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Notulen 

 

Plaats: Bibliotheek, Gloriantdreef 1 

Datum: dinsdag 3 maart 2020 

 

Aanwezig: Kees van den Berg, Annette vd Bosch (BPO/Verkeer), Nourdy El Kashif, Peter Hulshof, 

Siddharta Karaya, Harm Schoonhoven, Wilhelmien Giessen en Els Wegdam (voorzitter) 

  

Afmeldingen: Monique Diks, Rachid Harchaoui en Job Haug 

 

Overige aanwezigen: ca. 40 bewoners, ondernemers en professionals (I.v.m. privacyregels staan niet alle 

aanwezigen vermeld) 

 

Notulen: Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de vele aanwezigen welkom en opent de eerste vergadering van Wijkplatform Overvecht. Veel zal er niet 

veranderen, is de verwachting, want de vergaderingen van de wijkraad waren al opgezet als platform. Wél veranderd zijn 

het logo, het webadres, het e-mailadres, het adviesrecht en het budget, maar dat alles laat onverlet dat het Wijkplatform zich 

voor Overvecht blijft inzetten. 

 

Het actieprogramma ‘Samen stad maken,’ waarin de vorming van wijkplatforms is beschreven, is te raadplegen via de 

website van de gemeente. Overvecht is een van de eerste wijken die al een Wijkplatform heeft. Vanavond staat Veiligheid 

op het programma; vóór de zomervakantie zal het Wijkplatform nog aandacht besteden aan de Werkplaats en Overvecht 

Noord Aardgasvrij. 

 

De voorzitter wijst erop dat er een reportageploeg van U in de Wijk aanwezig is, die er rekening mee houdt dat sommige 

deelnemers liever niet in beeld willen komen. 

 

Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd, Europese regelgeving die 

burgers meer recht op privacy geeft. Het Wijkplatform gebruikt de presentielijst uitsluitend om met bewoners in contact te 

kunnen komen; de lijst wordt niet gepubliceerd. 

 

2. Mededelingen 

a. Annette vd. Bosch meldt dat het Bewonersplatform het plein bij de Camera Obscuradreef graag de naam 

Nelleke Wuurmanplein wil geven. De bewonerscommissie van de Camera Obscuradreef is het daar van harte mee 

eens, en zou ook graag willen dat er een speeltuintje op het plein komt. 

 

b. Astrid Engelhard (gemeente Utrecht) vertelt dat de gemeente opdracht heeft gegeven om de veiligheid en 

veiligheidsbeleving in de openbare ruimte te onderzoeken. Het bureau dat dit onderzoek uitvoert, doet dat door middel 

van focusgesprekken (groepsinterviews) die ongeveer twee uur duren. Aan de hand van het rapport zullen er 

voorstellen worden gedaan voor verbetering van de buitenruimte. Er worden nog mensen gezocht die willen deelnemen 

aan een focusgesprek. Abdel Harchaoui dringt erop aan om hier niet alleen bewoners voor te vragen, maar ook 

ondernemers. 

 

c. In samenwerking met de ROC’s en werkgevers organiseert de gemeente een beroepenmarkt in de Stefanus, voor 

iedereen een baan, een stage of een leerwerkplek in de techniek of de bouw zoekt. Het is morgen al! (wo. 4 maart). 

 

3. Veiligheid 

Arne Mooij, gebiedsmanager Veiligheid 

Gemeente, politie, bewoners en ondernemers, het jongerenwerk, de woningcorporaties, de Buurtteams – zij werken 

allemaal samen aan veiligheid in Overvecht. Er wordt jaarlijks een veiligheidsplan gemaakt. Dit jaar krijgen de aanpak van 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/participatiebeleid/
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ondermijning, zorg en veiligheid, cybercrime en digitale veiligheid, veiligheid in het verkeer en veiligheid in de buurt extra 

aandacht. 

 

Er wordt ook gekeken naar veiligheidsbeleving. Daarvoor wordt jaarlijks een stadsbrede enquête georganiseerd. De 

geregistreerde criminaliteit (woninginbraak, autokraak) blijkt in de hele stad al een paar jaar te dalen, maar Overvecht scoort 

nog altijd minder goed dan het stedelijk gemiddelde. De doelstelling is dat het cijfer het komende jaar minimaal gelijk blijft, 

maar liefst verder daalt. Dit geldt ook voor veiligheidsbeleving. 

 

Hosts in het Shoppingcenter 

Abdel Harchaoui (DOK030) vertelt dat er vanaf 20 maart a.s. op donderdagen en vrijdagen hosts in het Shoppingcenter 

aanwezig zijn, jonge gastvrouwen en -heren in herkenbare jasjes. Dit zijn studenten van de nieuwe Mbo-opleiding 

Servicemedewerker die ervaring opdoen in het kader van leerplek-leren. Zij beantwoorden vragen van het winkelend publiek 

en wijzen zonodig de weg. Soms helpen ze ondernemers met hand- en spandiensten. Daarnaast voeren ze opdrachten voor 

hun opleiding uit. Het is een proefproject; er wordt bekeken of de aanwezigheid van de hosts leidt tot een prettiger 

winkelklimaat en tot verbetering van het veiligheidsgevoel in het winkelcentrum. In een volgend stadium zullen de studenten 

wat meer gaan samenwerken met de politie en T&H, zodat zij een beeld krijgen van wat er nog meer aan 

baankeuzemogelijkheden voor hen zijn. Als het proefproject goed verloopt, komt het volgende schooljaar een nieuwe 

lichting hosts, en zal worden bekeken of hun werk kan worden uitgebreid buiten het winkelcentrum. 

 

Een van de aanwezigen merkt op dat er boven de winkels woningen zijn; is het een idee om die bewoners bij het project te 

betrekken? Iemand anders geeft aan blij verrast te zijn met het project. Waarom is daar niet meer bekendheid aan gegeven? 

Abdel vertelt dat er nog wordt proefgedraaid. De officiële start op 20 maart a.s. wordt vanzelfsprekend flink gepromoot. 

 

Meldingen 

Myla Zwaga (gemeente, Veiligheid Overvecht) legt de aanwezigen een voorbeeldmelding voor: Elke avond hangen er 

jongeren rond op de Tigrisdreef die nogal wat geluidsoverlast veroorzaken. De bewoner die dit meldde, vindt dat er vaker 

gesurveilleerd moet worden en dat de jongeren aangesproken moeten worden. Zou de gemeente iets met deze melding 

moeten doen, en zo ja, wat dan? 

 

Er is meer informatie nodig, vinden de aanwezigen. Wonen die jongeren in de buurt? Hoe oud zijn ze? Wat doen ze 

precies? Hoe vaak staan die jongeren daar? Myla is het daarmee eens: pas als het hele ‘plaatje’ duidelijk is, kun je bepalen 

wat je eraan kunt gaan doen. Misschien moet het jongerenwerk een keer gaan kijken, en vragen wat er aan de hand is. De 

politie kan langsgaan om te kijken wie er staan. In elk geval zijn het de omwonenden die er last van hebben en die de 

hanggroep zien. Zij kunnen de meeste en beste informatie geven, en zouden dus alles moeten melden! 

 

Een van de aanwezigen die in de omgeving van de Tigrisdreef woont, vertelt dat de overlast afnam toen de straatverlichting 

rondom de jaarwisseling werd versterkt; rondhangende personen willen kennelijk niet graag in fel kunstlicht staan. Helaas 

brandt de straatverlichting sinds januari jl. weer als voorheen, dus minder fel. De overlast begon direct weer. Op Myla’s 

vraag geeft de bewoner aan dat hij geen melding heeft gedaan van de overlast omdat hij niet verwacht dat dit zin heeft. 

Maar, zo brengt Myla daar tegenin, als de gemeente niet weet van overlast, kan er ook niets aan worden gedaan. Hoewel 

de gemeente zelf ook informatie verzamelt om een goed beeld te krijgen van de wijk, blijven bewoners de allerbelangrijkste 

informanten. Onder andere met wat zij melden over hun woonomgeving kan de gemeente actie ondernemen. Kees Walree 

(politie Overvecht) vult aan dat de ‘probleemplekken’ wel bekend zijn, echter, hoe meer bewoners melden, hoe beter politie 

en gemeente hun werk kunnen doen. 

 

Bewoners wijzen erop dat telefonisch melden via 0900-8844 niet gratis is. Als je de zoveelste wachtende bent, kunnen de 

kosten flink oplopen. Daar komt bij dat men het gevoel heeft dat meldingen niet serieus worden genomen, want er gebeurt 

na het doen van een melding vrijwel nooit merkbaar iets. Niet dat daar geen begrip voor is, want bij velen is bekend dat er ’s 

avonds en ’s nachts maar zeer beperkt surveillancecapaciteit is. Kees Walree dringt erop aan om toch te blijven melden, 

liefst met vermelding van signalementen of kentekens, want alle meldingen worden geregistreerd, en de aanvullende 

gegevens ook. Myla Zwaga vult aan dat alle meldingen worden bekeken, ongeacht of er inzet op is geweest of niet. Een 

overzicht laat zien vanuit welke buurten er meldingen werden gedaan, en waarover de melding ging. Op basis van alle 

verzamelde informatie, inclusief bewonersmeldingen, wordt de inzet in de komende periode bepaald. Maar, wordt gezegd, in 
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het veiligheidsplan staan wel heel veel taken voor de politie. Is het niet veel te veel? Het is veel, erkent Kees, maar de politie 

pakt ook taken in combinatie aan. Het afgelopen jaar is best succesvol verlopen, er kon een redelijk aantal daders worden 

aangehouden. 

 

Hebben gemeente en politie contact met de buurtambassadeurs? Zij doen immers ook meldingen. Een van de 

buurtambassadeurs geeft aan dat er goed contact is en dat meldingen snel worden opgepakt. 

 

Er wordt opgemerkt dat het best veel werk is om een melding goed te verwerken. Dat is bij de meeste bewoners niet 

bekend; misschien kan er eens iets over worden geschreven in Dreefnieuws. Myla wijst erop dat er over het doen van 

meldingen veel te vinden is op de website van de gemeente. Zie ook de pagina over jeugdaanpak en Slim Melden. De 

gemeente organiseert bovendien regelmatig bewonersavonden – wat in Overvecht nog altijd het beste werkt. Een van de 

bewoners adviseert om melders naderhand te vertellen wat er met hun melding is gedaan. Dat gebeurt ook, antwoordt Myla, 

maar dat kan alleen als de melder haar of zijn telefoonnummer heeft doorgegeven. Soms lukt terugbellen niet, bijvoorbeeld 

omdat de telefoon herhaaldelijk niet wordt opgenomen. Met meldingen van jongerenoverlast wordt het Jongerenwerk 

benaderd. Hoe jongerenoverlast het beste kan worden aangepakt, wordt per melding bekeken. 

 

Volgens een van de bewoners gaat er ook veel wél goed in Overvecht – kan dat ook niet ergens worden gemeld? En zou er 

via het nieuws en social media eens bekend kunnen worden gemaakt wat er allemaal goed gaat? 

 

Oud & Nieuw 

Er is tijdens de Nieuwjaarsnacht weer het nodige gebeurd in Overvecht, vertelt Kees Walree; zie de berichten in de krant, 

maar ook op social media. Toch werden er vóór de jaarwisseling al aanhoudingen verricht. De politie denkt dat het daardoor 

relatief rustig is gebleven. 

 

Fatiha Benazzi, een van de buurtmoeders die tijdens de jaarwisseling bij de THEMA-dreven gepatrouilleerd heeft, vertelt dat 

haar groep gewend is om ruimschoots vóór de jaarwisseling al te patrouilleren in de wijk, samen met de Buurtvaders. Als zij 

overlast signaleren, geven ze dat direct door via de groeps-app waar de gemeente en de politie ook in zitten. Het is dit jaar 

best goed gegaan, al was het rond de THEMA-dreven erg onrustig met jongerengroepen. Arne Mooij vult aan dat de 

vrijwilligersgroep uit meer dan honderd bewoners bestaat. Een van de buurtvaders vertelt dat hij met Oud & Nieuw tijdens 

zijn ronde bij zichzelf dacht dat het goed zou kunnen komen in Overvecht als alle bewoners met elkaar de buurten veilig 

willen houden, niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar altijd. ‘Laten we de overlast hand in hand te lijf gaan!’ 

 

Op een vraag van een van de bewoners legt Kees Walree uit dat de daders van autobranden en vernieling heel lastig 

opgespoord kunnen worden. Voorbeeld: iemand gooit vuurwerk in een bushokje en maakt zich uit de voeten. Dit jaar 

hebben de camera’s goede diensten bewezen, want daarop was te zien in welke richting daders vluchtten. Met dat 

beeldmateriaal konden er zelfs in de aanloop naar Oud & Nieuw al aanhoudingen worden verricht. 

 

Via social media verspreiden berichten zich heel snel; een van de aanwezigen veronderstelt dat dit bijdraagt aan de 

negatieve beeldvorming. De vele berichten over autobrandjes dragen ongetwijfeld bij aan het onveilige gevoel dat bewoners 

hebben, terwijl de berichten ook relschoppers kunnen aantrekken. Het is heel goed mogelijk, zo bevestigt Kees, dat het 

aantal incidenten tijdens de jaarwisseling niet is toegenomen ten opzichte van vorige jaren, maar dat bewoners zich toch 

onveiliger voelden door de vele berichten die zij zagen. 

 

Een van de bewoners benadrukt de grote behoefte aan terugkoppeling en uitleg; wilde verhalen ontstaan doordat 

omwonenden niet begrijpen wat er gebeurde, of een eigen interpretatie gaan bedenken. Soms is de mededeling ‘we zijn er 

nog mee bezig’ al genoeg. 

 

Oud & Nieuw duurt vaak van september tot maart, wordt gezegd, in die periode kun je elke nacht wel worden opgeschrikt 

door zware knallen. Dat is een probleem, erkent Kees, want de daders zijn niet te vinden. Eer er een surveillanceauto ter 

plaatse is, zijn ze gevlogen. Toch moeten bewoners meldingen van zwaar vuurwerk blijven doen, want die worden 

geregistreerd. Er hebben zich plekken in de wijk afgetekend waar steeds meldingen vandaan komen, waardoor de politie 

precies dáár wat extra aandacht aan kan geven. 

 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/ade6dfef515a354bc826a9b579087cc7
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/wat-doet-de-gemeente/jeugdaanpak/
https://utrecht.slimmelden.nl/#/home
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Wordt er met de overlast gevende jongeren gesproken, in plaats van over hen? Hierop vertelt Kees dat er bij alle jongeren 

die werden aangehouden een wijkagent op bezoek is geweest, soms samen met iemand van de gemeente, om het te 

hebben over de gevolgen van hun gedrag. Er wordt dus niet alleen maar gestraft, en er wordt ook met de ouders gesproken. 

Daarnaast gaat de jongerenaanpak het hele jaar door, in samenwerking met het Jongerenwerk, de wijk- en jeugdagenten en 

de scholen. Dit betekent niet dat jongeren niet buiten mogen komen – er zijn ook groepjes op straat die alleen maar een 

sigaretje willen roken omdat dit bij hen thuis niet mag. Bewoners kunnen jongerengroepjes aanspreken, wordt gezegd, want 

je kunt gewoon met hen praten! Laatst deed een van de bewoners dat: ‘wat doen jullie hier toch?’ Er zit hier een goeie wifi-

verbinding, was het antwoord, en nog gratis ook….. 

 

Desgevraagd geeft Kees aan dat hij al met al niet ontevreden is over het verloop van Oud & Nieuw. Wat hem betreft is de 

aanpak tijdens de volgende jaarwisseling hetzelfde, maar verbetersuggesties zijn welkom! En wie ook wil meedoen als 

vrijwilliger, kan zich melden bij het wijkbureau. 

 

Ondermijning 

In februari 2018 bracht de gemeenteraad Overvecht een bezoek; tijdens die avond is het uitvoerig over ondermijning gegaan 

(zie verslag). Enkele bewoners vinden dat het sindsdien niet de goede kant op is gegaan, en dan komt binnenkort ook Het 

Nieuwe Zandpad nog, en een coffeeshop op het bedrijventerrein. ‘De onderwereld ontmoet de bovenwereld,’ dat is, in het 

kort, ondermijning. Voorbeeld: een winkelier die meehelpt met het witwassen van geld dat met criminele activiteiten is 

vergaard, kan producten goedkoper aanbieden dan haar of zijn concurrent, waarmee de wijkeconomie wordt ondermijnd. 

Nog een voorbeeld: jongeren die het verkeerde pad opgaan, en (dus) niet naar school. 

 

Soms worden heel jonge kinderen (12 à 13 jaar) ingezet als drugskoerier. Wat wordt daartegen gedaan? Arne Mooij vertelt 

dat er wordt geprobeerd om op twee manieren in te grijpen: drugshandel aanpakken en jongeren waarschuwen. Voor dat 

laatste werkt de gemeente nauw samen met het jongerenwerk en met de scholen. Ook ouders worden daarbij betrokken. 

Kees Walree vult aan dat de politie nauw met de gemeente samenwerkt. Mensen die in Overvecht drugs dealen en worden 

betrapt, krijgen aanzienlijke dwangsommen (enkele duizenden euro’s) opgelegd. 

 

De suggestie wordt gedaan om een ‘Overvechts rolmodel’ te creëren, iemand die als voorbeeld kan dienen voor jongeren 

die op ‘het snelle geld’ uit zijn. Volgens Tjitske vd. Woude (DOCK) is er contact met zo iemand, een beroepsvoetballer. Deze 

persoon wil in De Dreef graag iets voor jongeren beginnen. Hierover wordt even doorgepraat; opgelet, wordt gezegd, niet 

vanuit elke geparkeerde auto wordt gedeald. Sommige jongeren zitten gewoon graag bij elkaar in de auto om wat te kletsen 

of een computerspelletje te doen. 

 

Arne legt uit dat Overvecht een kwetsbare wijk is, en daardoor de ideale voedingsbodem is voor ondermijnende activiteiten. 

De meeste ondermijnende criminaliteit hangt samen met drugs. Andere risico’s zijn betrokkenheid van ondernemers en 

misbruik van overheidsgeld. Politie, gemeente en belastingdienst volgen de zaken op het bedrijventerrein en bij 

horecazaken met veel belangstelling. ‘Misbruik van overheidsgeld’ kan verschillende dingen betekenen: iemand ontvangt 

onterecht een uitkering, of een woning wordt niet gebruikt om in te wonen maar voor iets anders, een wietplantage 

bijvoorbeeld. Een interventieteam, bestaande uit mensen van de gemeente, de politie, de belastingdienst en het UWV doet 

controles bij bedrijven en in woningen. Als er ‘achter de voordeur’ iets gebeurt wat niet is toegestaan, wordt daarop 

gehandhaafd. Soms worden er zeer kwetsbare mensen aangetroffen; dan wordt geprobeerd hen mee te nemen naar het 

Buurtteam of naar het jongerenwerk. De samenwerking in het team verloopt heel goed, vertelt Kees Walree. 

 

In sommige flatgebouwen worden vaak meerdere appartementen tegelijk opgekocht, vertelt een van de aanwezigen. 

Desgevraagd geeft Arne Mooij aan dat er geen zicht op is of daar veel crimineel geld in omgaat; Kees Walree adviseert 

bewoners en verenigingen van eigenaren om het de politie of de gemeente te melden als zij een naar gevoel krijgen bij dat 

soort transacties, eventueel via Meld Misdaad Anoniem. Ook andere signalen zijn belangrijk, bijvoorbeeld als iemand die 

een uitkering heeft toch een dure auto rijdt. 

 

Sinds enige tijd is de gemeente bezig met het vormen van een Moedernetwerk: door middel van gesprekken over veiligheid 

en andere belangrijke thema’s worden moeders bewust gemaakt van wat belangrijk is voor hun kinderen, en hoe zij kunnen 

voorkomen dat kinderen verkeerde keuzes maken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat moeders van daders best veel 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/957aeaae-037d-4ce6-9817-7a2ec7dda7f4
https://www.politie.nl/themas/meld-misdaad-anoniem.html
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invloed hebben, en in andere gemeenten zijn er al veel successen geboekt met de Moedernetwerken. Daders zijn lang niet 

altijd zware criminelen, maar veelal jonge jongens die naar hun moeder opkijken. 

 

Dat jongeren naar buiten willen, is wel te begrijpen wordt gezegd, want als je met een groot gezin in een klein appartementje 

woont heb je soms even de ruimte nodig. Zijn er wel genoeg voorzieningen voor jongeren in Overvecht? Ja, zegt Myla 

Zwaga, er zijn buurthuizen, het jongerenwerk is actief, er zijn sportactiviteiten en er komt een Jongerencultuurhuis. Er zijn 

genoeg plekken waar jongeren terecht kunnen, ook na 20.00 uur. 

 

Contact met gemeente en politie 

Elke tweede maandag van de maand drinkt wijkagent René Russ koffie bij MacDonalds in het Shoppingcenter. Iedereen die 

bij hem wil aanschuiven is welkom. De politie heeft ook een instagramaccount. Myla Zwaga zit elke dinsdag van 13.30-15.00 

uur met een collega van Team Veiligheid bij Buurthuis De Boog. Een van de aanwezigen adviseert de politie om over het 

doen van meldingen eens een uitzending van U in de Wijk te (laten) maken. Daar wordt al aan gewerkt, vertelt Leo Stroeven 

van U in de Wijk, want er komt een reportage over René Russ! 

 

Sluiting 

De avond wordt afgesloten met een drankje, zoals gebruikelijk. 

 

https://www.instagram.com/pol_politieutrechtnoord/

