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 Jaarverslag 2020  
 

In het oprichtingsakte d.d. 17 juni 2020 staat ons doel in notariële taal als volgt verwoord: “Het 
Wijkplatform Overvecht is een vereniging met als doel het verbinden van bewoners, buurtgroepen, 
ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties in de wijk, het behartigen van hun 
belangen en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt, of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.”  
 

Organisatie 
Het Wijkplatform bestaat sinds 1 januari 2020. Toen de wijkraden in 2019 door de gemeenteraad 
werden afgeschaft, besloot de toenmalige wijkraad Overvecht dat zij een doorstart gingen maken als 
Wijkplatform, een nieuw model dat in de nota Samen Stad Maken werd beschreven. 
Op 17 juni 2020 kregen zij op basis van een notariële akte de status van vereniging. 
Het bestuur bestond bij de oprichting uit Els Wegdam voorzitter, Peter Hulshof penningmeester, 
Harm Schoonhoven secretaris, Wilhelmien Giessen lid. In de loop van het jaar trad Peter Hulshof af 
en werd Monique Diks benoemd tot penningmeester. Verder trad Mustafa Erdoğan toe als 
bestuurslid. 
Vanwege de transitie naar wijkplatform kwamen er nieuwe emailadressen, een nieuw logo en een 
vernieuwde website. 
 

Vergaderingen  
Het Wijkplatform organiseerde 7 dialoogavonden, 4 interne ledenvergaderingen en 12 
bestuursvergaderingen. 
In maart begon de Coronapandemie en moest het wijkplatform overgaan op digitale vergaderingen 
door middel van Zoom. De angst dat mensen afgeschrikt zouden worden door online vergaderingen 
bleek ongegrond. Doordat in de eerste vergadering uitgebreid aandacht besteed werd aan de 
toepassing van Zoom, dit goed uitgelegd werd en er duidelijke afspraken gemaakt werden, verliep dit 
voorspoedig. Vooral door de inzet van het team, dat het proces optimaal uitgewerkt had. Mede 
dankzij de inzet van Project O en Digiwijs, werd het een succes. 
 

De dialoogavonden 
 
1. Veiligheid 
In deze dialoogavond waren de politie en de veiligheidsadviseurs van het Wijkbureau te gast. 
Zij behandelden de problematiek rond meldingen door bewoners. Daarmee werd duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk het is om incidenten te melden bij de politie of bij het Wijkbureau. De bewoners 
brachten vooral naar voren welke problemen zij in dat proces ervoeren. 
Verder werd de jaarwisseling 2019/2020 besproken. Hoewel er wel veel incidenten en autobranden 
waren, verliep de avond in vergelijking met eerdere jaren relatief rustig. Dit was te danken aan het 
preventief beleid dat gevoerd wordt door de Jongerenorganisatie Utrecht (JoU) en de vrijwillige inzet 
van buurtvaders en -moeders, die de hele avond rondliepen en met jongeren in gesprek gingen. 
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2. Verkeersveiligheid 
Dit was de eerste vergadering waarin gebruik gemaakt werd van Zoom. Er waren in totaal 76 
deelnemers.  
Het project Heel Overvecht Fietst werd gepresenteerd. Dit is een fietscoalitie met 4 doelen: 

1. Iedereen in Overvecht kan fietsen 
2. Iedereen heeft de juiste fiets 
3. Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te doen aan fietsactiviteiten 
4. Iedereen kan veilig fietsen. 

De Vuelta werd aangekondigd, die door Overvecht zou komen. Helaas werd de Vuelta naderhand 
wegens Corona afgelast. 
Verder werd het project Heel Overvecht Beweegt gepresenteerd. Dit project heeft als doel om 
iedereen in coronatijd voldoende te laten bewegen. De bijeenkomst met Olga Commandeur in de 
Dreef werd aangekondigd.  
Daarna werd de prijsvraag ’30 km goed idee’ behandeld. De prijsvraag ondersteunde het 
verkeersbeleid om in Overvecht de snelheid op een aantal dreven terug te brengen naar 30 km. 
Wethouder Lot van Hooijdonk reikte de prijzen uit. De prijs voor de bureaus ging naar BVA 
Verkeersadviezen/buro Hollema voor het project Asfaltbreuk. De bewonersprijs ging naar het plan 
Burezina.  
Daarna werd stilgestaan bij de bewonersinitiatieven die ontstaan zijn door corona, waarbij veel 
aandacht was voor ouderen en mensen die door de omstandigheden aan huis gekluisterd waren. 
Het was een vergadering waarin meer uitwisseling dan discussie was. Maar dat had zeker een functie 
in deze onzekere tijd. 
 

3. De Werkplaats 
Er waren 81 personen aanwezig. De centrale vraag was: hoe denken de bewoners van Overvecht 
over de plannen van de Werkplaats en welke rol willen bewoners hebben in de ontwikkeling ervan. 
Er waren presentaties van vertegenwoordigers van De Werkplaats, de gemeente en Het Groene Lint 
(bureau Stipo). 
Door De Werkplaats werden hun Startdocument en de 9 buurtprofielen toegelicht. 
Een belangrijk onderwerp bleek de communicatie vanuit De Werkplaats. Bewoners vroegen zich af 
waarom ze nu pas hoorden over de plannen waar men al sinds begin 2019 aan werkt. De vragen die 
bewoners stelden betroffen vooral de groenstructuur in de wijk, het openbaar vervoer en de relatie 
met de NRU-plannen.  
Vervolgens werd door de gemeente toegelicht dat er een omgevingsprogramma ontwikkeld wordt. 
Belangrijke vragen waren hoe het participatieproces er uit gaat zien.  
Het project Het Groene Lint werd toegelicht door bureau Stipo. Ook hier was de vraag hoe Stipo de 
bewoners zou gaan benaderen om hun ideeën over Het Groene Lint in te kunnen brengen. 
De avond werd afgesloten door een van de partijen van De Werkplaats die concludeerde dat de 
kernvraag was: hoe komen en blijven we met elkaar in contact over alle ideeën en plannen.  
 

4. Aardgasvrij Overvecht Noord 
Er waren 47 personen aanwezig. 
Eerder was hier het transitieplan uitgelegd. Nu ging het over hoe Aardgasvrij Overvecht Noord vorm 
gegeven wordt. Er wordt onderzoek gedaan waarin berekend wordt wat de kosten van het 
aardgasvrij maken in relatie tot duurzaamheid en de ruimtelijke impact zijn.  
Gekeken is naar verwarming door middel van een warmtepomp of door stadsverwarming.  
Bewoners maakten zich echter zorgen of zij niet duurder uit zijn. Streven van de gemeente is om de 
kosten voor de bewoner niet hoger uit te laten vallen dan zij zouden doen de komende jaren met 
gasaansluiting. 
De netbeheerder Stedin was aanwezig om de planning van de vervanging van de aardgasleidingen op 
korte termijn toe te lichten. Deze moeten in verband met veiligheid nu al vervangen worden.  



3  

  

De bewoners maakten zich zorgen over de kosten hiervan en over de kosten van de afsluiting van het 
gas. Dit zal kostenneutraal gaan gebeuren werd daarop geantwoord. 
Er werd verder een presentatie gegeven over de pilot die gehouden ging worden om bewoners te 
interesseren voor elektrisch koken. Daarbij wordt voor de huishoudens gezocht naar een oplossing 
op maat. De voorwaarde voor slagen is dat elektrisch koken niet duurder wordt dan koken op gas.  
Dit ging vooral over de koopwoningen. Voor de huurwoningen lichtte Mitros toe dat de transitie voor 
de huurwoningen duurzaamheid en veiligheid gaat meebrengen en dat eventuele kosten ook voor 
rekening van de corporaties komen.  
Het was een heftige discussie waaruit bleek dat bewoners zich erg zorgen maken over de kosten. 
 

5. Samen voor Overvecht 
Deze bijeenkomst werd deels via zoom gehouden en deels waren er aanwezigen in de zaal van De 
Dreef. Hybride dus. Via zoom waren 70 personen aanwezig, in de zaal 17. In totaal dus 87 
aanwezigen. 
Wijkwethouder Diepeveen was de gast in deze bijeenkomst. Hij vertelde dat het Rijk in de Regio Deal 
miljoenen beschikbaar stelt om Overvecht en een aantal andere risicowijken te helpen. 
De aanleiding van deze bijeenkomst was de voortgangsrapportage van Samen voor Overvecht.  
Het doel van Samen voor Overvecht - kort samengevat – is dat Overvecht een aantrekkelijke wijk 
wordt voor bewoners.  
Een sterk punt is dat er steeds meer enthousiaste partners aanhaken bij het project en dat het rijk 
een subsidie van 12 miljoen heeft bijgedragen. 
Zorgpunten zijn de criminaliteit en de jongerenoverlast in de wijk. Bewoners betrekken bij de 
wijkverbetering en de communicatie met hen is een punt van aandacht.  
Het slagen van de ambities van het project wordt gemonitord door indicatoren die in kenniskringen 
besproken worden. De resultaten daarvan worden weer opgenomen in de monitorrapportage in 
2021.  
Het begeleidingsproject voor jongeren FOCUS, werd gepresenteerd. Er worden 
beroepenoriëntatieprojecten  voor uitgerold op scholen.  
Sociaal renoveren is ook onderdeel van Samen voor Overvecht. Dat werd uitgebreid naar de THEMA-
dreven. Wanneer een woning wordt gerenoveerd gaat de corporatie in gesprek met de bewoners of 
er knelpunten zijn en om te checken of er begeleiding gewenst is. Gestreefd wordt naar duurzame 
verbetering voor de bewoner.  
Verder heeft Corona een aantal bewegingen in gang gezet waarbij bewoners zich inzetten voor 
anderen in vrijwilligersprojecten. Dat is óók de kracht van Overvecht! 

 
6. Toekomst en Talent 
Er waren 83 personen aanwezig, waarvan 13 jongeren. 
Het doel van deze vergadering was om het contact met jongeren te verstevigen. Er werd dan ook 
begonnen met een filmpje over toekomstperspectief voor jongeren dat de jongeren zelf gemaakt 
hadden. 
Er waren negen projecten en instellingen die met jongeren werken, die zich presenteerden. Daarna 
ging iedereen een breakout-room in. Er waren vijf thema’s, waarvan er plenair een terugkoppeling 
gedaan werd, waarna er een plenaire dialoog plaatsvond. De bijeenkomst richtte zich vooral op 
kansen en perspectieven voor de jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel dat ze in een 
verdomhoekje zitten maar er zijn ook jongeren waar het goed mee gaat en die het goed doen. Er zit 
veel passie en energie bij de jongeren. 
Toch bestond het idee dat er vooral óver jongeren gepraat wordt en dat er meer mét ze gepraat 
moet worden. Voor een avond als deze is het lastig om jongeren aan tafel te krijgen. Dat is een 
zorgpunt waar aandacht voor moet zijn.  
 

7. Mobiliteit en Verkeer 
Er waren 50 aanwezigen.  
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Aanleiding voor de bijeenkomst was het Mobiliteitsplan 2040 dat op dat moment ter inzage lag. De 
bedoeling was om input van de bewoners te krijgen die door het Wijkplatform en het Bewoners 
Platform meegenomen wordt in een reactie aan de gemeente. De pastor van de wijk benutte de 
gelegenheid om aandacht te vragen voor kerst en de tocht met lichtjes die daarvoor gehouden ging 
worden als teken van ‘ik wil in licht en vrede leven en dat wens ik iedereen toe’. De bijeenkomst 
werd thematisch ingedeeld op type weggebruiker: autoverkeer, fietsers/voetgangers en openbaar 
vervoer. 
Daarbij was veel aandacht voor de invoering van 30-kilometer zones en de uitvoering van de 
resultaten van de 30km-prijsvraag, waarvoor in een eerdere bijeenkomst de prijzen waren uitgereikt.  
Uit de breakout-rooms die per type weggebruiker ingericht waren, kwamen veel bruikbare 
suggesties.  
Vervolgens bleek de verkeersveiligheid in de wijk een belangrijk onderwerp. De onveiligheid in de 
wijk heeft veel met gedrag van de bewoners te maken. Afgesproken werd om een 
vervolgbijeenkomst te houden met de opbrengsten uit deze bijeenkomst om de gelegenheid te 
geven verder mee te denken over de conceptreactie naar de gemeente. Hiervoor meldden zich zes 
bewoners voor aan. 
 

Ledenvergaderingen 
Er werden vier interne vergaderingen gehouden, alleen bestemd voor leden. Een van de 
vergaderingen was tevens trainingsavond onder leiding van een coach. In de interne vergaderingen 
werden de organisatorische zaken zoals de oprichting van de vereniging, de bestuursbenoemingen, 
financiën en beleid besproken. De interne vergaderingen zijn zeer waardevol omdat hier veel 
aandacht voor elkaar is, de successen en knelpunten met elkaar besproken worden en er veel 
aandacht is voor onderlinge samenwerking. Ook werden hier de netwerken besproken en de thema’s 
en activiteiten voor 2021 vastgesteld.  
Er waren aan het begin van het jaar leden vertrokken om diverse redenen. Daarbij speelde een rol 
dat de wijkraad opgeheven was en wij ons als wijkplatform opnieuw moesten uitvinden.  
Op 1 januari 2020 waren er inclusief het bestuur 16 leden, per 31 december 2020 was dat 17. 
Er vertrokken 5 leden, gelukkig kwamen er 6 nieuwe leden bij. 
Maar door corona werden de onderlinge contacten bemoeilijkt en was het lastig om de nieuwe 
lelden ‘in te werken’. De interne vergaderingen waren daarom heel waardevol.   
 

Bestuursvergaderingen 
Er werden 12 bestuursvergaderingen gehouden. Bij deze vergaderingen zijn leden ook altijd welkom. 
In de bestuursvergaderingen werden de lopende zaken besproken, besluiten voor de 
ledenvergaderingen voorbereid en werden de dialoogavonden voorbereid. 
 

De Zilveren Watertoren 
Doordat er nauwelijks ‘live’ activiteiten in de wijk waren met gelegenheid om wijkbewoners te 
huldigen met een Zilveren Watertoren, werden er in 2020 geen bewoners een Zilveren Watertoren 
opgespeld. 
Wel werden er drie Watertorens uitgereikt aan wijkraadleden. Twee vanwege hun vertrek uit het 
Wijkplatform en één vanwege het neerleggen van een bestuursfunctie. Alle drie leden hadden een 
grote inzet getoond voor wijkraad/wijkplatform. 
 

Netwerkactiviteiten 
Er waren veel contacten over verschillende onderwerpen met diverse instanties en organisaties zoals 
de Gemeente, het Wijkbureau, DOCK, Project O, Bewoners Platform Overvecht, DROOM (De 
Randweg Overvecht Op Maat), Aardgasvrij Overvecht Noord, Wijkcoalitie, Sirenelunch  en De 
Werkplaats.  
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Project Talent in de wijk 
Het Wijkplatform ontving een extra subsidie van de gemeente voor project Talent in de wijk met 

Labyrinth om het aantal bewoners en ondernemers dat in beeld is bij het wijkplatform te verhogen. 

Het doel is het vestigen van een netwerk dat bijdraagt aan de participatiedoelstellingen van het 

gemeentelijk beleid Samen Stad Maken.  

Er werd een enquête uitgezet via een communicatiecampagne in de (social) media en in persoonlijke 

gesprekken om op deze manier in contact te komen met bewoners en te inventariseren welke 

onderwerpen hen bijzonder interesseren of aangaan. Daarbij werd ook geïnventariseerd wie bij de 

wijk betrokken wil zijn. 

Op de enquête reageerden ca. 250 personen, die hun interesse met Labyrinth deelden. 140 personen 

daarvan wilden graag verder betrokken worden en informatie ontvangen van het Wijkplatform. En 

daarvan wilden ca. 100 bewoners graag meedoen aan een vervolg in de vorm van een focusgroep. 

Alle 140 personen zijn door leden van het Wijkplatform telefonisch benaderd. Met 90 van hen werd 

een uitgebreid telefoongesprek gevoerd over hun beleving van de wijk en hun interesse om actief bij 

te dragen. Met deze personen wordt nog steeds contact onderhouden. 

Er vond een bijeenkomst met sleutelfiguren plaats, waar zeven actieve bewoners aan deelnamen. 

Met hen werd besproken hoe er meer mensen bereikt kunnen worden om zich aan te sluiten bij ons 

netwerk. 

In 2021 zullen er focusgroepen georganiseerd worden met bewoners die bij de enquête aangegeven 

hebben daaraan mee te willen doen.  

Het eindverslag zal in 2022 ontvangen worden. 

 

Meer info  
Zie onze website www.wijkplatformovervecht.nl. 
Het twitteraccount van het Wijkplatform is @WijkplatformOV 
Er zijn ook een Facebook- en een Linkedinaccount.  
Van de dialoogbijeenkomsten wordt een filmpje gemaakt dat op UStad uitgezonden 
wordt in het programma Uindewijk Overvecht. Zie hier een filmpje van de avond 
over Luisteren naar jongeren op 17 november 2020.  
 
Wilt u het persbericht met agendaonderwerpen ontvangen voor de 
dialoogavonden van het wijkplatform Overvecht? Of andere informatie?  
Dan kunt u mailen naar info@wijkplatformovervecht.nl  
 

 

 
 

http://www.wijkplatformovervecht.nl/
https://youtu.be/A6KjCvvx4-E

