Jaarverslag 2015

De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers.
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
In
-

2015 heeft de wijkraad zich o.a. gebogen over de volgende onderwerpen:
Gezondheid van de jeugd in Overvecht
Gevolgen voor de wijk van de verzelfstandiging van het wijkblad Dreefnieuws
Gevolgen voor Overvecht van de (on-)mogelijkheden om gebruik te maken van de digitale
dienstverlening van de gemeente Utrecht
Onderhoud van de openbare ruimte
Gevolgen voor de wijk van de gemeentelijke besluitvorming van de prostitutiezone, na het
eerste advies van de wijkraad hierover
Informatievoorziening over Het Nieuwe Inzamelen
Opzet Wijkactieplan door het wijkbureau
Wijkparticipatie naar aanleiding van motie 155 van de gemeenteraad
Vervolg besluitvorming NRU en afkoppeling Moldaudreef
Wijkveiligheidsplan van het wijkbureau in relatie tot de veiligheid in de wijk en de preventieve
maatregelen bij de komende jaarwisseling
Aanscherpen van het beleid inzake splitsen en omzetten van woningen
Betekenis en activiteiten Project De Versnelling van Overvecht
Werving van nieuwe wijkraadleden

Adviezen
In 2015 werden 8 schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht:
Herzien advies prostitutiezone
Festival Zomerkriebels
Overvecht bereikbaar: digitaal en persoonlijk Het Nieuwe Inzamelen
Vervolg van de NRU en de financiering van de afkoppeling Moldaudreef
Beleid splitsen en omzetten woningen (samen met 5 andere wijkraden)
Continuïteit Dreefnieuws
Verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen
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 2015 is het onderzoek naar wat de Overvechter waardeert aan de wijk uitgevoerd.
Het rapport en het advies daarover kon pas in 2016 worden uitgebracht.
Braderie
De wijkraad had een stand op de najaarsmarkt in het Shoppingcenter om in gesprek te komen met
bewoners en om informatie over de wijkraad te geven.
Deze keer werden de bezoekers ook vragen gesteld voor de wijkraadpleging om te inventariseren
wat er in de wijk gewaardeerd wordt.
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
beïnvloedt wel het besluitvormingsproces. Onderwerpen die in 2015 veel aandacht kregen waren:
achteruitgang winkelcentrum De Klop, zorgelijke gezondheid van wijkbewoners, wijkeconomie,
aanpak jeugdwerkloosheid, jongerenoverlast rond Taagdreef.

1

Samenstelling
Eind 2015 bestond de wijkraad uit 17 leden. Er werd in dat jaar afscheid genomen van drie
wijkraadleden.
Meer info
Meer informatie over de wijkraad kunt u vinden via:
- www.wijkraadovervecht.nl
- @WijkraadOverveg
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