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Jaarverslag 2011
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers.
In 2011 zette de wijkraad zich weer in voor veiligheid, leefbaarheid in de wijk en voor verschillende
bewonersgroepen, in het bijzonder voor ouderen.
De wijkraad heeft een website waarop alle schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders te
vinden zijn, maar ook de agenda’s en verslagen van de vergaderingen: www.wijkraadovervecht.nl
Adviezen
In 2011 werden vier schriftelijke adviezen aan BenW uitgebracht:
•

Versterking wijkgericht werken en participatie
Hierin werd gepleit voor een goed implementatieplan met meetbare doelstellingen. Daarbij werd
geconstateerd dat samenwerking tussen de gemeentelijke diensten daarbij onontbeerlijk is. Ook
werd aandacht besteed aan de posities van de wijkmanager en de wijkhouder. De wijkmanager
hoort in de wijk en kan niet verantwoordelijk zijn voor wijkgericht werken op gemeenteniveau. En
de Wijkraad Overvecht is geen voorstander van uitkleden van de functie van wijkwethouder.

•

Omzetting en splitsing van woningen
Wijkraad West had een uitgebreid en doelmatig advies hierover opgesteld, waarbij de Wijkraad
Overvecht zich kon aansluiten. Aanvullend werd aandacht gevraagd voor controleerbaarheid en
meetbaarheid van de leefbaarheidtoets. Verder werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor
invoeren van het criterium brandveiligheid in de bouwkundige toets.

•

Beleidsregels leefbaarheidbudgetten
Wijkraad Overvecht onderschreef het voorgenomen beleid om de criteria en beleidsregels voor het
leefbaarheidbudget te verduidelijken en de presentatie van de behaalde resultaten te verbeteren.

•

Overvecht op leeftijd
Dit advies was gebaseerd op een wijkraadpleging. Het bestond uit vijf punten:
Investeren in woningaanpassing voor ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
Leveren van zorg aan zelfstandig wonende ouderen. Daarbij kan de welzijnsorganisatie de
ouderen helpen met inroepen van ondersteuning via de WMO.
Stimuleer de sociale cohesie en maak ouderen meer bekend met mogelijkheden om bv.
vrijwilligerswerk te doen.
Besteed aandacht aan de verbetering van de veiligheid van ouderen en terugbrengen van
overlast om hun gevoelens van onveiligheid te verminderen.

Ook werden de volgende adviezen aan gemeentediensten uitgebracht:
•

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie ter voorbereiding op het OV-Uitvoeringsplan 2012
Hierin werd o.a. gepleit voor versnelling van het lange traject uit Overvecht naar CS door
aansluiting te creëren op Randstadsporen via stations Overvecht en Zuilen.
Verder werd geadviseerd meer gebruik te maken van digitale middelen (bv. apps) om informatie te
geven over omleidingen en reistijden. Omdat de bussen regelmatig overvol zijn, kan de OV-schip
ingezet worden om te onderzoeken hoe hier verbetering in aan gebracht kan worden. Ook is
optimalisering van de bushalteverdeling nodig en zijn er te weinig bushokjes.

•

Wijkactieplan 2012-2013 en wijkambities 2013-2014
De Wijkraad stelde vooral vragen bij de wijze van behalen van de ambities en op welke manier de
bewoners hierin betrokken worden. De wijkraad vindt dat kritischer naar resultaten gekeken moet
worden. Daarbij werd wederom gevraagd om het plan meer toetsbaar op te stellen.
Bijzondere aandacht werd gevraagd voor bevordering van vraag en aanbod tussen onderwijs en de
arbeidsmarkt voor jongeren, alsmede voor de bevordering van ondernemerschap. Ook werd

1

Wijkraad Overvecht • p/a Zamenhofdreef 17 • postbus 8395 • 3503 RJ Utrecht • info@wijkraadovervecht.nl

aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, die verbetering
behoeft.
Verder werd geconstateerd dat er behoefte is aan nieuwe inzichten op gebied van de
woningvoorraad en dat er relaties gelegd moeten worden tussen gezondheid en groen.
Gevraagd werd hoe afdoende de ambitie van net en veilig is als het om kwaliteit van de
buitenruimte en het belang voor leefbaarheid en ondernemersklimaat gaat.
•

Bestemmingsplan Bedrijventerrein en ontwikkeling van de wijk
De wijkraad Overvecht adviseerde de nieuwe vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein goed
in de wijk te communiceren, zodat de wijk optimaal kan profiteren van de verruimde
mogelijkheden. Ook werd geadviseerd een centraal aanspreekpunt aan te wijzen om een brug te
slaan tussen initiatieven uit de wijk en vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein. Verder
werd aandacht gevraagd voor het creëren van vergaderfaciliteiten voor ZZP’ers op het
bedrijventerrein.

Wijkraadplegingen
In 2011 werd aan twee wijkraadplegingen gewerkt:
•
Overvecht op leeftijd
Deze wijkraadpleging Overvecht had als inzet de vraag: Hoe aangenaam vinden 55-plussers het om te
wonen en te leven in Overvecht? Indien dit niet als aangenaam ervaren wordt, welke oplossingen zijn
er dan nodig om het woon- en leefgenot voor ouderen te verbeteren?
Uit het onderzoek bleek dat bewoners op leeftijd graag in Overvecht blijven wonen, maar dat wel
verbetering van de voorzieningen nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Op 4 juli werden de resultaten aan de wethouder Victor Everhardt en aan een volle zaal in huize
Zuylenstede gepresenteerd. De suggesties van de discussierende aanwezigen werden meegenomen in
het advies dat de wijkraad vervolgens aan het college van B&W verstuurd. Daarin werd ingegaan op de
kwaliteit van woningen, van zorg, veiligheid en de sociale cohesie van de wijk.
•
Wijkraadpleging onderwijs en werkgelegenheid
Gestart werd met de wijkraadpleging onderwijs en werkgelegenheid. Dit wordt geen traditionele
wijkraadpleging waarin een onderzoek plaatsvindt, waarvan de resultaten gepresenteerd worden en
waar vervolgens een advies over wordt uitgebracht. Het doel is om een blijvend project op te laten
zetten dat positief bijdraagt aan de kansen van de bewoners van Overvecht. De inzet is de vraag: Hoe
kunnen we op concrete en tastbare wijze een betere verbinding krijgen tussen onderwijs en
werkgelegenheid, zodat de kansen die er zijn benut worden door jongeren en schooluitval verder wordt
beperkt?
Samenstelling
Het jaar begon met 21 leden. Er vertrokken 4 leden in de loop van het jaar. Drie vanwege drukke
werkzaamheden in combinatie met overige omstandigheden, één vanwege verhuizing.
Er kwamen 2 leden bij, zodat er aan het eind van het jaar 19 leden waren.
Het profiel voor het aantrekken van nieuw leden werd bijgesteld. Omdat de gemiddelde leeftijd rond 40
ligt en de meeste wijkraadleden overdag werken, zijn er te weinig leden in de gelegenheid om overdag
regelmatig informatieve activiteiten in de wijk te bezoeken. Daarom werd afgesproken dat er ook
gezocht wordt op kandidaten die met pensioen zijn.
De leden van de werkgroep verkeer maken deel uit van een gezamenlijke werkgroep verkeer met het
Bewoners Platform Overvecht en een aantal extern adviseurs. De trekker van die werkgroep treedt als
extern adviseur op van de wijkraad.
Verder werd afgesproken met de groep Natuur- en Milieu Overvecht, dat zij als vaste adviesgroep van
de wijkraad gaan optreden. Deze groep werkt ook nauw samen met het Bewoners Platform Overvecht.
Er zijn twee leden van de wijkraad, die eveneens lid van het Bewoners Platform Overvecht. Eén van
deze leden vertrok dit jaar, waardoor aan het eind van het jaar er nog maar één lid was, dat de link
vormt met het BPO.
Verder onderhoudt de wijkraad een vast contact met tweedekamer lid Linda Voortman (Groen Links).
Zij bezoekt de vergaderingen indien haar agenda dit toelaat.
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Vergaderingen
Er werd tienmaal vergaderd. De onderwerpen waren:
•
Welzijn
De welzijnsorganisatie Cumulus werd uitgenodigd om haar visie te geven op de relatie tussen de
wijkanalyse en de prioriteiten van Cumulus. Daarbij kwam aan de orde dat het nieuwe beleid
‘Vernieuwend Welzijn’ veel vragen oproept over de uitvoerbaarheid van de activiteiten van Cumulus. Zo
is de vraag of succesvolle projecten zoals Gezonde wijk en Vreedzame wijk voortgezet kunnen worden.
In een vervolgvergadering werd de nota Vernieuwend Welzijn besproken met vertegenwoordigers van
Cumulus en DMO. Daarbij werden de pilots voor Transitie Jeugdzorg en het doorbraakdossier Sociaal
kwetsbaren betrokken. Gezien het belang van het onderwerp komt Vernieuwend welzijn dus
ongetwijfeld op de agenda terug in 2012.
Verder presenteerde DMO de rapporten die opgesteld zijn naar aanleiding van het advies van de
wijkraad om een laagdrempelig WMO-loket voor met name allochtone bewoners in te richten. Het doel
hiervan is om de aansluiting met de doelgroep te verbeteren. Het resultaat was een spreekuur in De
Boog, waaraan ook sociaal raadslieden van allochtone achtergrond meewerken.
•
NRU
Het college van B&W werd gevraagd om co-participatie in het ontwikkeltraject van de opwaardering van
de NRU. Dit kreeg vorm in inpassingateliers waarin bewoners van Overvecht meewerken aan het
verdere traject. De wijkraad monitort dit proces en zal advies uitbrengen, wanneer nodig.
Aan het eind van het jaar bleek in de inpassingateliers dat de begroting van de gemeente zelfs niet
toereikend is om de minimale variant van uitvoering te realiseren. Wordt vervolgd in 2012.
•
Leefbaarheid en veiligheid
In een vergadering waarin de politie en de wijkwethouder Rinda den Besten aanwezig waren, werd de
veiligheid in relatie tot de leefbaarheid in de wijk besproken. Door hen werd gesteld dat
overlastgevende jongeren prioriteit krijgen en dat geïnvesteerd wordt in re-integratie en reclassering
van jongeren.
De overlast in de winkelcentra Gagelhof en Overkapel zijn al belangrijk verminderd.
Naar aanleiding van vele klachten over foutparkeren voerde de politie een pilot uit met handhaving
Aandachtpunten op gebied van veiligheid blijven de geweldsdelicten en bedreigingen.
•
Wijkanalyse en voortgang Wijkactieplan.
De wijkprioriteiten, programmabegroting 2012, de wijkambities en het wijkactieplan werden besproken.
Zorgpunt is hoe de successen van het wijkactieplan vastgehouden kunnen worden in de bezuinigingen.
Het wijkbureau zoekt dit in efficiëntere verbindingen van projecten en instellingen.
In een advies aan de wijkmanager werd gewezen op het missen van concrete aantallen en resultaten,
waardoor niet meetbaar geadviseerd kan worden.
•
Herstructurering
De wijkraad hield een themavergadering over ontwikkelingen rond de herstructurering, waarbij
toenmalig wethouder Harrie Bosch, alsmede vertegenwoordigers van de 3 woningcorporaties en
gebiedsmanagers van Stadontwikkeling, aanwezig waren.
Herstructureringsprojecten zijn o.a. de THEMAflats, waarover het besluit genomen werd om deze niet te
slopen, de Spoorzone rond het station, de Bruisdreef, Maria van Hongarijedreef, Camera Obscuradreef,
de ACA-dreven en het Centrum Overvecht.
Het beleid van de gemeente is om verandering in de verhouding koop en sociale woningbouw aan te
brengen door het aantal koopwoningen te vergroten. Daarmee hoopt de gemeente de participatie in de
wijk te vergroten. De wijkraad ziet daarin echter het gevaar dat er meer huizen in handen van
‘huisjesmelkers’ komen. Er werd een advies uitgebracht aan het College van B&W, dat liet weten dat
het plan is om een clausule ‘eigen gebruik’ op te nemen, ook bij doorverkoop.
Verder is een belangrijk doel van de herstructurering om de wijk te revitaliseren. Daarbij wordt ook
geïnvesteerd in schoolgebouwen. Zo werd het Trajectum College volledig gerenoveerd en opnieuw in
gebruik genomen.
De wijkraad liet zich informeren over de ontwikkelingen rond de herstructurering van het winkelcentrum
Centrum Overvecht, waarvoor de plannen naar B&W gingen.
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•
Cultuur
Naar aanleiding van het bericht dat de functie van cultuurcoach in Overvecht opgeheven werd, werd de
directeur van Zimihc uitgenodigd voor een toelichting op beleid en plannen. Cultuurhuis Stefanus wordt
ingrijpend verbouwd en kan nu nieuwe functies krijgen. De financiering is een zorg, waar nieuwe
oplossingen voor gevonden moeten worden.
•
Contact met de achterban
De wijkraad vormt ogen en oren van de wijk en daarom is een goed contact met de achterban van
groot belang. De vraag daarbij is hoe de wijkraad goede contacten onderhoudt met de 32.000
bewoners, die Overvecht telt.
Omdat dit voor een raad van vrijwilligers een complex vraagstuk is werd besloten om de persoonlijke
netwerken van de wijkraadleden beter te gaan benutten.
Bijdrage aan wijkkrant Dreefnieuws
De wijkraad draagt financieel bij een Dreefnieuws. Hij heeft ook een plaats in de redactie. In elke editie
wordt een column geschreven waarmee de wijkraad de aandacht vestigt op zaken die bezig houden. Dit
jaar ging het over de zorg over het beheer van Park de Watertoren, de zorg om de effecten van de
bezuinigingen op de wijk, de participatie in ontwikkeling van de NRU, de zorg over de veiligheid van
Overvecht en over de behoeften van ouderen in de wijk.
2012
Dit jaar gaat de wijkraad zich weer inzetten voor de belangen van de wijk. Daarbij zullen accenten
gelegd worden op de uitwerking van het nieuwe welzijnsbeleid van de gemeente, op de economie en
werkgelegenheid en op de voortgang van de herstructureringsprojecten.
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