Jaarverslag 2017
De Wijkraad Overvecht is een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van
Utrecht en bestaat geheel uit vrijwilligers. De Wijkraad onderhoudt 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 persberichten uit over de onderwerpen die op de agenda staan.
In 2017 heeft de wijkraad o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
-

-

-

-

-

-

Verkeers(on-)veiligheid: Verkeerssituatie in Overvecht in relatie tot het verkeersgedrag in de
wijk en de vele verkeersongevallen
Noordelijke Randweg Utrecht: De wijkraad werd door projectleider Marijke van Wely
geïnformeerd over de voortgang van de plannen en de inspraakprocedure. Daarbij kwamen de
gevolgen van de tunneldosering in de Leidsche Rijntunnel voor de NRU, de luchtkwaliteit, de
ontsluiting en doorstroming van verkeer in en naar de wijk en de gedeeltelijke afsluiting van de
Moldaudreef aan de orde.
Met de aanleg van de NRU is de gemeente van plan om viaducten aan te leggen bij de
verkeerspleinen Ghandi, Henri Dunant en Robert Koch, waarbij er één, maximaal twee vervangen
kunnen worden door verdiepte verkeerspleinen. Bewoners willen een tunnel en de wijkraad
adviseert dat ook.
Wijkveiligheidsplan 2017: Gemeente en politie spraken met de wijkraad over (on-)veiligheid,
criminaliteit en geweld. Ter sprake kwamen onder andere de jaarwisseling die in Overvecht over
het algemeen gepaard gaat met veel autobranden.
Buurtteams: Op een van de locaties van de buurtteams werd met de leiding van de Buurtteams
gesproken over hun beleid in de wijk, hun interne organisatie, hun samenwerking met externe
partners en over hun communicatie met hun klanten en omgeving.
Wonen: Als opmaat voor de wijkraadpleging over wonen in Overvecht werd een
themavergadering gehouden met de woningcorporaties Portaal, Mitros en Bo-Ex over hun
plannen in de wijk. Portaal besprak de voortgang en resultaten van de renovatie van zeven 10hoogflats, Bo-Ex lichtte de sloop-nieuwbouw van de Ivoordreef toe en Mitros besprak de
renovatie van de drieënhalf hoog-flats en de zeventien 10-hoogflats. Tevens werd gesproken
over woon-zorginitiatieven, rolstoeltoegankelijkheid en de pilots rond windenergie en ‘nul op de
meter’.
Participatie: De rol van de wijkraad in de participatiepilot Doe Mee Centrum de Gagel werd met
de projectleider besproken. Dit traject is ingezet door de gemeente in het kader van ‘Al doende
vernieuwen’ het participatiebeleid dat is ontwikkeld nadat de motie 155 van de gemeenteraad
hierover aangenomen was. Elke wijk kreeg een pilotproject, Overvechts pilot werd DMC de
Gagel. Met de methode Design Thinking werden de plannen in deze pilot ontwikkeld. Uiteindelijk
werd een besluit over het DMC de Gagel genomen waarin de participatie-inspanningen niet terug
te vinden waren.
De Versnelling: De wijkregisseur lichtte de ontwikkelingen rond het project De Versnelling toe,
dat draait rond het thema ‘op orde komen, meekomen en verder komen’. De vijf pijlers werden
toegelicht. Er werd veel gesproken over de consequenties van de grote voorraad sociale
woningbouw in de wijk (72%), die als gevolg heeft dat er steeds mensen met problemen de wijk
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binnenkomen. Resultaten van de Versnelling – waar de wijkraad om gevraagd had – konden niet
worden gegeven. Toegezegd werd daar begin volgend jaar op terug te komen.
Gezondheid: De afdeling Volksgezondheid van de gemeente kwam de voorlopige cijfers van de
volksgezondheidsmonitor toetsen, waarbij bleek dat het percentage van de Overvechtse
bevolking dat zich gezond voelt, weer gedaald is.
Jongerenwerk Utrecht: De directeur van de Stichting JoU kwam met een aantal jongerenwerkers
de wereld van jongeren en het jongerenwerk toelichten. In het bijzonder kwam daarbij de
samenwerking met partners en De Versnelling aan de orde, alsmede de verschillende activiteiten
die voor jongeren georganiseerd worden. Veiligheidsbeleid is een belangrijk onderdeel van het
jongerenwerk. Afgesproken werd dat in kleinere kring verder gesproken ging worden over
samenwerking in de wijk.
Aardgasvrij Overvecht Noord: Naar aanleiding van het besluit van het College van Burgemeester
en Wethouders dat Overvecht Noord afgesloten gaat worden van het aardgasnetwerk kwam de
projectleider de vragenlijst, die de wijkraad opgesteld had, beantwoorden. Deze vragen gingen
over de enorme consequenties die het project voor woningeigenaren in Overvecht heeft.
Maar ook voor huurders heeft dit besluit gevolgen. De belangrijkste vraag is waarom Overvecht
Noord als minst kapitaalkrachtige wijk in Utrecht juist als eerste hiervoor aan de beurt is. Omdat
de antwoorden op de vragen voor de wijkraad onvoldoende waren en de vraag welke
tegemoetkoming de gemeente kon doen niet beantwoord werd, werd besloten een advies over
het onderwerp uit te brengen.

Adviezen
In 2017 werden vijf schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht, één aan de
Provincie en twee aan gemeentelijke diensten.
Aan Burgemeester en Wethouders:
- Westelijke stadsboulevard: Gewezen werd op de gevolgen van de plannen voor de
verkeersdrukte op de Einsteindreef en hier werden technische adviezen over gegeven.
- Tippelzone: Geadviseerd werd om Overvecht niet mee te nemen in de zoektocht binnen alle
wijken naar een nieuwe Tippelzone, omdat in Overvecht al de enige raamprostitutiezone van
Utrecht gepland is.
- 2e advies Tippelzone: omdat de gemeente weigerde om Overvecht uit de procedure voor de
Tippelzone te halen, werd een vervolgadvies geschreven waarin gewezen werd op het a-typische
karakter van de wijk - voormalige krachtwijk waar nu het traject De Versnelling nodig is om
Overvecht voor de komende jaren te versterken – en de gevolgen voor de ondermijnende
criminaliteit in de wijk, zeker in combinatie met de geplande raamprostitutie.
- Gezondheidsbevordering: Naar aanleiding van de wijkraadpleging Gezondheidsbevordering
Overvecht werden een advies uitgebracht waarin relaties gelegd werden tussen gezondheid en
armoede, communicatie door de gemeente, inzet van vrijwilligers, ontwikkeling van
arbeidsmarkttrajecten voor werkzoekenden, overzichtelijk maken van aanbod voor ouderen, en
drempelverlaging naar taal- en computercursussen.
- Doe Mee Centrum de Gagel: Naar aanleiding van het afbreken van het DMC de Gagel, wat een
bruisend centrum van activiteiten in Overvecht Noord was, werd geadviseerd een tijdelijk
centrum terug te plaatsen in afwachting van een nieuwbouwalternatief. Bovendien werd
geadviseerd in participatietrajecten transparanter te werken.
Aan gemeentelijke diensten:
- Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp Zamenhofdreef/Roelantdreef: hierin
werd op dit programma gereageerd met technische adviezen voornamelijk ter bevordering van
de verkeersveiligheid en -efficiency voor fietsers.
- Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp NRU en voorstel afkoppeling
Moldaudreef: Hierin werden technische adviezen gedaan ter bevordering van de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in de wijk, alsmede over de bereikbaarheid van de wijk.
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Verder werden hierin adviezen gedaan over het besluitvormingsproces en over de wijze van
presentatie van de plannen naar bewoners.
Provincie:
- Vervoersplan U-OV 2018: Naar aanleiding van dit plan werden adviezen gegeven over
bereikbaarheid van reisdoelen in Utrecht alsmede over reistijd.
Advies met de andere wijkraden
Samen met de 9 andere wijkraden van de gemeente Utrecht participeerde de wijkraad Overvecht in
het advies van de 10 wijkraden van de gemeente Utrecht naar aanleiding van hun onderzoek over
hun advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Uit dit onderzoek was gekomen
dat de reacties van het College aan de wijkraden te lang duren en dat de communicatie over
adviezen effectiever kan.
Wijkraadpleging
De wijkraad laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar een ontwikkeling binnen de wijk waarover hij
meer kennis en inzicht wenst te verkrijgen en aan de hand waarvan hij vervolgens het college van
Burgemeester en Wethouders adviseert.
In 2017 werd onderzoek gedaan wat bewoners belangrijk vinden op gebied van gezond en
aangenaam wonen in Overvecht.
Het rapport van deze wijkraadpleging is in 2018 uitgebracht.
Samenstelling
Op 23 maart trad Jasper Fastl af als voorzitter en op 13 april werd Els Wegdam opnieuw benoemd tot
voorzitter.
Van vijf wijkraadleden werd afscheid genomen en er kwamen twee wijkraadleden bij.
De totale samenstelling van de wijkraad bestond op 31 december 2017 uit 14 leden.
Daarnaast heeft de wijkraad een vaste adviseur voor verkeerszaken, die trekker is van de
gezamenlijke werkgroep met het BPO voor verkeer. Ook is er een vaste adviseur voor wijkeconomie.
Werkgroepen
De wijkraad bestaat uit drie werkgroepen: Welzijn, Communicatie en Ruimtelijke
Ordening/Verkeer/Wijkeconomie. De werkgroepen Welzijn en Verkeer bereiden inhoudelijk de
behandeling van hun thema’s in de wijkraadvergadering en de adviezen aan Burgemeester en
Wethouders voor. De werkgroep Communicatie organiseert de communicatie van de wijkraad met
de buitenwacht.
Voor het onderwerp Overvecht Noord aardgasvrij werd een aparte werkgroep ingericht. Voor de
jaarlijkse wijkraadpleging wordt ad hoc een aparte werkgroep ingericht.
Overige activiteiten
De wijkraad stond op 16 september op de Sociale buurtmarkt bij de Dreef met een kraam. Daar werd
bij de bezoekers geïnventariseerd met welke onderwerpen de wijkraad zich bezig moet gaan houden.
De keus van de bezoekers ging naar politie, ouderen en armoede.
Zilveren Watertoren
De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel
betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het
vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kan hij echter niet alleen en heeft daar
de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te kunnen
uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt
herkenningspunt van de wijk.
In 2016 werd de Watertoren uitgereikt aan Toine van Roessel, voormalig voorzitter van de wijkraad
en aan Marian Peters, voorzitter van NMO, beiden ter gelegenheid van hun afscheid.
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In 2017 werden onderscheiding uitgereikt aan Jasper Fastl bij zijn vertrek uit de wijkraad, aan
Jacqueline van Riet ter gelegenheid van haar Koninklijke Onderscheiding en aan Alie Räkers bij haar
vertrek als wijkraadlid.
Meer info
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.
De twitteraccount van de wijkraad is @WijkraadOverveg.
Wilt u maandelijks ons persbericht met agendaonderwerpen ontvangen? Of andere informatie?
Dan kunt u mailen naar info@wijkraadovervecht.nl
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