
 
Agenda dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht 

Datum:  Woensdag 2 september 2020 

Tijd: 20.00 – 22.00  uur 

Locatie:  Uw eigen laptop/telefoon/ipad-tablet, want de vergadering 
verloopt digitaal via ZOOM 
Volgende vergaderingen:  dinsdagen – 20 oktober – 17 november – 15 december  
 
Tot 20.00 uur inloggen met link naar Zoom die op aanvraag te verkrijgen is 
 
20.00  1 Opening 

- Uindewijk Overvecht maakt opnames   
- Toelichting op toepassing Zoom tijdens de vergadering o.a. vragen stellen in de 

chat-functie 
- Vragen die vanavond niet beantwoord kunnen worden, worden later schriftelijk 

behandeld.  
20.10 2 Inleiding door Kees Diepeveen  
20.15 3 Voortgang Samen voor Overvecht 

Manager wijkaanpak Samen voor Overvecht Marco van den Berg licht toe wat de 
resultaten zijn en hoe deze bereikt worden met de partners in de wijk.  

20.30  Gelegenheid voor vragen uit de zaal 
20.35 4 Indicatoren en Kenniskringen 

Hoe meten de indicatoren de resultaten in de voortgangsrapportage? 
Hoe worden de kenniskringen ingezet op het monitoren van de voortgang? 
Joop van der Zee, adviseur monitoring en datasturing Gemeente Utrecht geeft hier 
inzicht in. 

20.45  Gelegenheid voor vragen uit de zaal 
20.55 5 Focus – begeleidingsprogramma voor jongeren met een grote afstand tot de 
   arbeidsmarkt 

Toelichting door Leerlingzaken gemeente Utrecht 
21.05  Gelegenheid voor vragen uit de zaal 
21.15  Pauze 
21.20 6 Sociaal Renoveren en de Themadreven 
  Projectmanager van de gemeente Utrecht Jeanine Hoogendoorn licht toe wat sociaal 

renoveren is en hoe dit in de Themadreven toegepast wordt.  
21.30  Gelegenheid voor vragen uit de zaal 
21.40 7 Algemene vragen- en discussieronde 
  Vragen die inmiddels binnengekomen zijn in de chat-functie worden beantwoord. 
21.55 8 Slotwoord door Kees Diepeveen 
22.00 9 End meeting  
  
Informatie: Els Wegdam, telefoon 06-22439186 of e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl. 
Als u zich aanmeldt voor de vergadering, ontvangt u een link waarmee u via Zoom kunt inloggen op 
de vergadering. Ook ontvangt u een uitgebreide toelichting op de werking van Zoom.  
 
Bijlagen: 
1. Toelichting op toepassing digitaal vergadersysteem Zoom 
2. Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht d.d. april 2020 
3. Indicatoren voortgangsrapportage 
4. Infographic Resultaten wijkaanpak Samen voor Overvecht voorjaar 2020 
Achtergrond voor geïnteresseerden: Actieprogramma Samen voor Overvecht d.d. november 2019 en 
ambitieprogramma Samen voor Overvecht d.d. juli 2019 

mailto:e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/wijken/wijk-overvecht/wijkaanpak-overvecht/2019-11-actieprogramma-samen-voor-overvecht.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/wijken/wijk-overvecht/wijkaanpak-overvecht/2019-07-ambitiedocument-samen-voor-overvecht.pdf

