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Verslag Dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht 
 

Thema: De Werkplaats   

Datum: 26 mei 2020, 20.00 uur 

Locatie: Digitaal, via Zoom 
 

Aanwezigen (totaal 81) 

Wijkplatform (7) Els Wegdam (voorzitter), Peter Hulshof, Wilhelmien Giessen, Harm 

Schoonhoven, Mustafa Erdogan, Ronald Kramer, Kees van den Berg 

De Werkplaats (9)  Luc Dietz, Gerard Menkhorst, Stijn Kuipers, Michiel Jongmans, Marnix 

van Namen, Yffi van den Berg, Kelle van Schaik, Hank Groenhof, 

Norbert Drenthe 

Het Groene Lint (1) Minouche Besters (Stipo) 

Gemeente (9) Dick Boeve, Manon van de Weijer, Andrea Bal, Marina  

  Slijkerman, Hera Borst, Astrid Engelhard, Wieb Hendrix, Heleen 

Wijtmans, Ellen van Beckhoven, 

Gemeenteraad en politiek (8) Fred Dekkers (GL), Queeny Rajkowski (VVD), David Bosch (PVV), 

Veerle Oude Alink (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Bülent Isik (PvdA), 

Mohammed Saiah (D66), Sjors Nagtegaal (PVV) 

Bewoners (34) Ivm de privacywet worden de namen niet vermeld 
Wijkprofessionals (13) 
  

Notulist:    Geke van Wijnen (Taalgeek)  

 

 

1. Opening en welkom (door Els Wegdam) 

 

Voorzitter Els opent de vergadering om 20.02 en heet iedereen welkom. Er zijn dan 72 aanwezigen. 

Er is een verslaggever van U in de wijk aanwezig in de vergadering, meldt Els. Wie niet in beeld wil 

komen, kan dit kenbaar maken. Vanavond presenteert De Werkplaats hun plannen en licht die kort 

toe.   

 

Els vertelt hoe de rest van de vergadering eruit zal zien: telkens een toelichting over een onderdeel 

van het startproduct, het document dat De Werkplaats heeft gemaakt over haar plannen voor 

Overvecht. Na ieder onderdeel zal gelegenheid zijn voor vragen. Na de presentaties van de 

Werkplaats zal Dick Boeve, ruimtelijk regisseur van Overvecht, de plannen van de gemeente 

toelichten. Als laatste presenteert bureau Stipo het Groene Lint. De vergadering eindigt met een 

algemene vragenronde.  

 

De centrale vraag van vanavond is: hoe denken de bewoners van Overvecht over de plannen van de 

Werkplaats en welke rol willen bewoners hebben in de ontwikkeling hiervan?  
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2. Toelichting Zoom (door Peter Hulshof)  

 

Net als bij de vorige vergadering staan alle aanwezigen op mute (microfoon uit). Via de chat kunnen 

vragen kenbaar gemaakt worden, door handopsteken of het intypen van de vraag. Wanneer iemand 

de beurt krijgt om te spreken, wordt diegene op unmute gezet door Peter.  

 

3. De Werkplaats: presentatie van plannen en daaropvolgende vragen  

 

3a. Structuur van de Werkplaats, wijkverbetering en participatie (door Luc Dietz) 

Luc is voorzitter van De Werkplaats. De Werkplaats is een samenwerkingsverband van 

woningcorporaties, vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven. Dit 

samenwerkingsverband heeft expertise in het verbeteren van na-oorlogse wijken en wil die in 

Overvecht toepassen.  

 

Vanavond presenteert de Werkplaats hun startproduct, bestaande uit (A) een gebiedsprofiel, een 

ontwikkelvisie en een ontwikkelstrategie voor Overvecht en (B) de buurtprofielen. De komende zes 

weken gaat de Werkplaats op stap om feedback te krijgen op deze documenten. Vanavond is de 

aftrap. Tot 15 juli mogen reacties op de plannen gestuurd worden naar Kelle van Schaik: 

kvanschaik@dietz.nl. Luc moedigt bewoners aan hier gebruik van te maken.  

 

De totstandkoming van het startproduct is begonnen in 2019. Toen is een tussenproduct 

gepresenteerd, waarop veel feedback is gekomen, onder andere van gemeente en wethouders. De 

feedback is verwerkt en het document dat daaruit voortkwam is dus nu het startproduct en de 

buurtprofielen. Luc benadrukt dat de plannen van de Werkplaats gericht zijn op kwalitatieve 

verbetering van de wijk en dat hiervoor participatie van bewoners in het maken van de plannen van 

cruciaal belang is.  

 

Jantine Zwinkels: Wat is op dit moment de grootste uitdaging in de participatie? 

Luc: We hebben contact met een flinke groep bewoners die actief meedenkt. Er is echter ook een 

(grotere) groep bewoners die we niet bereiken. Dit is iets wat mij dagelijks bezighoudt en een code 

die we nog niet gekraakt hebben.  

 

Een bewoner: hoe kan dit plan Overvecht verbeteren op sociaal-maatschappelijk niveau? Alleen 

duurdere woningen bouwen is geen garantie voor een sociaal-maatschappelijke verbetering.  

Luc: Door middel van data-analyse en eigen waarneming kijken we wat de buurten nodig hebben. Bij 

de Werkplaats en bij de gemeente zit veel kennis en analysecapaciteit. Daarnaast hebben we nauw 

overleg met de wijk. Doel is: een betere mix van doelgroepen in de wijk. Nieuwe doelgroepen 

moeten we een interessant woningaanbod kunnen bieden. Hoe we dit willen bereiken, daar kijken 

we kritisch naar. Houd ons hier scherp op, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Het uiteindelijke doel 

is verbetering van de wijk. Dat doel moeten we niet voorbijschieten.  

 

Els bundelt een aantal vragen die gesteld zijn over communicatie. Sommige mensen vragen zich af 

waarom ze nu pas, via Facebook, horen over de plannen van de Werkplaats. Hoe denkt de 

Werkplaats meer aan te gaan sluiten bij de manier van communiceren van de bewoners van 

Overvecht?  

http://www.wijkplatformovervecht.nl/data/2020-05-26-Presentatie_Werkplaats_Overvecht_Wijkplatform_Def.pdf
https://21180184-a023-44d2-8df9-c140a44f9c1c.filesusr.com/ugd/6f28d5_fc2d471f0f3b45efbcf7d456e573bff3.pdf
https://21180184-a023-44d2-8df9-c140a44f9c1c.filesusr.com/ugd/6f28d5_fc2d471f0f3b45efbcf7d456e573bff3.pdf
https://21180184-a023-44d2-8df9-c140a44f9c1c.filesusr.com/ugd/6f28d5_ec434891785e4552a011471bff41e330.pdf
mailto:kvanschaik@dietz.nl
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Luc: Het klopt dat sommige mensen nu pas horen over deze plannen. We wilden eerst vertrouwen 

opbouwen met een kleine groep in de wijk, daarom hebben we het afgelopen jaar onze plannen niet 

rondgebazuind. Nu gaan we de communicatie stap voor stap uitbreiden.  

Communicatie met bewoners is een van onze grote uitdagingen. We willen iedereen in de wijk 

bereiken en proberen laagdrempelig te zijn in taalgebruik. Luc moedigt aanwezigen aan om met 

ideeën te komen over hoe de Werkplaats goed en laagdrempelig over haar plannen kan 

communiceren naar bewoners.  

 

Els legt uit dat het Wijkplatform voor elke vergadering een persbericht en uitnodigingen met agenda 

voor de vergadering verstuurt. Voor de mailinglijst kun je je aanmelden via de website 

www.wijkplatformovervecht.nl om mee te praten over ontwikkelingen in de wijk.  

 

Naar aanleiding van een aantal vragen legt Luc ook nog uit dat de Werkplaats nu een 

langetermijnvisie ontwikkelt voor de buurten. Op het niveau van concrete projectinitiatieven is meer 

contact nodig met de buurten om te zorgen dat er echt toegevoegde waarde wordt geleverd.  

 

3b. Het startproduct (toelichting door Gerard Menkhorst)  

Het startproduct komt voort uit drie tussenproducten: 

1: Het gebiedsprofiel. Dit beschrijft de huidige staat van de wijk en de ontwikkelingen die 

plaatsvinden. Ook staat er in het profiel een inschatting van hoe de toekomstige vraag naar 

woningen zal zijn, welke doelgroepen daarin geïnteresseerd zullen zijn en welke typen woningbouw 

hierbij passen. 

2:  De ontwikkelvisie. Dit gaat over grote structuren: de openbare ruimte en omgeving in de hele 

wijk. Het beschrijft thema’s voor ontwikkeling in de wijk, zoals wegen, bebouwing en groen.  

3: De ontwikkelstrategie. In dit document staat de vraag centraal: welke stappen moet je zetten om 

de kansen die worden beschreven in 1 en 2 te verzilveren?  

 

De buurtprofielen, onderdeel B van het startproduct, beschrijven de kansen en mogelijkheden van 

elke buurt in Overvecht. Gerard benadrukt dat hierbij vooral de kennis en expertise van bewoners 

belangrijk is, aangezien die hun buurt het beste kennen.  

 

3c. De buurtprofielen (toelichting door Stijn Kuipers)  

Stijn is stedenbouwkundige bij Architectenbureau KCAP, dat De Werkplaats ondersteunt bij 

visievorming over Overvecht. De buurtprofielen zijn bedoeld als houvast om te beoordelen of 

concrete projectinitiatieven bijdragen aan de gewenste verbeteringen van een bepaalde buurt. De 

profielen zijn niet bedoeld als blauwdruk voor de toekomstige ontwikkeling voor Overvecht. Er is nog 

van alles mogelijk. In het document wordt voor elk van de negen buurten een aantal dingen 

beschreven, onder andere de huidige situatie, kansen die er liggen voor verbetering en een schets 

van hoe de buurt er over 20 jaar uit zou kunnen zien.  

Een belangrijke vraag die verschillende mensen stellen, is: wordt er groen opgeofferd om woningen 

te bouwen in Overvecht?   

Stijn: Er kan misschien een of twee meter worden opgeofferd als we gaan bouwen aan de rand van 

een park. Dit is afhankelijk van de concrete invulling van de plannen die er nu liggen. Maar we zien 

dat het vele groen een enorme kwaliteit is van de wijk, dus we gaan niet bouwen middenin een park. 

We willen juist investeren in parken en die verbeteren.  

 

Een bewoner: De plannen voor de NRU hebben impact op de verbinding van het poldergebied met 

de wijk. In jullie plannen benoemen jullie dat je stukken groen met elkaar wil verbinden. Hoe gaan 

http://www.wijkplatformovervecht.nl/
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jullie om met de verbinding tussen de polder en het groen in de wijk?  

Stijn: De NRU kan een gamechanger zijn, maar we willen onze plannen niet afhankelijk maken van de 

ontwikkelingen rondom de NRU. We willen snel aan de slag.  

 

Er worden verschillende vragen gesteld over de plannen die de Werkplaats heeft voor het 

bevorderen van de OV-infrastructuur. Een bewoner vraagt zich af of ze in de plannen correct heeft 

gezien dat de Werkplaats een trambaan door een groenstrook wil leggen.  

Stijn benoemt nogmaals het belang van het groen als grote kwaliteit van onze wijk. De trambaan is 

een concept, een idee, het hoeft niet letterlijk een tram door een groenstrook te worden. Luc vult 

aan: We willen de OV-bereikbaarheid van de hele wijk verbeteren. Een tram of bus tussen NS-station 

Overvecht en het winkelcentrum zou hieraan kunnen bijdragen. We willen de verkeersdruk en het 

autogebruik in Overvecht verminderen, vooral het overlastgevende deel daarvan, en het fietsgebruik 

stimuleren. Hoe dit precies wordt ingevuld, beslissen uiteindelijk de buurten, in overleg met de 

Gemeente en de Werkplaats.  

 

Luc: De discussie rondom de plannen wordt nu scherper, want het gebeurt nu ineens bij mensen in 

hun buurt. Er moet dus draagvlak zijn voor de plannen die wij hebben gemaakt. De omgevingsvisie 

die de Gemeente gaat maken voor Overvecht is het kader voor de plannen van de Werkplaats. 

Bewoners moeten dus ook meepraten over de omgevingsvisie.  

 

Er worden verschillende vragen gesteld over de openbare ruimte. Sommige aanwezigen vragen zich 

bezorgd af of het pierenbadje of de speeltuin in hun buurt zal verdwijnen.  

Stijn: Pierenbadjes zijn waardevol. Onze visie is: de openbare ruimte moet aantrekkelijk, herkenbaar 

en veilig worden. We hebben nu nog niet heel gedetailleerd gekeken naar bepaalde speeltuinen of 

pierenbadjes. Dat gaan we doen op het moment dat er concrete projectinitiatieven liggen. Dan 

mogen buurtbewoners meepraten. Ook de omgevingsvisie van de Gemeente zal hier waarschijnlijk 

iets over zeggen.  

 

Vraag: Wat gebeurt er met onbeantwoorde vragen in de chat? 

Luc: We willen ze allemaal beantwoorden. We nemen alle feedback en vragen mee.  

 

3d. Het eerste projectinitiatief De Gagel (toelichting door Michiel Jongmans)  

Michiel stelt zich voor als mede-oprichter van de Werkplaats vanuit gebiedsontwikkelbedrijf 

Heijmans. Hij legt uit dat de Werkplaats park De Gagel heeft voorgesteld als locatie van het eerste 

projectinitiatief, omdat ze het welzijn van de omwonenden willen verbeteren. Door de parken een 

duidelijke begrenzing te geven, wil de Werkplaats de veiligheid verbeteren. Ook willen ze het park 

een doel geven door activiteiten in het park rondom thema’s als zingeving, beweging en ontmoeting. 

Michiel benadrukt dat er niet in het park, maar aan de parkranden gebouwd gaat worden. Er moeten 

woningen met uitzicht op het park komen, in plaats van met de rug ernaartoe, zodat de veiligheid 

verbetert. Om welke parkranden het precies gaat, daar wil Michiel samen met de bewoners over 

nadenken.  

 

In de vragenronde vertelt Matthias over de Voedseltuin die in park De Gagel gevestigd is. Hij 

benadrukt dat de Voedseltuin ook bijdraagt aan ontmoeting tussen diverse bevolkingsgroepen van 

Overvecht. Wat is de plek van deze tuin in de plannen van de Werkplaats?  

Luc en Michiel: Kwaliteiten die er al zijn willen we omarmen en versterken. De Voedseltuin moeten 

blijven, we willen een bijdrage leveren aan bestaande initiatieven. Els noemt nog een keer het 
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emailadres van Kelle van Schaik (zie 3a), waar naartoe gemaild kan worden als bewoners willen 

meedenken over de plannen van de Werkplaats.  

 

4. De rol van de gemeente in de Werkplaats (door Dick Boeve)  

 

Dick is de ruimtelijk regisseur van Overvecht van de Gemeente Utrecht.  

De Gemeente is bezig met het ontwikkelen van een omgevingsprogramma voor Overvecht, dat het 

kader moet gaan vormen voor de plannen van de Werkplaats. Eind dit jaar moet het klaar zijn. De 

Gemeente wil, net als de Werkplaats, de buurten van Overvecht ingaan om bewoners om hun 

mening te vragen over welke richting Overvecht op moet. De omgevingsvisie voor heel Utrecht is: 

meer woningbouw en meer menging van bevolkingsgroepen. Dit geldt ook voor Overvecht: die moet 

een gemiddelde Utrechtse wijk worden en daarvoor is meer vermenging van doelgroepen nodig.  

De Gemeente is positief over de plannen van de Werkplaats. Dick is blij met de tien partijen die uit 

zichzelf nadenken over de wijk en met de expertise die zij meebrengen. 

 

Na Dicks presentatie zijn er meerdere vragen over hoe de plannen van de gemeente voor Overvecht 

tot stand komen. Een bewoner vraagt zich af of er een democratisch besluitvormingsproces is of dat 

projectleiders zomaar kunnen beginnen met bouwen. Els vraagt zich af hoe de participatie vorm gaat 

krijgen: wat betekent “we gaan de buurten in” precies? Ze benadrukt ook dat bewoners verontrust 

zijn. Ze worden ineens geconfronteerd met al gemaakte plannen. Wanneer de gemeente plannen 

maakt voor een wijk, moet er onmiddellijk een participatieplan klaarliggen. Bewoners willen 

persoonlijk contact, niet alleen: “als je wil meedenken, kun je mailen”.  

Dick benadrukt dat (bouw)projecten niet zomaar van start kunnen gaan: daarvoor is een 

bestemmingsplan nodig. Hij erkent dat er nog geen uitgewerkt plan is voor participatie. Projectleider 

Andrea Bal is hiermee bezig. Hij zegt erbij dat er nog niet begonnen is met het omgevingsprogramma 

en dat er daarom ook nog geen participatieplan is. Suggesties over participatie horen ze dus graag, 

zodat die verwerkt kunnen worden.  

 

Luc legt als aanvulling nog uit dat participatie vorm zal krijgen bij ieder individueel projectinitiatief. 

De Gemeente bepaalt alleen de kaders hiervoor, de wettelijke vereisten voor participatie.  

 

5. Het Groene Lint (door Minouche Besters) 

 

Minouche Besters licht namens bureau Stipo de plannen toe voor het Groene Lint. Dat is een route 

door heel Overvecht, die de stukken groen met elkaar moet verbinden. Om die route te realiseren 

moeten onder andere veilig oversteekplaatsen over grote wegen worden aangelegd. Het plan is nu 

om het Groene Lint te laten lopen van park De Gagel naar park De Watertoren. De plannen die er 

liggen zijn nog niet definitief: Stipo gaat met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbenden in de wijk in gesprek. Deze zomer staan Minouche en collega’s met een caravan 

een week lang in elk van de eerder genoemde parken. Dag en nacht zijn zij beschikbaar voor 

gesprekken met bewoners die hun mening willen geven over de plannen voor het Groene Lint.  

Een bewoner vertelt dat hij in een eerdere fase heeft meegedacht over de route van het Groene Lint 

en dat er toen besloten was om te beginnen bij het Zandpad en te eindigen bij de polder Ruigenhoek. 

Er zijn zelfs bomen gekapt bij Ruigenhoek om de route mogelijk te maken. Waarom is de route nu 

veranderd? 

Manon van de Weijer geeft antwoord namens de gemeente. Ze vertelt dat het budget voor de route 

niet oneindig is en dat er nu voor is gekozen voor een route die Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid 

http://www.wijkplatformovervecht.nl/data/2020-05-26-Omgevingsprogramma_Overvecht_toel_Wijkplatform.pdf
http://www.wijkplatformovervecht.nl/data/Groene_Lint_-_bijdrage_bewonersbijeenkomst_26_mei.pdf
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met elkaar verbindt. In de toekomst kunnen er eventueel verbindingen worden gelegd met 

omliggende gebieden.  

De bewoner geeft de gemeente terug dat de burgerparticipatie rondom dit project beter kan. Het is 

essentieel om de bewoners mee te nemen in het proces om het project te laten slagen. Hoe kan hij 

zich aansluiten bij de ontwikkeling van het Groene Lint?  

Manon: We richten de participatie nu op de route van Overvecht-Noord naar Overvecht-Zuid. In het 

voorjaar is gestart met invulling geven aan het Groene Lint, nu beginnen we met luisteren.  

Minouche: Doe deze zomer vooral mee aan de wandelingen die we organiseren, kom naar de 

caravan, doe mee aan Zoomgesprekken. Geef ons vooral suggesties hoe we zoveel mogelijk mensen 

de kans geven om mee te doen.  

Els geeft aan dat Minouche en collega’s echt zelf op bewoners af moeten stappen. In een caravan 

zitten is niet genoeg, mensen komen niet vanzelf met je praten. Communicatie in Overvecht werkt 

alleen outreachend en niet afwachtend. 

Minouche: we willen aansluiten bij bestaande activiteiten van organisaties en aankondigen dat we er 

zijn.  

 

Naar aanleiding van een vraag geven Minouche namens het Groene Lint en Luc namens de 

Werkplaats aan dat er afstemming plaatsvindt tussen de beide projecten. Het is niet de bedoeling dat 

het Groene Lint of de Werkplaats apart van elkaar met bewoners in gesprek gaan of langs elkaar 

heen werken als er projecten worden opgestart, zoals bij De Gagel (zie punt 3d).  

 

6. Rondvraag (geleid door Els) 

 

Op dit punt in de vergadering is er ruimte voor vragen die eerder in de vergadering geen plaats 

konden krijgen. In de hele vergadering werden er echter in de chat zoveel vragen gesteld, dat die niet 

allemaal beantwoord konden worden.  

 

Een vraag van Liesbeth Zijlstra is: Krijgen de plannen voor de NRU een plaats in de plannen van de 

Werkplaats? Els vult de vraag aan door te zeggen dat de NRU geen aparte entiteit is: de rondweg 

staat in relatie met de wijk. Die moet dus een plek krijgen in de plannen. 

Michiel antwoord dat er concreet gekeken is naar een manier om over de NRU heen te bouwen. 

Volgens de berekeningen van de Werkplaats zou het haalbaar moeten zijn om De Gagel en het 

Noorderpark te verbinden. Dit staat echter niet in de huidige plannen voor de NRU. De Werkplaats 

gaat hier graag over in gesprek met de Gemeente.  

 

7. Terugblik op de avond 

7a. Wat neemt de Werkplaats mee van wat vanavond is gezegd? (door Marnix van Namen) 

Marnix dankt het Wijkplatform voor de nuttige, goed georganiseerde avond. Hij concludeert dat de 

kernvraag van de avond is: hoe blijven we en komen we met elkaar in contact over alle ideeën en 

plannen? Hierbij geeft hij aan dat het bereiken van iedereen in Overvecht de grote uitdaging is. Hij 

wil samen werken aan wijkverbetering.  

 

Marnix geeft ook aan dat de Werkplaats aan de slag gaat met alle goede vragen die zijn gesteld 

vanavond. Er zal worden teruggekomen op de vragen die in de chat zijn gesteld. Na vanavond gaat de 

Werkplaats de komende zes weken nog langs een aantal partijen om over het startproduct te praten. 

Na de zomer zal het document dan worden afgerond.  

 

7b. Welke afspraken zijn er gemaakt? (door Els) 
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Els concludeert dat het een nuttige avond is geweest, waarin sommige dingen duidelijker en andere 

onduidelijker zijn geworden. Het heeft veel stof tot nadenken en gesprek opgeleverd voor allen. Ze 

benadrukt dat het Wijkplatform graag een rol wil spelen in het bereiken van de participatie waar de 

Werkplaats naar streeft.  

 

7c. Terugblik op proces en resultaten (door Wilhelmien Giessen, lid kerngroep Wijkplatform) 

Wilhelmien noemt het een positieve avond, met veel informatie en veel vragen. Vooral dat laatste 

ziet het Wijkplatform graag, ook al roepen vragen soms nog meer vragen op, zoals Els al zei. Ook 

voelt Wilhelmien een eerlijke uitnodiging tot participatie van alle partijen.  

 

8. Sluiting  

 

Els dankt alle aanwezigen voor hun presentaties en goede vragen. Ze roept allen op om vaker op 

vergaderingen te komen. Even na tienen sluit Peter op haar verzoek de vergadering.  

 

 

 

 

Bijlage: 

Analyse van de chat-vragen in de bijeenkomst van het Wijkplatform Overvecht met de Werkplaats 

26.5.2020 en met Stipo 
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Analyse van de chat-vragen in de bijeenkomst van het Wijkplatform 

Overvecht met de Werkplaats 26.5.2020 en met Stipo 

 
Participatie 
- Wordt er in de aanloop naar de Omgevingswet in de omgevingsvisie ook rekening gehouden met 

participatie in Overvecht en zijn er punten of ideeën opgenomen die de participatie van 
bewoners in de wijk vergroot nadat de Omgevingswet is ingevoerd? Hoe wordt dit geregeld? 
Kunnen anderen ook nog meedoen aan projectinitiatieven? Of zelf een initiatief nemen en hier 
deel van uit maken? 

- Bewoners van de Operabuurt vinden het te laat dat ze nu pas indirect (facebook) geïnformeerd 
zijn. Ze zijn een goed georganiseerde buurt die beschikbaar is voor participatie. Uitnodiging aan 
de Werkplaats om bij hen te komen kijken en praten. 

- Hoe komt de participatie in de verschillende buurten er uit te zien? Niet alle analyses qua 
leefbaarheid rond bepaalde flats en parken zijn herkenbaar. Bv. jongeren kunnen actief 
opgezocht worden om hen te vragen wat zij zouden willen in de wijk. Bijeenkomsten en 
vergaderingen is daar niet het juiste middel voor. 

- Verloopt de participatieronde van de Gemeente Utrecht in het Omgevingsprogramma parallel 
aan de participatieronde van de Werkplaats? 

- Hebben bewoners en wijkondernemers een rol in het tot stand komen van het wijkakkoord, 
kunnen zij daar ook input op leveren? En in de omgevingsvisie? Bewoners in de wijk zijn 
natuurlijk verbonden aan die plannen voor de komende x aantal jaren en het is goed om de 
bewoners er nu bij te betrekken 

- Hoe gaat het democratisch besluitvormingsproces verlopen, bv. via de gemeenteraad, of kan De 
Werkplaats nu gewoon aan de slag als de gemeente een wijkakkoord sluit met hen?  

- Kan er een kalender voor diverse participatie worden gemaakt, met vooral de kans om ook mee 
te praten als je in de zomer nog op vakantie bent? En die kalender verspreiden in wijkberichten 
die huis aan huis bezorgd worden? 

- Er zijn  drie participatietrajecten, groene lint, werkplaats en omgevingsprogramma gemeente. 
Kunnen deze verbonden worden? 

- Wat is de rol van de gemeente bij participatie? Is het de taak van de gemeente om haar 
bewoners te laten participeren? 

 

Communicatie 
- Hoe wordt rekening gehouden met juiste communicatievormen voor onze bewoners? (denk aan 

taalniveau, bereikbaarheid etc.). Hoe is er tot nu toe gecommuniceerd en hebben de bewoners 
daarop gereageerd? Wordt er ook in verschillende talen gecommuniceerd om zoveel mogelijk 
bewoners te bereiken?  

- Kan er een fasegerichte communicatieplan gemaakt worden? 
- De OV-as toch is een aandachtspunt in de communicatie. Dat wordt door veel mensen nu toch 

vooral letterlijk begrepen als Trambaan die dan door hun mooie groenzone gaat komen, etc.). 
Het is kennelijk een probleem om te communiceren met de bewoners van Overvecht, je ziet dit 

ook bij de NRU en bij Overvecht aardgasvrij.  
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- Vooral communiceren via wijkberichten huis aan huis en niet alleen maar via facebook, websites 
etc. 

 

Relatie met maatschappelijke problematiek 
- Hoe kan dit plan Overvecht ook maatschappelijk verbeteren?  
- Zou ik de contacten die ik nu heb met allerlei buren met allerlei achtergronden en inkomens, ook 

hebben als ik in een duurder wooncomplex zou wonen? Hoe verlaat je de grenzen van zo'n 
wooncomplex en krijg je echt verbinding? 

- In hoeverre speelt de Leefbaarometer een rol in jullie analyse? Het model hieronder is erg 
ingewikkeld en ondoorzichtig en ik herken verschillende delen van Overvecht er totaal niet in.  

- Zaken als etniciteit in dit kader gebruiken zijn ronduit omstreden.  
- In het document met de buurtprofiel worden verbanden gelegd met overgewicht, onveiligheid, 

enz. Wat zijn de oplossingen van de sociale problemen in de buurtprofielen?  
- Wat is de relatie tussen dit fysieke traject en het welzijnswerk, tussen het fysieke en het sociale 

domein? 
- Hoe lost bebouwing aan parkranden problemen als armoede, depressie etc van mensen op??  
- Worden er ook zachte thema's in het wijkakkoord opgenomen, bv. "onderwijs en Zorg" 
 

Organisatie en doel 
- Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld in de Werkplaats? Wat is 

bv. de rol van de gemeente, is die een van de uitvoerders? 
- Het vertrouwen in gemeentelijke instanties in de wijk is niet heel groot. Vaak horen wij dat 

wijkbewoners klagen over meldingen niet worden opgepakt of te laat worden opgepakt. Denk 
aan meldingen overlast of zwerfafval. Dit is allemaal een drempel voor de verbinding. Hoe wil de 
gemeente of de werkplaats dit verbeteren?  

- Zijn er ook maatschappelijke partners betrokken bij de Werkplaats? 
- Is er een koppeling met de RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht) 2040? 
- Wat is het verdienmodel van al die woningen die gebouwd gaan worden? 
- Wat zijn de gehanteerde succescriteria/ meetlat? Zijn dat bv. ook de VN-doelen: 

https://vng.nl/artikelen/de-17-global-goals. 
- Woningcorporaties zijn ook partner in Werkplaats, maar in de documenten staat weinig over hun 

rol. Hoe kan bv. een keuze voor wel of niet verkopen van huurwoningen een rol spelen in een 
gebied? En als er dan gespikkeld bezit (huur & koop) in een complex of straat ontstaat, wat 
betekent dat dan voor de lange termijn ontwikkeling en onderhoud van die woningen?  

- Hoe ziet het wijkakkoord er uit en in hoeverre is het bindend? Zijn er ook politiek gevolgen als 
het wijkakkoord niet wordt uitgevoerd? 

- In hoeverre past de manier van werken van de Werkplaats binnen de Mededingingswet? Kunnen 
bedrijven aanhaken? Hoe wordt een eerlijke markt gewaarborgd bij de aanbestedingen? 

 

Groen 
- De plannen voor de NRU hebben enorme ruimtelijke impact op de wijk Overvecht, met name op 

de mogelijkheid om het buitengebied te verbinden met de wijk. Groen verbinden met de parken 
was juist een belangrijk punt in deel A. Hoe komt de onzekerheid daarover terug in de 
buurtprofielen die naast de NRU liggen? 

- Blijft het groen wel toegankelijk als je op de randen van het park gaat bouwen? Wordt er 
gebouwd op waar nu groen is?  

- In het buurtprofiel wordt gesproken over vergroening hoofdstructuur langs de Franciscusdreef, 
maar daar is al een groenstrook. Wordt hier bedoeld om deze vergroening te gaan bebouwen?   

- Hoeveel wordt er van het park afgesnoept tbv de parkranden? 
- Wordt de route van Zandpad richting Noorderpark losgelaten als groene structuur? Met ruimte 

voor ontwikkelingen van De Werkplaats? 

https://vng.nl/artikelen/de-17-global-goals
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OV 
- Is er nagedacht over wat het gebruiken van het park langs de Keggedreef voor het doortrekken 

van de boulevard met OV betekent voor de operabuurt? Dat deze enorm kindvriendelijke, rustige 
en natuurrijke buurt dat mooie karakter dan kwijt raakt? In uw verslag staat dat deze buurt een 
relatief hoog woongenot heeft. Dat zou opgeofferd worden hiermee.  

- Een trambaan in een groot groen parkje is niet investeren in woongenot. De trambaan is een 
zorg die leeft bij veel bewoners hier rond de groenstrook. Wij willen weten wat de plannen met 
de groenstrook zijn. 

- Worden er parkeerplaatsen weggehaald en wegen versmald? 
- Een goede OV-structuur en -aanbod is niet perse gediend met bundeling via een centrale as. 

Belangrijker is voldoende fijnmazigheid en bereik in de hele wijk 
 

NRU 
- Speelt de NRU een rol in de plannen? Er is veel onzekerheid over de NRU. Het zou zeer 

teleurstellend zijn als de NRU niet meegenomen worden in de plannen.  
- Het budget voor de NRU staat enorm onder druk. Als de Werkplaats Overvecht écht iets wil aan 

deze kant, zal die moeten nadenken over de financiering.  
- Is er wel contact met project NRU? 
 

Bedrijventerrein 
- In buurtprofiel 8 wordt gezegd dat er een transformatie heeft plaatsgevonden van 

bedrijvengebied naar woningbouw en dat de entree daarmee een forse kwaliteitsimpuls kreeg. 
Hoe is dit te zien en waar is het op gebaseerd? 

- Is het niet mogelijk om te gaan bouwen (boven?) op het bedrijventerrein? Kan ook helpen om 
dat gebied aantrekkelijker te maken. 

 

Aardgas 
- Wordt er rekening mee gehouden dat de Tigrisdreef is aangemerkt als fase 1 voor OVN 

aardgasvrij? 
- Is er een connectie met de plannen voor de aardgasvrije wijk en uitgezoomd over de langere 

termijn de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040? 
 

Park De Gagel / Voedseltuin / veiligheid 
- De Voedseltuin is een mooi concreet voorbeeld van succesvolle participatie, duurzaamheid, 

duurzaam eten en ontmoeting. Maar ligt nu ook op een (volgens buurtprofiel) onveilige, 
onaantrekkelijke rand en actief lint (?). Hoe gaan jullie met zo'n waardevolle plek om?  

- Waarom geen heldere verlichting in de avond en nacht in het park om er voor de veiligheid meer 
zicht op te krijgen? Veiligheid is ook handhaven, criminaliteit bestrijden en bv jongeren een 
eerlijke kans en heldere regels geven. Zonder aanpalende investering in politie, boa’s en 
wijkwerkers  werkt aanpassing van de ruimte niet voldoende.  

- Wat draagt het bouwen van 'harde' randen aan het park dan bij aan veiligheid? 
- Veiligheid bevorderen we op Gagelsteede door in gesprek te gaan met de bewoners en de 

bezoekers van de Stadsboerderij en de speeltuin. Niet door huizen te bouwen.  
- Woningen in parkranden: hoe kan dat op een manier die het groen en de omgeving verbetert? 

Of is het uiteindelijk toch gewoon 'poen voor groen'? Dus werk dat eens uit in een voorbeeld, 
zodat er een gesprek kan ontstaan wat bouwen in de groenranden kan betekenen 

- Zijn de parken na bebouwing van de randen niet meer vanaf de straat zichtbaar voor andere 
bewoners? 

- Meer plekken voor jongeren zou ook heel veel toevoegen. Sport-, beweeg- en 
speelvoorzieningen! Kan er ook wat meer ruimte komen voor gezelligheid/ horeca gecreëerd in 



11 

 

de wijk en in de parken? Denk bv. aan een parkpaviljoen. Geeft de Omgevingswet op dat punt 
meer vrijheid? 

- Is er ook contact met Careyn over de mogelijke nieuwbouwplannen van het zorgcentrum vlak bij 
het gagelpark? 

 

Planning 
- Zijn er al plannen die vaststaan, of is alles nog aan te passen? 
- Hoe kan de lange termijnvisie afgestemd worden op de kortere termijn van wijkinitiatieven? 
- Kunnen jullie een voorbeeld geven van hoe het woningbouwplan aangepast wordt n.a.v. de 

buurtprofielen? 
- Hoe kunnen we zo goed mogelijk uitgaan ook van kwaliteiten en initiatieven die er al zijn? Dat 

zijn kansen. 
- Kan de gemeente inzicht geven in de eindsituatie van het project. Dat maakt het gemakkelijker 

om het te visualiseren. 
- Jullie beginnen met het gagelpark, maar grote lijnen zijn nog niet concreet. Plannen is goed, maar 

ook NU aan de slag met de mensen, helpt ook in de toekomst. Van onderop en van bovenaf 
komen dan vanzelf wel in de tijd gezien bij elkaar 

 

Mobiliteit 
- Wat zijn de gevolgen voor het verkeer door de wijk? Welke toename van verkeersdeelnemers in 

de wijk en op de toevoerwegen tot de wijk is er te verwachten? 
- Waarom zijn er geen stoplichten bij de scholen om veilig te kunnen oversteken? 
- Is het groene lint voor voetgangers of ook voor fietsers? 
 

Buurtprofielen 
- Worden het groene parkje bij de Rubicondreef en de Keggedreef opgeofferd voor een tram? 

Groen en ruimte is juist de reden dat mensen in de operabuurt wonen. Deze mensen zullen weg 
trekken, terwijl hier volgens jullie buurtprofielen juist bewoners wonen die jullie aan willen 
trekken. Is dat jullie bedoeling? 

- Wat betreft de Tigrisdreef (6), deel B herken ik me niet helemaal in de analyse in deel B: 
Hanoidreef en omgeving zou zeer onleefbaar zijn. Dat is te krachtig. Ik mis een belangrijke 
onveilige plek in het park in de tekening en alleen hoogbouw in Zuidwestelijk deel. Veel flats is 
toch juist minder leefbaarheid? Gaat hoogbouw op andere plekken dan weg?  

- Ik hoor jongeren (bv 20-40jr) vaak zeggen dat er geen 'gewone' cafe's zoals in de binnenstad, en 
ook wel eens dat er geen goede restaurants zijn. Er zijn wel theehuizen en shoarmazaken (ik 
chargeer, maar dat wordt wel genoemd. Misschien goed om als signaal mee te nemen. 

- Worden de plannen die er al liggen voor de molenwieken, gecombineerd? Lijken nu verschillende 
initiatieven naast elkaar te zijn. 

- Er wordt gezegd dat er niet naar iedere speelplek gekeken is, maar de ruimtelijke strategische 
tekening gaat er wel dwars doorheen. 

- Wat is de invloed van de nieuwbouw DeBuurt op de omgevingsplannen 
- Pierenbadje Operabuurt is een kinderrijke buurt, behoud het pierenbadje en de speelplaats!  
 

Het Groene Lint 
- Wat is er gebeurd met de eerste vier ontwerpen die gemaakt zijn? 
- Waarom Minecraft, een betaald systeem? Moet er betaald worden om te mogen participeren? 

Hoe gaan jullie degenen erbij betrekken die dit niet kunnen betalen?  
- Ik mis hier veiligheid en verlichting. Als ik in de avond een rondje loop in de buurt van het 

winkelcentrum en de watertoren krijg ik een onveilige gevoel. 
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- Waarom richt Stipo zich voornamelijk op kinderen en gezinnen, terwijl Overvecht bestaat uit een 
divers palet van mensen, zoals ouderen, tieners, sportende volwassenen. Hoe gaan jullie die 
bereiken? 

- Hoe verhoudt het groene lint zich tot de 'harde' parkranden van de Werkplaats? Is daar 
afstemming?  

- Er zijn veel afvalbakken weggehaald door de gemeente en sindsdien is er veel meer troep in het 
park Winterboeidreef. Groene linten worden zo minder aantrekkelijk. 

- Wat is het doel van het ontwikkelen van het Groene Lint? Waarom is deze opdracht gegeven? 
- Moeten we een aparte mail aan Stipo sturen om mee te doen? 
 

 


