Jaarverslag 2019
De Wijkraad Overvecht was een adviesorgaan van de Burgemeester en Wethouders van
Utrecht en bestond geheel uit vrijwilligers. In 2019 werd door de Gemeenteraad Utrecht
besloten dat de wijkraden per 1 januari 2020 opgeheven werden en daarvoor in de plaats
Wijkplatforms in te richten. De Wijkraad Overvecht werd op 1 januari 2020 Wijkplatform
Overvecht.
De wijkraad onderhield contacten met bewoners, ondernemers, zorginstellingen,
medewerkers van het Wijkbureau en andere gemeentelijke diensten. Het doel dat de
wijkraad zich stelde was een beter Overvecht.
De wijkraad gaf per vergadering een persbericht uit over de onderwerpen die op de agenda
gezet werden.

In 2019 heeft de wijkraad de volgende onderwerpen behandeld:
1. Samen voor Overvecht
De transitie van “De Versnelling” naar “Samen voor Overvecht” werd behandeld door
Wethouder Kees Diepeveen, Marco van den Berg en Marina Slijkerman.
Op het budget van “De Versnelling” kwam 4,5 miljoen extra en er kwam een verlening van 2
jaar voor “Samen voor Overvecht”.
Het werd nu 14,5 miljoen voor 6 jaar.
Fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen worden in het nieuwe ambitieplan verbonden en
investeringen gekoppeld aan perspectief voor bewoners.
Dat betekende de wijziging van de woningvoorraad naar een meer divers aanbod met meer
koop-, starters- en middenhuurwoningen. Een meer divers woningaanbod.
Verder werden de ambities gezondheid, jeugd, veiligheid en werkgelegenheid toegelicht.
Er kwamen veel vragen uit het publiek die gingen over de behoefte aan ontmoetingsruimtes
in buurthuizen omdat er te weinig contactmogelijkheden voor bewoners en (eenzame)
ouderen zijn.
Er werd gevraagd wat Samen voor Overvecht te bieden heeft aan startende ondernemers en
aan vermindering van de werkloosheid in Overvecht. Ook hoe het programma het imago van
Overvecht gaat verbeteren. En of er voldoende aandacht voor de behoefte aan
zorgprofessionals is. Vraagstukken waar nog volop aan gewerkt wordt.
2. Gezondheid
Er werd in aanwezigheid van de wijkwethouder Diepeveen vergaderd over de stand van
zaken van de gezondheid in Overvecht in relatie tot informatievoorziening en
gezondheidsvaardigheden.
De gezondheidszorg in Overvecht is goed georganiseerd in de stichting Overvecht Gezond.
Deze voert het beleidsplan “Krachtige basiszorg” uit. De invloed van De Versnelling was op dat
moment nog niet merkbaar. Slechts 62% van de Overvechtse bevolking ervoer de eigen
gezondheid als goed. Het stedelijk gemiddelde daarvan lag belangrijk hoger, t.w. 81%.
De gezondheidsbeleving wordt beïnvloed door veel achterliggende problematiek.
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De aanwezigen vroegen wat voor lering er getrokken is uit eerdere gezondheidsprojecten
over het voorkomen van overgewicht en obesitas. Moet er ook niet gekeken worden naar de
producenten van voedsel en vergunningenbeleid hiervoor?
Verder stelden de aanwezig ook vragen over de contacten met organisaties voor mensen met
een migratieachtergrond en hoe cultuursensitief er in Overvecht gewerkt wordt.
3. Bibliotheek
De Bibliotheek lichtte de veranderende rol toe. Er wordt veel meer aan informatievoorziening
gedaan en de nadruk ligt niet meer op de boekenuitleen. Er wordt met veel verschillende
instanties samengewerkt, ook op gebied van gezondheidsvoorlichting. De Bibliotheek is een
ontmoetingscentrum geworden. In Overvecht is helder en begrijpelijk communiceren
belangrijk. Communicatie met de doelgroepen is een aandachtspunt. Graag zouden ze meer
eenzame ouderen willen bereiken.
4. Veiligheid
Een thema waarbij de politie en de beleidsmedewerkers Veiligheid van de gemeente te gast
waren. Het thema trekt altijd veel bezoekers, ook dit keer.
De zorgen van de bewoners over de politiecapaciteit in Overvecht werden uitgesproken,
mede in relatie tot de prostitutiezone die er aan komt.
De lage aantal meldingsbereidheid in Overvecht werd door de politie besproken, waarop door
bewoners aangegeven werd dat zij het gevoel hebben dat er onvoldoende actie genomen
wordt op gedane meldingen en dat er weinig feedback op gegeven wordt. Ook is er angst bij
bewoners om te melden en daarom worden de omstandigheden rond criminaliteit maar
geaccepteerd. De beleidsmedewerkers gaven aan dat het wenselijk is bewoners meer
weerbaar te maken.
Het concept-wijkveiligheidsplan 2019-2022 werd besproken en de gebeurtenissen rond de
jaarwisseling.
Verder werd besproken:
- Het nieuwe onderdeel ‘Zorg en veiligheid’ in het plan, dat over aanpak van jongeren
tussen 8 en 14 jaar gaat
- Het nieuwe thema digitale veiligheid waar ook aandacht gevraagd werd voor ‘digitale
weerbaarheid’ van bewoners
- De zorgen rond verwarde personen en dat de politie hier afhankelijk is van meldingen uit
de wijk.
5. Afvalinzameling en zwerfafval
Voor dit onderwerp waren drie personen van de afdeling wijkonderhoud & service te gast,
waaronder de gebiedsmanager.
Er werd door hen uitgelegd wat de afdeling aan afvalinzameling doet en wat de taak van de
afvalcoaches in de wijk is.
Er waren veel vragen van de bewoners over het pasloze systeem, over de vele plaagdieren,
over het afval op straat en de zgn. ‘bijplaatsingen’.
De antwoorden op de vragen waren niet altijd bevredigend. Bv. over de tijd waarop het afval
aangeboden moet worden, terwijl het soms de volgende dag pas heel laat wordt opgehaald.
Het gescheiden inzamelen leverde ook veel vragen op. Het is voor veel bewoners niet
duidelijk wat er daarna met het afval gebeurd, wat niet motiverend is om het te scheiden.
Verder wordt door bv. het winkelcentrum ervaren dat de binnenstad voorrang krijgt boven
Overvecht in het opruimen, bv. na evenementen en het weekend.
Er werden waardevolle suggesties meegegeven aan de mensen van wijkonderhoud & service,
waarop de reactie van de gemeente was dat de bewoners zich als vrijwilliger kunnen
aanmelden.
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6. Jongeren Cultuurhuis Overvecht
Jongeren in Overvecht willen graag ook een Cultuurhuis zoals in Kanaleneiland. Het college
van BenW heeft daar budget voor beschikbaar gesteld. Er werd door de beleidsadviseur
culturele zaken van de gemeente en door twee medewerkers van cultuurhuis Kanaleneiland,
uitgelegd wat er in Overvecht gaat gebeuren. Er komt een accommodatie en het budget zal
voornamelijk aan activiteiten voor de jongeren besteed worden. Ook werd op vragen van de
bewoners uitgelegd hoe zij samenwerken met andere partijen zoals JoU, Stefanus etc.
7. Wonen in Overvecht
Het wijkraadadvies over wonen uit 2018, nav. de wijkraadpleging wonen, leverde de wijkraad
meer vragen op dan antwoorden. De ruimtelijk regisseur van de gemeente kwam deze vragen
beantwoorden voor zover mogelijk. Het betrof vnl. de wijziging van het aanbod van sociale
huurwoningen en de perspectieven van bewoners op een wooncarrière.
Door aanwezige bewoners werd de manier waarop bewoners zijn geïnformeerd over het
project De Mix en de problemen die dit veroorzaakt heeft, aan de orde gesteld. Het
onderwerp leverde nogal wat emoties op.
Verder werd het project De Werkplaats aangekondigd. De wijkraad gaf aan graag betrokken
te worden bij alle ontwikkelingen en drong aan op zorgvuldigheid in de uitvoering en goede,
gedetailleerde communicatie met de bewoners hierover, om herhaling van De Mix te
voorkomen.
8. Marketing en communicatie
De wijkraad besprak met de communicatieadviseur hoe marketing en communicatie kunnen
bijdragen aan een positief imago van de wijk.
Het beeld kan beter. Het gemeentelijk deskundigenteam werkt aan een strategie, waaronder
ook een kernboodschap voor Overvecht. De wijkraad drong aan op een multicultureel
samengesteld team, representatief voor Overvecht, om deze strategie verder uit te werken.
9. Duurzame stad: Het Wiel
De visie Het Wiel op het verkeersysteem in de stad werd gepresenteerd. De achtergrond van
deze visie is de groei van de stad. De wijkraad vroeg met name aandacht voor de groeiende
verkeersdruk die het gevolg zal zijn voor de Noordelijke Randweg Utrecht, de NRU. De
wijkraad gaf daarbij aan het plan wel te willen steunen als daarin gepleit wordt voor een
ondertunnelde NRU.
10. Actieagenda Schuldenvrij
Deze aanpak liep een jaar en geldt alleen voor jongeren en zzp’ers, niet voor ouderen.
De wijkraad pleitte ervoor om ook ouderen erbij te betrekken omdat er veel geldproblemen
in deze groep zijn.
11. Overvecht senior vriendelijk
De groep bewoners van 55-plus gaat de komende jaren in Overvecht flink groeien. In dit
project van Mira Media wordt gezocht naar leeftijdsvriendelijk beleid. Daarom wordt het
platform Samen Overvecht omgevormd tot een alliantie Senior Vriendelijk Overvecht. De
wijkraad vroeg daarbij aandacht voor de diversiteit in deze groep en is bereid om mee te
denken
12. Gevolgen woonbeleid
De woonvisie “Utrecht beter in balans” en het Stadsakkoord Wonen werden gepresenteerd.
Een van de gasten bij dit onderwerp was de wethouder van wonen en tevens wijkwethouder,
Kees Diepeveen. De zorg van de wijkraad is of bewoners voldoende betrokken worden bij de
plannen om de woningvoorraad in Overvecht te gaan veranderen. De wijkraad wil ook kansen
voor Overvechters die wooncarrière in de eigen wijk willen maken.
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De wijkraad pleitte ervoor om in een vroegtijdig stadium met bewoners, buurtanalyses te
maken die uitgangspunt worden voor de plannen. Marktpartijen hebben de neiging om te
bouwen vanuit de gedachte dat er toch wel mensen komen wonen gezien de woningnood in
Utrecht, maar dat is niet het belang van de wijk. Ook niet van corporatiewoningen die voor
torenhoge bedragen verkocht worden waardoor menging van bewoners ‘top down’
plaatsvindt. De gemeente moet een outreachende benadering kiezen om bewoners te
betrekken.
De wijkraad pleitte ervoor om het in de gesprekken met bewoners niet te laten bij het
‘ophalen van input’.
Het project De werkplaats is bezig een visie te maken op wijkontwikkeling. De gemeente zal
een regierol moeten nemen om de participatie hierin te organiseren, vindt de wijkraad.
13. De Werkplaats
Het onderwerp was al aangekondigd bij de vergadering over de woonvisie. Het werd
gepresenteerd door Luc Dietz, voorzitter van het projectteam. De gemeenteraad was
uitgenodigd om de nieuwe analyses in ontvangst te nemen. Het was een bijzonder drukke
bijeenkomst en was de grote zaal van De Jager was bijna te klein.
De Werkplaats is een samenwerking tussen de drie woningcorporaties, een aantal
projectontwikkelaars, communicatiebureau Dietz en de gemeente Utrecht.
Er werden een Kansenkaart, een Ontwikkelstrategie en een Gebiedsprofiel besproken.
Het leverde veel vragen uit het publiek op, met name over de manier waarop participatie
ingezet gaat worden. Hoe worden bewoners erbij betrokken? Worden bv. de scholen erbij
betrokken, de moskeeën en andere gebedshuizen?
Andere belangrijke vragen betroffen het groen in de wijk. Hoeveel groen moet er
plaatsmaken voor beton en steen? Blijven wij onze parken wel behouden als er 5.000 nieuwe
woningen bij moeten komen? Waar staat het pas vastgestelde bomenplan van de gemeente
in de plannen? Hoe zijn de contacten met NS/Prorail over de ideeën over het stationsgebied?
En wat wordt de wijkboulevard, die in de plannen staat?
Goede vragen waren het, waar het antwoord nog op ontwikkeld moet worden.
Ook de woningvoorraad was onderwerp van gesprek. Bewoners in Overvecht willen in de wijk
wooncarrièremogelijkheden hebben. En er zijn te weinig betaalbare woningen voor ouderen,
die nu in grote sociale woningbouwflats zitten.
Men vond de aandacht voor verbindingen over het water naast de groene verbindingen
positief.
Duidelijk werd dat het project graag ziet dat de prostitutiezone aan het Zandpad niet
doorgaat, want er staat al een ‘Overvecht Beach’ ingetekend aan de Vecht. Daarin vindt hij de
Wijkraad aan zijn zijde!
Luc Dietz ziet graag een platform met bewoners, die gaan meepraten over de ontwikkeling
van de plannen. De Werkplaats kreeg goede suggesties uit het publiek over het ontwikkelen
van een platform voor participatie. De wijkraad zal Dietz hierin ondersteunen.
14. Aardgasvrij Overvecht Noord
Het nieuwe transitieplan werd gepresenteerd door de programmamanager Aardgasvrij
Overvecht Noord en Arjen Bezemer, bewoner van de Klopvaart Overvecht Noord, vertelde
over het bewonersinitiatief dat hij trekt.
Het bewonersinitiatief heeft een manifest opgesteld voor de gemeente waarin verklaard
wordt onder welke voorwaarden de Klopvaartbuurt bereid is mee te doen aan Aardgasvrij.
Het transitieplan is de procedure volgens welke het aardgasvrij programma gaat verlopen.
Het principe van ‘haalbaar en betaalbaar’ daarin werd toegelicht.
Het leverde veel vragen uit de zaal op. Bv. wat de samenwerking met De Werkplaats is. Ook
werd geïnformeerd naar de mogelijkheden om met het projectteam Noordelijke Randweg
Utrecht samen te werken aan duurzame energie. De aanwezigen maken zich nog steeds
zorgen over de minder-draagkrachtigen. Verder is de wijkraad van mening dat de
communicatie en informatievoorziening een knelpunt is. Er kan te rade worden gegaan bij
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andere grote projecten in Overvecht. Verder bleek dat de contacten met een groot aantal
Verenigingen van Eigenaars in het projectgebied ook een knelpunt vormen.
Er is wel aandacht geweest voor de woningeigenaren in het gebied, maar de huurders weten
nog vrijwel niets. De corporaties moeten hun bewoners nu al meenemen en informeren,
vinden de bewoners.
Verder wordt door de aanwezigen benadrukt dat de participatie door de klankbordgroep
onvoldoende is omdat deze inmiddels te klein geworden is door verloop. Word vervolgd.

Wijkraadpleging “Het recht van de snelste?”
Op 11 februari 2019 werden de resultaten van de wijkraadpleging verkeersveiligheid uit 2018,
gehouden in aanwezigheid van wijkwethouder Kees Diepeveen. De werkgroep had ter illustratie
een filmpje gemaakt met wijkbewoners en –professionals waarmee de verkeersdilemma’s in de
wijk in beeld gebracht waren. In totaal 111 personen waren aanwezig. De avond werd geleid door
Cees Grimbergen, die met zijn prangende vragen veel discussie in de zaal teweeg bracht. De
resultaten van de discussie zijn meegenomen in het advies, dat de wijkraad daarna uitbracht over
de wijkraadpleging aan Burgemeester en Wethouders.
Uindewijk Overvecht maakte een reportage over de avond voor hun programma.
In 2019 werd door de gemeente helaas geen budget meer beschikbaar gesteld om een nieuwe
wijkraadpleging te houden.
Omdat de wijkraad zijn netwerk wil verbreden en meer wil weten over de motieven van bewoners
die nog niet actief zijn in de wijk, of waarvan het niet bekend is dat zij actief zijn, werd een budget
aangevraagd om daar in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth een project voor op te
starten. Er werd door de gemeente een beperkt budget voor toegekend. Het project ‘Zoek het
talent in de wijk’ wordt 2020 tot uitvoer gebracht.

Schriftelijke adviezen
In 2019 werden vijf schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht. Allen
betroffen verkeersonderwerpen:
- Advies binnenwijkse aanpassingen als gevolg van NRU opwaardering
- Advies verkeersveiligheid Amazonedreef en omgeving
- Adviezen voor veiliger verkeer in Overvecht naar aanleiding van de wijkraadpleging 2018
- Reactie op het ontwerp voor de Donaudreef
- Reactie op raadsbrieven over impuls straten van 50 naar 30 km per uur en verkennend
onderzoek nieuwe fietsverbindingen

Samenstelling
De wijkraad had op 1 januari 2019 16 leden en 2 vaste adviseurs (voor verkeer en voor
wijkeconomie). Op 31 december 2019 waren er nog steeds 16 leden en 2 adviseurs. In de loop van
het jaar waren er wel twee nieuwe leden bij gekomen en twee leden weggevallen. Eén daarvan
was Nelleke Wuurman, een zeer gewaardeerd wijkraadlid en geliefde wijkbewoner. Zij overleed
helaas onverwachts op 26 februari 2019.
In 2019 zegden vier leden hun lidmaatschap per 1 januari 2020 op.

Overige activiteiten
De wijkraad stond op 7 september met een kraam op de Sociale buurtmarkt bij de Dreef. Daar
werd bij de bezoekers geïnventariseerd wat zij positieve punten van de wijk vinden en welke
wenspunten zij hebben.
Positieve punten:
- Mooie en vooral een groene wijk
- Multiculturele en diverse wijk
- Voldoende winkels en supermarkten
- Goede verbindingen met openbaar vervoer
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- Het aantal spetterbadjes
Wenspunten:
- Behoud van de buurtkamers in de wijk
- Activiteiten in buurtcentrum de Boog en de kinderboerderij Gagelstede
- Observatiecamera'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 was
het vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kon hij echter niet alleen en
had 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 2019 werd de Watertoren uitgereikt aan vijf personen:
- Liesbeth Maats, wijkadviseur, na jarenlange ondersteuning van de wijkraad bij haar vertrek
naar het Stadskantoor
- Cor Mulder als actieve en trouwe bezoeker van de wijkraad voor zijn inzet voor de wijk
Overvecht
- Annette van den Bosch voor haar jarenlange inzet voor het verkeer in Overvecht en haar
advisering en ondersteuning van de wijkraad.
- Abdel Harchaoui wegens jarenlang lidmaatschap van de wijkraad en vervolgens actief
adviseurschap van de wijkraad op het terrein van de wijkeconomie
- Gülseren Urker bij haar vertrek na 13 jaar actief lidmaatschap van de wijkraad.

Samen Stad Maken
Gedurende het gehele jaar werkte de gemeente aan het plan om de taak en functie van de
wijkraden te veranderen. Leden van de wijkraad deden actief mee aan de discussieavonden
daarover. Het heeft niet mogen baten: 21 november nam de gemeenteraad het besluit om de
wijkraden in Utrecht op te heffen en daarvoor in de plaats tot de inrichtring van platforms in de
wijken opdracht te geven.
De wijkraad Overvecht voldeed echter op een aantal belangrijke punten al aan de nieuwe eisen.
Het netwerk van de wijkraad was groot, het aantal bezoekers van de vergadering eveneens, de
vergaderingen waren op thema ingericht en de bezoekers deden mee aan de gesprekken in de
wijkraad.
De wijkraad besloot daarom dat zij per 1 januari 2020 het wijkplatform gingen vormen. Er was
geen andere groep in de wijk, die zich aandiende om deze taak op zich te nemen.

Meer info
De wijkraad had een link naar de website van de gemeente waarop alle schriftelijke adviezen aan
Burgemeester en Wethouders te vinden waren. Helaas heeft de gemeente deze website recent
gedelete waarmee de geschiedenis van de wijkraden verdwenen is.
Op de website van het platform Overvecht staan nog wel de agenda’s en verslagen van de
vergaderingen op een link naar: www.wijkraadovervecht.nl.
De twitteraccount van de wijkraad was @WijkraadOverveg.
Aan de nieuwe website www.wijkplatformovervecht.nl wordt gewerkt.
Wilt u maandelijks het persbericht met agendaonderwerpen ontvangen van het wijkplatform
Overvecht? Of andere informatie?
Dan kunt u mailen naar info@wijkplatformovervecht.nl
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