Jaarverslag 2012
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers.
In 2012 zette de wijkraad zich in voor de wijkeconomie, voor het welzijnsbeleid en de NRU-aanpak,
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 2012 werden drie schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht:
•

Consultatie dienstregeling OV 2013
Hierin werd gepleit voor betere aansluiting van Overvecht Noord op Overvecht NS, een snellere
aansluiting van het bedrijventerrein met Utrecht CS en een betere aansluiting van Zuilen NS
met de wijk voor de bewoners van Overvecht die in Amsterdam werken.

•

Vervolg planstudie NRU
Daarin werd aandacht gevraagd voor de leidende rol die het budget bij de besluitvorming had,
wat een optimale inpassing in de weg stond. Er zou een ambitie voor een gebiedsaanpak
moeten zijn waarin duurzaamheid, opwaardering van Overvecht als woonwijk en een relatie
met het Noorderpark voorop zou moeten staan. Bovendien zou in de plannen duidelijker naar
voren moeten komen welke concessies er gedaan worden.
Het antwoord van Burgemeester en Wethouders was dat binnen het beschikbare budget
gekeken zal moeten worden hoe de ambities uiteindelijk terugkomen in de voorkeursvariant.
Verder gaven zij aan dat de voorkeursvariant een toekomstvaste oplossing zal moeten zijn voor
zowel verkeer als omgeving.

•

Ondernemerschap in Overvecht
De Wijkraad Overvecht organiseerde in 2012 een themabijeenkomst met ondernemers en
anderen om helder te krijgen welke randvoorwaarden er nodig zijn om ondernemerschap in de
wijk ruimte te geven.
Naar aanleiding daarvan adviseerde de wijkraad om de mogelijkheden van het
bestemmingsplan te verruimen om leegstand van panden tegen te gaan.
Andere adviezen waren: meer faciliteiten voor ZZP’ers te creëren, de bewegwijzering naar
Overvecht te verbeteren door de wijk op de verkeersborden te noemen, een verbeterde
communicatie en informatievoorziening tussen de gemeente en ondernemers, met
woningcorporaties startende ondernemers te steunen met informatie, workshops om de
pioniersgeest te bevorderen. Verder werd de gemeente geadviseerd zelf een
vervolgbijeenkomst te houden.
In haar reactie onderschreef de gemeente het belang van mogelijkheden om het
bestemmingsplan te verruimen. De gemeente gaf verder aan dat zij van mening is dat er al
veel voorzieningen voor ZZP’ers zijn, maar dat er met de woningcorporaties gekeken zou
worden naar mogelijkheden voor een nieuw bedrijfsverzamel-concept.
De suggestie om de informatievoorziening actiever op te nemen in het straatmanagement werd
positief ontvangen.
Het advies om Overvecht in de bewegwijzering op te nemen vond de gemeente een goed plan,
maar dat zij hierin mede afhankelijk zijn van ANWB en Rijkswaterstaat. De suggestie om de
pioniersgeest te bevorderen om te bouwen aan een bloeiende toekomst voor de wijk werd goed
ontvangen.

Ook werden het volgende adviezen aan gemeentelijke diensten uitgebracht:
•
Wijkwaterplan
Dit advies werd uitgebracht aan de dienst Stadswerken, stedelijk beheer. Het advies was verwoord
door de Natuur- en Milieugroep die als vaste adviseur van de wijkraad optreedt. Het wijkwaterplan
had een zeer detaillistische en technische opzet. In het advies is met name aandacht geschonken
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aan de ecologische waarden van waterpartijen in Overvecht, zoals een natuurlijk waterpeil voor de
Klopvaart, waterkwaliteiten en aandacht voor beheer van oevers.
•
Voorontwerp fietsviaduct De Gagel
Geadviseerd werd om voor de uitvoering van het fietsviaduct rekening te houden met de plannen
voor de NRU. Omdat de participatiegroep een verdiepte variant voor de NRU kiest, moet voor die
keus de fietsbrug dieper komen te liggen. Verder werden adviezen gegeven over de hellingsgraad,
over aanpassing van het voorontwerp in verband met een aantal onveilige onderdelen en de
bewegwijzering. De wijkraad vond het jammer dat het ontwerp gezien de stalen constructie en het
gaas het weinig inspirerend was.
Reactie van de gemeente was dat er geen verdiepte ligging van de NRU zou komen en dat bij het
vaststellen van de voorkeursvariant een toets met het ontwerp van de fietsbrug zou komen. Verder
vond de gemeente de veiligheid voldoende en legde daarmee de deskundige technische adviezen
van de wijkraad naast zich neer.
•
Rapportage benuttingvariant Utrecht West
Aan Dienst Stadsontwikkeling werd meegedeeld dat in deze variant uitgegaan wordt van een
opgewaardeerde NRU maar dat in de plan studie NRU geen rekening gehouden wordt met de
maatregelen in Utrecht West. De wijkraad drong daarom aan op samenwerking en afstemming
tussen beide projecten.
Verder constateert de wijkraad dat in het plan onduidelijk is wat de verwachte toename van
verkeer op de NRU voor gevolgen zal hebben. De wijkraad verzocht daarom om een verdere
uitwerking van het plan met deze factoren.
Er werd van de gemeente geen antwoord ontvangen.
Verder werd in 2012 reactie van de gemeente ontvangen op twee in 2011 uitgebrachte adviezen
naar aanleiding van:
•
de wijkambitie
•
de wijkraadpleging Overvecht op Leeftijd.
Wijkraadplegingen
In 2012 werd aan twee wijkraadplegingen gewerkt:
•
Wat schuift ‘t?
Deze wijkraadpleging heeft de vorm van een project waarin jongeren met een ondernemersidee
gestimuleerd en begeleid worden door erkende ondernemers uit de wijk. Het project heeft twee
pijlers:
actie: ondernemerschap stimuleren en werkgelegenheid creëren in de wijk
onderzoek: hoe jongeren te motiveren zijn en waarom zij niet of wel op school zitten en of
zij wel of geen stageplek/werk kunnen vinden.
•
Schoolcarrières
De wijkraad gaat uit van de veronderstelling dat kinderen in Overvecht uit het primair onderwijs
voornamelijk doorstromen naar het VMBO en te weinig naar hogere vormen van voortgezet
onderwijs. De wijkraad wil dit onderzoeken en met deze wijkraadpleging adviezen ontwikkelen om
hierin verbetering te brengen.
Samenstelling
Het jaar begon met 19 leden. Er vertrokken 4 leden in de loop van het jaar. Drie vanwege drukke
werkzaamheden in combinatie met overige omstandigheden en één vanwege onvrede met de
onduidelijke korte termijneffecten die het wijkraadwerk opleveren.
Er kwamen 5 leden bij, zodat er aan het eind van het jaar 20 leden plus de vaste adviseur waren.
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. In 2012 waren de leden van de werkgroep verkeer
lid van DROOM (afkorting van De Randweg Overvecht op Maat), die participeert in het traject rond
de Noordelijke Randweg Overvecht.
Verder is de groep Natuur- en Milieu Overvecht vaste adviseur van de wijkraad.
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 zijn, waarmee de verbinding en
de samenwerking tussen beide organen geregeld is.
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Interne organisatie
De interne organisatie moest vernieuwd. Er waren teveel versnipperde werkgroepen en de taak van
de werkgroepen was niet helder. Daarom werd een evaluatietraject ingezet.
Dit resulteerde er in dat drie werkgroepen ingesteld werden: Communicatie met de achterban,
Herstructurering/wijkeconomie/verkeer en
Welzijn/jeugd/ouderen/veiligheid/cultuur/gezondheid/onderwijs.
De werkgroepen kregen als taak om de onderwerpen op hun terrein voor de wijkraadvergaderingen
voor te bereiden. Elk DB-lid onderhoudt contact met één werkgroep, zodat op de DB-vergaderingen
de acties van de werkgroepen meegenomen worden. Daarmee worden de vergaderingen meer
thematisch van aard. Verder werd besloten dat er vaker op locaties in de wijk vergaderd gaat
worden, waarbij die locatie dan verband houdt het met thema van die vergadering.
Er werd van voorzitter gewisseld. Els Wegdam legde het voorzitterschap neer en Jasper Fastl nam
dit van haar over. Els bleef lid van het DB.
Braderie
De wijkraad had in september op de braderie in Shopping Centre Overvecht een stand. Daarin
werden bezoekers geënquêteerd. Van de geënquêteerden had 28% een koopwoning en 72% een
huurwoning. Daarbij bleken de huurders tevredener te zijn over het onderhoud van hun buurt dan
de kopers. Verder werd een schat aan informatie opgedaan over wat bewoners over het onderhoud
van hun buurt vinden en de wensen die zij hebben over bv. projectjes om de sociale cohesie te
bevorderen.
Bijdrage aan wijkkrant Dreefnieuws
De wijkraad draagt financieel bij aan het blad 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 slechte toegankelijkheid van gebouwen in Overvecht voor
rolstoelen en rollators, behoefte aan een plek waar Overvechters bij elkaar komen, beheer door
vrijwilligers in park de Watertoren. Ook schreven een aantal leden een column over hun motivatie
voor het wijkraadswerk en hun visie op de wijk.
Vergaderingen
Er werd tienmaal vergaderd. De onderwerpen waren:
•
Vernieuwend welzijn
In vervolg op de vragen die dit thema in 2011 opriep, leverde Cumulus Welzijn een overzicht aan
met het bestaande welzijnsaanbod en netwerkverbanden. Dit werd in de wijkraad besproken in het
licht van het programma van eisen dat door de gemeente opgesteld gaat worden voor de
aanbestedingsprocedure voor de welzijnsorganisatie. Cumulus Welzijn ging ook op deze procedure
op intekenen. De wijkraad stelde aandachtpunten op voor het programma van eisen. Omdat er nog
veel onduidelijkheden waren werd besloten de beleidsadviseur van de gemeente uit te nodigen
voor nadere toelichting.
In de volgende vergaderingen werden door de wijkraad kritische vragen gesteld over de ambities
en haalbaarheid van het beleid, bv. over de onderbouwing van de aanname dat de vraag naar zorg
en medicijngebruik in Overvecht afgenomen zou zijn en over het 50-banen plan terwijl de behoefte
aan banen in Overvecht veel hoger is dan 50.
Bovendien is het duidelijk dat in Overvecht vooral langlopende projecten succesvol zijn, maar er is
desondanks toch voor kortlopende projecten gekozen.
•
Wijkeconomie en ondernemerschap
De wijkraad signaleerde dat de effecten van de economische crisis invloed hadden op
ondernemers, wat blijkt uit ontstaande leegstand en faillissementen. Er werd een thema-avond
voorbereid buiten de reguliere wijkraadvergaderingen om. Wethouder de Rijk van Economische
zaken stelde daarop dat een florerende wijkeconomie bijdraagt aan levendigheid en sociale
cohesie, waar alle bewoners baat bij hebben. De nadruk werd gelegd op sterke punten van de
wijkeconomie en hoe deze te benutten. Met name de jonge leeftijd van de bevolking biedt
mogelijkheden.
De wijkraad ging met de opbrengst van deze avond een advies opstellen aan Burgemeester en
wethouders.
De deelnemers aan de vergadering waren enthousiast over de resultaten van deze avond en
afgesproken werd een vervolgbijeenkomst te gaan organiseren.
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•
Centrum Overvecht
Vertegenwoordigers van Synchroon, Amvest en stedenbouwkundig bureau KCAP lichtten de
plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum toe en beantwoordden de vragen van de
wijkraad hierover. Begin 2013 werd bekend dat de plannen afgeblazen waren.
•
THEMA flats
Een vertegenwoordiger van het projectmanagementbureau van de gemeente lichtte in februari de
plannen voor renovatie van deze flats toe. In september werd bekend dat Mitros de
renovatieplannen uitstelt tot 2017.
Daarom hield de wijkraad end 2012 zijn vergadering in het Doe Mee Centrum de Gagel, waarbij
ook de bewoners van de THEMAflats uitgenodigd waren. De woningcorporaties gaven aan geen
aanleiding te zien om hierbij aanwezig te zijn. De bewoners die aanwezig waren, spraken veel
ongenoegen uit over de houding en het gebrek aan communicatie van de corporaties; zij voelden
zich in de steek gelaten.
De bewoners gaven aan dat zij in grote lijnen beste tevreden met hun woningen zijn en met hun
buren. Wel vinden zij dat er meer voor de jongeren moet zijn, want die hebben te weinig te
beleven waardoor de overlast gaan veroorzaken. De bewoners concludeerden ook dat zij zelf met
ondersteuning van Cumulus daar actie in kunnen ondernemen. Ook vonden bewoners de
samenstelling van dit deel van Overvecht te eenzijdig. Het woningtoewijzingsysteem heeft als
resultaat dat er 70% mensen van niet-westerse origine en 30% senioren wonen.
•
Veiligheid
Het nieuwe wijkteam van de politie kwam zich voorstellen en over het wijkveiligheidsprogramma
spreken. Daarbij kwamen een aantal weerbarstige thema’s aan de orde zoals de jeugdaanpak,
woninginbraken, autokraak, huiselijk geweld. De wijkraad heeft het gevoel dat de veiligheid in
Overvecht nog steeds onvoldoende is, terwijl de cijfers een dalende criminaliteit tonen.
•
Wijkactieplan en wijkambities
Het wijkactieplan loopt nog in 2012 en 2013. De wijkraad vroeg daarom aan het wijkbureau om de
ambities en keuzes voor de komende jaren aan te scherpen.
Het wijkactieplan wordt uitgevoerd met rijksgelden, de wijkambities is een stedelijk programma.
De wijkraad adviseerde het wijkbureau om de gepresenteerde wijkambities positiever te gaan
formuleren; er is nu veelal een negatieve invalshoek gekozen, terwijl een ambitie een positieve
uitstraling hoort te hebben. Verder werd geadviseerd vooral te investeren in betrokkenheid van
bewoners, het gaat niet alleen om communicatie met bewoners.
Verder is versterken van de wijkeconomie ook hier een belangrijk punt. Benadrukt werd dat
natuurlijk groen meer aandacht mag hebben omdat dit goed is voor de wijk en de bewoners. Ook
woningtoewijzing is van belang. In Overvecht is een relatief hoog aantal woningen voor sociaal
kwetsbaren.
•
NRU
Leden van de wijkraad participeren in DROOM. In het participatietraject besloot gemeente echter
tot een voorkeursvariant die absoluut niet de voorkeursvariant van DROOM is. DROOM wil
diepteligging voor alle drie verkeerspleinen. De wijkraad besloot daar een open brief over op te
stellen.
2013
Dit jaar gaat de wijkraad zich weer inzetten voor de belangen van de wijk. Dit zijn de ambities van
de werkgroepen van de Wijkraad Overvecht:
Werkgroep herstructurering
• Om de wijk mooier te maken van de wijk, zal de focus op de (groen)inrichting van de wijk zijn.
Achterliggende gedachte is de wijk voor weinig geld beter in te richten met betrekking tot
verharding en groen en het onderhoud daarvan
• Ook wordt de focus worden gelegd op de fietsverbindingen in Overvecht in de breedste zin van
het woord: de structuur en aansluiting op het stedelijk netwerk, de hoofdroutes en de kwaliteit
hiervan (ook in de winter) en de bewegwijzering.
Werkgroep Welzijn
•
Jeugd
Waarom gaan de meeste kinderen uit Overvecht na het basisonderwijs naar het VBMO en niet naar
hogere vormen van onderwijs? Is dat overigens wel zo en zo ja in welke mate? Komt het omdat de
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enige vorm van VO in de wijk het VMBO Trajectum is? Is er een relatie met taalachterstand?
Worden de leerlingen van ons basisonderwijs voldoende gestimuleerd voor andere vormen van
onderwijs? Is daar verbetering in te brengen? Hierover zal de Wijkraadpleging 2013 gaan.
•
Cultuur
Is een middel om de sociale cohesie te bevorderen, daarom gaan we:
Contact zoeken met de Denktank Sociale Cohesie om elkaar op dit onderwerp kunnen
versterken
In gesprek met Zimihc omdat wij ons zorgen maken over de levensvatbaarheid van de Stefanus
Contact leggen met de gemeente om Overvecht meer in de cultuurplannen voor de komende
periode te krijgen, bv. om gebruik te kunnen maken van de publiciteitsmomenten die de Vrede
van Utrecht in 2013 gaat opleveren.

Communicatie
•
•

•

De wijkraad geniet meer bekendheid in de wijk;
Wijkraad Overvecht is binnen de netwerken in Overvecht een bekende en toegankelijke speler;
Betrokkenheid en participatie. Kritischer consequenter toetsen of de bewoners betrokken
worden bij de plannen van de gemeente door bijvoorbeeld stukken en communicatiekalender
na te trekken. Door evaluatie van een paar casussen een advies opstellen.
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