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Dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht  
 

Thema: Omgevingsprogramma en wijkakkoord  

Datum: 8 februari 2021  

Locatie: online via Zoom  

 

Aanwezigen 

Wijkplatform (11) Annette van den Bosch, Mustafa Erdogan, Wilhelmien 

Giessen, Job Haug, Peter Hulshof, Ronald Kramer, Muammer 

Kuçuk, Linde Remmelink, Harm Schoonhoven, Kathelyn 

Spanjers, Els Wegdam (voorzitter)  

 

Gemeenteraad (3)   Fred Dekkers (Groenlinks), Joost Heilbron (PvdD),  Tess 

Meerding (VVD)  

 

Professionals (26) Andrea Bal, Ellen van Beckhoven, Yffi van den Berg, Jan den 

Boer, Dick Boeve, Beer Boneschansker (COSBO), Manon 

Braat, Jop van Buchem, Mariska Cheret, Kees Diepeveen, 

Norbert Drenthe, Mariël Droomers, Herman Geerdes, Wieb 

Hendrix, Jeske Hoogebeen, Leo Janssen, Michiel Jongmans, 

Richard Kool, Tanja Lazaridis, , Derk Marseille (Brede School 

Overvecht), Marloes van der Meulen, Ahmed Salama (Lister), 

Viola Salemans, Max Trienekens, Tjitske van der Woude 

(DOCK), Ilse Zijlstra  

 

Bewoners en ondernemers uit de wijk (45) I.v.m. met de vereisten van de AVG worden hier niet de 

namen vermeld.  

 

Notulist Geke van Wijnen (Taalgeek)  

  

 

1. Opening en mededelingen van het Wijkplatform 

Els Wegdam heet alle aanwezigen welkom. Vanavond gaan we het hebben over de toekomst van 

Overvecht en dan specifiek over het omgevingsprogramma. Er komen verschillende sprekers aan het 

woord, na elke spreker is er tijd voor vragen.  

 

Els heeft een aantal mededelingen:  

- Vanavond is Uindewijk aanwezig met een camera. Als je niet in beeld wil, kun je dat bij haar 

aangeven;  

- Het wijkplatform heeft een nieuw logo, dat bovenaan deze pagina te zien is. Het logo staat voor de 

bewoners van Overvecht;  

- De gemeente Utrecht is bezig met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). Hierin staat de 

visie van de gemeente op de toekomst van de stad. Het Wijkplatform en het Bewonersplatform 

willen hier samen een zienswijze op indienen. Als je wil meedoen, kun je je melden bij Els.  
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De RSU vind je hier: https://omgevingsvisie.utrecht.nl/de-koers/ruimtelijke-strategie-utrecht-2040/ 

en meer informatie erover hier https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/266d3449-7908-

4ad8-a251-de7553774e49;    

- De gemeente Utrecht heeft een vacature voor ZZP’ers die de plannen voor het Groene Lint door 

Overvecht willen uitvoeren. De gemeente heeft voorkeur voor ZZP’ers uit Overvecht. De vacature 

vind je hier: https://www.werkenbijutrecht.nl/inhuur/;  

- op 8 maart komt er een extra wijkdialoog over Corona; 

- Op 29 maart is de volgende wijkdialoog, die zal over veiligheid gaan. De (nieuwe) burgemeester is 

ook uitgenodigd.  

 

2. Nieuws voor Overvecht uit de gemeenteraad  

Wijkwethouder Kees Diepeveen vertelt dat de gemeenteraad tweeëneenhalve week geleden heeft 

vergaderd over onze wijk. Een paar dingen die zijn besproken:   

- als er financiën worden gevonden voor het uitvoeren van de plannen van Samen voor Overvecht, 

worden die zoveel mogelijk besteed aan initiatieven van bewoners die de wijk kennen;  

- het belangrijkste focuspunt uit Samen voor Overvecht én de Regiodeal is het creëren van kansen 

voor jongeren in de wijk;   

- de gemeenteraad wil dat het bereik van wijkinstanties beter wordt. Kwetsbare bewoners moeten 

makkelijker hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van ervaringsdeskundigen die kunnen 

aansluiten bij bewoners;   

- de gemeenteraad gaat zorgen dat voor bewoners duidelijk wordt hoe De Werkplaats en de 

gemeente zich verhouden. Dit willen ze gaan doen door met de wijk in gesprek te gaan over het 

Wijkakkoord; 

- de gemeente wil ook dat bewoners ondersteund worden in het vormen van hun mening over 

initiatieven voor de wijk;  

- de gemeente wil dat partijen die in Overvecht willen werken, zoals De Werkplaats, zich langdurig 

verbinden aan de wijk of al langdurig verbonden zijn;  

- de gemeenteraad wil met haar plannen niet de groenstructuur in Overvecht aantasten, maar juist 

verbeteren: groen toevoegen en groene verbindingen maken of versterken.  

 

3. Wat is het omgevingsprogramma?  

Dick Boeve vertelt dat er bij de gemeente wordt gewerkt aan het omgevingsprogramma voor 

Overvecht. In dit omgevingsprogramma wordt vastgelegd wat de stad (en de bewoners) willen met 

de wijk en de buurt.  

 

De gemeente maakt op drie niveaus plannen voor de stad: 

- de omgevingsvisie, die is stadsbreed (de Ruimtelijke Strategie Utrecht is bijvoorbeeld een 

omgevingsvisie); 

- het omgevingsprogramma, hierin wordt vastgelegd hoe de visie wordt uitgevoerd; 

- het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), dit is het meest concrete niveau van 

plannenmaken.  

 

Het concept-omgevingsprogramma voor Overvecht is nog niet klaar, hier wordt aan gewerkt. Het 

omgevingsprogramma moet een bijdrage leveren aan wijkverbetering. Lopende projecten (zoals de 

NPD-strook, de Camera Obscuradreef en de Ivoordreef) wachten niet op deze plannen en gaan door.  

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/de-koers/ruimtelijke-strategie-utrecht-2040/
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/266d3449-7908-4ad8-a251-de7553774e49
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/266d3449-7908-4ad8-a251-de7553774e49
https://www.werkenbijutrecht.nl/inhuur/
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4. Hoe wordt het omgevingsprogramma gemaakt?  

Andrea Bal is projectleider bij de gemeente. Het project dat ze nu begeleidt is het opstellen van het 

omgevingsprogramma voor Utrecht.  

 

Het omgevingsprogramma wordt ingevuld door het bestaande beleid toe te passen en door te kijken 

naar hoe Overvecht er nu uitziet. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar informatie over:  

- wie er nu in Overvecht woont;  

- hoeveel woningen er nu zijn;  

- hoe mensen de veiligheid ervaren in de wijk; 

- hoeveel groen er is.   

 

Voor elke buurt wil Andrea een opgave gaan bepalen: iets waar de gemeente aan kan werken. Daar 

gaat de gemeente dan met de buurt over praten en kijken of de bewoners dit een goede opgave 

vinden. Ook mogen bewoners meedenken over prioritering: waar moet nu iets mee gedaan worden 

en wat kan later.  

 

Mogelijke opgaven voor Overvecht zouden kunnen zijn:  

- het groen in de wijk kwalitatief en klimaatbestendig maken; 

- meer en meer verschillende soorten woningen bouwen; 

- werk in de wijk; 

- het creëren van genoeg maatschappelijke voorzieningen; 

- de verkeersveiligheid verbeteren; 

- de wijk netter maken.  

 

In de (virtuele) zaal zijn een aantal vragen over (het opstellen van) het omgevingsprogramma.  

 

Continuïteit van de plannen  

Matthias vraagt zich wat er met de plannen gebeurt als er een nieuwe gemeenteraad komt (er zijn 

volgend jaar verkiezingen). Ook vraagt hij zich af of er geld is voor de plannen, want dat maakt de 

plannen ook concreter en blijvender.  

Kees: De plannen blijven hetzelfde tot het anders wordt. Er zijn nu eenmaal elke vier jaar 

verkiezingen, het democratisch proces loopt altijd door. Dat neemt niet weg dat we soms vooruit 

moeten kijken en een richting moeten kiezen voor de toekomst.  

Dick: we hebben op dit moment geen pot geld klaarstaan waarmee we de plannen gaan uitvoeren. 

We gaan budget zoeken voor projecten wanneer we weten welke projecten prioriteit hebben.   

 

Op een vraag van Mustafa antwoordt Dick dat het bestemmingsplan voor Overvecht nu niet 

verandert.  

 

Zorgen over ‘verdichten en vergroenen’ 

Hakan vertelt: ik heb de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) doorgenomen. Daarin lees ik dat Utrecht 

gaat verdichten (meer woningen) en vergroenen (meer groen). Dat klinkt paradoxaal. Overvecht is 

een verdichtingslocatie, er komen hier 5000 tot 7000 nieuwe woningen. Het vergroenen gebeurt 

alleen aan de parkranden en in het Groene Lint, bijvoorbeeld bij de Vechtdijk, waar relatief nieuwe 



4 
 

Overvechters wonen (St. Antoniuskwartier). Ik ben bang dat investeringen in groen niet ten goede 

zullen komen aan alle Overvechters. 

Kees: wij denken dat verdichten en vergroenen wel tegelijk kan. Voorbeeld: op de Camera 

Obscuradreef voegen we woningen én groen toe waar nu asfalt en steen is. Betere verbindingen 

tussen stukken groen (het Groene Lint) komen echt niet alleen ten goede aan ‘nieuwe’ Overvechters. 

In de chat wordt opgemerkt dat de Vechtdijk niet alleen door de ‘nieuwe’ Overvechters wordt 

gebruikt.  

Dick: het klopt dat we vooral gaan vergroenen door groenstroken en groene oevers, waar nu 

parkeerplekken zijn of asfalt ligt. Een heel nieuw park erbij bouwen zou leuk zijn, maar dat gaat niet 

passen.  

 

In de chat wordt de zorg van Hakan gedeeld. Men is bang dat het groen uit de wijk weggaat en naar 

de randen wordt verplaatst. Als er meer woningen nodig zijn, wil men dat gemeente daar eerlijk over 

is en dit expliciet benoemt, ook als dit misschien ten koste van groen gaat.  

 

Aardgasvrij Overvecht Noord & het omgevingsprogramma 

Miriam vraagt zich af hoe het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord samengaat met het 

omgevingsprogramma. Als straten opengebroken worden voor het verwijderen van 

aardgasleidingen, heeft dit dan ook gevolgen voor de indeling van de straat?  

Dick: als een straat toch open moet, is het natuurlijk handig om meteen andere plannen ook door te 

voeren, bijvoorbeeld een straat versmallen of 30km/u te maken.  

Ad merkt in de chat op dat de gemeente dan wel heel snel actie moet ondernemen, want de 

vervanging van het slechte gasnet moet op sommige plekken al over een à anderhalf jaar klaar zijn.  

 

Extra zwembad?  

Nieuw wijkplatformlid Muammer merkt in de chat op dat zwembad De Kwakel vaak overbezet is en 

dat een extra zwembad mooi zou zijn.  

Dick: in de RSU staat dat met meer inwoners ook meer zwemcapaciteit nodig is. Uitbreiding van de 

Kwakel is een mogelijkheid hiervoor.   

 

5. Meedenken over en reageren op het omgevingsprogramma  

Onder punt 4 van de vergadering vertelde Andrea al dat de gemeente een opgave heeft bedacht 

voor elke buurt in Overvecht. Nu wil de gemeente graag horen wat bewoners hiervan vinden.  

Herkennen wij de opgaven, of zien wij heel andere dingen die aangepakt moeten worden in onze 

buurt? Welke plannen moeten als eerste doorgevoerd worden en welke kunnen nog wel even 

wachten ? 

 

Je kunt meedenken door:  

- naar een (virtuele) bijeenkomst over het omgevingsprogramma te komen op 3 of 8 maart vanaf 

19u30. Je kunt je opgeven via de mail op omgevingsprogramma@utrecht.nl; 

- Andrea te bellen tijdens een telefonisch spreekuur op 3, 10 of 17 maart tussen 10 en 12 uur. 

Andrea’s telefoonnummer is 06 41 39 32 93;  

- naar de website denkmee.utrecht.nl te gaan, daar informatie te lezen en een reactie achter te laten 

(dit kan van 17 februari tot en met 19 maart).  

 

mailto:omgevingsprogramma@utrecht.nl
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Buurtindeling 

Els merkt op dat Overvecht in het omgevingsprogramma verdeeld is in buurten, maar dat volgens de 

bewoners de buurten soms heel anders liggen.  

Andrea: buurten liggen inderdaad soms verschillend, omdat bewoners zich met verschillende plekken 

en omgevingen verbonden kunnen voelen. In het omgevingsprogramma hebben we een 

buurtindeling gemaakt om zo de informatie over de wijk goed te kunnen duiden. We horen graag 

hoe de buurten volgens jullie liggen.  

 

Klimaat, verkoelen en vergroenen  

Piet merkt op dat meer woningen en inwoners voor Overvecht ook meer hittestress betekent.  

Dick: de toekomstplannen voor Overvecht moeten juist minder hitte gaan opleveren. Nu is er in 

Overvecht veel steen en asfalt: brede wegen en veel parkeerplaatsen. Ik heb goede hoop dat we 

geen of weinig extra wegen hoeven te bouwen en dat we meer groen tussen de huizen kunnen 

aanbrengen (bijvoorbeeld bij de Ivoordreef). Denk vooral mee over deze plannen voor 

klimaatadaptatie!  

Kees merkt op dat de gemeente gratis je tegels komt ophalen als je je tuin groen maakt en de tegels 

eruit haalt. Ook is er subsidie voor groene daken, zonnepanelen et cetera.  

 

De toekomst van werk, economie en bedrijvigheid in Overvecht  

Henri van Heel Overvecht Fietst: is er ook aandacht voor (meer) ruimte voor werk/ economie/ 

bedrijvigheid? 

Dick: meer bewoners betekent dat er ook meer banen nodig zijn de komende jaren. Dat staat nog 

niet duidelijk in de RSU, maar dit streven is er zeker. Denk hierover mee!  

 

Windturbine in het Noorderpark?  

Hakan vertelt in de chat dat hij op pagina 115 van de RSU las dat er mogelijk een windturbine komt in 

het poldergebied van Overvecht. Hij vindt dat Overvecht al behoorlijk wat gaat bijdragen aan de 

toekomstplannen van Utrecht (aardgasvrij, meer woningen, minder groen). Kan de windturbine niet 

in Utrecht-Oost of Zuidoost komen? Hakan woont ruim 20 jaar in Overvecht en het valt hem op dat 

Overvecht vaak de plek is waar activiteiten plaatsvinden die voor bewoners ongewenst zijn, zoals een 

prostitutiezone, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en nu mogelijk een windturbine. Waarom is dat?  

Kees: we kijken naar allerlei plekken voor zonnepanelen en windturbines. Samen met de regio kijken 

we breed naar waar het zou kunnen.  

Hakan: als ik rondom Utrecht kijk, zie ik op allerlei plekken een combinatie van zonnepanelen en een 

windturbine. De plannen voor (alleen) een windturbine in Overvecht lijken vrij concreet. Waarom 

daar? Ik vind het belangrijk om de windturbine te noemen, omdat die vanuit de hele wijk te zien zal 

zijn als ‘ie er komt. 

Dick: reageer alsjeblieft op de RSU, eventueel samen met het Wijkplatform, dan kunnen we het 

erover hebben.  

Matthias voegt in de chat toe dat het Noorderpark een heel belangrijk rust- en recreatiegebied is 

voor Overvecht en dat een windturbine hier niet bij past.  

 

Leegstaand vastgoed in de wijk  

Mustapha merkt op dat er lang leegstaand, verpauperend vastgoed is in Overvecht.  

Els voegt hieraan toe dat een deel daarvan in bezit van de gemeente is. Wat gaan zij hiermee doen?  
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Dick: sommige van die gemeentelijke panden willen we maatschappelijke functies geven. Over  

vastgoed van particulieren hebben wij natuurlijk geen zeggenschap, maar we denken graag mee over 

initiatieven die ervoor zorgen dat die panden weer gebruikt gaan worden.  

 

Toekomstplannen en het hier en nu  

Arjen van Ree merkt op dat wijkbewoners niet over de toekomst na kunnen denken als ze in het hier 

en nu niets kunnen met die toekomstplannen. Als mensen op dit moment geen fiets hebben, 

bijvoorbeeld, zullen ze niet gaan meedenken over de toekomst van fietspaden in de wijk. Je moet 

mensen nu al een stap verder brengen, anders gaan ze ook niet meedenken over de toekomst.  

 

6. De plannen van De Werkplaats  

Herman Geerdes van De Werkplaats legt uit wat de Werkplaats is: een samenwerkingsverband van 

10 bedrijven die aan gebiedsontwikkeling doen. Zij zijn sinds tweeënhalf jaar aan het nadenken over 

wat ze in Overvecht kunnen doen. Hun belangrijkste doel is: plezierig wonen in een meer gemengde 

wijk. De Werkplaats wil woningen gaan bouwen in de wijk op een waardevolle manier, dus door aan 

te sluiten bij behoeftes die er zijn in de wijk. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in voorzieningen 

en groen.  

 

Op www.werkplaatsovervecht.nl staat een startdocument met de eerste ideeën van de Werkplaats 

voor projecten in de wijk. Daarmee liep de Werkplaats een beetje op de zaken vooruit, want de 

gemeente bepaalt binnen welke kaders er projecten kunnen worden uitgevoerd. Die kaders zijn: de 

RSU en het omgevingsprogramma. De Werkplaats hoort graag van bewoners welke ideeën uit het 

startdocument ze goed vinden en welke niet. Ze zijn ook bezig een plan voor participatie op te 

stellen.  

 

Koos en Ad willen in de chat weten hoe het startdocument van De Werkplaats en het 

omgevingsprogramma van de gemeente zich verhouden.  

Dick: het omgevingsprogramma is er nog niet. Er is nog geen concept. Het Startdocument van de 

Werkplaats is gemaakt door mensen die ervaring hebben met wijkverbetering in andere steden. 

Vanuit die ervaring hebben zij gekeken hoe ze het in Overvecht zouden aanpakken.  

 

7. Reacties op de plannen voor Overvecht   

Els vraagt de vergadering wie er vragen heeft over diens eigen buurt.  

Susana zegt in de chat: ik heb heel veel vragen, maar de plannen zijn nog zo weinig concreet dat het 

lastig vragen stellen is. Wat is het wijkakkoord?  

 

Cor Mulder merkt op dat sociale cohesie en draagvlak voor toekomstplannen erg belangrijk is. De 

RSU moet begrijpelijk gemaakt worden. Bijna niemand is tegen goede plannen, maar je moet het 

draagvlak wel goed hebben. Hij stelt voor een groene sticker te maken met ‘ik doe mee’ voor 

bewoners.  

 

Hoe worden de plannen van de gemeente en de Werkplaats inzichtelijk voor bewoners?  

Verschillende aanwezigen verbazen zich erover dat zowel de gemeente als de Werkplaats grootse 

toekomstplannen voor de wijk aan het maken is en dat het grootste gedeelte van de wijk hier niet 

van op de hoogte is. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat bewoners inspraak hebben? En hoe 

http://www.werkplaatsovervecht.nl/
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gaat de gemeente duidelijk maken wat het verschil is tussen de gemeente enerzijds en de 

Werkplaats anderzijds en hoe die twee zich verhouden? 

Els: wat is de status van het omgevingsprogramma, kunnen we dat al inzien?  

Dick: er is nog geen conceptversie van het omgevingsprogramma. We hebben de afgelopen jaren 

losse projecten gedaan (NPD-strook, Antoniuskwartier) en daarover lokaal gecommuniceerd, 

bijvoorbeeld met een wijkbrief voor een klein stukje van de wijk of bewonersavonden voor een 

specifieke buurt. Nu moeten we gaan nadenken over hoe we dit plan voor wijkverbetering naar de 

hele wijk gaan communiceren.  

Els: jullie moeten hier inderdaad goed over nadenken. We zijn vanavond met 85 mensen, maar er 

wonen 35.000 mensen in de wijk en vanavond is geen goede doorsnee daarvan.  

Andrea: we hebben een lijst met stakeholders in de wijk. Via hen willen we alle bewoners bereiken. 

We gaan ook bewonersavonden organiseren.  

Arjen van Ree: bewoners gaan morgen aan mij vragen hoe deze avond was en hoe ik naar het 

omgevingsprogramma kijk. Hoe kan ik aan hen uitleggen hoe de plannen van de gemeente en de 

plannen van de Werkplaats zich verhouden, als ik dat zelf niet eens begrijp?  

Marija: de gemeenteraad bepaalt de visie (ontwikkelrichting) en stelt de kaders vast waarbinnen 

individuen (zoals de werkplaats) hun plannen kunnen indienen. Daarna gaan gemeente en 

initiatiefnemer in gesprek over hoe de plannen kunnen worden uitgevoerd binnen de kaders van de 

omgevingswet. Maar dit is ontzettende ambtenaren taal die ik ook nog steeds niet begrijpelijk krijg. 

 

Volgens Arjen is de grootste uitdaging van de komende tijd om de visie en de plannen van de 

gemeente voor Overvecht begrijpelijk te maken voor bewoners. Dan kun je ook een plan maken dat 

gedragen wordt door bewoners.  

 

Bewonersparticipatie in gewone taal  

Verschillende aanwezigen merken op dat de plannen van de gemeente en de Werkplaats een heel 

hoog taalniveau hebben, dat niet voor iedereen begrijpelijk is. Ook wordt er ambtenarenjargon 

gebruikt. Koos merkt op dat het heel belangrijk is dat de gemeente checkt of bewoners zich gehoord 

voelen. Els: vraagt hem of hij wil meepraten in het participatiegroepje van De Werkplaats. Hij 

antwoordt bevestigend. 

 

In de chat worden verschillende opties genoemd om plannen voor de wijk richting de bewoners te 

communiceren: via sociale media, Dreefnieuws, het Stadsblad, een Dreefnieuws-special. Hier kunnen 

de gemeente en de Werkplaats gebruik van maken.  

 

Parkeren voor mindervalide bewoners van Overvecht in de toekomstplannen  

Alphonse: in de RSU staat dat auto’s meer buiten de stad moeten blijven en dat er minder 

parkeerplaatsen voor auto’s zullen zijn in de wijk. Wordt hierbij rekening gehouden met mensen in 

een rolstoel? Hoe wordt het parkeren in de wijk geregeld voor minder valide mensen?  

Dick: we begrijpen dat mensen in een rolstoel niet kunnen parkeren bij een P&R-garage buiten de 

stad om dan met de bus naar huis te gaan. Er blijven een aantal parkeerplaatsen in de stad 

beschikbaar, onder andere voor mindervaliden. Ook willen we sommige flats in Overvecht meer 

rolstoelvriendelijk maken, bijvoorbeeld door de ingang naar de begane grond te brengen.  
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Combinatie toekomstplannen van de gemeente & vervanging van het gasnet  

Ad en Miriam merken op dat plannen voor het vervangen van het gasnet al minimaal een jaar 

bekend zijn. De globale planning voor drie deelgebieden waar Stedin aan de slag moet, is ook al 

bekend. Waarom hebben belanghebbende bewoners hier nog niets over gehoord van de gemeente?  

Dick: we moeten nog geld vinden voor onze plannen, terwijl de plannen van Stedin al heel concreet 

zijn. We kunnen niet in dat tempo mee. Hoe verder weg de plannen, hoe beter we ze kunnen 

combineren.  

 

Herinrichting Rubicon- en Stastokdreef in verband met hittestress  

Mark Verhoef merkt op dat er plannen waren voor de vergroening van de Rubicon- en Stastokdreef 

om hittestress daar tegen te gaan. Hoe staat het hiermee?  

Dick: dat weet ik zo gauw even niet. Ik ga het voor je opzoeken en kom erop terug.  

  

Voorzieningen voor jongeren 

Mustapha vraagt zich af hoe de voorzieningen voor jongeren in de wijk in de toekomst geregeld zijn?  

Andrea en Kees: hier zijn nog geen concrete plannen voor, maar we hebben het thema 

‘voorzieningen voor jongeren’ bovenaan ons prioriteitenlijstje staan. Misschien kan leegstaand 

gemeentelijk vastgoed in de wijk gebruikt worden voor voorzieningen voor jongeren.  

Je bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken door:  

- naar een (virtuele) bijeenkomst over het omgevingsprogramma te komen op 3 of 8 maart vanaf 

19u30. Je kunt je opgeven via de mail bij omgevingsprogramma@utrecht.nl; 

- Andrea te bellen tijdens een telefonisch spreekuur op 3, 10 of 17 maart tussen 10 en 12 uur. 

Andrea’s telefoonnummer is 06 41 39 32 93;  

- naar de website denkmee.utrecht.nl te gaan, daar informatie te lezen en een reactie achter te laten 

(dit kan van 17 februari tot en met 19 maart).  

 

8. Reflectie op deze avond  

Kees Diepeveen reflecteert op de vergadering van vanavond. Hij moedigt alle aanwezigen aan om 

mee te denken over de toekomstplannen. We zitten nu in het stadium om het te hebben over 

wensen, ideeën en behoeften uit de wijk. Dit kan gaan over voorzieningen, scholen, woonvormen, 

alle ruimtelijke dingen. Daarna kan de gemeente dan concrete plannen maken naar aanleiding van de 

wensen, ideeën en behoeften. Kees hoopt de komende maand veel te horen uit de wijk.  

Els reageert: je zegt dat we nog in de fase vóór concrete plannen zitten, maar sommige plannen zijn 

al in uitvoering. Er is een startdocument van de Werkplaats met concrete projectinitiatieven, 

bijvoorbeeld over park De Gagel. In november 2019 hadden we een vergadering over De Werkplaats 

waarin Dick zei “binnenkort komen de plannen [van de gemeente] op papier”. Nu is het februari 

2021, wat is er in de tussentijd gebeurd? Bewoners zien dat er wordt geschreven en overlegd en 

plannen gemaakt, maar zien niets van die plannen. Dat roept vragen op.  

Verschillende aanwezigen in de chat sluiten zich bij Els aan: het is voor bewoners totaal onduidelijk 

wat de status van de plannenmakerij is: is het een voornemen, een visie, een plan, een document, 

een programma… verwarring en onzekerheid alom.  

Kees: de visie op de toekomst van de stad staat in de RSU. Dat is een visiedocument, geen concreet 

plan. Vind hier vooral iets van, reageer erop. Dan kunnen we daarna concreter aan de slag op 

buurtniveau.  
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9. Sluiting  

Els dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en vraagt enkelen nog even in de Zoom te blijven voor 

een nagesprek. Ze sluit de vergadering.  


