Wat is “Wijkakkoord Overvecht”?
Uitleg wat het Wijkakkoord is. 22 februari 2021.
Door Dick Boeve, gemeente Utrecht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Ruimtelijke verbeteringen realiseer je samen
Binnen de aanpak “Samen voor Overvecht” (zie deze link voor toelichting) werken veel partijen samen
aan het verbeteren van de wijk Overvecht op verschillende vakgebieden.
Binnen die aanpak is de ruimtelijke aanpak een belangrijk onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan
onderwerpen als verkeersveiligheid, herinrichting van de openbare ruimte, een meer gevarieerde
woningsamenstelling, routes naar de omgeving en voorzieningen in de wijk.
Zulke ruimtelijke verbeteringen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer partijen met elkaar
samenwerken. Denk aan woningcorporaties, bouwers, bewoners, provincie, rijk, nutsbedrijven, etc.
Langjarige samenwerking partijen afspreken
We willen een Wijkakkoord Overvecht opstellen en sluiten met de actieve en essentiële partners in
Overvecht. In het Wijkakkoord komen afspraken te staan over de manier waarop we langjarig willen
samenwerken aan deze ruimtelijke verbeteringen. Deze partners zetten zich nu al in voor de wijk
Overvecht, maar we willen met hen nadrukkelijker de samenwerking opzoeken en afspreken hoe we
daarin zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Het Wijkakkoord is gericht op het maken van
werkafspraken. Het zegt dus niets over specifieke projecten, of welke partij(en) dat gaat uitvoeren en
het bevat ook geen nieuw beleid.
Wie doen er mee
We weten nog niet wie er wel of niet willen meedoen in het Wijkakkoord Overvecht. Maar we hopen
dat in ieder geval de woningcorporaties, een aantal ontwikkelaars en beleggers, vastgoedeigenaren,
bouwers, de provincie en het rijk mee gaan meedoen. En we hopen dat bewoners ook willen
meedenken en deelnemen in dit Wijkakkoord. Ook de wijze van samenwerking met Werkplaats
Overvecht willen we een plek geven in dit Wijkakkoord. Daarnaast staan we open voor andere partijen
die constructief willen bijdragen aan wijkverbetering.
Vergelijking met Stadsakkoord Wonen
De gemeente Utrecht heeft eerder een Stadsakkoord Wonen afgesloten, voor woningbouw binnen
Utrecht. Zie deze link. Het Wijkakkoord Overvecht zou je kunnen zien als een wijkgerichte uitwerking
van dat eerdere Stadakkoord, maar dan niet alleen voor Wonen, maar voor de hele ruimtelijke
ontwikkeling in de wijk.
De uitwerking moet nog starten
De gesprekken over het Wijkakkoord moeten nog starten, dus wat precies de inhoud wordt moet nog
blijken. De gemeente gaat op korte termijn partijen benaderen om hiermee aan de slag te gaan. We
hopen dat het Wijkakkoord leidt tot afspraken tussen een coalitie van partijen die jarenlang gaan
samenwerken aan de ruimtelijke verbeteringen binnen de wijk Overvecht.

