
• We krijgen 6 miljoen in 2020 en 6 miljoen in 2021, uitgaven in 2020-

2024
• Waar is extra inzet nodig? Op 3 van de 5 ambities van Samen voor 

Overvecht: Wonen, Jeugd en Meedoen & Ondernemerschap
• Wonen: investeringen in openbare ruimte, in combinatie met sociale 

renovatie en andere fysieke investeringen
• Jeugd: Kansrijke start, aanpak lerarentekort, beroepsoriëntatie, risico-

jongeren 
• Meedoen en ondernemerschap: Werkbeweging, Centrumontwikkeling 

en Bedrijventerrein Nieuw Overvecht


