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College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht          

 
5 januari 2016 

 
 

Reactie op uw reactie op advies voor continuïteit van Dreefnieuws 
 
 
Geacht college, 
 
Op 2 september 2015 brachten wij u advies uit over de continuïteit van Dreefsnieuws, het huis-aan-huis 

blad in Overvecht dat in de loop van de tijd ontwikkeld is tot een blad dat Overvecht een ander gezicht 
geeft dan het negatieve (criminele) gezicht dat Overvecht in de overige media krijgt.  
 
Wij ontvingen daarop uw reactie d.d. 27 oktober 2015, waarin veel informatie uit ons advies terug te 
lezen was. Echter op de hoofdvraag aan het eind van ons advies werd niet ingegaan.  
Bovendien levert uw reactie ons weer nieuwe vragen over uw beleid op, vandaar deze schriftelijke reactie 

op uw antwoord. 
  
De belangrijkste vraag die wij stelden was om een continuïteitsgarantie voor 2017 en verdere jaren te 

geven in financiële vorm. Daarbij werd aangegeven dat het aantal edities nu al gehalveerd is en wij het 
erg zouden betreuren wanneer door de bezuinigingen de continuïteit van Dreefnieuws in het gedrang zou 
komen. 
Wij betreuren het bovendien dat er niet ingegaan wordt op de achteruitgang die het terugbrengen van 

het aantal edities van acht naar vier oplevert. 
 
Ten aanzien van de huidige financiële situatie geeft u aan dat het wijkbureau in gesprek is over de inzet 
van financiën uit het initiatievenfonds van 2016 tot en met 2018. Er wordt daarbij aan voorbij gegaan dat 
dit een voorwaarde was voor het voortbestaan van Dreefnieuws, die in de onderhandelingen over de 
verzelfstandiging al meegenomen was. Dit levert geen nieuwe financiële garantie op dan er al was. 
De goedkeuring van de bijdrage uit het initiatievenfonds voor 2016 is inmiddels verkregen maar dat laat 

onze vragen over de garantie voor 2017 en verdere jaren onverlet. 
 
Ook het gegeven dat het voordeel van de nieuwe stichting is dat er externe financiële partners mogelijk 

zijn, was in de onderhandelingen al een gegeven, dat nu geen nieuw perspectief oplevert. 
Wij betwijfelen uw suggestie dat deze mogelijkheid uitbreiding van het aantal edities van vier tot acht of 
meer zal opleveren. 

 
De nieuwe vraag die uw reactie oplevert is waarom u voor Overvecht geen uitzondering maakt op het 
stadsbrede beleid voor wijkbladen. 
U schrijft dat de gemeente Utrecht verwacht dat wijkbladen zoals Dreefnieuws meer worden gedragen en 
overgenomen door de wijkbewoners zelf en dat dit uitgangspunt ook voor Overvecht geldt. 
 
Daarbij wordt voorbijgegaan aan de specifieke situatie van Overvecht. De extra financiering die 

Overvecht de laatste jaren als krachtwijk ontving, stopt in 2017. 
Al eerder werd zowel door het College van Burgemeester en Wethouders als door de gemeenteraad 
ondersteund dat Overvecht extra aandacht nodig heeft vanwege de problemen die zich hier voordoen. 
Die problemen op het gebied van gezondheid, economische situatie van de bewoners etc. hoeven wij hier 

niet herhalen, die zijn bij u genoegzaam bekend. 
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Wij willen hierbij benadrukken dat gelijke behandeling van ongelijke gevallen achterstelling met zich 

meebrengt. Dat betekent dat afwijking van beleid in specifieke gevallen – in casu – juist het gewenste 
resultaat teweeg kan brengen.  
 
Een paar aandachtspunten voor u uit ons advies gerecapituleerd: 
 Het blad draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk die o.a. nodig is voor de participatiebereidheid 

vanwege het gedecentraliseerde zorg- en jeugdbeleid. 
 Het internetgebruik in de wijk is het laagst van de stad, waardoor papieren communicatiemiddelen 

nodig zijn om de bewoners te informeren en daarmee tevens als spreekbuis voor de gemeente te 
fungeren. 

 Dreefnieuws levert een zeer gewenste positieve invalshoek in een wijk die over het algemeen in het 
nieuws is met criminaliteit, veiligheids- en maatschappelijke problemen. 

 
Wij zouden graag met u van gedachten willen wisselen over de volgende vragen: 
 Betreurt u het terugbrengen van het aantal edities van acht naar vier per jaar? 

 Betreurt u het risico dat het blad in 2017 of daarna in financiële problemen komt, wanneer de 
gekozen financiële constructie onvoldoende continuïteit in 2017 en de jaren daarna oplevert? 

 Bent u bereid om gezien de specifieke situatie van Overvecht een uitzondering te maken op het 
beleid voor wijkbladen in de stad Utrecht? 

 
Ons advies daarbij is om een financiële continuïteitsgarantie voor het blad Dreefnieuws in Overvecht te 

geven voor de jaren 2017 en verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

 
Jasper Fastl 
Voorzitter Wijkraad Overvecht 
 
 
 
 

 
c.c.  Wijkbureau Overvecht 
 Gemeenteraad 
 

 
 

 


