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Aandachtspunten vanuit Bewonersplatform Overvecht  Inbreng door Ad Tourné, secretaris

Het is een groot goed dat burgers en organisaties in de stad over de Programmabegroting mee kunnen 
praten. Tegelijk is dit ook een hele lastige. Zo'n begroting is complex en veelomvattend en is (terecht) 
ingericht op hoofdlijnen. Dat maakt het lastig om vanuit een wijk of voor een concrete onderwerp te 
matchen met de begrotingsnoemers en te zien of hiervoor voldoende financiële ruimte beschikbaar is. 
Wensen die wij hebben voor Overvecht hebben niet alleen betrekking op 2015 maar zijn relavant voor de 
komende jaren. Zo leveren we ook al inbreng voor toekomstige begrotingen. Met deze kanttekening 
benoemen we onderstaande punten. 

• Ontwikkeling Centrumgebied   (rondom het Winkelcentrum): na jaren stagnatie wordt dit gelukkig 
opgepakt. Dat is een forse opgave maar structurele budgetten voor o.a. verkeer en openbare 
ruimte ontbreken, vooral voor grotere ingrepen.

• 30 km inrichting van woonstraten  : in Overvecht zijn nog heel wat gebieden waar dit  ontbreekt. 
Indertijd zijn deze ambities op de lange baan geschoven door het ontbreken van budget. Op 
kleinere schaal wordt wel wat gedaan, maar er is nog steeds een flinke inhaalslag te maken. 
Hiervoor is extra budget nodig.

• Herinrichten van openbare ruimte en groen   is op veel plekken van belang, o.a. na de  renovatie 
van woningen (door corporaties) en in situaties waar de herstructurering voorlopig stagneert. 
Overvecht heeft veel van die openbare ruimte. Waar dit behoort 
tot de verantwoordelijkheid van de gemeente vragen wij voldoende financiele middelen.
  

• Het Doe Mee Centrum de Gagel   in Overvecht Noord is mede door inzet en middelen van 
woningcorporaties gerealiseerd. Dit is de enige buurtvoorziening in het kwetsbare gebied van de 
THEMA-dreven. De continuiteit van het DM-Centrum staat telkens ter discussie. Hiervoor vragen 
wij maximale inzet van de gemeente, ook in financiële zin.

• Het Krachtwijkenbeleid   (en voorgangers) is jarenlang van groot belang geweest voor een brede 
inzet in Overvecht, zowel fysiek als sociaal. Dit heeft kunnen voorkomen dat de wijk verder 
afglijdt. Deze inzet zal komende jaren nodig blijven. Het terugvallen van het budget hiervoor van 
stedelijk 3.858 in 2015 naar 23 in 2016 e.v. baart ons grote zorgen. [Pg 59 e.v.: Het programma 
Krachtwijken wordt komende periode geleidelijk afgerond en, als onderdeel van wijkgericht 
werken, verder geïntegreerd in regulier beleid en reguliere financiering.]

• Het Leefbaarheidsbudget   is de smeerolie voor veel initiatieven en verbeteringen in de wijk waar 
bewoners bij betrokken zijn. En het wordt in Overvecht heel goed benut. Wij willen dat het 
Leefbaarheidsbudget op peil blijft en ook blijft werken volgens de huidige laagdrempelige regels. 
Wij vrezen dat omzetten in een Initiatievenfonds (blz. 155) de toegang voor kleinere 
bewonersinitiatieven moeilijker zal maken. [Met de samenvoeging van het leefbaarheidsbudget 
en het flexibel welzijnsbudget in de loop van 2015, creëren wij een initiatievenfonds, waarmee we 
vernieuwende initiatieven gericht op zorg welzijn leefbaarheid en openbare ruimte ondersteunen]  

• Taal- en digitale-vaardigheid   is voor een deel van de Overvechtsers niet vanzelfsprekend en dit 
belemmert maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Er ligt een grote opgave om dit te 
versterken in de wijk. Partnes zijn bereid zich in te zetten. Daarom zijn wij blij met de extra inzet in 
2015 op taal- en digitale vaardigheden. Naast samenwerking vraagt dit op wijkniveau om 
voldoende budgetten voor cursussen en voorzieningen. 


