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Jaarverslag 2013 - Bewonersplatform Overvecht 
 
 Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners. 
 Het Bewonersplatform zet zich in voor de verbetering van de wijk Overvecht: wijkbreed 
 en toekomstgericht. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij sleutelbegrippen. 
 
In onze werkwijze hebben werkgroepen een belangrijke plaats. Werkgroepen volgen langdurig wat er 
op hun terrein speelt. Zij onderhouden contacten met bewoners en professionals en nemen zelf 
initiatieven. Zij leveren ideeën en standpunten die bij inspraak of overleg met gemeente of andere 
instanties naar voren gebracht worden.  
 
In 2013 waren de volgende werkgroepen van het Bewonersplatform actief: 
• Centrum Overvecht 
• Verkeer 
• DROOM (De Noordelijke Randweg Overvecht Op Maat) 
• Natuur en Milieu 
• Beheergroep Park de Watertoren  
 
Per werkgroep beschrijven wij de in dit verslag de punten die dit het afgelopen jaar zijn opgepakt. 
 
Veel onderwerpen die buiten het bestek van de werkgroepen vallen worden Platform-breed gevolgd 
en waar nodig opgepakt. De belangrijkste onderwerpen benoemen we in het onderdeel Thema’s.   
 
Organisatie 
Het Bewonersplatform komt (behalve in de zomervakantie) 1 x per maand bij elkaar om gezamenlijk 
onderwerpen die in de wijk spelen te bespreken, af te stemmen tussen werkgroepen, meningsvorming 
en standpunten voor te bereiden en organisatorische zaken te regelen. De werkgroepen hebben hun 
eigen overleg of afstemming en hebben waar nodig zelfstandig contacten en overleg met derden.  
Het Bewonersplatform is een rechtspersoon (stichting).  
 
In 2013 bestond het Bewonersplatform uit de volgend e kern-deelnemers: 
• Nelleke Wuurman (voorzitter) 
• Hans van Amstel (penningmeester/secretaris, tevens beheergroep Park de Watertoren)  
• Dick de Soeten (werkgroep Centrum Overvecht) 
• Han Hartogs 
• Annette van den Bosch (werkgroep Verkeer en DROOM) 
• Paul de Bruijn (Natuur en Milieugroep Overvecht, tot aan zijn onverwacht overlijden op 1 mei)  
• Hans van den Heuvel (werkgroep Verkeer) 
• Hans Pieters (beheergroep Park de Watertoren) 
• Leon Hoenjet (Natuur en Milieugroep Overvecht) 
• Ben Verstraten 
• Ad Tourné (adviseur) 



 
Bewonersplatform Overvecht / Jaarverslag 2013 

2 

Werkgroep Centrum Overvecht 
 
De plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht, het gebied van het winkelcentrum Overvecht 
en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, lopen al vanaf 2003. De werkgroep Centrum 
Overvecht volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft op meerdere momenten in het planproces haar 
inbreng geleverd. Zo was zij vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van Belanghebbenden, bestaande 
uit winkeliers, vastgoed eigenaren en bewoners van het gebied.  
Het plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met nieuwe winkels, voorzieningen en 
een aanzienlijk aantal nieuwe woningen heeft zich jarenlang voortgesleept en is begin 2013 definitief 
afgeblazen. Het plan bleek niet meer haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en 
vastgoedmarkt. Sindsdien beraadt de gemeente zich op hoe het verder moet en brengt zij met diverse 
stakeholders in kaart hoe een bescheidener ontwikkeling van het Centrumgebied kan worden opgepakt.  

Activiteiten van de werkgroep in 2013 
 
Nadat begin 2013 bekend werd dat het oorspronkelijke plan helemaal van de baan was, werd het even 
stil. In maart heeft de gemeente de wijkraad, het Bewonersplatform en bewoners van het Centrumgebied 
uitgenodigd om de ontstane situatie toe te lichten. In deze bespreking werd informeel verkend waar er in 
het gebied en bij betrokken partners kansen lagen om te komen tot een nieuw plan of outline voor de 
ontwikkeling van het gebied. Vanzelfsprekend hebben wij hier weer onze inbreng geleverd.  
Sindsdien is er een aantal keren contact geweest met de gemeente over de voortgang, maar eind 2013 is 
nog geen concreet resultaat in beeld. Wij verwachten dat de gemeente in de eerste maanden van 2014 
met een nieuwe ontwikkelvisie of plan zal komen, waar wij en anderen op kunnen reageren. 
  
Samenstelling in 2013  
= Dick de Soeten (voorzitter) 
= Han Hartogs 
= Birgit Broenink 
 
 

Werkgroep Verkeer  
 
De werkgroep Verkeer fungeert als kritisch klankbord naar de gemeente en komt met suggesties voor 
de verbetering van verkeerssituaties, als de mogelijkheden zich voordoen. Veiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten voor het verkeersbeleid in de wijk. 
 
Activiteiten van de werkgroep Verkeer in 2013 
 
De werkgroep Verkeer houdt zich bezig met ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstromen 
binnen de wijk. Omdat gebiedsplannen ook gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in de wijk, volgt 
de werkgroep deze plannen en reageert waar nodig via inspraak, eventueel samen met andere 
werkgroepen.  
De werkgroep heeft behalve voor autoverkeer ook oog voor fietser en voetganger en werkt daarbij 
samen met de Fietsersbond. Jaarlijks gaan ambtenaren op de fiets door de wijk om verkeersknelpunten 
te bekijken. De werkgroep fietst mee en doet suggesties. 
 
De belangrijkste verkeersdossiers, waarmee de werkgroep zich in 2013 heeft beziggehouden, waren:  
• inrichting van de ‘Wijkring’ in Overvecht Noord, die na jarenlange onbevredigende deelaanpakken 

en halve oplossingen nu eindelijk integraal onder handen werd genomen  
• inrichting van de ‘Groene’ hoofdfietsroute. Deze fietsroute loopt van Overvecht-Noord via 

Carnegiedreef, Zamenhofdreef en Brailledreef verder richting Centrum  
• Plan voor herinrichting van de verkeerssituatie en oversteken op Franciscusdreef bij de 

Floridadreef  
• Neckardreef e.o.: door de komst van de polikliniek en nieuwbouw van woon-zorgcomplex Warande 

is de druk op verkeer en het parkeren in de omgeving toegenomen en zijn er wat nieuwe 
verkeersknelpunten ontstaan. 

 
Deze kwesties zijn zowel in het Bewonersplatform als in de wijkraad onder de aandacht gebracht. 
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In november presenteerde de gemeente een aantal plannen voor verbetering van verkeersonveilige 
situaties in de wijk. De werkgroep gaat dit de komende tijd bekijken. 
 
In 2013 stond de werkgroep klaar om in nauwe afstemming met de werkgroep Centrum Overvecht te 
reageren op de plannen voor vernieuwing van het gebied rond het winkelcentrum Overvecht.  
De oorspronkelijke aandachtspunten m.b.t. verkeer zijn nog steeds actueel, m.n. de fietsvoorzieningen 
in het Centrumgebied en de aansluitingen met het aanliggende wegennet en de buslijnen en bushaltes 
rond het gebied. Bij een nieuw plan voor het Centrumgebied zal dit opnieuw opgepakt worden. 
 
Samenstelling in 2013  
= Annette van den Bosch (voorzitter) 
= Hans van den Heuvel 
= Job Haug (namens de wijkraad, tot eind 2013); per 2014 vervangen door Wendy Nijkamp 
 
 

DROOM: De Randweg Overvecht Op Maat 
 
DROOM is een initiatiefgroep van bewoners in Overvecht die inbreng wil leveren bij de plannen voor 
opwaardering van de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht), die langs de rand van Overvecht loopt. 
Aanpassing van de NRU om doorstroming van het verkeer te verbeteren zal gevolgen hebben voor de 
wijk Overvecht. Er zijn zowel bedreigingen als kansen. De kernvraag is: kan de opwaardering van de 
NRU ook een opwaardering van Overvecht worden? DROOM zet zich in om de beste inpassing van de 
weg te krijgen binnen de mogelijkheden, uitgaande van een breed belang van een leefbaar Overvecht. 
DROOM komt voort uit de jarenlange inzet van de werkgroep Verkeer om ontwikkelingen rond de NRU 
te volgen, bewoners daarover te informeren en te pleiten voor actieve inbreng vanuit bewoners in het 
planproces. DROOM bestaat uit een kerngroep en uit een bredere groep bewoners die op afstand 
betrokken is. De brede groep wordt regelmatig geïnformeerd en neemt deel aan bijeenkomsten om de 
ontwikkelingen rond de NRU te volgen. Voor meer informatie, zie de website: www.droomutrecht.nl    
 
Activiteiten van DROOM in 2013 
 
In 2012 liep het intensieve participatieproces om via Inpassingssatelier met een brede groep bewoners 
en andere belanghebbenden te komen tot de keuze van een voorkeursvariant voor de herinrichting van 
de NRU. DROOM heeft actief aan dit proces deelgenomen en daarover regelmatig naar een bredere 
groep bewoners gerapporteerd. De resultaten van het NRU-participatietraject  zijn eind november 2012 
breed aan de wijk gepresenteerd. Dit leidde tot nogal wat kritiek en teleurstelling bij zowel DROOM als 
andere bewonersgroepen. De eerste maanden van 2013 stonden in het teken van correcties op enkele 
belangrijke uitkomsten van het participatietraject en een brede evaluatie met de gemeente wat er goed 
en minder goed gegaan was. In februari werd bekend dat het Rijk haar aandeel in de financiering van 
de NRU 8 tot 10 jaar vooruit wilde schuiven. Daarmee verdween het perspectief van een herinrichting 
van de NRU op korte termijn, volgens de uitgangspunten die in het participatietraject waren gekozen. 
 
Dit vroeg een heroriëntatie bij de gemeente en allen die betrokken waren in het participatietraject: hoe 
verder met de NRU? DROOM heeft zich ingezet om de uitkomsten van het participatietraject te ‘borgen’ 
als uitgangspunten die in de toekomst gebruikt moeten worden als een grootschalige herinrichting van 
de NRU opnieuw mogelijk zal blijken. Met de gemeente wordt in 2014 de besluitvorming doorlopen 
waarin de keuze voor een voorkeursvariant als resultaat van het participatietraject (na correcties) wordt 
vastgelegd. Ook wil DROOM het principe van No-Regret borgen: geen korte termijn aanpassingen die 
een toekomstige uitvoering van een voorkeursvariant zouden kunnen blokkeren. Daarnaast heeft 
DROOM bij de gemeente consequent bepleit dat bewoners ook betrokken moeten worden bij de 
ingrepen die op korte termijn aan de NRU moeten plaatsvinden. DROOM heeft nauw contact met 
andere bewonersgroepen en zal zich er in 2014 opnieuw voor inzetten dat korte-termijn ingrepen een 
verbetering voor de wijk gaan betekenen.   
 
Samenstelling kerngroep in 2013  
= Annette van den Bosch (voorzitter) 
= Job Haug  
= Wessel Wikkerink  
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Natuur- en Milieugroep Overvecht 
 

De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) zet zich in voor de natuur en het milieu in Overvecht en 
omgeving. Voor dit doel houdt de NMO zich zowel bezig met de parken en het openbaar groen in de 
wijk als met de groene buitengebieden rondom Overvecht.  
De Natuur- en Milieugroep Overvecht opereert zelfstandig maar fungeert ook als een werkgroep van 
het Bewonersplatform Overvecht. Deze situatie maakt het mogelijk om in het Bewonersplatform 
ondersteuning te vragen voor bepaalde initiatieven van de NMO.  
Sinds april 2009 bezit de NMO rechtspersoonlijkheid, een situatie die het mogelijk maakt zo nodig 
officieel bezwaar aan te tekenen tegen gemeentelijke besluiten. 

 
Activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Overvech t in 2013 
 
• Regelmatig overleg met de gemeente: Overleg vond plaats ondermeer over het maai- en 

snoeibeheer in de wijk, inrichting van het openbaar groen; de aanpak van parkeren in het groen; 
het beheer van het Natuurgebied De Klop en het tegengaan van vervuiling aldaar; het onderhoud 
van de oude fruitboomgaard bij Fort aan de Klop; kap en herplant van bomen. 
 

• Inzet in het natuurgebied De Klop: De NMO heeft de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse snoei 
van de boomgaard in het natuurgebied De Klop overgenomen van de Beheergroep Klopvaart-
Noord. Het werk is ook in 2013 uitgevoerd door een werkploeg van Landschap Erfgoed Utrecht. 
Verder werden een aantal taken door NMO-leden en vrijwilligers uit de wijk aangepakt, zoals de 
aanleg van takkenrillen en het onderhoud van een broedhoop voor ringslangen en aantekenen 
van bezwaar tegen de aanleg van een fietspad door het natuurgebied.  
In de maand november zijn in samenwerking met de gemeente en vrijwilligers tien verschillende 
bomen geplant in het natuurgebied De Klop. Ook is het pad dat dwars door het gebied loopt 
vernoemd naar Paul de Bruijn, om zijn inzet voor de natuur in dit gebied blijvend te gedenken.  
 

• Plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU): Voortzetting van deelname aan DROOM 
(De Randweg Overvecht Op Maat) en met een NMO-vertegenwoordiger deelnemen aan de 
afronding van het participatietraject. De NMO blijft voorstander van een variant met verdiepte 
kruising bij het Gandhiplein, omdat dit gunstig is voor de ecologische en recreatieve verbinding 
met het Noorderpark. Voor ingrepen aan de NRU op de korte termijn blijft de NMO zich inzetten 
voor oplossingen, waarbij bestaand groen en natuurwaarde zoveel mogelijk behouden kunnen 
worden. 
 

• Wijkwaterplan: In 2012 had de NMO inbreng geleverd voor het wijkwaterplan voor Overvecht. In 
vervolg daarop is de NMO inmiddels betrokken bij plannen voor natuurvriendelijke oevers in de 
watergangen in Overvecht zuid. 
 

• Ontwikkeling van het Spoorzoompark: Ook in 2013 was de NMO betrokken bij de nieuwe invulling 
van de groene zone langs de spoorbaan in Overvecht Zuid. Dit is eind 2013 afgerond.  
 

• Overlijden van Paul de Bruijn: geheel onverwacht overleed op 1 mei Paul de Bruijn, voorzitter en 
drijvende kracht van de NMO en langjarig en zeer betrokken lid van het Bewonersplatform. Zijn 
heengaan betekent een gevoelig verlies voor de NMO, maar ook voor het Bewonersplatform. 

 
Samenstelling in 2013 
= Paul de Bruijn (voorzitter, tot aan zijn plotseling overlijden op 1 mei 2013) 
= Marian Peterse ( voorzitter sinds mei 2013) 
= Jasper Fastl (penningmeester) 
= Frans de Groot (secretaris) 
= Leon Hoenjet
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Beheergroep Park de Watertoren  
 
De beheergroep Park de Watertoren zet zich in voor Park de Watertoren. Daarmee willen wij bereiken 
dat het park leefbaar is en blijft en dat het park goed onderhouden wordt. De beheergroep signaleert 
knelpunten in en rond het park en meldt die bij het wijkbureau. Waar nodig overleggen we met het 
wijkbureau of diensten van de gemeente over de aanpak van beheer en onderhoud in het park.  
 
Activiteiten van de beheergroep in 2013  
 
De nieuwe afspraken over het beheer en toezicht in het park, die in 2012 (na een periode van 
onduidelijkheid en klachten) zijn gemaakt met het wijkbureau en de dienst Stadswerken van de 
gemeente hebben over het algemeen goed gewerkt. Idem voor de manier waarop meldingen worden 
opgepakt en afgehandeld. De Beheergroep blijft haar oog houden op hoe het verder gaat in het park. 
 
Het voortbestaan van de dierenweide in het park de Watertoren is nog steeds een punt van aandacht. 
Het beheer kan door bezuinigingen niet in de oude vorm voortgezet worden. Met het wijkbureau en de 
afdeling Natuur- en Milieu Communicatie van de gemeente is gezocht naar een andere vorm. Het 
beheer moet onder een stichting van bewoners komen te vallen. Partijen die kunnen bijdragen zijn  
het Wijkbedrijf en anderen die maatschappelijk inzet in de wijk organiseren.  
De Beheergroep heeft meegedacht over de nieuwe opzet. Zij heeft ook het Bewonersplatform bereid 
gevonden om in 2013 op te treden als ‘financieel kanaal’ voor het ontvangen van een gemeentelijke 
bijdrage, zolang de bewonersstichting nog niet operationeel is.  
 
Samenstelling in 2013  
= Hans van Amstel 
= Hans Pieters 
 
 

Overige Thema’s en inzet in 2013 
 
Niet alles wat er in of door het Bewonersplatform gebeurt, is onder te brengen in een van de 
werkgroepen. We volgen ontwikkelingen en bekijken beleidsnota’s of rapportages die van belang zijn 
voor Overvecht. Vaak worden deze besproken in onze vergadering. Leden van het Bewonersplatform 
zijn regelmatig aanwezig op bijeenkomsten in de wijk of bij Raadsinformatieavonden waar belangrijke 
onderwerpen aan de orde komen. Waar nodig zoeken we rechtstreeks contact met het wijkbureau, 
wethouder, organisaties, woningcorporaties, bewoners of anderen die van belang zijn voor de wijk. 
 
Een opsomming van de belangrijkste thema’s en inzet in het afgelopen jaar (buiten de werkgroepen):  
•       Aan het eind van het jaar kwam op een onverwachte manier de verplaatsing van de prostitutie 

langs het Zandpad aan de orde. Eerder in het jaar was de prostitutie langs het Zandpad door de 
gemeente gesloten vanwege de criminele uitwassen. Nu lag er ineens een plan om de prostitutie 
te verplaatsen naar een strook langs de Einsteindreef. Bij ons (en ook bij de wijkraad) gaf dat 
zorgen voor overlast en negatieve uitstraling in de wijk, maar ook ongeloof en kritiek op de slechte 
communicatie vanuit de gemeente naar de wijk en het ontbreken van zorgvuldige afstemming.   

• De reorganisatie van het welzijnswerk, die in 2013 zijn beslag kreeg, heeft een flinke impact op de 
wijk. Wij hebben in de loop van het jaar en vooral na de start van nieuwe aanbieders in augustus 
geprobeerd de ontwikkelingen en effecten te peilen. Begin oktober heeft dat geleid tot een eerste 
stand van zaken in een notitie, die we breed gecommuniceerd hebben naar betrokken instanties, 
de gemeente en raadsleden. Dit heeft o.a. geleid tot een gesprek (samen met vertegenwoordigers 
van de wijkraad en het Netwerk 55+ Overvecht) met de manager van Wijk & Co. Ook kregen we 
een uitgebreide schriftelijke reactie van de wethouder Welzijn. In 2014 blijft dit een aandachtspunt.  

• Ook andere ontwikkelingen rond zorg en welzijn volgen we op afstand (en soms stedelijk) zoals 
de op handen zijnde Transities Jeugdzorg en AWBZ; de Buurtteams; Senioren, Wonen en Zorg. 

• Begin 2013 waren er zorgen of er na het verdwijnen van het Ziekenhuis uit Overvecht voldoende 
poliklinische zorg in de wijk terug zou komen. Wij hebben het tot stand komen van het nieuwe 
poliklinisch centrum gevolgd en meermalen met verantwoordelijken gecommuniceerd. Toen de 
invulling bekend werd waren wij tevreden; het bood veel meer dan we hadden verwacht. 

• Rond de zomer reageerden we op plannen voor aanpassing van winkelcentrum de Klop, waarbij 
vanwege een gewenste uitbreiding van de Lidl de toegang vanaf de Amazonedreef zou worden 
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dichtgebouwd. Wij stelden vraagtekens bij deze oplossing, maar zien ook het belang van behoud 
en uitbreiding van de Lidl als ‘trekker’ die de vitaliteit van het winkelcentrum op peil kan houden. 

• Zorgen om achteruitgang en (dreigende) leegstand in de Overvechtse winkelcentra waren er ook 
in 2013. Onder andere via Dreefnieuws (september) vroegen wij daar aandacht voor en wezen op 
het gevaar van ‘bouwen voor leegstand’ bij winkelruimte in de plinten van nieuwbouw.   

• Wij nemen met een vertegenwoordiger deel aan de Klankbordgroep voor het ‘Lokaal Maatwerk’, 
gericht op instroom van bewoners met een kansrijk profiel in kwetsbare flatcomplexen. We voelen 
ons verantwoordelijk voor een goede voortzetting van deze aanpak. In februari hebben we in een 
Raadsinformatiebijeenkomst hierover ingesproken en in juni hebben wij met de wethouder Wonen 
besproken wat naar ons idee de positieve effecten van Lokaal Maatwerk zijn en welke stappen er 
nodig zijn om voortzetting in de toekomst te borgen. Wij hebben gepleit voor een meer flexibele 
aanpak, waarbij ‘op maat’ bekeken wordt in welke complexen het Lokaal Maatwerk moet worden 
toegepast. Binnen complexen kan dat ook op portiekniveau gedifferentieerd worden.  

•       We volgden de voortgang van Wijkactieplan Doe mee in Overvecht en waren actief betrokken bij 
de stappen vanuit de gemeente om tot nieuwe Wijkambities voor Overvecht te komen. We namen 
deel aan de Wijkdialoog-bijeenkomsten en gaven we commentaar op zowel inhoud als werkwijze. 

•       We volgden de plannen voor Multifunctionele Accommodaties in de nieuw te bouwen locaties van 
Brede scholen (Ibisdreef, Teun de Jagerdreef) en waren aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomsten. 

• We waren aanwezig bij de bezoeken van raadsleden aan de wijk. In maart stond ondernemen in 
de wijk centraal en in december de problematiek van beroepsgerichte stages in het onderwijs.  

•  Kortlopende onderwerpen waren o.a. de aanvankelijk veel te hoge huur voor de Voedselbank in 
buurthuis de Bram en de plaatsing van OV-poortjes in de onderdoorgang onder station Overvecht. 

• Af en toe zijn wij aanspreekpunt voor bewoners of professionals die vragen of plannen voor de 
wijk aan ons willen voorleggen, of aansluiting zoeken bij netwerken van bewoners. Wij geven onze 
reactie op hun ideeën en stellen ons netwerk beschikbaar. In 2013 o.a. Voedseltuin en Wijkbedrijf. 

 
Wijkraad Overvecht  
Het Bewonersplatform werkt, waar dat zinvol is, samen met de wijkraad Overvecht. Wijkraad en 
Bewonersplatform spelen daarbij elk hun eigen rol. Het Bewonersplatform is een onafhankelijke 
organisatie van bewoners; de Wijkraad een adviesorgaan naar B&W. Elk heeft eigen thema’s, 
accenten en de ruimte om eigen standpunten in te nemen. Waar nodig vindt afstemming plaats en  
de agenda’s worden uitgewisseld. In de praktijk werkt dit goed. In 2013 maakten twee leden van het 
Bewonersplatform deel uit van de wijkraad, wat bijdraagt aan een goede wederzijdse communicatie.  
In 2013 is de samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer en in DROOM voortgezet. Ook 
de Natuur- en Milieugroep Overvecht adviseert de wijkraad inzake groen, natuur en milieu in de wijk. 
 
Communicatie en publiciteit   
• Dreefnieuws:  ook in 2013 was het Platform een van de partners in Dreefnieuws, de wijkkrant 

voor Overvecht. Het Bewonersplatform neemt met een vertegenwoordiger deel aan de redactie. 
Elk nummer van bevat een kolom met kort nieuws of een opinie van het Bewonersplatform. Dit is 
voor ons een belangrijk communicatiekanaal naar bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform 
leverde een financiële bijdrage aan Dreefnieuws die 37,5% van haar budget op jaarbasis bedroeg. 

• Website:  we hebben een professionele website met een gebruiksvriendelijk beheersysteem. De 
website heeft een eigentijdse uitstraling, veel foto’s en een kolom met actuele berichten. Het biedt 
ons een goed kanaal om informatie en nieuws over het Bewonersplatform te presenteren.  

• Overvecht.NU: in 2013 hebben we regelmatig korte berichten (die ook op onze eigen website 
staan) geplaatst op de digitale wijk-community Overvecht.NU. Daarmee vergroten we ons bereik,  
terwijl Overvecht.NU bovendien mogelijkheden biedt voor reacties door bezoekers. 

• Folder:   in 2013 maakten we een nieuwe folder met een mooie combinatie van tekst en beeld.  
• E-mail : email hebben we in 2013 vooral benut voor gerichte communicatie met wijkbureau, 

onderdelen van de gemeente, raadsleden, instellingen, organisaties en sleutelfiguren in de wijk.  
 
Adviseur   
In 2013 kon het Bewonersplatform voor het laatste jaar met een (beperkt) aantal uren beschikken over 
een betaalde adviseur. Na 2013 vervalt de subsidie van de gemeente Utrecht voor een adviseur. 
De adviseur leverde een belangrijke bijdrage aan de organisatorische en inhoudelijke voortgang in het 
Bewonersplatform. De adviseur heeft zich bezig gehouden met voorbereiding van meningsvorming en 
discussie in de Platformvergaderingen. Daarnaast was zijn inzet gericht op het ondersteunen van de 
externe publiciteit van het Platform via de website, Overvecht.NU en der nieuwskolom in Dreefnieuws.   


