Jaarverslag 2007 Wijkraad Overvecht
Wijkraadpleging jongeren
De wijkraadpleging 2007 heeft als doel om jongeren te horen over de wijk en hen via de wijkraad en deze
wijkraadpleging kans te geven invloed uit te oefenen. De wijkraadpleging wordt in het voorjaar van 2008
afgerond.
Wijkactieplan en herstructurering
De wijkraad adviseerde om vooral aandacht te richten op projecten waarvan de effectiviteit in het praoject Doe
Mee in Overvecht bewezen is. Verder maakt de wijkraad zich zorgen over de organisatie. Het mist één stevige
uitvoeringsorganisatie die in staat is om alle belanghebbende partijen te managen en de drempel voor
bewoners te verlagen om te participeren. Zij wil daarom een sterkere aansturing en refereert hierbij aan het
adoptieteam dat het project Doe Mee in Overvecht succesvol op de kaart zette.
Wijkinformatiepunt
De Wijkraad maakte zich grote zorgen over het vertrek van de welzijnsorganisatie Cumulus uit het
informatiepunt en de onregelmatige opening en bezetting. Mede omdat de wijkraadpleging gezondheidszorg in
2006 had uitgewezen dat het wijkinformatiepunt een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van de WMO. Deze
zorg werd in een advies aan B&W meegedeeld waarbij ook adviezen gedaan werden om o.a. het gebrek aan
privacy in de wachtkamer en aan het loket te verbeteren. De wijkraad was teleurgesteld over de reactie van
B&W, die de zorgen niet deelt. In 2008 vindt een evaluatie plaats de pilot rond de wijkinformatiepunten in de 5
pilotwijken. Deze zal kritisch worden bezien.
Cultuur en vermaak
De Stefanus werd het cultuurcentrum in Overvecht, nadat de wijkraadpleging Cultuur en Vermaak in 2006
geadviseerd had culturele activiteiten beter te faciliteiten. In 2007 was er contact met van wethouder van Eijk,
die toezegde dat de functie en de faciliteiten van de Stefanus volgend jaar vergroot zullen worden, zodat nog
meer en bredere culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
De werkgroep verkeer - gezamenlijke werkgroep met het Bewoners Platform Overvecht - stelde een
inspraakreactie op over de NRU. Zij vindt dat er geen aandacht voor milieu en leefbaarheid in de plannen is en
dat er lacunes zijn in de coördinatie. Belangrijke informatie over de voortgang van het project bereikte de
Wijkraad veel te laat. De Wijkraad werd daardoor gehinderd in haar adviesrol. Zij zal zich daarom heel kritisch
gaan opstellen in de voortgang van het project.

1

