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Jaarverslag 2015 - 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.  
 
Eind 2015 waren de volgende werkgroepen actief: 
• Verkeer 
• Natuur en Milieu 
• Centrum Overvecht  
• Wonen 
• Zorg en Welzijn 

 
Per werkgroep beschrijven wij in dit verslag de zaken 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. Belangrijke onderwerpen voor de wijk die wij volgen, zijn te vinden op onze 
website onder Thema’s. Af en toe worden deze thema's geactualiseerd en geprioriteerd.  
 

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 2015 bestond het Bewonersplatform uit de volgende kern-deelnemers:  
• Nelleke Wuurman (voorzitter) 
• Ad Tourné (secretaris) 
• Hans van Amstel (penningmeester) 
• Annette van den Bosch  
• Ben Verstraten 
• Dick de Soeten 
• Han Hartogs  
• Hans Pieters  
• Hans van den Heuvel  
• Leon Hoenjet (vertrok in oktober) 
• Ad van Emmerik (sinds december)  
 



 

 

Bewonersplatform Overvecht / Jaarverslag 2015  
3

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 2015   
 
De werkgroep heeft behalve voor autoverkeer ook oog voor fietser en voetganger en werkt waar nodig 
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 werkgroep houdt zich ook bezig met de verkeerssituaties bij gebiedsplannen en met de Noordelijke 
Randweg Utrecht (NRU). Dit laatste doet zij onder de naam DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat). 
 
De belangrijkste activiteiten in 2015 waren:  
• DROOM (NRU): in het voorjaar is het vervolgtraject voor de NRU opgestart. DROOM heeft gepleit 

voor het samenstellen van een nieuwe adviesgroep. Er zijn nieuwe bewoners in de wijk gekomen 
en sommige leden van de eerdere participatiegroep wonen niet meer in de wijk. Mede door de 
inbreng van DROOM is de adviesgroep aangevuld met nieuwe bewoners en gestart met nieuwe 
afspraken over haar werkwijze en bevoegdheden in haar adviesrol. 

• Afkoppeling Moldaudreef: de eerste opdracht van het vervolgtraject NRU is het onderzoek naar de 
aansluiting Moldaudreef op de NRU (Albert Schweitzerdreef). In een raadsinformatieavond heeft  
DROOM gepleit voor extra budget omdat het budget voor de NRU toch al krap is. In de planstudie 
NRU is er steeds van uitgegaan dat er geen aansluiting meer zou zijn. Het is wel goed dat er nu 
inzicht wordt gekregen over de te verwachten verkeersstromen in de wijk. DROOM heeft een 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor de achterban en daarna in de adviesgroep aangegeven 
dat er eerst een beoordelingskader moet komen. Aan de hand daarvan kan worden bekeken welke 
varianten voor wel/niet afkoppelen kansrijk zijn om verder te laten doorrekenen. De kerngroep 
DROOM heeft daarnaast diverse overleggen gehad over een nieuw idee over de aansluiting 
Moldaudreef. Voor een eerste verkenning zijn bewoners van Blauwkapel en de omgeving 
Wolgadreef geraadpleegd. In een brief aan de gemeente heeft DROOM ervoor gepleit het idee mee 
te nemen in de boordeling. 

• Winkelcentrum Overvecht: Door het afblazen van de oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw 
achter het winkelcentrum, leek het er op dat daar nog steeds geen oplossing zou komen voor de 
problematische verkeerssituatie. Vanaf medio 2013 wordt hier echter opnieuw aan gewerkt door de 
gemeente en stakeholders in het Centrumgebied. De werkgroep heeft deelgenomen aan een aantal 
werkbijeenkomsten, waar knelpunten en oplossingen werden geïnventariseerd. De werkgroep blijft 
er voor pleiten haast te maken met een goed fietspad in het gebied. Zie ook: werkgroep Centrum. 

• Fietstochten door de wijk met ambtenaren om verkeersknelpunten te inventariseren en overbodige 
of gevaarlijke paaltjes op fietspaden te inventariseren. 

• Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen: deelname aan de werksessies en de werkgroep 
Verkeer heeft een reactie gegeven op het concept gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. 

• Herinrichting Stationsgebied: overleg met ambtenaren over de concepten voor  herinrichting. 
• Herinrichting Vechtdijk als Fietsstraat: samen met bewoners de voorstellen evalueren. 
• Afkoppeling Zambesidreef: deelname aan de werksessies (zie ook NMO voor groen-inrichting) 

 
Samenstelling eind 2015  
= Annette van den Bosch (voorzitter, kerngroeplid DROOM) 
= Hans van den Heuvel 
= Jasper Fastl (namens de wijkraad) 
= Wendy Nijkamp (namens de wijkraad) 
= Wessel Wikkerink (tevens kerngroeplid DROOM) 
= Lauris Traas (kerngroeplid DROOM) 
= Marion Ree (kerngroeplid DROOM) 
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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. Dit maakt het mogelijk om in het Bewonersplatform ondersteuning 
te vragen voor bepaalde initiatieven van de NMO. Sinds 2009 bezit de NMO rechtspersoonlijkheid. 
Hierdoor kan de NMO zo nodig officieel bezwaar aantekenen tegen gemeentelijke besluiten. 
 
Activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Overvecht in 2015 

 
• Regelmatig overleg met de gemeente: Overleg vond plaats onder meer over het maai- en snoei-

beheer in de wijk; bomenkap en vervanging van de bomen, zowel in de parken als daarbuiten; 
inrichting van het openbaar groen; de aanpak van parkeren in het groen; het beheer van het 
Natuurgebied De Klop. 

• Inzet in het natuurgebied De Klop: de jaarlijkse snoei van de boomgaard in het natuurgebied De 
Klop is uitbesteed aan een vrijwilligersgroep van Landschap Erfgoed Utrecht. Een aantal taken 
weden door NMO-leden en vrijwilligers uit de wijk aangepakt, zoals de aanleg van takkenrillen en 
het onderhoud van een broedhoop voor ringslangen.  

• Bezwaar tegen bomenkap voor Nieuwe Zandpad: De NMO heeft in 2014 bezwaar gemaakt tegen 
de kap van 232 bomen ten behoeve van de nieuwe prostitutiezone. De procedure loopt nog 
steeds. In december 2015 is er een telefonische hoorzitting geweest tussen gemeente en NMO. 

• 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 dit  
jaar opgestarte tweede ronde van het NRU-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. 

• Zomerkriebel-festival: Na een eerste editie in zomer 2014 werd dit grote muziek- en dansfestijn in 
de zomer van 2015 opnieuw georganiseerd in het Gagelbos bij Overvecht. Dit ondanks bezwaren 
die de NMO en anderen opnieuw hadden ingebracht. Het festival veroorzaakt veel schade aan dit 
natuurgebied, die (o.a.) door de NMO is gedocumenteerd. Hierover is ook gerapporteerd naar de 
gemeenteraad. Samen met anderen (waaronder de wijkraad Overvecht) zet de NMO zich in om 
een nieuwe herhaling van dit festival in het Gagelbos te voorkomen. En als dit niet mogelijk is om 
de schade bij volgende uitvoeringen zoveel mogelijk te beperken. 

• Groene ontwikkeling na afkoppeling Zambesidreef: de NMO is samen met omwonenden betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het ‘Zambesipark’: het groengebied tussen de afgekoppelde 
Zambesidreef en de NRU.  

 
Samenstelling eind 2015  
= Marian Peterse (voorzitter)  
= Jasper Fastl  
= Leon Hoenjet 
= Mart Janssen 
 
 

Werkgroep Centrum Overvecht 
 

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. De werkgroep denkt sinds 2014 mee bij nieuwe ontwikkeling van het Centrumgebied. 
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In 2012 is een plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met nieuwe winkels, 
voorzieningen en woningen definitief afgeblazen. Dit plan van de projectontwikkelaar bleek niet meer 
haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoedmarkt. Na een periode 
van heroriëntatie heeft de gemeente Utrecht in 2014 in overleg met de stakeholders in het gebied  
een nieuw ontwikkelingsproces opgestart. Er wordt gezocht naar een meer organische ontwikkeling 
via deelplannen en kansen die zich voordoen op de korte en langere termijn. Inzet is om de openbare 
ruimte op te knappen, de verkeerscirculatie, het parkeren en de aansluiting op omringende wegen te 
verbeteren, i.s.m. ondernemers en eigenaren de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te verbeteren 
en een plan te maken voor nieuwbouw van woningen op de NPD-strook met de oude bedrijfshallen. 
 

Activiteiten van de werkgroep in 2015 
 
In 2015 liep uitwerking en periodiek overleg door met gemeente en vele belanghebbenden. Voor de 
onderdelen Verkeer en Openbare Ruimte, invulling van NPD-strook met nieuwbouw en opwaardering  
van het Winkelgebied zijn meerdere werkbijeenkomsten gehouden, waar leden van de werkgroep aan 
deelnamen en inbreng hebben geleverd. Dit betrof m.n.: 
• Verkeer: de aanvankelijk wat los van elkaar staande wensen en knelpunten voor auto, parkeren 

vrachtbevoorrading en oversteken fiets en voetgangers zijn gecombineerd tot een samenhangend 
gebiedsplan, waarin opties voor aansluiting met de omliggende grotere wegen zijn meegenomen. 
Aandachtspunt is dat - ondanks gerealiseerde korte termijn maatregelen in 2014 en 2015 - er nog 
steeds klachten zijn over onveilige oversteken e.d. Daarnaast blijft het zeer gewenste vrij liggende 
fietspad langs de Seinedreef, met aansluiting op de omliggende wegen, nog in de lucht hangen. 

• Winkels: winkeliers en vastgoedeigenaren hebben voor de zomer hun plannen voor opwaardering 
van het winkelgedeelte gepresenteerd. Dit werd positief ontvangen maar vraagt nog uitwerking.  

• Ontwikkeling van de NPD-strook (de oude bedrijfshallen langs de Braïlledreef): een concept voor 
de stedenbouwkundige inrichting (woonblokken, straten en aansluitingen) is besproken en wordt 
na meenemen van wensen en opmerkingen uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig plan van Eisen 
(SpvE) dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 in de inspraak gebracht zal worden.  

• Hoewel er in de nieuwbouw op de NPD-strook in de plinten ruimte komt voor bedrijvigheid en 
maatschappelijke activiteiten zal dit naar verwachting weinig of geen mogelijkheden bieden voor 
de culturele ondernemers, die in de oude NPD-hallen een tijdelijk onderkomen gevonden hebben. 
Vraag is of zij voor de wijk behouden kunnen worden, als zij uit hun ruimtes moeten vertrekken.  

 
Samenstelling eind 2015 
= Dick de Soeten  
= Nelleke Wuurman 
= Han Hartogs  
= Ad Tourné 
 

Werkgroep Wonen 
 

In de werkgroep Wonen volgen wij alles wat te maken heeft met wonen in Overvecht. Belangrijke 
onderwerpen zijn o.a. de samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad, grote projecten voor 
herstructurering, sloop-/nieuwbouw en renovatie en de inrichting van de openbare ruimte rondom de 
flatcomplexen. En de vraag of huren nog wel betaalbaar blijft in een wijk met zoveel huurwoningen. 
We kijken kritisch naar oneigenlijke vormen van bewoning, zoals het omzetten (al dan niet legaal) van 
woningen naar kamerverhuurpanden of het splitsen in appartementen. En hoe het op de lange duur 
gaat met het beheer en onderhoud in complexen waar veel huurwoningen verkocht zijn. 

 
Activiteiten van de werkgroep in 2015 
• Vernieuwing Woonvisie: In de eerste maanden van 2015 hebben wij gewerkt aan een visie en 

aandachtspunten of wensen rond wonen. Aanleiding was de vernieuwing van de gemeentelijke 
Woonvisie die op stapel stond Een belangrijk gegeven is dat de Overvechtse woningvoorraad voor 
ca. 71% bestaat uit sociale huurwoningen. Dit is veel meer dan iedere andere Utrechtse wijk en het 
heeft een grote invloed op de samenstelling van de bevolking en op de grote sociaal economische 
achterstanden in de wijk. Daarom zijn betaalbaarheid van sociale huren en woonlasten voor veel 
Overvechters van groot belang. Daarnaast vinden wij al jaren dat de Overvechtse woningvoorraad 
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minder eenzijdig moet worden. Met die uitgangspunten hebben wij in de Raadsinformatieavond 
van 28 april over de Vernieuwing van het Utrechtse Woonbeleid onze inbreng geleverd.  

• Stadsverwarming was ook een punt waar we in deze Raadsinformatieavond aandacht voor hebben 
gevraagd. Dit n.a.v. gevallen van onverklaarbaar hoge warmterekeningen in Overvecht. Maar ook 
vanwege het al veel langer spelende ongenoegen van veel bewoners over de weinig doorzichtige 
prijsopbouw met relatief hoge vaste kosten en daardoor weinig prikkels voor een energiezuinig 
gebruik. Gezien het grote aantal Overvechtse woningen dat aangesloten is op de Stadsverwarming 
kan verbetering van prijsopbouw en gebruikerswaardering veel betekenen voor bewoners van onze 
wijk. In de Raadsinformatieavond van 15 september over het Utrechtse Energieplan hebben we dit 
opnieuw aan de orde gesteld. Daarbij kwamen vergelijkbare geluiden van anderen, zoals een 
(stedelijk) bewonersinitiatief www.StadsverArming.nl en ervaringen vanuit woningcorporaties met 
stadsverwarming. Mede door onze inbreng is Stadsverwarming op de Utrechtse politieke agenda 
gekomen, terwijl er voorheen weinig publieke aandacht voor was bij gemeente, energiesector en 
maatschappelijke organisaties. 

• Prestatieafspraken m.b.t. wonen tussen gemeente en woningcorporaties: deze zijn dit jaar opnieuw 
gemaakt voor de periode 2016 t/m 2019. Zaken die wij benoemd hebben als belangrijk voor de 
Utrechtse Woonvisie (en de inzet van de woningcorporaties raken) hebben wij geprobeerd om ook 
naar voren te brengen in het traject voor de Prestatieafspraken. Dit is een voor ons vrij complex 
proces omdat het hoofdzakelijk loopt via de inbreng van huurders(organisaties) naar hun 
woningcorporatie. Een inbreng via de stedelijke huurderskoepel De Bundeling, zoals rond de zomer 
geprobeerd, werkte voor ons niet. Wel hebben we via een van onze Platformleden een goede 
inbreng kunnen leveren bij de voorbereiding van Prestatie-voorstellen tussen woningcorporatie 
Portaal en haar huurders.  

• Het Nieuwe Inzamelen: in de Raadsinformatieavond van 2 juni hebben we benoemd dat vooral de 
communicatie en afstemming met bewoners over de nieuwe inzamelpunten gebrekkig is geweest.  

• Omzetten en Splitsen van woningen: op de Raadsinformatieavond van 7 juli hierover gaven wij 
onze inbreng samen met andere bewonersgroepen, die vroegen om aanscherping van dit beleid. In 
Overvecht is het aantal omzettingen en splitsingen de laatste jaren (gelukkig) beperkt. Wij zien een 
aanscherping van het beleid toch als belangrijk voor Overvecht, waaronder de uitbreiding van een 
Leefbaarheidstoets en een betere handhaving. We hebben aandacht gevraagd voor de specifieke 
situatie in Overvecht, met vooral in de flats veel onduidelijke en waarschijnlijk illegale omzettingen 
of onderverhuur van reguliere woningen naar kamer- of logement achtige constructies. 

• Overvechtse Bewonerscommissies: voor de zomer hebben we de Overvechtse Bewonerscommissies 
opnieuw in beeld gebracht en sterk verouderde contactgegevens geactualiseerd. Op 14 september 
hebben wij alle bewonerscommissie uitgenodigd in De Boog om hernieuwd kennis te maken (ook 
onderling), informatie en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst werd goed bezocht en door de 
aanwezigen erg gewaardeerd. Door de uitwisseling hebben we een beter beeld van wat er leeft bij 
de bewonerscommissies en kunnen zij ons makkelijker vinden.   

• Zelfbeheer van huurders: dit was thema van het stedelijke JandeJong Debat dat huurderskoepel De 
Bundeling op 1 oktober organiseerden. Wij waren aanwezig en benieuwd wat dit kon opleveren aan 
bruikbare voorbeelden en inzichten voor huurders in Overvecht. Hoewel interessante perspectieven 
aan bod kwamen, moesten we constateren dat dit toch meer paste bij een ‘participatie voorhoede’ 
van huurders, dan bij de realiteit in veel van de Overvechtse flatcomplexen van woningcorporaties. 
Met alle respect voor het belang van de initiatieven en wensen rond huurderszelfbeheer, zoals daar 
in beeld kwamen, hebben wij benoemd dat er in Overvechtse (sociale)huurcomplexen toch andere 
dingen nodig zijn. Wij verwezen daarbij als voorbeeld naar een nieuw en veelbelovend project van 
Mitros en bewoners van Overvechtse 10-hoogflats: ‘Buurtambassadeurs’. In het Stadsgesprek van 
17 november over Wonen en Zelfbeheer, hebben wij dat opnieuw benoemd. Voor veel Overvechts 
huurders in corporatieflats zou een vergelijkbare aanpak kunnen werken.  

 
Samenstelling eind 2015 
= Ben Verstraten (voorzitter) 
= Nelleke Wuurman 
= Ad Tourné 
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Werkgroep Zorg en Welzijn 
 

In de werkgroep Zorg en Welzijn volgen wij ontwikkelingen op dit gebied in Overvecht. Er speelt veel. 
Grote veranderingen in de zorg en in het welzijnswerk. Taken die eerst onder het Rijk vielen, zoals de 
Jeugdzorg en de AWBZ, vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit gaat 
ook nog eens gepaard met bezuinigingen en soms met aanbestedingen van het werk. Wat gaat dit 
allemaal betekenen voor de wijk en bewoners die gebruik maken van zorg en welzijnsvoorzieningen? 

 
Activiteiten van de werkgroep in 2015  
 
• Initiatievenfonds: op 28 januari namen we deel aan het Stadsgesprek over het Initiatievenfonds. 

In de Raadsinformatieavond van 19 mei over het voorstel voor het Initiatievenfonds hebben we 
ingesproken en aandachtspunten benoemd vanuit de zorgen die we voor Overvecht hebben. 

• Gesprekken Wijk & Co: sinds haar aantreden als nieuwe sociaal makelaar organisatie in 2013 is er 
een viermaandelijks gesprek over voortgang en ervaringen in het werk van de sociaal makelaars 
in Overvecht. Het Bewonersplatform, de Wijkraad, het Netwerk 55-plus en vertegenwoordigers 
van de Overvechtse kerken nemen hieraan deel. In 2015 hadden wij drie van deze gesprekken die 
open en constructief verliepen. Samen met de rapportages, werkplannen en halfjaar-magazines 
van Wijk & Co geeft dat een mooi doorkijkje in hoe de sociaal makelaars werken in onze wijk.  

• Stadsgesprek sociaal makelaarschap: op 11 maart had als insteek een evaluatie op hoofdlijnen 
van het sociaal makelaarschap. Wij namen deel aan de wijktafel Overvecht. Naar onze mening 
was dit een teleurstellend gesprek, waar weinig uitkwam wat wij herkenden als een evaluatie  
voor onze wijk. N.a.v. de stedelijke verwerking hebben wij dit benoemd als een ‘gemiste kans’.  

• Jeugdgezondheidszorg Overvecht: begin april hadden we samen met een lid van de wijkraad een 
kennismaking met 2 medewerkers  verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg in Overvecht. 
Voor ons gaf dit een goed beeld van de werkwijze. Vooral in het oog sprong het zeer hoge bereik 
van ouders en kinderen vanaf de geboorte tot aan de basisschool en de aandacht voor preventie.  

• Krachtwijkenbeleid en WijkActieprogramma: Samen met vertegenwoordigers van de wijkraad 
waren we ook dit jaar betrokken bij de voorbereiding van het WijkActieprogramma 2016. Door 
krappe tijdsplanning naar de raadsbehandeling was er geen ruimte om in het voortraject op het 
voorstel te reageren. Voor de Raadsinformatieavond van 2 juni over Krachtwijkenbudget 2016-
2017 hebben we samen met de wijkraad besloten om niet op projectniveau te reageren op het 
voorstel WijkActieprogramma Overvecht. Mede namens het Bewonersplatform heeft de voorzitter 
van de Wijkraad Overvecht het stoppen van het Krachtwijkenbudget na 2017 benoemd als grote 
zorg. Overvecht heeft ook na 2017 extra inzet en middelen nodig! Zie verder: Impuls Overvecht. 

• Buurtteams: Begin januari zijn in de hele stad de Buurteams van start gegaan als basisvoorziening 
voor sociale hulpverlening. Overvecht heeft 4 Buurtteams en liep met 2 pilot-buurtteams al langer 
vooruit op de stedelijke invoering. Aandachtspunt voor ons bij de start was dat elk Buurtteam op 
een goed bereikbare en voor bewoners herkenbare locatie kwam te zitten. Behalve kennis maken 
met de nieuwe ‘buurtondernemers’ en enkele medewerkers hebben wij geen stappen genomen.  
In oktober waren we bij een stedelijke bijeenkomst Buurteams en Ouderen, waar ervaringen en 
knelpunten m.b.t. bereik en bediening van ouderen door de buurtteams in beeld kwamen. Dit was 
voor ons aanleiding om de Overvechtse buurtteams te vragen hun specifieke ervaringen te delen 
met belanghebbenden in de wijk. Planning is om dit in februari 2016 ter doen in het Netwerk 55+.  

• Nieuwe Armoedebeleid: wij waren aanwezig bij de stadsbrede bijeenkomsten waar inbreng werd 
verzameld voor vernieuwing van het gemeentelijk armoedebeleid. Toen de uitkomsten hiervan in 
een netwerkbijeenkomst van sociale professionals in Overvecht gepresenteerd werden, hebben 
wij (maar ook andere wijkprofessionals) het signaal afgegeven dat de hoofdlijnen van dit beoogde 
stedelijk beleid te ver afstaan van de realiteit rond armoede, zoals die in Overvecht ervaren wordt. 
In een wijk als Overvecht is naar onze mening meer nodig. Dit hebben wij ook ingebracht bij de 
Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober over vernieuwing van het Utrechtse armoedebeleid.  

• Nota Volksgezondheid: 23 juni waren wij aanwezig bij de Raadsinformatie op locatie in Overvecht 
over de nota Volksgezondheid. Wij leverden inbreng en wezen op het - in onze ogen - ontbreken 
van een praktische vertaling van de algemene beleidskaders m.b.t. gezondheid naar de realiteit in 
Overvecht (als wijk met de slechtste cijfers over gezondheid en gezondheidsbeleving in de stad). 

• Zorgverslimming: wij waren bij deze stedelijke bijeenkomst in oktober met gemeenteraadsleden, 
bewoners/initiatiefnemers en professionals om nieuwe vormen van zorg en hulp te verkennen. 
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• Accommodaties in de wijk: samen met vertegenwoordigers van de Wijkraad en wijkbureau, Wijk 
& Co en Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) bespraken wij op 26 november een aanzet vanuit 
de gemeente voor een Wijkvoorzieningenplan Overvecht. Dit leverde belangrijke aandachtspunten 
op en concrete voorstellen voor verbetering in de analyse van ruimtegebruik en -behoefte.  

• Plannen nieuwe buurthuis De Bram: in 2015 is in een tweetal bijeenkomsten meegepraat over het 
plan voor het nieuwe buurthuis de Bram. Dit wordt een onderdeel van de nieuwe scholencluster 
Teun de Jager langs de Winterboeidreef. Diverse suggesties voor verbetering zijn ingebracht.  

• Het StadsPodium Overvecht Ongezondste wijk? Vond plaats op 16 december in cultuurcentrum De 
Stefanus in Overvecht. Aanleiding was een publicatie van (landelijke) cijfers over zorgkosten. Die 
gaf aan dat Overvecht landelijk behoort tot de paar wijken met de hoogste zorgconsumptie per 
inwoner. Maar is Overvecht daardoor ook een Ongezonde Wijk? En wat moet er gebeuren om met 
succes te werken aan een betere gezondheid van wijkbewoners? Velen gaven daarover hun visie 
en zochten naar oplossingen. Als Bewonersplatform waren wij betrokken bij de voorbereiding van 
de organisatoren van het Stadspodium door achtergrondinformatie te leveren en mee te denken 
over de gesprekspunten voor deze aanpak. Onze secretaris gaf de aftrap in de publieke discussie.  

• Terugdringen van Eenzaamheid: wij waren aanwezig als toehoorder bij de Raadsinformatie over 
dit onderwerp op 8 december. Hoewel hier voor ons geen concrete oplossingen uit voortkwamen 
herkenden we veel signalen en gezichtspunten van insprekers die ook relevant zijn in Overvecht.  

• Netwerk 55-plus Overvecht: hierin zijn we vertegenwoordigd. Met andere organisatie volgen we 
de ontwikkelingen rond zorg en welzijn en wat dit betekent voor (kwetsbare) ouderen in de wijk. 
Gezien de veranderingen rond AWBZ, WMO en zorg geeft dit veel vragen en stof tot uitwisseling. 

• Samen Overvecht: onder deze titel ontwikkelen partners rond senioren en zorg in de wijk een 
werkwijze en samenwerking, waardoor vraag en aanbod van informele hulp voor (kwetsbare) 
ouderen beter tot stand kan komen. Wij nemen deel aan de wijkbijeenkomsten en denken mee. 

 
Samenstelling eind 2015  

= Ad Tourné (voorzitter) 
= Nelleke Wuurman 
= Han Hartogs 
 

Overige inzet in 2015 
 
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):  
•       Prostitutiezone: dit bleef ook in 2015 een belangrijk onderwerp voor ons. Samen met de wijkraad, 

bewoners van de Vechtdijk, bewoners van de Overkant van de Vecht en van het nieuwe Antonius 
Kwartier blijven we ons verzetten tegen het plan van de gemeente om een prostitutiezone terug 
te brengen op een strook langs de Einsteindreef. In 2015 vroeg dit vooral deelnemen aan de zgn. 
Werkgroep Omgeving, waarin gemeente en bewoners overleggen over inrichting en toekomstig 
beheer van het gebied. Wij gaven een zienswijze op het Bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad 
en we lichtten onze bezwaren nogmaals toe in de Raadsinformatieavond van 7 juli over dit 
Bestemmingsplan.  Samen met de NMO handhaafden we ons bezwaar tegen de aanvraag van een 
kapvergunning voor de 232 bomen in de strook van de prostitutiezone. Samen met bewoners van 
de Vechtdijk en het nieuwe Antoniuskwartier gingen we in beroep bij de Raad van Staten tegen 
het afwijzen door de gemeente van onze bezwaren tegen het bestemmingsplan. Dit loopt door in 
2016. Inmiddels is bekend dat er een bouwer/investeerder is voor de prostitutiezone, waardoor de 
kans dat het plan in 2017 gerealiseerd zal worden flink is toegenomen. Wij blijven ons verzetten.  

• Impuls Overvecht / Versnellingsgroep: Zorgwekkende cijfers over blijvende sociale achterstand in 
Overvecht (o.a. werkloosheid, uitkeringen, armoede, gezondheid en sociale kwetsbaarheid) waren 
voor ons aanleiding om in september een brandbrief te sturen naar gemeenteraad en college. Wij 
drongen aan om een (hernieuwde) Impuls voor Overvecht, ook gezien het aflopende Krachtwijken 
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beleid en budget (zie hiervoor). Wij vroegen niet alleen geld, ook om ambitie, regie, daadkracht 
en maatwerk voor de wijk. Via een PvdA motie leidde dit tot instelling van een ‘Versnellingsgroep’ 
die voor de gemeentelijke programmabegroting in 2016 concrete voorstellen moet doen voor deze 
Impuls. Het wijkbureau is aangewezen al trekker. Bewonersplatform, wijkraad en andere partners 
en bewoners in de wijk worden betrokken bij uitwerking van plannen. Dit zal begin 2016 starten.  

• Vernieuwing Wijkparticipatie: wij volgen de verkenningen vanuit de gemeente hierover. Dit raakt 
niet alleen de wijkraden maar ook onze eigen rol als Bewonersplatform. En brengt wellicht nieuwe 
ideeën of kansen in beeld hoe in en met de wijk te werken aan een bredere (beleids)participatie. 

• Regelmatig 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.  
 

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 is 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 2015 maakten twee leden van het 
Bewonersplatform deel uit van de Wijkraad, wat bijdraagt aan een goede wederzijdse communicatie.  
Samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer is voortgezet. Ook de Natuur- en Milieugroep 
Overvecht (NMO) adviseert desgewenst de Wijkraad over groen, natuur en milieu in de wijk. Via de 
werkgroepen Wonen en Zorg en Welzijn is rond deze thema’s uitwisseling met de Wijkraad gegroeid. 
Rond de plannen voor de nieuwe prostitutiezone en de ontwikkeling van het Centrumgebied trekken 
Wijkraad en Bewonersplatform samen op. In 2015 was vanuit beide aandacht voor Krachtwijkenbeleid 
en Wijkactieprogramma, armoede en gezondheid en is gevraagd om een ‘extra impuls’ voor de wijk.  
 

Externe Communicatie  
 
• Dreefnieuws: ook in 2015 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. 
In 2015 zijn plannen uitgewerkt om Dreefnieuws te verzelfstandigen. Wij hebben daar – samen 
met vele anderen in de wijk – over meegedacht. Tot dan toe was het blad sterk afhankelijk van 
de inzet en middelen vanuit het wijkbureau. In 2016 gaat Dreefnieuws verder onder een stichting 
van bewoners en met veel vrijwilligers die een bijdrage leveren. Om budgettaire redenen moest 
jammer genoeg de verschijning teruggebracht worden van 7 naar 4 keer per jaar. 
 

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

 
• WijkConnect:  sinds 2014 is dit een nieuw digitaal wijkplatform, hier zijn wij ook te vinden. 
 
• Folder: we hebben een mooie folder met een aansprekende combinatie van tekst en beeld. 
 
• Digitaal Bewonersforum: In de eerste maanden van 2015 hebben wij de mogelijkheden voor 

een digitaal forum verder onderzocht. Daarin zouden bewoners en anderen betrokken bij de wijk 
hun mening kunnen geven over onderwerpen in de wijk. Dit naar het voorbeeld zoals o.a. door 
woningcorporatie Portaal gebruikt wordt. Gezien de kosten en menskracht die dit vraagt moesten 
we besluiten voorlopig niet verder te gaan met dit plan. 
 


