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Zilveren Watertoren Wijkraad Overvecht 
 
De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel 
betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het 
vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft 
daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te 
kunnen uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van 
Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk. 
 
De Zilveren Watertoren is voor het eerst uitgereikt aan Toine van Roessel ter gelegenheid van zijn 
afscheid van de wijkraad op 21 juni 2016.  
Toine is van 2002 tot 2007 voorzitter van de wijkraad geweest is en daarna prominent lid met de 
functies van penningmeester en vicevoorzitter.  
Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor een mooier, beter en leefbaarder Overvecht. Hij heeft veel 

van zijn vrije tijd geïnvesteerd in de wijk. Hij was de eerste voorzitter van de wijkraad en is een echte 

aanjager van de wijkraad geweest. De wijkraad heeft veel aan hem te danken bij het inrichten van de 
organisatie en het ontwikkelen van de werkwijze. 
 
De tweede keer dat de Zilveren Watertoren uitgereikt werd, was op 15 december 2016 aan Marian 
Peters. Zij was jarenlang lid van NMO, de Natuur- en milieugroep Overvecht, waarvan de laatste 
jaren voorzitter. 
De NMO bestaat uit bewoners die zich inzetten voor de natuur en het milieu in Overvecht en 
omgeving.  
De Wijkraad werkt nauw samen met de NMO, in het bijzonder als er adviezen aan Burgemeester en 
Wethouder moeten worden uitgebracht die op het terrein van natuur en/of milieu liggen. 
De Zilveren Watertoren werd aan Marian uitgereikt ter gelegenheid van haar afscheid van de NMO. 
 
11 mei 2017 werd Jasper Fastl de Zilveren Watertoren opgespeld. Dit was ter gelegenheid van zijn 
vertrek uit de wijkraad, na acht jaar lidmaatschap waarvan 5 jaar als voorzitter. Zijn aandachtsgebied 
was ruimtelijke ordening en hij bracht zijn ervaring als lid van de Provinciale Staten mee. Jasper heeft 
in zijn jaren als voorzitter de wijkraad met frivole maar kundige hand geleid. Hij ging altijd het 
gesprek aan met alle partijen gericht op een zo goed mogelijk oplossing voor Overvecht. Ook via 
social media heeft Jasper zich altijd hard gemaakt voor Overvecht en haar bewoners en bedrijven. 
Hij werd onderscheiden voor zijn inzet in al die jaren. 
 
Op 12 juli 2017 werd Jacqueline van Riet, huisarts en directeur van de Stichting Overvecht Gezond, 
onderscheiden met de Zilveren Watertoren. 
De reden hiervoor was de goede samenwerking van de wijkraad met Jacqueline en de ondersteuning 
die de wijkraad steeds van haar ontvangen heeft bij het uitvoeren van de wijkraadplegingen over 
gezondheid in de wijk in 2006 en 2016.  
Overvecht is een achterstandswijk waar naar verhouding veel mensen wonen met een 
migratieachtergrond en mensen die een zwakke economische positie hebben. Daarbij legde 
Jacqueline uit dat het in Overvecht belangrijk is om het verschil te maken tussen 'ziek zijn' en 'zich 
ziek voelen' en dat het van belang is om het 'zich ziek voelen' niet te veronachtzamen in het 



2 
 

behandelingsproces.  
Jacqueline zet zich al meer dan 30 jaar in om toegankelijke zorg in Overvecht te bewerkstelligen, 
waarbij zij zich ook inzet voor gezondheid en werkplezier van de zorgverleners. Als bestuurder van de 
Stichting Overvecht Gezond zoekt ze naar verbinding met andere zorgpartners in de wijk en naar 
vernieuwing en ontwikkeling van het huisartsenvak. Zij heeft daarvoor in 2017 tevens de koninklijke 
onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' ontvangen. 
 
Op 15 september 2017 kreeg wijkraadlid Alie Räkers bij gelegenheid van haar afscheid van de de 
Zilveren Watertoren opgespeld. 
Alie was 11 jaar actief lid van de wijkraad met name als lid van de werkgroep Welzijn. Daarnaast 
werkte zij o.a. mee aan de wijkraadplegingen Jongeren in 2007, Ouderen in 2011 en de 
wijkraadpleging onderwijs in 2014. Alie heeft als wijkraadslid altijd oog gehad voor de meest 
kwetsbaren in de wijk en hen een stem proberen te geven. 
Om gezondheidsredenen moest zij haar lidmaatschap beëindigen. 
 
Op 16 januari 2018 nam Monique Theijsmeijer afscheid van de wijkraad als adviseur namens het 
wijkbureau. Monique was vanaf december 2013 adviseur en ondersteunde al die jaren de wijkraad 
met raad en daad.  
 
16 maart 2018 nam Joke Visser afscheid van haar werkzaamheden op het Wijkbureau Overvecht, 
waar zij 20 jaar bewoners van Overvecht, die informatie nodig hadden, met raad en daad bijstond. 
Joke is een bekend gezicht in Overvecht door haar werk als reporter bij UindeWijk Overvecht, het 
wekelijkse programma van TV zender UStad.  
Joke is een echte Overvechtse en haar liefde voor de wijk straalt zij uit. Zij vindt het belangrijk de 
goede en mooie kanten van Overvecht te laten zien en doet dit met overtuiging. 
 

Op 24 juni werd bij de opening van de Versnellingsweek de Zilveren Watertoren opgespeld bij Joke 
de Jong, die zich al 20 jaar lang inzet voor onze wijk. 
Joke zat in de bewonerscommissie Samen Sterk en werd actief in 2006 bij de Themadreven toen in 
2006 sprake was van sloop van deze 6 flatgebouwen. Zij zorgde voor verbinding tussen de bewoners 
met haar organisatietalent, haar duidelijke mening en nuchtere kijk op zaken.  
Uit de acties is het Doe Mee Centrum de Gagel voortgekomen, waar zij zich als gastvrouw vrijwillig in 
ging zetten. Het Doe Mee Centrum werd in belangrijke mate daardoor een succes. Joke was altijd 
zorgzaam, had aandacht voor iedereen, was vrolijk en efficiënt.  
Dat zorgde ervoor dat iedereen graag in het Centrum was, er zich thuis voelde. Ze organiseerde dat 
de vrijwilligers er zich konden inzetten en zelf het onderhoud van het gebouw en de activiteiten 
gingen verzorgen. 
Helaas besloot de gemeente om het Doe Mee Centrum te beëindigen, waardoor wij het nu node 
moeten missen. 
Buiten het Doe Mee Centrum organiseerde Joke buurtfeesten. Ze vond het belangrijk dat het niet 
alleen gezellig is, maar ook dat mensen elkaar leren kennen en ook na het buurtfeest contact met 
elkaar houden.  
Ze is nog steeds actief bij Buren helpen Buren, waar zij een van de motoren is en bewoners bijstaat 
met raad en daad. 
Voor het Stut Theater is zij nog een van de belangrijkste ambassadeurs van Stut en als vrijwilliger is 
ze steeds bij Theater Dichtbij en andere Stutactiviteiten te vinden. 
 
Op 28 september 2018 nam Michiel van Uden afscheid na negen jaar lid van de wijkraad geweest te 
zijn. Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de communicatie van de wijkraad.  
Hij schreef daarvoor de persberichten om bewoners en pers te motiveren onze vergaderingen bij te 
wonen. Hij trok de werkgroep Communicatie, waardoor de wijkraad nu beschikt over een uitgebreid 
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netwerk van bewoners en professionals in de wijk, waardoor de wijkraadvergaderingen altijd goed 
bezocht worden. Hij zette zich in voor de wijkraadpleging “Wat waardeert de Overvechter?”in 2015. 
Verder was hij initiatiefnemer voor de werkgroep Aardgasvrij Overvecht Noord en heeft het advies 
hierover aan de gemeente opgesteld. Aardgasvrij Overvecht is een dossier dat veel bewoners 
verontrust en de werkzaamheden van Michiel hebben veel inzicht in de complexe problematiek en 
mogelijke oplossingen daarvoor gegeven. 
 
Op 9 juli 2019 nam Liesbeth Maats afscheid van de wijkraad.  
Liesbeth heeft ruim 4 jaar van 2010 – 2014 de wijkraad ondersteund. Zij is voor het dagelijks bestuur 
in die periode een grote steun geweest. Zij wist zich heel goed in te leven in wat er voor de wijkraad 
van belang is en zorgde zij voor de juiste informatie en de juiste contacten. Zij had ter voorbereiding 
op de vergaderingen overleg over de actualiteiten en dat waren de goede gesprekken. In 2014 werd 
zij door een collega opgevolgd, maar begin 2019 kwam zij weer terug. Wij wisten dat het van korte 
duur zou zijn omdat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging na 15 jaar voor de wijk gewerkt te 
hebben. Eerst als adviseur veiligheid, daarna adviseur op specifieke onderwerpen zoals onderwijs en 
opvoeden. Zij draaide mee in het versnellingsteam en was een drijvende kracht achter de organisatie 
van plan Einstein. Tegen plan Einstein werd eerst heel kritisch aangekeken in de wijk, maar allengs is 
het een succes geworden. Daar heeft Liesbeth in belangrijke mate aan bijgedragen. 
 

Op 16 oktober 2019 ontving Abdellatif Harchaoui tijdens het Stadspodiumgesprek “Apartheid in 
Ondernemend Utrecht! Géén gelijke kansen voor Utrechtse ondernemers?” 
Na 7 jaar lidmaatschap van de wijkraad werd hij de extern adviseur van de wijkraad op het gebied 
van wijkeconomie. In september 2014 opende hij DOK030. DOK030 heeft als doel ondernemerschap 
te stimuleren, werkgelegenheid in de wijk te creëren en om jongeren te motiveren en aan 
stageplekken te helpen. 
DOK030 is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een vast punt in de wijk waar bewoners met hun 
vragen over ondernemerschap terecht kunnen.  
Zij begeleiden jongeren met hun subsidieaanvragen om een bedrijf te starten en ontwikkelen allerlei 
projecten op gebied van werkgelegenheid.  
Het grootste succes is de officiële opleiding tot pizzabakker, die landelijke bekendheid heeft. 
Zo is een mooi Overvechts project dat startte in de wijkraad een succes geworden dat cachet geeft 
aan de wijkeconomie geeft. 
 
Op 20 november 2019 was de gemeenteraad in de wijk voor het onderwerp “Een goede buur”. Ter 
gelegenheid daarvan kregen Cor Mulder en Annette van den Bosch de Zilveren Watertoren 
opgespeld. 
Annette van den Bosch houdt zich al 20 jaar bezig met het verkeer in Overvecht. Zij doet dit zowel 
voor het BPO als voor de wijkraad. Zij is al 15 jaar de vaste adviseur van de wijkraad op dit complexe 
terrein. Zij is van begin af aan betrokken bij DROOM, De Randweg Overvecht Op Maat, de organisatie 
die de belangen van de omwonenden behartigt bij de ontwikkeling van de plannen om de NRU te 
verbreden en op te waarderen. Annette zet haar grote kennis en vaardigheden continu in voor de 
verkeersvraagstukken in relatie tot de belangen van Overvecht. Zij heeft het gehele overzicht over de 
verkeersaangelegenheden in de wijk en draagt daar de verbeterpunten voor aan.  
Zij schrijft de adviezen van de wijkraad en is de gewaardeerde gesprekspartner is van raadsleden en 
ambtenaren.  
Cor Mulder is een van de Overvechters van het eerste uur. Hij zet zich al 25 jaar in voor de kwaliteit 
van leven en wonen in Overvecht en voor andere maatschappelijke belangen. Hij is voorzitter 
geweest van de cliëntenraad van Aveant Noord na de fusie tussen Rosendael en Tamarinde. In die 
functie was hij betrokken bij diverse verhuisoperaties op het gebied van kleinschalig wonen en zette 
twee projecten met ROC’s op om werken in de zorg populairder te maken bij jongeren.  
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Hij was de aanjager van het burenhulpproject De Witte Bollen. Hij zit in het bestuur van de stichting 
Vrienden van Rosendael. 
Hij heeft goede contacten met het management van Mitros en komt daar op voor de belangen van 
de oudere bewoners. 
Hij is sinds 2017 succesvol bezig met de seniorenpraatgroep in buurtwerkkamer De Klop, die in een 
grote behoefte onder leeftijdgenoten voorziet om hun levensverhalen te delen en activiteiten te 
ondernemen.  
Bij de wijkraad is hij een graag geziene gast die altijd wijze woorden heeft als commentaar op de 
agendaonderwerpen, waarmee hij een bijdrage levert aan de kwaliteit van de vergaderingen.  
 
10 december 2019 nam Gülseren Urker afscheid als lid van de wijkraad. Zij heeft zich 13 jaar lang op 
verschillende gebieden van de wijkraad ingezet. 
In 2006 zat zij in de werkgroep die de eerste wijkraadpleging gezondheid uitvoerde. 
Gezondheid bleef daarna naar bijzondere belangstelling hebben, reden waarom ze ook een periode 
deelnam aan de werkgroep welzijn.  
Naast de wijkraad was zij ook in andere overlegvormen in de wijk actief vanuit haar maatschappelijke 
betrokkenheid. Dit netwerk kwam ten goede aan de wijkraad. 
Zij participeerde in de organisatie van de interne evaluatierondes van de wijkraad. In de grote 
evaluatieronde in 2016 voerde zij samen met de voorzitter uitgebreide gesprekken met alle 
wijkraadleden, wat leidde tot concrete verbeteringen in de organisatie van de wijkraad. 
Ook zat Gülseren lang in de werkgroep Communicatie, die zich bezighoudt met de externe contacten 
van de wijkraad. Met positief resultaat: de wijkraad heeft een heel goed extern netwerk! 
 
Sid Karaya 
Kreeg op 21 januari 2020 de Zilveren Watertoren opgespeld ter gelegenheid van zijn afscheid van het 
Wijkplatform. 
Hij was lid vanaf januari 2018 en in september 2018 werd hij lid van het dagelijks bestuur van de 
Wijkraad, in de functie van penningmeester. 
Zijn aandachtsgebieden waren de aardgastransitie voor Overvecht Noord, de prostitutiezone en de 
veranderende positie van de wijkraad. Hij hield de ontwikkelingen in de gemeenteraad bij en 
onderhield als lobbyist contacten met de raadsleden. 
Hij zorgde voor de facilitaire voorbereiding en afhandeling van de vergaderingen. Een niet te 
onderschatten taak, omdat we steeds vaker op nieuwe locaties gingen vergaderen om zoveel 
mogelijk bij de wijkbewoners in de buurt te komen. Sid straalde daarbij de gastvrijheid van het 
Wijkplatform uit.  
Voor zijn inzet kreeg hij de Zilveren Watertoren.  

Fadoua Koulij 
Op 22 september 2020 kreeg Fadou ter gelegenheid van haar afscheid van het Wijkplatform de 
Zilveren Watertoren. 
Ze kwam in november 2007 bij de wijkraad en heeft er 13 jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
In 2009 zat ze in de organisatie van de wijkraadpleging Leefbaarheid. Dat was een wijkraadpleging 
die ons heel veel nieuwe inzichten opgeleverd heeft over wat er in de wijk speelt.  
Met haar achtergrond als orthopedagoge droeg ze veel bij aan inzicht in de wijkproblematiek en kon 
vraagstukken op multicultureel gebied verduidelijken.  
Ze heeft jarenlang de werkgroep welzijn getrokken, qua onderwerpen de zwaarste werkgroep van de 
wijkraad. Daar werd alles op gebied van zorg en welzijn behandeld, maar ook cultuur en veiligheid en 
alles daar tussen zit kwam er in aan de orde. 
Wij zijn Fadoua dankbaar voor alles wat zij voor het Wijkplatform gedaan heeft. 
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Peter Hulshof 
Peter kreeg de Zilveren Watertoren op 22 september 2020 ter gelegenheid van het neerleggen van 
zijn functie als penningmeester/bestuurslid. 
Hij kwam in augustus 2018 bij de wijkraad, maar is in korte tijd enorm actief geweest en kwam al snel 
in het bestuur.  
Hij is heeft een grote bijdrage geleverd aan de transformatie van Wijkraad Overvecht naar 
Wijkplatform Overvecht, waarbij het Wijkplatform een officiële vereniging werd.  
Dat was een ingewikkeld en lastig proces, dat Peter met zijn scherpe inzicht als bestuurslid en 
penningmeester tot een succes maakte. 
Het Wijkplatform wil zijn dank aan Peter betonen door decoratie met de Zilveren Watertoren. Wij 
zijn blij dat hij lid van het Wijkplatform blijft. 
 
Harm Schoonhoven 
Harm kreeg op 23 september 2021 de Zilveren Watertoren vanwege zijn werkzaamheden voor de 
communicatie van het Wijkplatform. Hij heeft jarenlang de website van het Wijkplatform, voorheen 
Wijkraad bijgehouden.  
Hij is al 10 jaar lid en daarvan al vele jaren bestuurslid. Hij zet zich bijzonder in voor de kwaliteit van 
het Wijkplatform. Zo werkte hij mee in de organisatie van diverse wijkraadplegingen, waaronder die 
voor onderwijs en die van wonen. Hij levert zijn bijdrage aan diverse projecten, bv. Aardgasvrij 
Overvecht Noord en De Werkplaats/Omgevingsprogramma. Naast het Wijkplatform organiseert hij 
het Overvecht Science Café.  
Omdat hij de opzet en bijhouden van de nieuwe website nu overdraagt aan Rachid Harchaoui, wil het 
Wijkplatform hem bedanken en ter ere daarvan decoreren met de Zilveren Watertoren.  
Wij hopen dat Harm zich nog lang zal blijven inzetten voor het Wijkplatform. 
 
Else Bezemer 
Tijdens de wijkdialoog “Voortgang Samen voor Overvecht” op 8 juni 2022 kreeg Else Bezemer de 
Zilveren Watertoren opgespeld. 
Else was lid van de wijkraad van de start in 2002 tot 2006. Ze was betrokken bij de ontwikkeling van 
organisatie. Ze trok in 2005 de wijkraadpleging in Overvecht op gebied van gezondheid en zorg. 
Dit was een belangrijke wijkraadpleging, die veel goede contacten met de gemeente en in de wijk 
opleverde, waar tot nu toe nog steeds op teruggevallen kan worden.  
Toen de wijkraadpleging Wonen in 2017 gestart werd ging ze meewerken als adviseur. Met de grote 
kennis die ze heeft op gebied van maatschappelijk vastgoed, leverde zij een grote bijdrage aan die 
wijkraadpleging en aan het advies dat op basis daarvan aan de gemeente opgesteld werd. 
Grote delen van het advies kwamen terecht in het coalitieakkoord 2018-2022. 
Toen in 2019 De Werkplaats Overvecht in beeld kwam, werkte zij weer samen met het Wijkplatform 
als extern adviseur.  
Toen het Wijkplatform een rol wilde in het Wijkakkoord Overvecht, leverde zij een belangrijk bijdrage 
aan de visieontwikkeling en aan de onderhandelingen die volgden om voor het Wijkplatform en de 
bewoners van Overvecht daar een goede plek in te bewerkstelligen.  
Op gebied van het project Samen voor Overvecht werkte zij mee aan de totstandkoming van de 
standpunten van het Wijkplatform.  
 
Kees Diepeveen 
Wijkwethouder Kees Diepeveen nam op 15 juni 2022 afscheid van het College van Burgemeester en 
Wethouders. Hij heeft zich in de vier jaar die hij wijkwethouder van Overvecht was, met hart en ziel 
ingezet voor het belang van Overvecht en voor het project Samen voor Overvecht.  
Voor het Wijkplatform was Kees zeer toegankelijk en aanspreekbaar. Hij leverde een actieve bijdrage 
aan een aantal van de dialoogavonden.  
Als wethouder wonen was hij gesprekspartner voor het Wijkplatform over de plannen van De 
Werkplaats. 
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Toen de wijkraden opgeheven werden en Wijkraad Overvecht besloot om een doorstart te maken als 
Wijkplatform Overvecht, heeft hij dit actief ondersteund. Voor het Wijkplatform was dit een 
inspiratie om door te gaan. 
 
 
Overvecht, juni 2022 
 


