Jaarverslag 2010 Wijkraad Overvecht
Algemeen
Het was een jaar waarin de wijkraad zich inzette voor de leefbaarheid van de wijk vanuit verschillende
perspectieven, zoals de verkeersituatie rond de NRU, de veiligheid, de jongeren, zorg en wonen.
Adviezen
Het was een jaar waarin we 7 adviezen hebben uitgebracht over: het evenementenbeleid, het
wijkactieprogramma 20102011, de pakketstudie Ring Utrecht, Leefbaarheid in Overvecht, de eerste
fase Milieu Effect Rapportage, het voorontwerp bestemmingsplan Overvecht en het
stedenbouwkundig plan van eisen Camera Obscuradreef.
Wijkraadplegingen
1. Wijkraadpleging 2008 Veiligheid
Deze wijkraadpleging werd afgerond in 2010. Hierin werd onderzoek gedaan naar de gevoelens van
onveiligheid van onze bewoners. Het conceptrapport werd aan de burgemeester en de wijkwethouder
overhandigd tijdens de presentatie van de resultaten. Deze bijeenkomst was druk bezocht door
bewoners, professionals en gemeenteraadsleden.
Aanbevelingen waar in 2011 advies over uitgebracht zal worden aan BenW zijn:
- Vergroten van de bewonersparticipatie en meldingsbereidheid
- Optimaliseren van communicatiekanalen
- Oudergesprekken bij overlastgevende jongeren thuis
- Vervolgonderzoek naar de onveiligheidsgevoelens rondom onveilige plekken
- Meten van het effect van in de wijk aanwezige straatcoaches
- Onderhoud en versterken van de relaties en samenwerking tussen burgers, politie, gemeente,
woningcorporaties, scholen en andere instellingen op het gebied van de veiligheid moeten
onderhouden en versterkt worden
- Activeren van bewoners om te participeren in verbetering van de eigen kansen en zich samen
met anderen in te spannen voor een aantrekkelijker woon- en leefklimaat.
2. Wijkraadpleging 2009 Leefbaarheid
In de wijkraadpleging 2009 is een algemene inventarisatie gehouden onder bewoners om na te gaan
wat er in de wijk leeft. Nevendoelstelling was om het contact met de wijkbewoners te intensiveren. In
het voorjaar 2010 werden de resultaten gepresenteerd aan de wijkwethouder. Er werd in die
bijeenkomst in groepen over die resultaten gediscussieerd. De uitkomsten van die discussie werden
meegenomen in het advies dat vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders
uitgebracht werd.
Het advies ging over de thema’s strenger optreden en investeren in mensen: begeleiding van ouders
en perspectief bieden.
Verder werden conclusies getrokken over verbetering van de communicatie van de wijkraad met de
achterban. Ook werd geconcludeerd dat er leefbaarheidthema’s zijn die geen dringende aanpak
nodig hebben, zoals groenvoorzieningen, openbaar vervoer, ontspanning en basisvoorzieningen.
Een belangrijke constatering was dat de respondenten van de wijkraadpleging in ruime mate van
mening waren dat het negatieve image van Overvecht niet overeenkomt met de werkelijkheid.
3. Wijkraadpleging 2010 Ouderen
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Omdat er steeds meer geluiden uit de wijk komen dat ouderen vereenzamen, is de wijkraad gaan
onderzoeken wat mogelijkheden zijn om de situatie van ouderen te verbeteren. Er is door de
werkgroep vooronderzoek bij verschillende instellingen gedaan, waarna de opdracht tot uitvoering
van het onderzoek aan bureau Labyrinth gegeven werd. De vraagstelling richt zich op maatregelen
ter verbetering van de leefsituatie van 55-plussers. De resultaten zullen in het voorjaar 2011
gepresenteerd worden.
Samenstelling van de wijkraad
De wijkraad bestaat nu uit 21 personen. Sinds 2009 is er een lid vertrokken, maar kwam er ook een
nieuw lid bij. Er zijn 2 permanente externe adviseurs, waarvan één algemeen adviseur is en één de
trekker van de werkgroep Verkeer.
De wijkraad is georganiseerd in werkgroepen met een thema. De thema´s zijn: veiligheid, verkeer,
wijkraadpeiling, jeugd en jongeren, ouderen, herstructurering, cultuur, gezondheid, communicatie. De
werkgroep nieuwe kandidaten werft en voert gesprekken met potentiële kandidaten.
De werkgroep verkeer is een samenwerkingsverband met het Bewoners Platform Overvecht en
versterkt met een aantal externe deskundigen.
De werkgroepen houden hun kennis over de thema´s actueel.
Het DB bestaat uit 5 personen t.w. de voorzitter, de penningmeester, twee wijkraadleden en een van
de adviseurs. Sinds eind 2008 staat de taak van secretaris vacant.
Doordat de voorzitter en een lid van het Bewoners Platform lid zijn van de wijkraad, is de link tussen
deze twee gelegd.
Raadplegen van de achterban
De Wijkraad Overvecht is zich gaan beraden over de relatie met de achterban. De werkgroep
Publiciteit werd daarom veranderd in de werkgroep Communicatie en een aantal van de nieuwe
wijkraadleden namen er zitting in. Zij werken in overleg met de wijkraad nieuwe vormen van
communicatie uit, die in 2011 uitgevoerd gaan worden.
Verder werd een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschap van de Universiteit. De vraag was om aanbevelingen te krijgen over
vergroting van de communicatie naar de bewoners in de wijk. Er werden verschillende
aanbevelingen gedaan, o.a. dat het voorwaarde is om aandacht aan de interne communicatie te
besteden om het imago naar buiten toe te versterken.
Verder stond de wijkraad in april met een stand op de braderie in shoppingcentre Overvecht. Hier
werden de bezoekende bewoners van Overvecht stellingen voorgelegd om hun mening te peilen over
hun visie op bouwvormen in de wijk. Uit de reacties bleek dat de bewoners graag mee willen denken
over inrichting en vormgeving van nieuwe gebouwen en woningen in hun buurt.
Bijdrage aan wijkkrant Dreefnieuws
De Wijkraad Overvecht heeft zitting in de redactie en draagt jaarlijks financieel bij aan het uitbrengen
van Dreefnieuws. In elke editie schrijft een van de werkgroep van de wijkraad een column om meer
bekendheid bij de achterband te ontwikkelen.
Vergaderingen
De Wijkraad Overvecht vergaderde 10 keer in het verslagjaar. De wijkwethouder Rinda den Besten
woonde één van de vergaderingen gedeeltelijk bij. Buiten de wijkraadplegingen waren de
belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, de volgende:
- Noordelijke Randweg Utrecht
De plannen omtrent de NRU waren meerdere malen onderwerp van gesprek. De wijkraad heeft twee
adviezen in verband met de NRU uitgebracht. Ook dit jaar moest weer lang (5 en 3 maanden) op
reactie gewacht worden. Aan het begin van 2011 waren die nog niet ontvangen.
De werkgroep verkeer heeft een gesprek met de nieuwe wethouder verkeer Hr. Lintmeijer gehad, om
aandacht te vragen voor de relatie tussen de leefbaarheid in de wijk en de NRU/plannen.
De wijkraad is niet tegen een autoweg, maar verwacht van de bestaande plannen veel overlast in de
wijk. De wijkraad vindt dat voor een deel van de NRU een tunnel de enige oplossing is. In de plannen
zal volgens de wijkraad meer aandacht aan de leefbaarheid besteed moeten worden. Daarom is
participatie in de plannen van groot belang. De werkgroep verkeer wil insteken op niveau van coproductie. Dit is onderwerp van gesprek met zowel de wijkwethouder als de wethouder verkeer.
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- WMO Loket
De wijkraad nodigde de beleidsmedewerker van DMO uit om het functioneren van het WMO-loket toe
te lichten, nu de organisatie daarvan vorm gegeven is. Daarbij had de wijkraad vragen over de
bekendheid en bereikbaarheid c.q. toegankelijkheid van het loket. M.n. de centralisering riep twijfels
op. Daarbij werd gerefereerd aan het project Wegwijzer Arnodreef, een loket dat gelieerd was aan de
moskee, dat zeer toegankelijk en bereikbaar was. Er werd toegezegd dat er later in het jaar
teruggekomen zou worden op de gestelde vragen.
Verder vroeg de wijkraad meerdere malen om het rapport dat hen per 1 maart toegezegd was. Dit
rapport zou een inventarisatie bevatten hoe moeilijk bereikbare doelgroepen beter toegang konden
krijgen tot dienstverlening.
Dit rapport kwam in juni en de wijkraad kon niet in het rapport terugvinden wat het antwoord op zijn
vragen waren. Het rapport bleek een zeer beperkte insteek te hebben, nl. de bereikbaarheid van de
WMO-dienstverlening door allochtone ouderen. Ook bleek bij de organisatoren van het voormalig
loket de Wegwijzer Arnodreef geen informatie ingewonnen te zijn. DMO werd daarom verzocht een
toelichting te geven in de wijkraadvergadering. Het resultaat was dat er een gesprek volgde met DMO
met de organisatoren van de Wegwijzer en dat hun adviezen meegenomen zouden worden in een
bijgesteld rapport. Hierop wordt nog steeds gewacht, ondanks meerdere reminders.
- Jeugd
De reactie van het college van BenW op het advies over de wijkanalyse jongeren leverde vragen op.
Daarop werden de beleidsmedewerkers van DMO, die bij de reactie betrokken waren, uitgenodigd
voor bespreking ervan in de wijkraadvergadering. De vragen die daarin gesteld werden konden niet
allemaal ter plekke beantwoord worden, maar de beleidsmedewerkers zegden een terugkoppeling
later in het jaar toe.
- Project dak- en thuislozen Mississippidreef
Via relaties werd informatie ontvangen dat de GG&GD plannen aan het verwezenlijken was om een
project voor dak- en thuislozen aan de Mississippidreef te vestigen. De Wijkraad heeft daar nadere
informatie over gevraagd omdat het bevreemdde dat de informatie niet via de gebruikelijke
communicatiekanalen van de gemeente ontvangen was. Ook bleek de wijkraad ernstige twijfels te
hebben bij het plan. Daarom werd advies uitgebracht aan de wijkwethouder Den Besten. Toen later in
het jaar het Actieplan wonen en het project Paranadreef bekend werden, heeft wethouder Everhardt
de vragen in de wijkraadvergadering beantwoord. Het project Mississippiplan is “on hold” tot nader
order.
- Omzettingsvergunningen
Omdat in Overvecht veel onvrede bestaat over onrechtmatige meerpersoons-bewoning was in 2009
een advies uitgebracht aan BenW. Verantwoordelijk wethouder H. Bosch had daarop aangegeven
graag in de wijkraad een toelichting op de reactie te komen geven. Door agendatechnische
problemen bleek dat het hele jaar niet mogelijk. De wijkraad hield de vinger aan de pols samen met
een aantal andere wijkraden, met hetzelfde probleem. In het najaar werd een gezamenlijke
bespreking met de heer Bosch bijgewoond. Omdat veel vragen over handhaving gingen, werd
toegezegd dat daarop teruggekomen zou worden.
- Evenementenbeleid
De wijkraad bracht een advies uit waarin meer aandacht gevraagd werd voor het betrekken van de
wijken bij het organiseren van evenementen. Omdat de reactie op dit advies vragen opriep werd de
projectleider van de gemeente uitgenodigd voor een toelichting. Het resultaat was dat er uiteindelijk
een schriftelijke reactie op het advies kwam, die voor de wijkraad voldoende was.
- Meetnet Luchtkwaliteit
De plannen voor het aanvullend meetnet werden toegelicht door beleidsmedewerkers van
Stadsontwikkeling. De wijkraad had hier een aantal technische vragen over. De conclusies die uit de
discussie hierop volgde, werden als advies uitgebracht aan Stadsontwikkeling. Daarin werd vooral
aandacht gevraagd om uniformering in de onderzoeken, zodat resultaten ook vergelijkbaar zijn op
termijn.
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- Woonvisie
Naar aanleiding van de woonvisie Utrecht werd de beleidsmedewerker van Stadsontwikkeling die in
het gebiedsteam Overvecht werkt uitgenodigd voor een gesprek over de belangen va Overvecht inde
woonvisie. De wijkraad had een aantal vragen over de gevolgen van het woonbeleid. Daaruit bleek
dat er door de wethouder een keus gemaakt is om geen wijkgerichte uitwerking te maken. Bovendien
lagen een aantal vragen van de wijkraad op gebied van handhaving. Hoewel de beleidsmedewerker
aangaf hier geen afspraken over te kunnen maken en dat de wijkraad hier klachten over moest
aanmelden bij de Balie Wonen, werd door hem uiteindelijk toegezegd dat hij de zorgpunten van de
wijkraad zou meenemen naar zijn team.
- Gezondheid
Het beleidskader 2011 en het wijkgezondheidsprofiel werden in de wijkraadvergadering besproken
met medewerkers van de GG&GD.
- Contacten met landelijke politiek
Door LSA werden contacten gelegd met Linda Voortman, lid van de 2 e kamer voor Groen Links, die
graag contactpersoon wil zijn voor de wijk Overvecht. Dit betreft niet alleen de wijkraad, maar ook het
Bewoners Platform Overvecht en andere groepen. De Wijkraad nodigde haar uit voor een gesprek
hierover. Daarbij werd benadrukt dat de wijkraad politiek onafhankelijk is en zich dus niet bindt aan
een partij. Omdat Linda binding heeft met Overvecht en wonen en wijken in haar portefeuille heeft, wil
zij graag contact onderhouden. Dan kunnen onderwerpen die in de landelijke politiek op dit terrein
spelen in de praktijk een toetsing krijgen. Voor de wijk kan het van belang zijn om onderwerpen rond
wijkaanpak breder onder de aandacht te brengen. Linda zal voortaan de vergaderingen bijwonen
indien haar kamerwerkzaamheden haar dat niet verhinderen.
2011
Een onderwerp dat in het jaar 2011 belangrijk gaat worden is behoud van leefbaarheid in de wijk bij
de besluitvorming rond de NRU. De wijkraad wil daar een actieve rol in spelen.
Verder wordt de wijkraadpleging over het leefklimaat van ouderen in de wijk en de verbetering
daarvan belangrijk.
De plannen om de communicatie met de achterban te verstevigen zullen in 2011 verder uitgevoerd
gaan worden. En natuurlijk zal veel aandacht gaan naar de plannen rond wonen en herstructurering.
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