Jaarverslag 2013
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers.
In 2013 heeft de wijkraad zich gebogen over leefbaarheidbudget, Winkelcentrum De Klop, de
noordelijke randweg NRU, de prostitutiezone en nog veel meer. 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 2013 werden zes schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht:










Advies Doe Mee centrum Einstein
Omdat het plan bekend werd dat per 1 januari 2014 de projectsubsidie uit de WAP-gelden
aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) stopgezet zouden worden hebben wij een
advies uitgebracht waarin wij onze zorgen voor stopzetten van deze plek in Overvecht Zuid
voor peuters, basisschoolkinderen, jongeren en volwassenen voor kunst, cultuur en
educatie. Naar aanleiding van ons advies kon er toch nog tijdelijk gelden worden
vrijgemaakt om tot in 2014 de activiteiten door te zetten. Zodat UCK tijd kreeg om hun
activiteiten elders in Overvecht te borgen;
Advies Voedseltuin
Een groep enthousiaste initiatiefnemers wilden in Overvecht een voedseltuin beginnen
maar kreeg hiertoe geen mogelijkheden van de gemeente. De stichting Voedseltuin heeft
primair als doel om samen met mensen met een laag inkomen op biologische wijze voedsel
te produceren. Dit wordt gerealiseerd door een tuin te exploiteren waarin 200 mensen
werken onder professionele begeleiding en op vrijwillige basis gedurende 2 dagdelen per
week. Een deel van de oogst mogen de medewerkers zelf houden, het resterende deel is
bestemd voor verkoop op de lokale markt. Uitgebreid en gedegen licht de gemeente het
standpunt voor de afwijzing toe. Wel zegt zij toe nadrukkelijk samen met de stichting naar
oplossingen te zoeken;
Advies versterking en verbreding participatie
De gemeente heeft ons gevraagd om een advies op hun wens tot totstandkoming van een
verbeterd participatietraject voor de burgers van Utrecht.
Als conclusie is de wijkraad Overvecht de mening toegedaan dat de notitie ‘Versterking en
verbreding van participatie in Utrecht’ een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van
de participatie in het geheel. Het bereiken van de juiste betrokkenen, met de juiste
boodschap, de juiste wederzijdse verwachtingen creëren in het traject en een goede
terugkoppeling en evaluatie achteraf, blijven zo adviseerden wij, sleutelonderwerpen.
Advies rapportcijfers Sociale cohesie
Bij de jaarlijkse publicatie van de cijfers voor sociale cohesie per wijk is het de wijkraad
Overvecht opgevallen dat er bij de wijze waarop dit gemeten wordt ruimte is voor
verbetering. Wij hebben daarom suggesties gegeven ter optimalisering. Deze zijn in dank
aanvaard en enkele wijkraadsleden hebben daadwerkelijk zo bij kunnen dragen aan een
verbetering van het cijfermateriaal.
Advies prostitutiezone Zandpad
Dit advies is opgesteld omdat Wijkraad Overvecht het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk
vond dat er geen actieve informatievoorziening is geweest over de plannen voor de
prostitutiezone Zandpad richting onze wijk.
Blij dat na jaren onze wens voor een doorgaande recreatieve fietsroute langs de Vecht in
zicht komt. Met het verdwijnen van de prostitutieboten ontstaan er verder legio van
kansen om Overvecht richting en langs de Vecht te ontwikkelen. Maar niet te spreken over
de mogelijkheid om de gehele Utrechtse raamprostitutie onder te brengen in een lange
strook containers langs de Einsteindreef en verbaasd dat er niet gezocht is naar een
oplossing waarbij op zijn minst de overlast gedeeld worden met andere delen van de stad.
Als antwoord geeft de gemeente de complexiteit van het vraagstuk, waardoor eerder
informeren, hoezeer ook gewenst, niet mogelijk bleek. Verder zullen wij nadrukkelijker in
het vervolgproces worden betrokken.
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Advies nav wijkraadpleging: Wat schuift ‘t?!
In ons advies nav de wijkraadplegin (zie ook hieronder) maken we de gemeente duidelijk
dat de belangrijkste obstakels voor het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren
worden gevormd door gebrek aan financiën, kennis over het starten van een onderneming
en goede begeleiding. Om dit te kunnen verbeteren adviseert de wijkraad Overvecht het
volgende:
Geef voorlichting over financiële middelen, ondernemen en samenwerking
Voorzie in een fysieke locatie ter ondersteuning van deze doelgroep
Maak mogelijk dat bestaande ondernemers en ZZP hiervan gebruik maken
Koppel kennis van bestaande ondernemers aan jonge starters
Verklein de afstand tussen school en bedrijfsleven door een ‘jongeren starters point’
Verder constateren we dat de gemeentelijke diensten nu nog op afstand van deze
ambitieuze doelgroep staan. Wij hebben tot nog toe nog geen formele reactie op dit advies
ontvangen.

Wijkraadpleging
Gestart in 2012 is in 2013 de wijkraadpleging 'Wat schuift het' afgerond. De aanleiding voor de
wijkraadpleging 'Wat schuift het?' was de hoge jeugdwerkloosheid in Overvecht.
Een mogelijke oplossing wordt gezocht in het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren die
weinig kans zien om verder te komen. De wijkraadpleging moest een beeld geven van wat er op
dat gebied onder hen leeft. Er is onderzoek gedaan onder 138 jongeren. Er is veel animo voor het
ondernemerschap. Veel allochtone jongeren – een grote groep in Overvecht – hebben een vader of
oom die ondernemer is. De jongeren vinden zichzelf ambitieus en niet pessimistisch. Wat
belemmert hen dan? Een belangrijk obstakel zijn de financiën. Van de mogelijkheden tot
microfinanciering zijn zij doorgaans niet op de hoogte. Ook begeleiding is belangrijk, want ze weten
niet goed waar te beginnen.
Middels een zg. elevator pitch konden enkele ambitieuze jongeren hun ambities delen met een
professioneel team, waarbij ze feedback kregen over hun pitch. Er is een advies opgesteld voor
Burgemeester en Wethouders nav deze wijkraadpleging.
Verder is in 2013 gestart met de wijkraadpleging schoolcarrières. Onderzocht werd wat er
gedaan kan worden om de schoolloopbaan van kinderen in Overvecht te verbeteren. De resultaten
zijn in 2014 bekend.
Overige onderwerpen
Naast de formele adviezen die de wijkraad uitbrengt komen op de maandelijkse plenaire
vergaderingen en bijeenkomsten van de werkgroepen nog veel meer onderwerpen ter tafel. Over
deze onderwerpen wordt van gedachten gewisseld met raadsleden, bestuurders, ambtenaren,
bewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden. Dit leidt niet altijd tot een advies maar
beïnvloed wel het besluitvormingsproces.
Onderwerpen die in 2013 veel aandacht kregen waren: de plotselinge ontwikkelingen rondom de
prostitutiezone en onze zorgen omtrent de leegstand bij het winkelcentrum de Klop. Op 10
december jl. werd er een raadsinformatieavond over de prostitutiezone gehouden, waar ook de
wijkraad zijn mening heeft verkondigd. Beide onderwerpen die ook in 2014 nog volop onze
aandacht vragen.
Voor de wijkambities 2013-2015 heeft het wijkbureau gekozen voor drie speerpunten, te weten:

betere spreiding van sociaal kwetsbaren;

groene kwaliteit van de wijk beter inzetten voor welbevinden en welzijn van de bewoners;

beter handhaven
De wijkraad pleitte ervoor om ook in te zetten op snel zichtbaar resultaat van inspanningen.
Daarnaast zou de wijkraad ouderen in de wijk graag nadrukkelijker genoemd willen zien, met het
oog op de sluiting van vele verzorgingshuizen.
Ondanks onze participatie in DROOM, de groep die zich bezighoudt met de veranderingen rondom
de Noordelijke Randweg NRU is er toch door de gemeente een voorkeursvariant gekozen, waarbij
er teleurstellend genoeg in het geheel geen acht werd geslagen op de wensvariant zoals de
Verkeerswerkgroep die had samengesteld. Hierover zal in 2014 verder overleg met o.a. de
gemeente plaatsvinden.
De eerste, voorlopige cijfers van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (hierna te noemen: VMU)
zijn vertrouwelijk behandeld. De nieuwe Gezondheidsnota, waarvoor de VMU als basis
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wordt gebruikt, verschijnt in februari 2014. De opvatting van wat gezondheid is, verschuift.
Voorheen definieerde men 'gezond' eenvoudigweg als 'niet ziek.' Gezondheid wordt nu meer bezien
in relatie tot andere zaken, zoals leefomgeving, sociale en economische factoren en zo meer.
Conclusie: gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte.
Samenstelling
Eind 2013 bestond de wijkraad uit 21 leden. Begin 2013 waren we nog met 20 leden, maar dit jaar
is afscheid genomen van een aantal leden (waaronder een oudgediende) en hebben we ook enkele
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Om beter zichtbaar te maken wat we als wijkraad doen hebben we in 2013 een promofilm laten
maken die te zien is op onze website.
We hebben in 2013 ook Hans Spigt, die Rinda den Besten heeft opgevolgd als wijkwethouder van
Overvecht, als bijzondere gast welkom geheten in de wijkraad.
Meer info
Meer informatie over de wijkraad kunt u vinden via:
- www.wijkraadovervecht.nl
- @WijkraadOverveg
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