
 

Overvecht,  26 januari 2021 

 

PERSBERICHT 

Overvecht verandert. Praat mee! 

OMGEVINGSPROGRAMMA EN WIJKAKKOORD 
 
De komende jaren gaat Overvecht op de schop. Het zogenaamde Omgevingsprogramma, de 
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 , het Mobiliteitsprogramma 2040 en de Parkeervisie zijn plannen 
die een grote invloed zullen hebben op hoe Overvecht er in 2040 uit zal zien. De plannen hebben 
ook effect op de inwoners van Overvecht. Zij zijn immers degenen die een groot deel van hun leven 
in de wijk doorbrengen. Het door inwoners meepraten over deze plannen is dus belangrijk!  
 
Wat betekenen al deze plannen voor de wijk? Hoe worden inwoners van Overvecht geïnformeerd 

over de plannen? En op welke manier hebben zij invloed op de uitvoering van de plannen? Op 8 

februari worden deze belangrijke vragen behandeld tijdens een digitale bijeenkomst van het 

wijkplatform. Wijkwethouder Kees Diepeveen, medewerkers van de gemeente en medewerkers 

van De Werkplaats zijn aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en om vragen van 

bewoners te beantwoorden. Wees aanwezig en praat mee!    

 

Deelnemen aan de  digitale dialoogavond met bewoners, afgevaardigden van de gemeente en 

overige betrokkenen kan via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op info@wijkplatformovervecht.nl, 

dan ontvang je de link naar ZOOM.  

 
 

Wanneer?  

Datum: maandag 8 februari 2021; inloggen vanaf 19.45 uur  

De complete agenda vind je z.s.m. op de website: www.wijkplatformovervecht.nl  

  

Agenda  

20.00  Opening door Kees Diepeveen 

20.10 Toelichting op Omgevingsprogramma en andere plannen  

20.20 Toelichting op 8 buurten van Overvecht in het Omgevingsprogramma 

20.35  Participatie en communicatie over de plannen 

20.45 De relatie tussen Omgevingsprogramma en plannen van De Werkplaats 

21.05 Vragen aan aanwezigen: Wat mist er in de plannen? 

21.35 Nabeschouwing door Kees Diepeveen 

21.50 Sluiting 

 

Voor meer informatie:  

Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht  

Telefoon: 06-154 21 983 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl  

  

Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij 

ons aansluiten!  

Wil je geen persbericht van wijkplatform Overvecht ontvangen? Reply dan svp deze mail met als 

vermelding als onderwerp: Afmelden persberichten wijkplatform Overvecht.   

mailto:info@wijkplatformovervecht.nl
http://www.wijkplatformovervecht.nl/
http://www.wijkraadovervecht.nl/

