
Het Bewonersplatform komt maandelijks  
bijeen behalve in de zomervakantie.

Iedereen die bij de wijk betrokken is kan 
meepraten.

Data en plaats voor onze bijeenkomsten 
vindt u onder Agenda op onze website 
www.bewonersplatformovervecht.nl 

Bewonersplatform Overvecht
Postbus 9297
3506 GG Utrecht

info@bewonersplatformovervecht.nl
www.bewonersplatformovervecht.nl

Meedenken en meepraten over Overvecht

Een betere wijk, leefbaar, sociaal, toekomstgericht

Samen met bewoners en organisaties in de wijk

Bewonersplatform Overvecht

Het Bewonersplatform bestaat uit actieve

en betrokken bewoners van Overvecht. 

Wij nodigen u uit om mee te doen !

Wilt u zich met het Bewonersplatform 

inzetten voor een beter Overvecht ?

Heeft u vragen of ideeën ?

Neem dan contact op :

voor 
een betere wijk



grafisch ontwerp & dtp - digitaal printen : studio Care Graphics, Utrecht - www.caregraphics.nl

Hoe doen we dat?
 Meedenken en meepraten over wat er beter kan in 
 Overvecht
 Gesprekspartner zijn voor gemeente en organisaties
  in de wijk
 Kritisch volgen wat er gebeurt, inspraak en invloed 
 In werkgroepen volgen we belangrijke zaken 
 Goede samenwerking met de wijkraad Overvecht

Betrokken bij Overvecht !

“Overvecht is een fijne wijk om te wonen, groen en ruim. 
Samen met anderen zet ik me in om dat zo te houden.”

“Ik voel me niet alleen betrokken bij mijn straat, maar bij de hele wijk.”  

“Wat goed dat bewoners bezig zijn om het groen in hun buurt te onderhouden. 
De vele ‘boomtuintjes’ zijn uniek in de stad ! ”

“De Watertoren zou een plek voor ontmoeting en inspiratie in de wijk 
moeten worden. Hoe kunnen we dat realiseren ? ”

“De wijk moet goed bereikbaar zijn voor iedereen maar in woonbuurten 
mag verkeer niet te veel hinder geven.”

“Belangrijk dat er nieuwbouw voor basisscholen in de wijk komt ! ”
       

“In de beheergroep zetten we ons in voor Park de Watertoren.” 

“Op wijkbijeenkomsten en in gesprekken horen we wat 
andere bewoners ervan vinden.” 

Het Bewonersplatform zet zich in voor verbetering
van Overvecht : wijkbreed en toekomstgericht. 

Leefbaarheid en sociale samenhang zijn sleutelbegrippen.

Wat bereiken we met onze inzet ?
Het Bewonersplatform heeft op veel gebieden haar stem 
laten horen en bijgedragen aan een beter Overvecht:

 Een schone, veilige en prettige woonomgeving

 Groen en natuur in de wijk, inrichting van de parken

 Verkeersmaatregelen en verkeersbeleid

 Plannen voor opwaardering van de Noordelijke Randweg

 Plannen voor de herstructurering of nieuwbouw van woningen 

 Gebiedsplannen voor De Gagel en De Spoorzone 

 Plannen voor de ontwikkeling van het gebied rond het 
 Winkelcentrum Overvecht

 Aandacht voor leegstand van winkelpanden

 Meedenken over het Wijkactieplan en de Wijkambities 

 Extra inzet voor leefbaarheid en sociale samenhang in 
 aandachtsgebieden 

 Gezondheid, zorg en welzijn in Overvecht


