Jaarverslag 2014
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers.
In 2014 heeft de wijkraad zich gebogen over Het Nieuwe Zandpad, schoolcarrières, luchtkwaliteit,
veiligheid 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 2014 werden drie schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht:


Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit
Hierin werd het college geadviseerd om snel met een concreet voorstel te komen hoe het
inregelen van de knijp bij de Monicabrug wordt ingeregeld en hoe geanticipeerd zal worden
op de veranderende verkeersstromen. Een voorstel dat duidelijk de samenhang van de
maatregelen voor de gehele stad aangeeft, inclusief de consequenties voor de betreffende
straten en omgeving; consequenties in aantallen auto’s, doorstroming, filevorming en mate
van luchtkwaliteit. Met klem is geadviseerd om de bewoners en ondernemers bij de
concrete uitvoering te betrekken.



Schoolcarrières leerlingen Overvecht
Naar aanleiding van een onderzoek naar de schoolcarrières van Overvechtse leerlingen dat
de wijkraad uit heeft laten voeren heeft de wijkraad het college een aantal aanbevelingen
gedaan over: beter informeren van ouders over het realistische prestatieniveau van hun
kind; het verbeteren en/of uitbreiden contact ouders en school; toerusting van
leerkrachten; kinderen op school laten gaan in Overvecht;het monitoren op het voortgezet
onderwijs; een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de daling van het aantal
leerlingen uit Overvecht dat naar de Havo of Vwo gaat.



Coalitieakkoord initiatievenbudget (adhesiebetuiging)
Advies naar aanleiding van het coalitieakkoord waarin aangegeven wordt dat het
leefbaarheidsbudget en het flexibel welzijnsbudget tot een initiatievenfonds samen wordt
gevoegd voor permanente verbeteringen van de openbare ruimte of vernieuwende
initiatieven op gebied van zorg en welzijn in de wijk.

Wijkraadpleging
De wijkraad laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar een ontwikkeling binnen de wijk waarover
zij meer kennis en inzicht wenst te verschaffen en aan de hand waarvan zij vervolgens het college
adviseert. In 2013 is het onderzoek naar schoolcarrières van leerlingen uit Overvecht gedaan
waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in 2014 in het rapport “Wat is ‘goed’?”. De resultaten van
het onderzoek zijn gepresenteerd op een goed bezocht bijeenkomst (film) en vertaald in een advies
aan het college (zie boven).
Een mogelijk onderzoek naar de ontwikkelingen rondom Winkelcentrum De Klop is in 2014 niet van
de grond gekomen omdat de werkgroep niet bemenst kon worden.
Braderie
Om de zichtbaarheid van de wijkraad te vergroten en om in gesprek te gaan met bewoners en
ondernemers presenteert de wijkraad zich jaarlijks aan de rest van de wijk bij de najaarsmarkt in
het shoppingcenter. Dit jaar is met de bezoekers ‘De Grote Overvecht Quiz’ gespeeld en is met
bewoners doorgepraat over opvallende zaken in de wijk.
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
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beïnvloedt wel het besluitvormingsproces. Onderwerpen die in 2014 veel aandacht kregen waren:
Zomerkriebels, Het Nieuwe Zandpad, Winkelcentrum de Klop, Veiligheid, Wijkactieplan (WAP) en
het Coalitieakkoord.
Met name rondom de plannen voor de verplaatsing van de raamprostitutie van het Zandpad naar
Het Nieuwe Zandpad hebben veel overleggen, bijeenkomsten, inspraakavonden etc.
plaatsgevonden om de belangen van Overvecht zo goed mogelijk te dienen.
Samenstelling
Eind 2014 bestond de wijkraad uit 20 leden. Dit jaar is afscheid genomen van een aantal leden
(waaronder een oudgediende) en hebben we ook enkele nieuwe leden mogen verwelkomen.
In 2014 heeft de wijkraad verder haar netwerken nauwgezet in kaart gebracht. Zo veel mogelijk
relevante organisaties voor de wijkraad zijn verdeeld in clusters. Per cluster zijn een aantal
wijkraadsleden actief bezig om contact te onderhouden met deze organisaties en staan ze open
voor contact met deze organisaties indien zij contact op willen nemen met de wijkraad.
Meer info
Meer informatie over de wijkraad kunt u vinden via:
- www.wijkraadovervecht.nl
- @WijkraadOverveg
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