Jaarverslag 2016
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van Utrecht en
bestaat geheel uit vrijwilligers. De Wijkraad onderhoud contacten met bewoners, ondernemers,
zorginstellingen, medewerkers van het Wijkbureau en andere gemeentelijke diensten. Het doel dat
de wijkraad zich stelt is een beter Overvecht.
De wijkraad geeft regelmatig een persbericht uit over activiteiten en resultaten.
In
-

2016 heeft de wijkraad o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
Veiligheid rond de jaarwisselingen 2015 en 2016
Gemeentelijk beleid rond activiteiten van de alFitrah moskee
Gevolgen van het gebiedsplan stationsplein Overvecht voor verkeersdeelnemers
De omgevingsanalyse van het gebied Shopping Centre Overvecht
Verbetering van de functionaliteit van buurtcentra voor maatschappelijke initiatieven
Gemeentelijk traject de Versnelling voor extra investeringen op de gebieden veiligheid,
gezondheid, samenleven/opvoeden en werk in Overvecht
Randvoorwaarden van de plannen voor ontwikkeling van de NPD-strook (gelegen naast het
Shopping Center)
Impact verkeerstromen en fijnstof door afkoppeling van Moldaudreef van de NRU
Functionaliteit en veiligheid van het vluchtelingenopvangcentrum Einstein
Ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone
Etnische segregatie in Overvecht n.a.v. het rapport dat antidiscriminatiebureau Artikel 1
Midden Nederland hierover uitbracht
Evaluatie 2016 van het functioneren van de wijkraad
Werving nieuwe leden
Compensatie voor de wijk van de gekapte bomen op het terrein van de nieuwe prostitutiezone.

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 2016 werden zes schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht en twee
aan gemeentelijke diensten.
Aan Burgemeester en Wethouders:
Advies n.a.v. de reactie van Burgemeester en Wethouders op het eerdere advies van de
wijkraad over de continuïteit van het wijkblad Dreefnieuws
Disclaimer voor rapport Maatschappelijk Initiatief Onderdak
Afkoppeling Moldaudreef
Werk-met-werk maken in Overvecht (samenhang tussen investeringen in mobiliteit en
openbare ruimte om de financiële middelen beter te benutten)
Werking van het Initiatievenfonds
Wat waardeert de Overvechter? (naar aanleiding van de wijkraadpleging 2015)
Aan gemeentelijke diensten:
Zienswijze bouwplan uitbreiding Lidl op winkelcentrum De Klop (samen met het
Bewonersplatform Overvecht)
Inrichting Stationsgebied Overvecht
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 werd onderzoek gedaan naar wat de Overvechter waardeert aan de wijk. Het rapport
hierover werd met een advies in 2016 aan Burgemeester en Wethouders aangeboden.
In 2016 is onderzoek gedaan naar bevordering van de gezondheid in Overvecht. Het rapport
hierover werd in september aan de gemeente aangeboden tijdens een discussieavond met
wijkbewoners, professionals en andere belangstellenden.
Het advies hierover zal in 2017 uitgebracht worden.
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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 2016 veel aandacht kregen waren:
wijkparticipatie n.a.v. de gemeenteraadsmotie 155, autobranden, jongerencriminaliteit en overlast, aanpak Vreedzame Wijk, samenhang hoogste percentage sociale woningbouw in
Overvecht en de sociaal-/economische problemen in de wijk.
Samenstelling
Eind 2016 bestond de wijkraad uit 18 leden. In dat jaar kwamen er vier leden bij en werd afscheid
genomen van drie leden, waaronder de voormalig voozitter. Ook werd afscheid genomen van de
vaste adviseur van NMO.
Meer info
Meer informatie over de wijkraad kunt u vinden via:
- www.wijkraadovervecht.nl
- @WijkraadOverveg
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