
 

 

 

 
 
Agenda dialoogbijeenkomst Omgevingsprogramma en wijkakkoord  
Datum:  Maandag 8 februari 2021 

Tijd: 20.00 – 22.00  uur 
Locatie: ZOOM 
 
Vanaf 19.45 uur kunt u inloggen op Zoom met de link die u ontvangen heeft  
 
20.00  1 Opening door Els Wegdam 
20.05 2 Inleiding door wijkwethouder Kees Diepeveen 
  Op 21 januari was er een groot debat over Overvecht in de Gemeenteraad. Kees 

koppelt de belangrijkste dingen hieruit terug. 
20.15 3 Toelichting op Omgevingsprogramma Overvecht 
  Dick Boeve, Ruimtelijk Regisseur Overvecht licht aan de hand van een voorbeeld in 

Overvecht toe wat het Omgevingsprogramma voor Overvecht gaat betekenen. 
  Ook legt hij uit wat de andere plannen voor Overvecht zijn die de komende jaren onze 

wijk zullen veranderen en hoe die van invloed zijn op het Omgevingsprogramma. Dat 
zijn bv. de Ruimtelijke Strategie Utrecht, het Mobiliteitsplan 2040, de Parkeervisie, het 
Woonakkoord Overvecht, het project Samen voor Overvecht.  

  Bewoners krijgen na de toelichting de gelegenheid om hier vragen over te stellen.  
20.25 4 De buurten van Overvecht 

De plannen voor Overvecht worden uitgewerkt in 8 buurten. Wat gaat er in die 
buurten gebeuren? 
Andrea Bal, projectmanager Omgevingsprogramma, licht dit toe. 
Bewoners krijgen na de toelichting de gelegenheid om hier vragen over te stellen. 

20.40 5 Participatie en communicatie 
Andrea Bal, licht toe hoe bewoners de komende tijd geïnformeerd gaan worden over 
de plannen en wat zij daar aan kunnen bijdragen. 
Bewoners krijgen na de toelichting de gelegenheid om hier vragen over te stellen. 

20.50 6 Plannen van De Werkplaats 
  Deze plannen zijn eerder gepresenteerd in het Wijkplatform. Herman Geerdes, Senior 

Adviseur van bureau Dietz Communicatie en Strategie legt uit wat het verschil is 
tussen de plannen van De Werkplaats en het Omgevingsprogramma. 

  Bewoners krijgen na de toelichting de gelegenheid om hier vragen over te stellen. 
21.00  Pauze 
21.10 7 Wat missen we in de plannen en wat vinden we belangrijk? 
  Bewoners en andere aanwezigen kunnen hun aandachtspunten aangeven en 

doorvragen op de eerdere agendapunten. 
21.50 8 Reactie door Wijkwethouder Diepeveen 
22.00 9 End meeting  
  
Informatie: Els Wegdam, telefoon 06-154 21 983 of e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl. 
 
Aanmelden voor de zoom-link per email bij: info@wijkplatformovervecht.nl  
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