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Impuls Openbare ruimte rondom Winkelcentrum Overvecht

Geachte Raadsleden en andere aanwezigen

Wij zijn altijd voorstander van verbeteringen rond het Winkelcentrum Overvecht 
en onderschrijven het belang om het winkelcentrum vitaal en aantrekkelijk te 
houden. In die zin kijken wij positief naar het voorstel. 

Het voorstel voor een impuls in de openbare ruimte rond Winkelcentrum 
Overvecht riep bij ons ook vragen op. Uit de commissiebrief was ons niet duidelijk 
of het hier om onderhoud en kleine verbeteringen gaat – zoals reparaties, 
achterstallig onderhoud, herstel bestrating, straatmeubilair of 
veiligheidsmaatregelen – of dat de beoogde inzet structurele gevolgen heeft voor  
de indeling of functies van het gebied. In het laatste geval zouden wij dit in 
samenhang willen zien met een plan of visie voor de ontwikkeling van het 
Centrumgebied. En daar wachten wij al een tijd op. 

Uit navraag bij ambtenaren werd voor ons duidelijk dat het zou gaan om 
onderhoud en kleinere niet-structurele verbeteringen. Voor ons had dit duidelijker 
benoemd mogen worden. Temeer daar wij vorig jaar in november deze zelfde 
vraag hadden. Bij de begrotingsbehandeling dook toen ineens een motie op om 
een groot bedrag uit onderbesteding voor de Krachtwijken in te zetten voor 
verbetering van de openbare ruimte rond Winkelcentrum Overvecht.
“Hoe verhoudt zich dit tot plannen voor de ontwikkeling van het gebied?” hebben 
wij toen gevraagd aan het wijkbureau. Het antwoord werd door het afstemmen 
van de motie in de raad achterhaald. 
 
Ook de commissiebrief van mei 2013 (waar aan wordt gerefereerd in de 
commissiebrief van 21-01 van deze RIA) riep bij ons vragen op. Welke locaties 
worden hier bedoeld? Gaat het hier over het Centrumgebied? 
Wij hebben de commissiebrief van mei 2013 opgevraagd en toelichting gekregen. 
Het blijkt te gaan om een opsomming van wooncomplexen waar de 
herstructurering langdurig is uitgesteld en er daarom een impuls in de openbare 
ruimte gewenst is, waarvoor middelen beschikbaar zijn. 

Dat roept bij ons de vraag op: Waar komen de gelden van dit voorstel voor het 
Winkelcentrum vandaan? Gaat het om een verschuiving (vanuit onderbesteding) 
van gelden die oorspronkelijk in het Krachtwijkenbeleid beschikbaar waren voor 
inzet rond herstructureringscomplexen?  

Als dit het geval is hebben wij hier wel bedenkingen bij. Dan zouden wij eerst 
willen kijken welke behoeften er nog zijn rond deze complexen in Overvecht, die 
nu niet vervuld kunnen worden.  

Wij denken daarbij met name aan het gebied van de Themadreven. 



Daar zijn de ambities voor een forse opwaardering van de openbare ruimte in het 
kader van de herstructurering gestrand. Bij het bezoek van raadsleden aan het 
Themagebied eind 2012 hebben bewoners heel veel onvrede geuit over dat zij 
niets terugzien van alle mooie beloften voor de openbare ruimte. Het is ook een 
kwetsbaar gebied waar veel aandacht nodig is om de leefbaarheid op peil te 
houden. Wij zouden het een slechte zaak vinden als middelen die hard nodig zijn 
voor dit gebied (en voor vergelijkbare complexen) herbesteed worden naar de 
openbare ruimte rond het Winkelcentrum Overvecht. 

Voor het Centrum Overvecht willen wij opmerken dat wij al sinds de zomer van 
2013 op meerdere momenten gevraagd hebben om informatie en communicatie 
over plannen die voor het gebied ontwikkeld worden. Wij hebben daarover 
meermalen contact gezocht met de verantwoordelijke ambtenaar van de 
gemeente en met het wijkbureau. 

Wij hebben er begrip voor dat deze plannen blijkbaar nog niet zover zijn dat ze 
met ons en andere belanghebbenden besproken kunnen worden. 
Maar dan vinden wij het niet kloppen dat we – nogal onverwacht – via de agenda 
van de RIA geconfronteerd worden met voorstellen die mogelijk in verband staan 
met wat er verder voor het gebied ontwikkeld wordt. Gezien de langjarige 
betrokkenheid van het Bewonersplatform bij plannen voor het gebied rondom 
Winkelcentrum Overvecht vinden wij het jammer dat wij daar niet eerder over 
geïnformeerd zijn.
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