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 Jaarverslag 2022  
 

 

Het Wijkplatform Overvecht kaart de belangrijke onderwerpen in de wijk aan en onderhoudt 
daarvoor een uitgebreid netwerk van bewoners, organisaties en ondernemers. Daarbij staat 
aandacht voor de belangen van de bewoners voorop. 
Het was een actief jaar voor het Wijkplatform.  
Er werden dan ook 5 wijkdialoogavonden georganiseerd, waarbij bewoners en partijen in de wijk met 
elkaar in gesprek gingen over de belangrijke onderwerpen voor zowel de wijk (bouwontwikkelingen) 
als de bewoners (welzijnswerk).  
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, werd een verkiezingsdebat gehouden. Het doel was 
om bewoners te interesseren voor deze verkiezingen en de invloed van de gemeenteraad op de wijk 
te verduidelijken. De opkomst bij deze bijeenkomsten was bijzonder hoog. 
Buiten deze dialoogavonden om werd aan vele bijeenkomsten deelgenomen over ontwikkelingen in 
de wijk en werden tal van gesprekken gevoerd met de netwerkpartners.  
U krijgt in dit document eerst informatie over de organisatie van het Wijkplatform, daarna de inhoud 
van de dialoogavonden, waarna de overige activiteiten behandeld worden. 

 
Organisatie 

Het Wijkplatform heeft de organisatievorm van een vereniging, bestaat sinds 1 januari 2020 en is de 
opvolger van de in 2002 opgerichte wijkraad.  
Het bestuur bestond per 31 december 2022 nog uit Els Wegdam voorzitter, Harm Schoonhoven 
secretaris en Wilhelmien Giessen algemeen lid. De penningmeester Peter Hulshof was in mei 
vertrokken. Het penningmeesterschap droeg hij over aan Dick Nijzink. Per 1 januari van 2023 vond 
een belangrijke wisseling plaats en ging het bestuur bestaan uit Sebastiaan Rood voorzitter, Els 
Wegdam secretaris/vicevoorzitter en Wilhelmien Giessen en Kerem Aydin algemeen leden.  
 
 

 
1.1.2023   Foto Godfried van Utrecht 
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Er waren per 1 januari 2022 17 leden en daarnaast drie adviseurs (wijkeconomie en twee voor 
verkeer). Er vertrokken vier leden in de loop van het jaar en er kwamen vier nieuwe leden bij. Per 31 
december 2022 waren er weer 17 leden en was er een adviseur verkeer bij gekomen.  
 
 

 
16.8.2022 Foto Godfried van Utrecht 

 
Representativiteit en diversiteit van de groep 

 ij  Overvecht 17 leden Wijk Overvecht 35.500 inwoners 

Leeftijd  
 

35,5% jonger dan 35 jaar 
29,4% tussen 35 en 65 jaar 
35,5% ouder dan 65 jaar 

53,4% jonger dan 35 jaar 
35,8% tussen 35 en 65 jaar 
10,7% ouder dan 65 jaar 

Man/vrouw verdeling 
 

35% Vrouw 
65% Man 

50,9% Vrouw 
49,1% Man 

Culturele achtergrond 
 

70% Nederlandse achtergrond 
30% migratieachtergrond 

38,7% Nederlandse achtergrond 
61,3% migratieachtergrond 

Opleidingsniveau
  
 

94% HBO of universiteit  
6%   Middelbaar 
0%   Laag 

28% Hoog 
35% Middelbaar 
37% Laag 

 

Vergaderingen  
Het Wijkplatform hield in 2022 vijf dialoogavonden, drie ledenvergaderingen en 10 
bestuursvergaderingen. Twee dialoogavonden werden i.v.m. Corona via ZOOM georganiseerd. 
Eén van de dialoogavonden, die over veiligheid en criminaliteit, moest op het allerlaatste moment 
uitgesteld worden naar het volgende jaar omdat op die avond het Marokkaanse voetbalteam de 
halve finale in de WK speelde. Om die reden moesten de veiligheidsfunctionarissen en de 
burgemeester, die deze avond met de wijkbewoners in gesprek zouden gaan, hun aanwezigheid 
afzeggen.  
 

De dialoogavonden 
 
1. Schone Wijk Overvecht 

Datum 16 februari 2021 via ZOOM 

Aantal aanwezigen 47 

Video Uindewijk Overvecht  Wijkdialoog Schone Wijk 

Verslag verslag dialoogavond Schone Wijk 

Gasten/sprekers Janne van Malenstein – Wijkambassadeur schone wijk 
Rembrandt Schaap – Hoofd Wijk & Service Overvecht gemeente Utrecht 
Rupert Faneyte – Coach schone wijk 
Jos Traa – adviseur Leefomgeving Portaal 

https://youtu.be/mtR1qFgLlYI
https://drive.google.com/file/d/1z4BRZ0kwPZ5T7LdJVekGLtUetWB6K7Pq/view
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Jorna Hessels – BOA 

Steekwoorden/onderwerpen Project Schone Wijk, schone-stad-coaches, rol gemeente, handhaving, rol 
woningcorporaties 

Resultaat Meer bewustzijn bij bewoners hoe men zich in kan zetten voor een 
schone wijk. De gemeentefunctionarissen kregen veel vragen mee van de 
bewoners waar zij mee aan de slag kunnen. 

 
Janne van Malenstein vertelde wat het project Schone wijk van de wijkambassadeurs betekent voor 
de wijk. Nadat de overige gasten zich hadden voorgesteld werd aan de hand van een aantal 
stellingen gediscussieerd. Een belangrijk punt was de werking van de app Slim Melden inmiddels 
vervangen door https://meldingen.utrecht.nl, waarmee bewoners bij de gemeente overlast kunnen 
melden. Andere onderwerpen waren de problemen rond aanbieden en ophalen van grof vuil, 
overvolle containers, afvalscheiding.  
Verder werd veel gesproken over mogelijkheden van de bewoners om zelf actief te zijn en zo bij te 
dragen aan het schoon houden van de wijk.  
 

2. Verkiezingsdebat Gemeenteraad in Overvecht 

Datum 2 maart 2022 via ZOOM 

Aantal aanwezigen 85 

Verslag Verslag verkiezingsdebat gemeenteraad in Overvecht 
Gasten/sprekers Kandidaten van 8 politieke partijen 

Steekwoorden/onderwerpen Betaalbare woningen, kansen jongeren, aandacht voor de wijk 
vanuit gemeenteraad, veiligheid, leefbaarheid 

Resultaat Aandacht voor armoede en kansenongelijkheid in de wijk; 
prostitutiezone Zandpad onwenselijk; aandacht voor 
werkgelegenheid.  
De bewoners hebben kennis kunnen nemen van de standpunten 
van de partijen voor de verkiezingen. 

 
Kandidaten van de politieke partijen die bij de verkiezingen in 2018 in Overvecht de meeste stemmen 
haalden, kregen de gelegenheid zich te presenteren. Dit waren DENK, GroenLinks, D66, PVV, PvdA, 
SP, VVD, CDA. 
Na een korte pitch gingen de kandidaten onder leiding van Ronald Kramer van het Wijkplatform in 
debat over o.a. prostitutiezone Zandpad, wonen en doorstroom voor ouderen, gelijke kansen in het 
onderwijs, armoede, werkgelegenheid en verkeersveiligheid.  

 
3. Bouwontwikkelingen in Overvecht, word je er (niet/wel) gelukkig van? 

Datum 11 mei 2022 

Aantal aanwezigen 61 

Locatie Johannes Centrum 

Video Uindewijk Overvecht wijkdialoog Bouwontwikkelingen Overvecht 

Verslag verslag wijkdialoog bouwontwikkelingen Overvecht 

Gasten/sprekers Kees Diepeveen – wijkwethouder 
Arjen van Ree – Project O 
Dick Boeve – Ruimtelijk Regisseur 
Heleen Wijtmans – projectleider Overvecht Centrum 
Viola Salemans – projectmanager  
Yffi van den Berg – conceptontwikkelaar De Werkplaats  

Steekwoorden/onderwerpen Uitbreiding van de wijk met 5.000 woningen, Masterplan 
Overvecht Centrum, rol bewoners 

Resultaat Uitwisseling visies over aantal sociale woningen, verhouding 

https://meldingen.utrecht.nl/
https://drive.google.com/file/d/1-P6Sf6MQGJB2bVHC_vbYqNVynQP_XP-L/view
https://youtu.be/DE1BSXHxkIg
https://drive.google.com/file/d/1xzEkncfaqsdjdQFeXyQLnJFkbiWjZDQV/view


4  

  

hoog-/laagbouw, wijkverbetering 

 
Volgens de RSU 2040 (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) moeten er in Overvecht de komende jaren 
nog 5.000 woningen bij komen. Het doel van bijbouwen is wijkverbetering voor huidige en nieuwe 
bewoners.  
Vanuit de bewoners werd de vraag opgeroepen of gemeente en Overvechters elkaar wel begrijpen 
en of we niet van “participatie” naar “meedoen” moeten.  
 
Over diverse projecten: 
- Voor het gebied rond het Shopping Centre wordt vanuit de gemeente gewerkt aan het 

masterplan Overvecht Centrum in een Open Planproces, samen met ondernemers, grond- en 
vastgoedeigenaren en bewoners.  

- Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan voor de Thema-/TiZa-dreven: een onderzoek naar 

betaalbare bebouwingsmogelijkheden in de openbare ruimte.  
- Op de Ivoordreef komt een experiment dat voor de middenhuursegment woningen en een aantal 

van de koopwoningen daar, Overvechters voorrang krijgen. 
 
Wethouder Diepeveen sloot af met verduidelijking wat hij onder “wijkverbetering” verstaat. Dat gaat 
over de vraag of de wijk, óf de wijkbewoners er beter van worden. Zijn mening is dat wijkverbetering 
pas interessant is, wanneer mensen die al in Overvecht wonen, het beter krijgen. 
 

4. De miljoenen voor Samen voor Overvecht: waar zien we ze in de wijk? 

Datum 8 juni 2022 

Aantal aanwezigen 42 

Locatie Johannes Centrum 

Video Uindewijk Overvecht Wijkdialoog Samen voor Overvecht 

Verslag wijkdialoog voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 

Gasten/sprekers Marco van den Berg – manager wijkaanpak 
Dick Boeve – Ruimtelijk Regisseur Overvecht 
Jan Berno van Lochem - onderzoeker 

Steekwoorden/onderwerpen Budget, resultaten, kenniskringen, invloed aantal sociale 
woningen, buurtaanpak Thema- en TiZa-dreven 

Resultaat Aandacht is niet alleen nodig voor bouwen en woningen, 
maar ook voor ontmoeting en verbinding 

 

In de vorige raadsperiode (2018-2022) was er € 11 miljoen extra beschikbaar. In het nieuwe 

coalitieakkoord (2022-2026), staat € 9,5 miljoen extra voor Overvecht. En de Rijksoverheid heeft de 

wijk van 2020-2024 ook geld toegekend voor de Regiodeal (ambities op het gebied van wonen, 

ondernemerschap en jeugd). De gemeente Utrecht krijgt voor Overvecht nog € 13 miljoen uit de 

Woningbouwimpuls. Dit geld is specifiek bedoeld voor de bouw van 2.000 nieuwe woningen, onder 

andere in Overvecht-Centrum. De woningcorporaties investeren samen vele miljoenen in de 

renovatie van vastgoed; het VSB-fonds heeft € 300.000 beschikbaar gesteld om jongeren vooruit te 

helpen. Voor de behaalde resultaten werd verwezen naar het rapport. 

Groepen bewoners/organisaties die een plan hebben, kunnen een beroep doen op deze gelden, als 

ze bijdragen aan een of meer van de vijf ambities van het programma: veiligheid, jeugd/jongeren, 

wonen, ondernemen en zorg.  

Met deze plannen en financiën moeten op de lange termijn de verschillen tussen de stad en 

Overvecht verdwijnen.  

Vanuit de bewoners kwam de opmerking dat er veel armoede in de wijk is, wat de vraag ontlokte of 

de conclusies in de tussenrapportage niet wat te optimistisch zijn. Dit kan onderwerp van gesprek 

zijn in de kenniskringen. Dat zijn groepjes bewoners en professionals die per ambities tweemaal per 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/overvecht-centrum-plan-maken/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/overvecht-centrum-plan-maken/
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/laatste-nieuws
https://youtu.be/jXeHbQzQfTM
https://drive.google.com/file/d/1D2Jh6iLaiJW9e2FRrxKPm9wsM4im0J_V/view
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/woningbouwimpuls?gclid=EAIaIQobChMIpNio3YHB-AIVWOd3Ch1G4wAUEAAYASABEgL8rfD_BwE
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jaar naar de wijkcijfers kijken en proberen daar duiding aan te geven. Er werd een oproep gedaan 

aan bewoners om zich bij een van de kenniskringen aan te sluiten.  

Bewoners gaven aan dat in analyses veel meer aandacht zou moeten worden besteed aan de oorzaak 

van problemen en aan het voorkomen van problemen. Een oorzaak van de woonproblematiek in 

Overvecht heeft bv. te maken met de toewijzingsregels waaraan woningcorporaties moeten voldoen.  

Marco van den Berg gaf daarna een toelichting op de succesvolle buurtaanpak van de Thema-/TiZa-

dreven. Daarbij wordt in o.a. gesprekken met bewoners gekeken naar werkloosheid, schooluitval, 

bewonerstevredenheid etc. Het wordt ook wel ‘sociale renovatie’ genoemd.  
 

5. Welzijnswerk in de wijk: nodig of overbodig?  
Datum 14 september 2022 

Aantal aanwezigen 41 

Locatie Buurthuis De Jager 

Video Uindewijk Overvecht Welzijnswerk en de nieuwe armoede 

Verslag  wijkdialoog welzijnswerk en de nieuwe armoede in de wijk 

Gasten/sprekers Roderik Dubbeld – manager DOCK 
Tjitske van der Woude, Maartje Kraanen, Jeffrey Houweling 
en Esma Laachach – sociaal makelaars 

Steekwoorden/onderwerpen Aanbod activiteiten DOCK, armoede door inflatie en 
energiecrisis 

Resultaat - Gesprek over behoeften van bewoners in relatie tot 
aanbod activiteiten DOCK  

- Samenwerkingsinitiatief armoede van Project O met de 
organisaties in de wijk 

- Prioriteiten stellen i.v.m. de huidige ontwikkelingen 

 
Het doel van DOCK is om van Overvecht een fijne, veilige en bruisende wijk te maken door te 
ondersteunen met activiteiten en verbinding. Met jong en oud en alle culturen. 
Zij stimuleren activiteiten door vooral bewoners en instanties aan elkaar verbinden en bewoners te 
ondersteunen bij initiatieven die ze willen ondernemen. 
 
- De sociaal makelaars gaven een toelichting op het werk dat zij doen en wat dit kan betekenen 

voor de bewoners. Ook waar zij te vinden zijn en hoe ze bereikt kunnen worden. Er werd 
toegezegd dat DOCK een agenda gaat opstellen van hun activiteiten.  

- Roderik Dubbeld legde uit dat er steeds meer signalen bij DOCK binnen komen over armoede. Er 
is een steeds grotere groep die moeite heeft om rond te komen.  
De voornaamste rol van DOCK is het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van armoede 
onder bewoners. En daar waar zij in gesprek komen over armoede met bewoners, verbinden ze 
naar instanties die kunnen ondersteunen bij het tegengaan van armoede. 

- Rachel Streefland, de nieuwe wijkwethouder Overvecht, gaf daarop een aantal adviezen mee. De 
belangrijkste was om te prioriteren welke werkzaamheden nu uitgevoerd moeten worden en 
welke niet. Ook adviseert zij om vooral in oplossingen te gaan denken, omdat we niet weten wat 
er allemaal aan staat te komen.  

- Arjen van Ree vertelde dat zijn initiatief Heel Overvecht Fietst dit jaar al 650 fietsen voor € 30,- 
weggegeven heeft aan mensen met een U-pas. Zo komt men in gesprek. Zijn droom is om met 
alle partijen, zoals Burezina, Leger des Heils, Voedselbank, Zorgzusters, Buurtteam, DOCK de 
krachten te bundelen. Zo wordt een keten gemaakt, waarin men niet in gescheiden organisaties 
denkt. Hij maakte ter plekke een afspraak om daar een week later met die partijen in gesprek te 
gaan over hoe de krachten gebundeld gingen worden. 
 

https://youtu.be/nu4pxJD9jWM
https://www.wijkplatformovervecht.nl/wp-content/uploads/2022/12/Notulen-Dialoog-Welzijnswerk-14.9.2022.pdf
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De conclusie was dat het samen gedaan moet worden, omdat het alleen niet op te lossen is. 
Bewoners en netwerken moeten worden ingeschakeld om de boodschap te verspreiden. 
En voor DOCK is zichtbaarheid van belang, zodat mensen weten waar ze zich kunnen melden met 
hun vragen. 

 

6. Hoe (on-)veilig is Overvecht? 
Deze wijkdialoog was gepland op 14 december 2022, maar moest 2 dagen vantevoren worden 
geannuleerd omdat op die avond de halve finale Marokko – Frankrijk in de 
Wereldkampioenschappen voetbal werd gespeeld. Enerzijds omdat de 
veiligheidsfunctionarissen, waaronder burgemeester Sharon Dijksma, die op deze avond 
toelichtingen zouden komen houden vanwege de veiligheidsaspecten die avond dringend elders 
aanwezig moesten zijn, anderzijds omdat er een laag aantal aanwezigen werd verwacht.  
De vergadering zal op woensdag 7 juni 2023 gehouden worden. 

 
Ledenvergaderingen 

Er werden drie interne vergaderingen gehouden, alleen bestemd voor leden. In de interne 
vergaderingen werden de organisatorische zaken zoals de bestuursbenoemingen, financiën en beleid 
besproken. Ook werden de lopende projecten 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.  
Een van de vergaderingen was tevens trainingsavond onder leiding van een coach. In deze 
bijeenkomst werd gefocused op de rol van het Wijkplatform en onze doelen op termijn. Dit leidde er 
later in het jaar toe dat besloten werd om een missie- en visiedocument op te stellen. Tevens werd in 
deze bijeenkomst een herverdeling van taken besproken, wat later in het jaar ertoe leidde dat er een 
nieuwe bestuurssamenstelling gekozen werd. 
 

Bestuursvergaderingen 

Er werden 10 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. 
 

Overige activiteiten 

• Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Vastgoed 
In verband met de vele bouwontwikkelingen in de wijk werd een wervingsactie gehouden om 
leden aan te trekken met expertise op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed. Zo kon 
een werkgroep Ruimtelijke Ordening & Vastgoed worden ingericht, die al de plannen volgt. Dat 
zijn o.a. de ontwikkeling van het Omgevingsprogramma en nu de Omgevingsvisie, de Gagel-
locaties, gemeentelijke (leegstaande of tijdelijke verhuurde) panden, Ivoordreef. 
De werkgroep heeft maandelijks overleg over de voortgang met de Ruimtelijk Regisseur 
Overvecht van de gemeente en met De Werkplaats. 

• De Werkplaats 
Op basis van het Wijkakkoord Overvecht is er maandelijks contact met De Werkplaats over hun 
plannen voor de wijk. In 2022 ging het voornamelijk over hun plannen voor de Thema- en TiZa- 
dreven, nu door ons de Gagel-locaties genoemd. Nadat in het voorjaar door de gemeente 
besloten werd dat er wijziging moest komen in de plannen die ingediend waren door de 
projectontwikkelaars, ging het Wijkplatform meedoen aan een nieuw participatietraject. Dit 
werd na korte tijd stil gelegd omdat het nieuwe College van BenW het besluit nam dat er eerst 
een Omgevingsvisie opgesteld moest worden. Ook in dit traject neemt de werkgroep Ruimtelijke 
Ordening & Vastgoed deel om o.a. het participatietraject op te stellen. 

• Omgevingsvisie 
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Er werd eerst een Omgevingsprogramma opgesteld omdat fysieke wijkverbetering belangrijk is 
voor de toekomst van Overvecht. Het doel van het Omgevingsprogramma was het richting geven 
aan fysieke ingrepen die bijdragen aan wijkverbetering.  
Met het Omgevingsprogramma wilde de gemeente de ambities van de wijkaanpak Samen voor 
Overvecht en de RSU 2040 waarmaken.  
Nadat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders in juni aantrad werd geconstateerd 
dat het Omgevingsprogramma drie elementen miste: mobiliteit, groenbeleid en verdichting. 
Daarom werd besloten te gaan werken aan een Omgevingsvisie, waarin deze elementen ook 
opgenomen worden zodat een integrale visie op de wijk wordt opgesteld. Verwacht wordt dat 
deze Omgevingsvisie eind 2023 afgerond wordt.  

• Wijkakkoord Overvecht 
Op 1 februari 2022 is het Wijkakkoord Overvecht ondertekend door de 10 
samenwerkingspartijen van De Werkplaats, de gemeente, de provincie, het Rijk, het 
Wijkplatform Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht over de fysieke toekomst van 
Overvecht. Het doel is dat de partijen elkaar versterken en beter met elkaar werken aan de 
integrale wijkverbetering in Utrecht Overvecht. De thema’s waar het betrekking op heeft zijn: 
wonen, openbare ruimte & groen, voorzieningen, wijkeconomie en mobiliteit. In het wijkakkoord 
worden aanvullende afspraken gemaakt over bewonersparticipatie op de bestaande 
participatieprocedures.  

• Maatschappelijk vastgoed 
Eind 2021 ontving het Wijkplatform een overzicht van de gemeente van hun plannen met zes 
panden met een maatschappelijke bestemming. Het ging om Rhonedreef 40, Jeanne d’Arcdreef 
1, Moezeldreef 127, Scharlakendreef 3, Piramidedreef 5, Pagodedreef 49, Gambiadreef 60, 
Gagelsteede/Bangkokdreef. Naar aanleiding van de wijkdialoog die het Wijkplatform daarover 
organiseerde, was er een groep bewoners en huurders van deze panden, die zich aanmeldde bij 
het Wijkplatform om met de gemeente verder te praten over de invulling van deze panden. Door 
ziekte en vacatures bij de gemeente kon dit traject in de zomer van 2022 starten. 
Gagelsteede/Bangkokdreef werd er uit gehaald, omdat het hier om het Gagelpark ging. De 
gemeente spreekt nu met alle huurders van de panden om hun mening te vernemen en er wordt 
een participatieplan gemaakt dat gebruikt gaat worden zodra de plannen concreter worden. 

• Einsteinkwartier inspiratiebijeenkomsten 
In 2021 startte een bewonersinitiatief als reactie op de RSU 2040, waarin Overvecht het derde 
stadscentrum wordt. Mede doordat er nog 5.000 woningen bijgebouwd gaan worden. 
Het initiatief wordt getrokken door het Wijkplatform, het Bewonersplatform en Project O. Deze 
groep heeft ca. 45 bewoners om zich heen verzameld die in inspiratieavonden meedoen aan de 
vormgeving van de wijk. Daarin wordt besproken wat bewoners de komende jaren graag 
ontwikkeld zien in de wijk om te kunnen leven op een manier die bij hun behoefte past. Ook 
wordt nagedacht over de identiteit van de wijk die daarbij past.  
De locatie waar hiervoor de voorzieningen gebouwd kunnen worden is het gebied van de 
Einsteindreef. 
In de loop van het jaar werden hierover contacten met de gemeente gelegd, die bezig waren aan 
de ontwikkeling van het Masterplan Overvecht Centrum. Dat is het gebied van en rond het 
Shopping Centre. Deze contacten gingen leiden tot samenwerking. 
Er is door de gemeente gezegd dat er in de ontwikkeling van het Masterplan een scenario 
gemaakt wordt voor het bewonersinitiatief Einsteinkwartier.  
Het wijkplatform heeft een financiële bijdrage gedaan aan Project O voor de organisatie van de 
inspiratiesessies. 

• Masterplan Overvecht Centrum 
Dit is het plan dat opgesteld wordt om het Shopping Center en de omgeving te vernieuwen. In 
het kader van de RSU 2040 zullen er hier 2.000 woningen bij gebouwd worden.  
Om de belanghebbenden t.w. ondernemers/pandeigenaars, bewoners en het ontwerpteam van 
de gemeente hier met zijn allen in mee te laten werken is een participatieproces gestart dat 
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Open Planproces genoemd wordt. Deze groep, bestaande uit ca. 65 personen, waarvan 30 
bewoners, vergadert periodiek om elke keer weer een volgende fase van de ontwikkeling te 
beoordelen en te bespreken. Het proces zal waarschijnlijk nog een groot deel van 2023 duren eer 
het klaar is voor besluitvorming door de gemeenteraad. 

• Wijkcoalitie 
De voorzitter maakt deel uit van de wijkcoalitie Samen voor Overvecht. In de wijkcoalitie wordt 
gekeken naar de voortgang van het programma Samen voor Overvecht. De directeuren c.q. 
leidinggevenden van de desbetreffende organisaties nemen hieraan deel. Veelal zijn dit de non-
profit instellingen vanuit welzijn, gezondheid, onderwijs etc. Ook ondernemers maken hier deel 
van uit. 

• Stadsboerderij Gagelsteede 
De gebouwen van de stadsboerderij in Park de Gagel zijn aan vervanging toe. Op initiatief van 
Utrecht Natuurlijk is een ontwikkelvisie gemaakt voor de nieuwbouw en herinrichting. 
Met deze ontwikkelvisie zijn de behoeften van verschillende doelgroepen in Overvecht in kaart 
gebracht. Ook is vastgelegd welke kernkwaliteiten de moderne stadsboerderij van de toekomst 
zou moeten hebben en met welke ontwerpprincipes deze tot stand zou moeten komen. Een van 
de Wijkplatformleden nam deel aan het proces om tot die nieuwe visie te komen. 
De visie wordt gebruikt om binnen de gemeente op zoek te gaan naar financiële middelen om 
vervolgstappen te kunnen zetten om de nieuwbouw te realiseren voor deze belangrijke plek voor 
de wijk. 

• Samen voor Overvecht 
Een delegatie van het Wijkplatform bestudeerde de Voortgangs- en monitorrapportage d.d. mei 
2022 over het project Samen voor Overvecht. Dit leidde tot veel vragen, waar een gesprek over 
gevoerd werd met de Manager wijkaanpak Samen voor Overvecht en zijn beleidsadviseurs. Niet 
alle vragen konden naar wens van het Wijkplatform beantwoord worden.  

• Gemeenteraad 
Er waren goede contacten tussen leden van het Wijkplatform en diverse 
fractievoorzitters/raadsleden van de Gemeenteraad. Omdat er dit jaar een nieuwe 
gemeenteraad gekozen werd, moesten er nieuwe contacten gelegd worden.  

• Periodiek overleg 
De voorzitter van het Wijkplatform heeft periodiek overleg met de wijkadviseur van het 
wijkbureau, met de participatiespecialisten van Het Groene Lint en met de coördinator van de 
buurtambassadeurs. In deze overleggen wordt meegedacht in de ontwikkelingen in het belang 
van de wijkbewoners.  

• Evaluatie wijkplatforms  
Onderzoeksbureau Labyrinth deed op verzoek van de gemeente een evaluatieonderzoek naar 
het functioneren van de wijkplatforms in de stad. De voorzitter van het Wijkplatform zat in de 
klankbordgroep. Het rapport van het onderzoek is aangeboden aan de gemeenteraad. Er staan 
een aantal conclusies in waarop vervolgacties uitgewerkt worden door het College van 
Burgemeester en Wethouders. Deze acties worden in 2023 verwacht.  

• Website 
De website van het Wijkplatform is geheel gemoderniseerd en ziet er aantrekkelijk en 
overzichtelijk uit. Sinds kort is er een nieuwe webbeheerder, die de pagina actueel houdt. 

• Klankbordgroep Aardgasvrij Overvecht Noord 
Sinds 2017, toen het College van BenW het besluit nam dat Overvecht de eerste wijk in Utrecht 
werd, die aardgasvrij zou worden, heeft het Wijkplatform zich hard gemaakt voor de bewoners. 
Verschillende leden van het Wijkplatform zijn lid van de Klankbordgroep, waarin naar 
mogelijkheden en onmogelijkheden gekeken wordt. Het belangrijkste aandachtpunt daarin is hoe 
betaalbaar de nieuwe mogelijkheden voor de wijkbewoners met een eigen woning zijn. 
Het plan zal “haalbaar en betaalbaar” worden.  
Voor de huurwoningen wordt een ander traject gevolgd, samen met de woningcorporaties, die 
eigenaar zijn van de huurwoningen. De huurcomplexen die gerenoveerd worden, worden 
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meteen aardgasvrij gemaakt, waarbij de bewoners ontzorgd worden doordat zij een nieuw 
fornuis, pannen etc. krijgen. 
In 2022 werd duidelijk dat er een Uitvoeringsplan geschreven ging worden voor de wijk. Dit 
Uitvoeringsplan zal in 2023 besproken worden in de Klankbordgroep en daarna wordt het in het 
tweede kwartaal 2023 bespreekbaar gemaakt bij de wijkbewoners. In het vierde kwartaal wordt 
het voorgelegd aan de Gemeenteraad.  

 

Talent in de wijk 
Dit project van het Wijkplatform startte in 2020 met subsidie van de gemeente om een netwerk 
samen te stellen van wijkbewoners waarin centraal gezet staat waarover bewoners willen meepraten 
en op welke manier. Daarvoor is bij een groep van 370 bewoners geïnventariseerd welke 
vraagstukken er bij hen leefden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de wijk en het 
platform. In totaal zijn er vervolgens vijf avonden (focusgroepen) gehouden over de onderwerpen 
Schone Wijk (2x), Veilige Wijk en Jongeren aan Zet (2x). Jongeren aan Zet werd in 2022 gehouden. Er 
deden in totaal 35 wijkbewoners en jongeren aan mee. 
Inmiddels ligt het eindrapport klaar om gepubliceerd te worden.  
Het project heeft bijgedragen aan bewust worden over deze thema’s. Ook droegen opgedane 
inzichten bij aan de kwaliteit van de dialoogavonden met wijkbewoners en professionals.  
De gesprekken met jongeren met een migratieachtergrond waren bijzonder relevant om meer inzicht 
in hun belevingswereld te krijgen en in wat zij belangrijk vinden. Dat waren o.a. huisvesting, 
waarvoor direct contact gelegd kon worden met de directie van Mitros, ruimte om te studeren of te 
werken, waarvoor direct contact gelegd kon worden met Office030 en sportfaciliteiten, waarvoor 
contact gelegd werd met de SportUtrecht.  
 

De Zilveren Watertoren 

De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 de Zilveren Watertoren als onderscheiding ingesteld, waarmee 
mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Dit is overgenomen door 
het Wijkplatform, toen de Wijkraad opgeheven werd. Met uitreiking van de Zilveren Watertoren 
uiten wij onze dank aan deze personen.  
In 2022 is de Zilveren Watertoren tweemaal uitgereikt. 
Op 8 juni 2022 aan Else Bezemer tijdens de wijkdialoog “Samen voor Overvecht”. Als lid van de 
wijkraad tot 2006, was zij betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie ervan. Ze trok in 2005 de 
wijkraadpleging in Overvecht op gebied van gezondheid en zorg. 
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 werden overgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022. 
Toen het Wijkplatform een rol kreeg in het Wijkakkoord Overvecht, leverde zij een belangrijke 
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. Voor al deze verdiensten 
kreeg zij de Zilveren Watertoren opgespeld. 
 
Op 15 juni 2022 nam Kees Diepeveen 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.  
Kees 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. 
Toen de wijkraden opgeheven werden en de 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. Daarvoor kreeg hij van het Wijkplatform de Zilveren Watertoren. 
 



10  

  

2023 
Zoals vermeld gaan we in 2023 van start met een nieuw bestuur met veel ambitie.  
De ontwikkelingen uit 2022 worden voortgezet en wij hopen daarmee veel resultaten te gaan boeken 
voor de wijk Overvecht en haar bewoners! 
Ook willen wij veel nieuwe leden verwelkomen. Wil je iets betekenen voor de wijk en betrokken 
worden bij het Wijkplatform Overvecht? Mail dan naar info@wijkplatformovervecht.nl met wat je 
graag zou willen doen. We gaan graag met je in gesprek! 

 
Meer info  
Wij willen online zichtbaarder worden. Je kunt ons naast Facebook en Twitter nu ook volgen op 
Instagram. Deze kanalen willen wij in de toekomst vaker in gaan zetten om jullie tussentijds op de 
hoogte te houden. Volg ons dus vooral en tip ons over goede initiatieven die we kunnen delen. 
 
Website: website wijkplatformovervecht.nl 
Facebook: Wijkplatform Overvecht | Facebook 
Twitter: Wijkplatform Overvecht (@WijkplatformOV) / Twitter 
Instagram: Wijkplatform Overvecht (@wijkplatformovervecht) • Instagram-foto's en -video's 
 
Wil je het persbericht met agendaonderwerpen ontvangen voor de dialoogavonden van het 
wijkplatform Overvecht? Of andere informatie?  
Dan kun je mailen naar info@wijkplatformovervecht.nl  
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