Jaarverslag 2018
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 per vergadering een persbericht uit over de onderwerpen die op de agenda
staan.
In 2018 heeft de wijkraad de volgende onderwerpen behandeld:

-

-

Taagdreef: In het kader van de kwaliteitsimpuls openbare ruimte in Overvecht is er voor de
Taagdreef en omgeving 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte. Dit bedrag is bestemd voor klimaatadaptatie, groot onderhoud en verbetering
van de verkeersveiligheid. Er werden conceptplannen voorgelegd, die uitgewerkt werden met de
opmerkingen van de wijkraadleden, waarna de plannen aan de omwonenden gepresenteerd
zullen worden.
Amazonedreef: Door medewerkers van de afdeling verkeer van de gemeente werd het besluit
verkeersveilige inrichting Amazonedreef (het noordelijke deel) toegelicht, waarbij dit deel
heringericht wordt naar 30 km/u. De vragen van de wijkraad over parkeervoorzieningen, ruimte
voor de fiets, toegankelijkheid voor mindervaliden en handhaving van de snelheid werden
beantwoord. Op het antwoord dat het wegdek niet vernieuwd kon worden omdat dit een ander
budget betreft, besloot de wijkraad een advies uit te brengen om deze werkzaamheden te
koppelen. Het advies van de wijkraad om de toplaag te vernieuwen werd gehonoreerd.
Veiligheid
Politie en wijkbureau behandelden de onderwerpen autobranden, criminaliteit, politiecapaciteit,
jongerenproblemen, handhavingsprogramma 2018, verkeersveiligheid en veiligheid van de
gebedsplaatsen. Er werd een toelichting op ondermijnende criminaliteit gegeven, op de
resultaten van de inval op de Faustdreef en het schietincident op de Japuradreef. De politie
benadrukte dat bewoners vooral de incidenten en vermoedens van hennepteelt moeten melden.
De TopX aanpak, een persoonsgebonden aanpak voor risicojongeren en de preventie van
radicalisering door het Bondgenotennetwerk kwam aan bod, evenals de maatregelen tegen
overlast bij winkelcentrum De Gagelhof.
Armoede
Overvecht heeft de meeste huishoudens van de stad die het moeten doen met een laag
inkomen, namelijk 34% van de bewoners. Stedelijk is dat percentage 18%. Van de mensen met
lage inkomens heeft, stadsbreed gezien, ongeveer een derde deel inkomen uit werk. In
Overvecht is dat een vijfde deel.
De gemeente Utrecht is bezig met vernieuwing van de armoedeaanpak. Het systeem van
aanvragen is ingewikkeld, en het wrange is dat mensen die er het meeste gebruik van moeten
maken, er het moeilijkst mee overweg kunnen. De gemeente gaat zich realiseren dat lang niet
iedereen wordt bereikt met berichten over regelingen en voorzieningen.
Het doel van de armoede-aanpak is dat iedereen kan meedoen, bijvoorbeeld door middel van
passende woonlasten en betaalbare verzekeringen. De gemeente doet dit niet alleen, maar in
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samenwerking met andere organisaties in de stad zoals de woningcorporaties, de Buurtteams en
anderen.
Aardgasvrij Overvecht Noord
In 2021 wil de gemeente Utrecht een plan hebben voor de verwarming van alle woningen in de
stad – zonder gebruikmaking van aardgas. Utrecht is In Overvecht Noord begonnen met die
opgave.
De wijkraad heeft hierover tweemaal een advies uitgebracht. De vragen zijn in onvoldoende
mate beantwoord door de gemeente.
De wijkbewoners maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor hen persoonlijk. De
woningeigenaren in voelen zich 'proefkonijn.' Het is een bekend verschijnsel dat 'de eerste in de
rij' voor de grootste onkosten komt te staan. De wijkraad vroeg wethouder Van Hooijdonk nader
in te gaan op de sociaaleconomische omstandigheden in Overvecht-Noord.
De reactie van de wethouder daarop was dat de operatie pas in 2030 klaar hoeft te zijn. De
wethouder benadrukt dat het alleen maar lukt als de overstap naar 'aardgasvrij' haalbaar en
betaalbaar is voor iedereen. Dat betekent dat de maandelijkse woonlasten voor iedereen in de
stad ongeveer hetzelfde blijven – zowel voor eigenaren als huurders. Dit geldt ook voor
winkeliers, kantoren, scholen en zo meer. De gemeente gaat daarbij helpen. Omdat het
communicatietraject hierover onvoldoende was, vroeg de wijkraad om de bewoners duidelijk en
voldoende te informeren.
De Versnelling
Er werden twee vergaderingen gewijd aan dit omvangrijke onderwerp, dat vijf pijlers heeft, t.w.
gezondheid, samenleven/zorg, opvoeden/opgroeien, werk/ondernemerschap en veiligheid.
De wijkraad waarschuwde voor de valkuilen van de Krachtwijkenaanpak. Tien jaar aanpak heeft
toch niet kunnen voorkomen dat Overvecht in 2017 tot de ongezondste wijken van Nederland
bleek te horen. Er werd aangedrongen op SMART-doelstellingen, om te voorkomen dat goede
bedoelingen in vrijblijvendheid blijven steken, omdat er nog geen concrete resultaten met cijfers
waren gegeven. De wijkraad vindt dat cijfers nodig zijn.
Verder gaf de wijkraad aan dat inzet van de juiste communicatiemiddelen nodig is omdat
Overvechters niet gemakkelijk te bereiken zijn. Persoonlijk contact werkt in Overvecht het
allerbest, maar dat vraagt veel tijd en capaciteit. Het wijkbureau heeft niet gekozen voor dure
publiciteitscampagnes, maar voor 'de handen uit de mouwen' door de medewerkers zelf.
De wijkraad benadrukte het belang voor voorzieningen voor ouderen omdat er over tien jaar
steeds meer gedigitaliseerd zal zijn. Dit staat nog niet in het Versnellingsprogramma.
De wijkraad gaf aan betrokken te willen blijven bij De Versnelling door constructief mee te
denken over zo concreet mogelijke onderwerpen.
Buurtteams Overvecht
Het beleid van de Buurtteams werd toegelicht. Zij hebben in korte tijd veel vorderingen in de
samenwerking in de wijk met andere organisaties gemaakt, zoals met scholen en de moskeeën.
Mensen die steun van de Buurtteams krijgen, gaven hoge waarderingscijfers op de app, die de
gemeente ontwikkeld heeft voor zijn klanttevredenheidsonderzoek. Er zijn echter nog genoeg
speerpunten en uitdagingen. Activering bijvoorbeeld is voor de Buurtteams een belangrijk
speerpunt, omdat het beter gaat met mensen als zij hun dagen zinvol kunnen besteden.
Rode Draad
De werkgroep Verkeer is een gezamenlijke werkgroep van de wijkraad en het Bewonerplatform
Overvecht. Het document de Rode Draad, opgesteld door de werkgroep, maakt duidelijk wat het
beleid en de werkwijze van de werkgroep is. In grote lijnen beoordeelt de werkgroep
verkeersplannen op de criteria leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. De werkgroep volgt
de planstudie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), waarvoor belangengroep DROOM (De
Randweg Overvecht Op Maat) zich inzet voor de leefbaarheid rond de weg.
Coalitieakkoord 2018-2022 Ruimte voor iedereen
In het nieuwe coalitieakkoord komt Overvecht veel voor. Bij de portefeuilleverdeling heeft de
wijk een speciale status gekregen. Belangrijke punten uit het wijkraadsadvies naar aanleiding van
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de wijkraadpleging Wonen in Overvecht zijn hier in verwerkt. Ook de verbreding van De
Versnelling wordt er nader in uitgewerkt. De wijkraad is van mening dat er concrete afspraken
over nog meer resultaten van De Versnelling gemaakt moeten worden en dat er duidelijke
ijkpunten voor moeten worden benoemd.
Verbetering van de wijkeconomie en bevordering van de werkgelegenheid in Overvecht wordt
nagestreefd door onder andere met de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De
wijkraad pleit ervoor om de wijk op een andere manier op de kaart te zetten, bijvoorbeeld met
behulp van citymarketing.
DOCK
De organisatie DOCK kreeg de opdracht om het welzijnswerk in Utrecht uit te gaan voeren. De
wijkraad heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe
welzijnsorganisatie. DOCK heeft in het najaar in de wijkraad hun plannen toegelicht.
Zij waren toen bezig in Overvecht de taken van Wijk&Co over te nemen met een goede overgang
voor de medewerkers. DOCK gaat in gesprek met de partners in de wijk om de samenwerking op
te zetten. DOCK staat open voor samenwerking met iedereen.
DOCK zal met lagere budgetten moeten gaan werken, maar dat hadden de huidige organisaties
ook gemoeten, omdat de gemeente de bijdragen verlaagd heeft. DOCK streeft naar continuïteit
en wil veranderingen zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg doorvoeren en wil meer
zichtbaarheid van de sociaal makelaars. DOCK streeft naar het vergroten van
bewonersparticipatie waar dat maar mogelijk is. DOCK doet een groot beroep op vrijwillige inzet
van bewoners, maar is van mening dat niet elke taak is geschikt om door een vrijwilliger te laten
uitvoeren.
NPD Strook
De recente ontwikkelingen werden in de wijkraadvergadering toegelicht. Ook kwam aan de orde
hoe de verdeling sociale woningen, koop en middenhuur is, hoe aardgasvrij deze woningen zijn
en hoe de bouwplanning er uit ziet.
Groencompensatie bomenkap Zandpad
De plannen werden toegelicht.
Bij de samenstelling van het groencompensatieplan is gebruik gemaakt van de inbreng van
bewoners, de wijkraad en NMO. NMO heeft bv. in 2016 al een voorstel opgesteld hoe de
groencompensatie voor de bomenkap aan het Zandpad er uit zou kunnen zien. Er is bij de
plannen rekening mee gehouden dat er nog geen bouwer gevonden is voor Het Nieuwe Zandpad.
Het Nieuwe Zandpad
De ontwikkelingen rond het Nieuwe Zandpad werden in een vergadering met veel
belangstellende bewoners toegelicht aan de hand van de raadsbrief van 14 september 2018. Er
was nog altijd geen bouwer/ontwikkelaar is gevonden. De gemeente onderzoekt hoe het project
toch succesvol kan worden uitgevoerd. Daarvoor wordt het fenomeen 'raamprostitutie' in het
algemeen én op de aangewezen locatie in het bijzonder bestudeerd. Dit wordt gedaan door
middel van gesprekken met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen: omwonenden,
exploitanten en de sekswerkers zelf. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan naar
verwachting voorjaar 2019 een raadsvoorstel worden verwacht.
De locatie zal daarin niet ter discussie staan en de gemeente blijft bij het standpunt dat
prostitutie mogelijk moet zijn als legaal beroep, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners
van de omgeving. Er bleek bij de wijkraadleden en de vele toehoorders veel weerstand te
bestaan tegen het plan. Er wordt heel hard in en aan Overvecht gewerkt aan opwaardering van
de wijk en zij vroegen hoe die inspanningen te rijmen zijn met Het Nieuwe Zandpad. De wijkraad
had er al tweemaal negatief over geadviseerd.

Schriftelijke adviezen
In 2018 werden vier schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht, en één aan
de gemeenteraad.
Aan Burgemeester en Wethouders:
3

-

Overvecht Noord aardgasvrij: in januari werd een advies uitgebracht waarin het college
geadviseerd werd om het proces van aardgasvrij maken van Utrecht niet in Overvecht maar in
een meer draagkrachtigere wijk te starten. Ook werd geadviseerd om voordelen voor de
bewoners te benoemen. Verder werd geadviseerd om in het vervolg van dit proces eerst de
bewoners bij de besluiten te betrekken alvorens de pers ervan op de hoogte te stellen. Omdat in
de reactie die het college daarop schreef geen antwoord op deze vragen verkregen werd, werd
een tweede advies geschreven om beantwoording van deze vragen te krijgen. De reactie die
daarop ontvangen werd, was weer geen antwoord op de brief van de wijkraad. Het bezoek van
mw. Van Hooijdonk aan de wijkraad in een poging om een toelichting op het proces te geven
verliep voor de wijkraad niet tot tevredenheid.
- Verkeersveiligheid Amazonedreef e.o.: naar aanleiding van de instemming van de
gemeenteraad met het burgerinitiatief om de bus-sluis op de Amazonedreef te verwijderen werd
een advies ingediend over de toename van het verkeer op de Amazonedreef, om de veiligheid in
het verblijfsgebied aldaar te waarborgen.
- Amazonedreef e.o.: in dit advies werd gevraagd om bij de werkzaamheden om het noordelijk
deel van de Amazonedreef te herinrichten tot 30 km/u zone het asfalt te vernieuwen. Dit advies
werd door de gemeente overgenomen omdat de aanpak enerzijds tot lagere kosten leidde maar
ook minder hinder voor de omgeving oplevert. De wegen hoeven dan immers maar één keer
opengebroken te worden.
- Gezond en aangenaam wonen in Overvecht: dit advies werd uitgebracht als vervolg op een
wijkraadpleging. Hierin werden 12 adviezen geformuleerd om de woonsituatie in Overvecht te
verbeteren, o.a. om het aantal sociale woningen in de wijk te verlagen. Een aantal van de
adviezen is in het coalitieakkoord Ruimte voor iedereen, overgenomen.
Aan de gemeenteraad:
- Aanvullend advies voor Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp NRU en
voorstel afkoppeling Moldaudreef: ter gelegenheid van de behandeling in de gemeenteraad
werd deze aanvulling op het advies dat in 2017 over dit onderwerp, aan het college uitgebracht.
Het betrof de onderdelen NRU en Moldaudreef in relatie tot de leefbaarheid in de wijk
Overvecht, de inpassing van de NRU in relatie tot wijkontwikkeling, het proces en de presentatie.
Wijkraadpleging ‘Het recht van de snelste’
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 2018 werd onderzoek gedaan naar het gedrag van de wijkbewoners in het verkeer omdat er veel
ongelukken en verkeersincidenten plaatsvinden.
Het rapport van deze wijkraadpleging is in 2018 uitgebracht.
Samenstelling
Van één wijkraadlid werd afscheid genomen en er kwamen vijf wijkraadleden bij.
De totale samenstelling van de wijkraad bestond op 31 december 2017 uit 18 leden.
Daarnaast heeft de wijkraad een vaste adviseur voor verkeerszaken, die trekker is van de
gezamenlijke werkgroep met het Bewonersplatform Overvecht 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.
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De werkgroep Communicatie organiseert de communicatie van de wijkraad met de buitenwacht.
Voor elke wijkraadvergadering wordt een uitnodiging verspreid naar de relaties. De
vergaderingen worden daardoor door vele bewoners en professionals bijgewoond. Zij krijgen ook
het woord in de vergadering waardoor zij bijdragen aan de meningsvorming van de wijkraad.
Voor het onderwerp Overvecht Noord aardgasvrij werd een aparte werkgroep ingericht.
Voor de jaarlijkse wijkraadpleging werd ad hoc een aparte werkgroep ingericht.
Overige activiteiten
De wijkraad stond op 8 september weer met een kraam op de Sociale buurtmarkt bij de Dreef. Daar
werd bij de bezoekers geïnventariseerd wat de positieve punten van de wijk zijn en welke
wenspunten er zijn.
Positieve punten:
Mooie en vooral een groene wijk
Multicultureel en diverse wijk
Aanwezigheid van winkels en supermarkten
Openbaar vervoer
Het aantal spetterbadjes
Wenspunten:
Behoud van de buurtkamers in de wijk
Activiteiten buurtcentrum de Boog en de kinderboerderij Gagelstede.
Observatie camera's handhaven in sommige plekken in Overvecht.
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 aan hen mensen te uiten is door
de wijkraad een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt
herkenningspunt van de wijk.
In 2018 werd de Watertoren uitgereikt aan Monique Theijsmeijer na vijf jaar de wijkraad
ondersteund te hebben als wijkadviseur namens het wijkbureau.
Joke Visser ontving de decoratie bij haar vertrek bij het wijkbureau waar zij jarenlang de bewoners
van informatie voorzag en omdat zij als reporter bij Uindewijk Overvecht de mooie en goede kanten
van de wijk laat zien. Joke de Jong ontving de decoratie vanwege het vele vrijwilligerswerk dat zij al
20 jaar in de wijk doet. Michiel van Uden ontving de speld bij zijn vertrek na 9 jaar als wijkraadlid.
Verbreding participatie van bewoners
De gemeente wil de participatie van bewoners verbreden. In het coalitieakkoord Ruimte voor
iedereen werd in dat kader het budget voor de wijkraden in Utrecht zodanig gekort dat er geen
wijkraadplegingen meer gehouden kunnen worden. De wijkraad Overvecht ging middels het overleg
van voorzitters van de wijkraad hierover in discussie met de wethouder en dacht na over nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden voor participatie.
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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