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Jaarverslag 2011 - 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. 
 
 
Het Bewonersplatform zet zich in voor een beter Overvecht.  
 
Centraal in onze werkwijze staan werkgroepen. Deze werkgroepen bieden bewoners de 
mogelijkheid om zich in te zetten voor een thema dat hen aanspreekt. Onze 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 2011 bestond het Bewonersplatform uit de volgende werkgroepen: 
 
 Verkeer 
 DROOM (De Noordelijke Randweg Overvecht Op Maat) 
 Natuur en Milieu 
 Centrum Overvecht 
 Gebiedsontwikkeling Spoorzone 
 Gebiedsontwikkeling De Gagel 
 Zorg en Welzijn 
 Beheergroep Park de Watertoren  
 
Dit jaarverslag geeft vooral weer hoe het Bewonersplatform vanuit deze werkgroepen 
gewerkt heeft in 2011. Maar niet alles is onder te brengen in een van onze werkgroepen.  
 
Onderwerpen die buiten het bestek van de werkgroepen vallen worden soms Platform-
breed opgepakt. Aan het einde van dit verslag is dat in kort bestek te lezen.  
 
Ook kunnen wij samen met andere geïnteresseerde bewoners onderwerpen oppakken. 
Dit kan leiden tot oprichting van een nieuwe werkgroep. 
 
 
Onder het motto “De wijk, dat bent u ook” nodigen wij bewoners uit om zich samen 
met het Bewonersplatform wijkbreed en toekomstgericht in te zetten voor Overvecht.  
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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. 
De werkgroep Verkeer houdt zich niet alleen bezig met herinrichting op straatniveau, 
maar kijkt vooral ook naar de impact op wijkniveau. Tevens kijkt de werkgroep naar 
(boven)stedelijke verkeersplannen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid en 
bereikbaarheid binnen de wijk. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende 
verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, hulpdiensten, 
openbaar vervoer, bevoorradingsverkeer) en met verschillende belangen zoals scholen, 
verzorgingshuizen en andere instellingen, bewoners, winkeliers en het bedrijventerrein.  
Sinds 2006 werkt de werkgroep samen met de wijkraad Overvecht. 
 
Activiteiten van de werkgroep Verkeer in 2010 
 
Naast de NRU houdt de werkgroep Verkeer zich ook bezig met ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de verkeersstromen binnen de wijk. Omdat gebiedsplannen (zoals De 
Gagel, Centrumkwadrant en Spoorzone) worden aangegrepen om ook de verkeerssituatie 
in de wijk te verbeteren, volgt de werkgroep deze plannen en reageert, eventueel samen 
met andere werkgroepen, via de inspraak.  
 
De werkgroep heeft ook oog voor de 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.  
 
Het afgelopen jaar hebben we onder andere gekeken naar het plan voor de fietsbrug naar 
het Noorderpark, de speel- en wandelstraten rondom het Park de Gagel en de knelpunten 
van de Tigrisdreef, Zambesidreef en Oranjerivierdreef (de zg. Wijkring). De werkgroep wil 
dat deze dreven goed worden ingericht zodat er veilige wijkwegen ontstaan in het gebied 
de Gagel. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten hand in hand gaan.  
 
Samenstelling  
= Annette van den Bosch (voorzitter) 
= Hans van den Heuvel 
= Job Haug (namens de wijkraad) 
= Wendy Nijkamp (namens de wijkraad) 
= Jasper Fastl (namens de wijkraad) 
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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). De NRU loopt 
langs de rand van Overvecht (Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef). 
Aanpassing van de NRU om doorstroming van het verkeer te verbeteren zal gevolgen 
hebben voor de wijk Overvecht. Meer verkeersafwikkeling kan leiden tot slechtere 
luchtkwaliteit en meer geluidshinder in Overvecht. Herinrichting kan een groter 
ruimtebeslag betekenen met aantasting van het groene scherm tussen de NRU of van de 
Gageldijk. Tegelijk zijn er ook kansen om de verbinding tussen de wijk en het Noorderpark 
en groene buitengebied te verbeteren. 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 leefbare wijk 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. Voor meer informatie, zie de website: www.droomutrecht.nl   
 
Activiteiten van DROOM in 2011 
 
In 2011 zijn de uitkomsten van de tweede fase MER (Milieu Effect Rapportage) voor de 
NRU gepresenteerd en is een voorkeursalternatief voor verdere uitwerking vastgesteld. 
DROOM heeft daarbij op meerdere momenten haar inbreng geleverd. DROOM heeft breed 
naar bewoners gecommuniceerd over voortgang en uitkomsten van de besluitvorming 
(o.a. via bewonersbijeenkomsten in december 2010, februari 2011, april 2011 en 
november 2011 en met berichten in Dreefnieuws, website, etc.).  
 
DROOM wil een zo hoog mogelijke vorm van participatie door bewoners realiseren. In 
overleg met de trekkende partners in het besluitvormingsproces (gemeente Utrecht en 
bureau Verder) heeft DROOM in 2011 met succes kunnen bepleiten dat bewoners een 
actieve rol gaan spelen in de stappen naar uitwerking van de plannen.  
 
Rond de zomer heeft DROOM in samenwerking met Projectbureau Nieuwe Hollandse 
Waterlinie een drietal ontwerpateliers georganiseerd om met bewoners en andere 
belanghebbenden wensen, knelpunten en kansen te inventariseren die meegenomen 
kunnen worden bij de verdere uitwerking van plannen. Veel al eerder benoemde zaken 
zijn daar systematisch ‘opgehaald’ en geordend. 
 
Eind 2011 heeft de gemeente Utrecht een start gemaakt met een cyclus van zogenaamde 
inpassingateliers die doorloopt in 2012. Daarin zal een verdere selectie gemaakt worden 
van de varianten voor inrichting van de NRU. Uiteindelijk moet dit leiden tot circa 3 
varianten waaruit een keuze gemaakt gaat worden. Mede door de inzet van DROOM 
hebben bewoners met gebiedspecifieke kennis - naast andere belanghebbenden - een 
belangrijke rol in deze inpassingateliers gekregen.  
DROOM levert zelf ook inbreng in de ontwerpateliers en zorgt voor een goede 
voorbereiding van haar inbreng door middel van bijeenkomsten met betrokken bewoners.  
 
Samenstelling kerngroep 
= Annette van den Bosch (voorzitter) 
= Job Haug  
= Wessel Wikkerink  
= Marcel van Dam 
= Michiel van de Kuinder 
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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.  
Een goed beheer en inrichting van dit groen verhoogt het woongenot en draagt bij aan 
de leefbaarheid in de wijk en de gezondheid van bewoners.  
Belangrijke aandachtspunten voor de NMO zijn:  
= behoud en het juiste onderhoud van de groene gebieden in en rond de wijk  
= natuurvriendelijke inrichting en beheer van het groen  
= behouden of versterken van ecologische verbindingen, zodat planten en dieren zich 
   gemakkelijker tussen groengebieden kunnen verplaatsen.  
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 Overvecht in 2011 
 Convenant voor beheerplan Natuurgebied De Klop: Om voor de toekomst het beheer 

van dit natuurgebied veilig te stellen is er op verzoek van de NMO een convenant 
opgesteld. Dit legt voor de langere duur de samenwerking van gemeente en NMO 
vast bij het beheer van het gebied. In april 2011 is dit convenant op een feestelijke 
bijeenkomst op Fort aan de Klop door gemeente en NMO ondertekend.  

 Regelmatig overleg met de gemeente: Overleg vond plaats ondermeer over het 
beheer in het Natuurgebied De Klop, het maai- en snoeibeheer in de wijk, inrichting 
van wegbermen, de aanpak van parkeren in het groen en van illegale bebouwing, 
baggerwerkzaamheden, bestrijding van botulisme in de Klopvaart en de wateren rond 
Fort aan de Klop, kap en herplant van bomen en inrichting van ecologische zones. 

 In eigen beheer uitgevoerde zaken: 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 in 2011 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, aanleg van een 
broedhoop voor ringslangen en verwijderen van bramenopslag. Ook is op initiatief 
van de NMO op Fort aan de Klop de dakrand van een van de loodsen geschikt 
gemaakt voor de plaatsing van huiszwaluwnesten en door NMO-leden zijn daar een 
paar geprefabriceerde exemplaren aangebracht. 

 Plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU): Indienen van een reactie op de 
MER 2e fase; schriftelijke reactie naar de politiek; inspreken op raadsinformatieavond 
en bij provinciale staten. Deelnemen aan een ontwerpatelier voor de NRU-plannen en 
aan een klankbordgroep gericht op de inpassing van de fietsbrug over de Randweg 

 Plannen voor verbetering van de Klopvaart als ecologische verbindingszone: De NMO 
was betrokken bij een onderzoek dat twee studenten van de Hogeschool Larenstein in 
opdracht van de gemeente deden. De uitkomsten van dit onderzoek (rapport in bezit 
van NMO) zullen van invloed zijn op de verdere inrichting en het beheer van het 
Klopvaartgebied 

 Ontwikkeling van een plan voor de Spoorzoom: Door het ontwerpbureau de Rode 
Wouw was de NMO betrokken bij het ontwerp voor een nieuwe invulling van de 
groene zone langs de spoorbaan in Overvecht Zuid. Dit ontwerp ligt nu (eind 2011) 
bij de gemeente en komt naar wij verwachten over enige tijd in de inspraak. 

 
Samenstelling  
= Paul de Bruijn (voorzitter)    = Marian Peterse 
= Jasper Fastl (penningmeester)   = Marijke Luteyn 
= Frans de Groot (secretaris)   = Henny van der Tol 
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 Werkgroep Centrum Overvecht 
 
De gemeente maakt plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht, het gebied van 
het winkelcentrum Overvecht en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef.  
Er zullen nieuwe winkels, voorzieningen en een aanzienlijk aantal nieuwe woningen komen.  
De werkgroep Centrum Overvecht volgt deze ontwikkelingen op de voet. In 2003 heeft de 
werkgroep een belangrijke inbreng geleverd bij de selectie van een ontwikkelingsvisie en 
een projectontwikkelaar voor de vernieuwing van het Centrum Overvecht. De werkgroep 
heeft twee vertegenwoordigers in de Klankbordgroep van Belanghebbenden (bestaande uit 
winkeliers, vastgoed eigenaren en bewoners van het gebied) en heeft via die lijn op 
meerdere momenten reacties geleverd op diverse onderdelen van het ‘plan in wording’. 

Activiteiten van de werkgroep in 2011 
In 2011 hebben gemeente en projectontwikkelaar nog steeds geen plan voor het Centrum 
Overvecht gepresenteerd, ondanks diverse aankondigingen dat dit in 2011 zou gebeuren. 
Deze situatie sleept zich nu al jarenlang voort 
  
“Sinds de keuze voor een ontwikkelvisie plus projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van 
het Centrumkwadrant in november 2003 zijn wij in afwachting van een concrete uitwerking 
van die plannen. [..] Het uitblijven van concrete plannen is voor alle betrokkenen een bron 
van zorg en regelmatig ook van frustratie.” Aldus een passage uit ons jaarverslag 2008.  
 
Voor de werkgroep betekent dit dat zij ook in 2011 de zaken volgde, af en toe afstemde 
met gemeente en projectontwikkelaar over de voortgang, maar verder weinig kon doen. 
In een eerder stadium heeft de werkgroep n.a.v. voorlopige ontwerpen veel opmerkingen 
ingebracht die, naar ons is toegezegd, verwerkt zijn of worden in het definitieve ontwerp. 
 
Wij zijn nog steeds in de verwachting dat in 2012 plannen gepresenteerd zullen worden. 
De werkgroep zal dan de plannen beoordelen en namens het Platform een reactie geven. 
  
Samenstelling  
= Dick de Soeten (voorzitter) 
= Han Hartogs 
= Birgit Broenink 
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Werkgroep gebiedsontwikkeling Spoorzone 
 
De werkgroep gebiedsontwikkeling Spoorzone volgt de plannen en de ontwikkelingen die 
betrekking hebben op het gebied de Spoorzone in Overvecht. De twee inspraakreacties 
die het Bewonersplatform in 2008 op het toenmalige concept gebiedsplan heeft geleverd 
zijn richtinggevend voor de inbreng van de werkgroep. Het Bewonersplatform hecht veel 
waarde aan deze inbreng. Het gebiedsplan beslaat immers een groot deel van de wijk en 
zal sterk bepalen hoe dit deel van Overvecht zich in de toekomst zal ontwikkelen.  
  
Activiteiten van de werkgroep in 2011 
Ondanks de beperkte bezetting vervult de werkgroep een belangrijke functie in het 
contact naar de betrokkenen bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Er zijn veel contacten 
in de buurt, met de gemeente, met Mitros en gemeenteraadsleden en de werkgroep is 
aanwezig bij alle bijeenkomsten en uitwisselingen in het gebied.  
 Tijdens de bijeenkomst van de Raad in de wijk in maart werd aandacht gevraagd voor 

het feit dat perron 1 van station Overvecht voor rolstoelgebruikers alleen te bereiken 
is via de Tuindorpzijde. Door het raadslid dat Overvecht in portefeuille heeft zijn hier 
toen schriftelijke vragen over gesteld. Helaas is de oplossing uitgesteld. 

 Station Overvecht is vernieuwd en de werkgroep ziet dat als een succes. Bij de eerste 
plannen voor de Spoorzone Vernieuwt stond de aanpak van het stationsgebied pas 
voor 2019 gepland. Wij hebben er sterk op aangedrongen die werkzaamheden naar 
voren te halen. De opening van het vernieuwde station werd gevierd met een 
operavoorstelling in de “arena”, een initiatief van bewoners van de Operabuurt, door 
de werkgroep van harte ondersteund! Voor de aangrenzende winkelstrip van de Arno- 
en Tiberdreef wachten wij nog op uitgewerkte plannen.  

 Er is eindelijk duidelijkheid over de flats aan de Camera Obscuradreef en omgeving: 
grotendeels sloop, gedeeltelijke renovatie. Tijdens de Raadsinformatieavond in april 
konden wij met de plannen instemmen met één kanttekening; bij de te renoveren 
flats zou geen lift komen. De raadsleden vonden unaniem dat die lift er moest komen, 
maar bij de behandeling in de Raad is dit toch teruggedraaid. 

 Met Mitros heeft de werkgroep uitgebreid gesproken over de voortgang van de 
vernieuwing in de Spoorzone. De nieuwbouw van het Mariakwartier ligt op schema: in 
december is de eerste paal geslagen. De nieuwbouw aan de Bruisdreef gaat in 2012 
van start, het vernieuwde Trajectum College is geopend en is een aanwinst voor de 
wijk met de gedurfde architectuur. De drie ACA-flats zullen gerenoveerd worden en 
de plannen zijn besproken met de bewoners. Er is al een begin gemaakt met het 
herbestraten van de omgeving.  

 In augustus hebben we ingesproken over de plannen voor de ontwikkeling van twee 
Kinderclusters, waarvan één in de Spoorzone (Teun de Jagerdreef). Er lag een plan 
dat gemeente Mitros en Portaal gedrieën voor de financiering zouden zorgen. Dat leek 
een goede zaak. De Raad oordeelde uiteindelijk anders, maar gelukkig is er toch voor 
gekozen de kinderclusters te realiseren. Voor de Teun de Jagerdreef betekent dit een 
multifunctioneel schoolgebouw voor de twee scholen die er nu staan, gezamenlijk met 
het Buurthuis De Bram. Voor de vrijkomende locatie van De Bram is nog geen plan. 

 Wij hebben wel aandacht gevraagd voor de parkeerdruk die kan ontstaan bij deze 
nieuwe voorzieningen. Dit vraagt naar onze mening om extra parkeervoorzieningen, 
zodat de parkeerdruk niet afgewenteld gaat worden op de aangrenzende woonbuurt. 

 Een blijvend punt van zorg en aandacht is de omzetting van (gezins)woningen in 
kamerverhuur en andere vormen van oneigenlijke bewoning, die nog steeds veel 
plaatsvinden, met name in de laagbouw-koopwoningen in de Spoorzone (zie verder) 

Kortom: vernieuwing van de Spoorzone is goed op stoom. Wij zullen dit blijven volgen.  
 
Samenstelling  
= Nelleke Wuurman (voorzitter)  
= Hans van den Heuvel  
 



 
Bewonersplatform Overvecht / Jaarverslag 2011 

8 

Werkgroep gebiedsontwikkeling De Gagel 
 
De werkgroep gebiedsontwikkeling De Gagel volgt de plannen en de ontwikkelingen die 
betrekking hebben op het gebied Overvecht De Gagel. De twee inspraakreacties die het 
Bewonersplatform in 2008 op het toenmalige concept gebiedsplan leverde zijn richting-
gevend voor de inbreng van de werkgroep. Het Bewonersplatform hecht veel waarde aan 
deze inbreng. Het gebiedsplan beslaat immers een groot deel van de wijk en zal sterk 
bepalen hoe dit deel van Overvecht zich in de toekomst zal ontwikkelen. 
 
Activiteiten van de werkgroep in 2011 
Een van de belangrijkste onderdelen van het gebiedsplan de Gagel was het voornemen 
voor herstructurering (sloop en nieuwbouw) van de 10-hoogflats in het THEMA-gebied.  
Een deel van de bewoners van de THEMA-flats was tegen de sloopplannen. Lange tijd is 
gewerkt aan uitwerking van diverse varianten maar besluitvorming bleef uit. Het gevolg 
was een situatie van onduidelijkheid en onzekerheid. Op meerdere momenten heeft het 
Bewonersplatform aangedrongen op voortgang en een duidelijke uitkomst van dit proces 
in overleg met de betrokken bewoners (zie ook onze speerpunten voor 2011 naar B&W).  
 
In juni kwam uiteindelijk duidelijkheid van de kant van gemeente en woningcorporaties: 
de THEMA-flats worden niet gesloopt maar gerenoveerd en ook de buitenruimte in het 
gebied wordt opgeknapt of opnieuw ingericht. Voor het Bewonersplatform was duidelijk 
dat dit in de huidige omstandigheden (stagnerende economie en woningmarkt) de enige 
haalbare optie is. Gezien de ambities van gebiedsplan de Gagel, beschouwen we dit wel 
als een ‘tweede keuze’. Belangrijke lange termijn doelen m.b.t. gewenste diversiteit in 
woningen en woonmilieus in dit deel van Overvecht worden te weinig gerealiseerd. Deze 
visie klinkt overigens ook duidelijk door in de toelichting van de gemeente Utrecht en de 
woningcorporaties op de plannen.  
 
Vanuit deze inschatting hebben wij op meerdere momenten (o.a. tijdens het bezoek van 
de gemeenteraad aan Overvecht in september, waar de plannen voor de THEMA-dreven 
centraal stonden) onze reactie gegeven: “Wij respecteren deze keuze en we waarderen 
het dat dit tot stand is gekomen met een zo groot mogelijk draagvlak onder bewoners.” 
Tegelijk hebben wij aangedrongen dat de aanpak in het gebied van de THEMA-dreven 
voortvarend en op tempo wordt aangepakt, in combinatie met andere (niet fysieke) inzet 
om het gebied te verbeteren. Concreet hebben wij dit vertaald naar de volgende punten 
die op meerdere momenten zijn neergelegd bij de gemeente en de woningcorporaties:  
 renovatie moet nadrukkelijk ook leiden tot differentiatie van de woningen, voor een 

deel van de woningen moet dat leiden tot omzetting van huur naar koop en binnen 
het segment huurwoningen moet er differentiatie komen in prijs en kwaliteitsniveau  

 renovatie kan gelukkig sneller dan sloop-nieuwbouw; dit tempovoordeel willen we ook 
echt gerealiseerd zien: binnen zes jaar moet het hele gebied zijn opgeknapt 

 woningtoewijzing op basis van het huidige Lokaal Maatwerk moet niet alleen worden 
voortgezet, zoals in de brief van het college staat. Dit wordt nu toegepast in 2 van de 
6 THEMA-flats maar moet op korte termijn worden uitgebreid naar alle THEMA-flats  

 de inzet van sociaal-maatschappelijke maatregelen moet, zeker in het Themagebied, 
onverminderd doorgaan. Het gaat om activiteiten gericht op leefbaarheid, veiligheid, 
sociale samenhang en betrekken van bewoners bij de buurt, inzet om de kansen van 
kinderen te vergroten en steun te geven aan goed opgroeien en opvoeden. Het Doe 
Mee Centrum de Gagel moet hierbij een belangrijke voorziening in het gebied blijven. 

 
Via de werkgroep Verkeer is het Bewonersplatform betrokken bij de plannen voor de 
Speel- en Wandelstraten, de Fietsbrug De Gagel en de verkeersverbetering op de 
Wijkring. Via de NMO houden we de vinger aan de pols voor groen, parken en natuur. 
 
Samenstelling  
= Pim Walenkamp (voorzitter) 
= Cris van Zundert
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Werkgroep Zorg en Welzijn 
 
De werkgroep Zorg en Welzijn volgt sinds haar oprichting eind 2008 ontwikkelingen op 
het snijvlak van Zorg en Welzijn Overvecht. ‘Zorg en Welzijn’ is niet een heel scherp 
afgebakend gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om wijkvoorzieningen op het vlak van 
gezondheid, zorg voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook jeugdgezondheidszorg 
en activiteiten die bijdragen aan het verminderen van sociaal isolement. Met beperkte 
menskracht is de werkgroep er in geslaagd om een aantal belangrijke thema’s op te 
pakken en in gesprek te gaan met diverse sleutelfiguren van gemeente en instellingen. 
 
Activiteiten van de werkgroep in 2011 
De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten rond zorg en welzijn die zij actief wil 
volgen (zie hieronder). Daarbij is de werkgroep deels afhankelijk van wat zich aandient 
via ontwikkelingen en netwerkcontacten. Daarnaast is de eigen menskracht een factor 
die bepaalt wat kan worden opgepakt. In 2011 was de werkgroep door onderbezetting 
maar beperkt in staat om zaken proactief en intensief op te pakken. De inzet lag op: 
 Senioren in de wijk: wij namen deel aan enkele bijeenkomsten van het netwerk 55+. 

De wijkraadpleging van de wijkraad Overvecht over senioren is met belangstelling 
gevolgd en op de uitkomsten hebben wij gereageerd in het Netwerk 55+.  

 Gezondheid en eerstelijns zorg: wij hebben overlegd met vertegenwoordigers van 
Overvecht Gezond over de aanpak rond gezondheidsbevordering in de wijk. Daarbij  
is met name gesproken over de manier waarop de samenwerking tussen eerstelijns 
gezondheidszorg en andere partners in de wijk versterkt kan worden.  
In gesprek met de denktank Sociale Cohesie hebben wij gereageerd op hun ideeën 
voor ‘spiegelgesprekken’ waarin gezondheidsprofessionals kunnen reflecteren op hun 
interactie met cliënten. 

 Woonservicezone Overvecht: de werkgroep zoekt naar mogelijkheden om meer van 
dit concept in Overvecht gerealiseerd te krijgen. We hebben documentatie verzameld 
en bestudeerd en kennis genomen van diverse inspirerende voorbeelden elders. De 
vraag is hoe wij hierover opnieuw in gesprek kunnen gaan met verantwoordelijken 
voor de wijk Overvecht.  

 Kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerenden in de wijk: wellicht zijn er 
mogelijkheden om dit te bevorderen in het kader van de woonservicezone Overvecht. 

 Sociaal isolement en sociale kwetsbaarheid: de werkgroep volgt op afstand de pilot 
over de aanpak van sociaal isolement in het gebied Donau- en Wolgadreef, die eind 
2010 is gestart onder leiding van kennisinstituut LESI. Eind 2011 kregen wij bericht 
dat deze pilot stopt omdat de aanpak m.b.t. sociaal isolement wordt opgenomen in 
een bredere aanpak voor sociaal kwetsbaren die in 2012 in Overvecht van start gaat. 
wordt opgenomen in Daarnaast kijken we naar de recente ontwikkelingen m.b.t. 
sociaal kwetsbaren die gepresenteerd worden vanuit de gemeente. Voor zover 
bekend gaat Overvecht pilotgebied worden voor deze aanpak. 

 
Samenstelling  
= Han Hartogs  
= Wilhelmien Looymans 
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Beheergroep Park de Watertoren 
 
De beheergroep Park de Watertoren zet zich voor Park de Watertoren. Met onze inzet 
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.  
De beheergroep was jarenlang zelfstandig actief en heeft zich in 2009 aangesloten bij het 
Bewonersplatform om de belangen van het park nog beter te kunnen behartigen. 
 
Activiteiten van de beheergroep in 2011 
De beheergroep doet regelmatig melding bij het wijkbureau over zaken als zwerfvuil, 
overlast, noodzakelijke reparaties of onderhoud en andere beheerskwesties.  
Ook houdt de beheergroep een kritisch oog op het gebruik van het park als locatie voor 
publieksactiviteiten.   
 
In 2011 heeft de beheergroep n.a.v. door hen gesignaleerde zaken regelmatig overleg 
gehad met het wijkbureau, de politie en de ambtenaar van de Dienst Stadsbeheer die 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van het park. De werkgroep constateerde dat zij 
steeds vaker situaties ziet die in haar ogen niet adequaat worden aangepakt. Dit varieert 
van onderhoud en schoonhouden tot toezicht en handhaving bij overlast en situaties  
waarin minder gewenste praktijken aan de hand zijn. Ondanks diverse pogingen deze 
signalen aan te kaarten zag de werkgroep weinig verbetering. Zij voelde zich daardoor te 
weinig serieus genomen door de verantwoordelijke professionals en overwogen om te 
stoppen met hun werk als beheergroep. Naar aanleiding daarvan is er eind december een 
breder gesprek belegd tussen wijkbureau, beheergroep en vertegenwoordigers van het 
Bewonersplatform. In 2012 zullen hieruit conclusie getrokken worden en dan zal ook de  
toekomst van de Beheergroep duidelijk zijn. 
 
Samenstelling  
= Joop Stek (voorzitter) 
= Hans van Amstel 
= Hans Pieters 
= Jeroen Pennings 
 
 

Wat doet het Bewonersplatform nog meer 
 
Niet alle 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.  
 
Een opsomming van de belangrijkste zaken in 2011:  
 Wij nemen met een vertegenwoordiger deel aan de Klankbordgroep voor de aanpak 

Lokaal Maatwerk. In gesprek met raadsfracties en de verantwoordelijke wethouder 
hebben wij gevraagd om de complexen waar het Lokaal Maatwerk wordt toegepast te 
herijken. Wij stellen voor om opnieuw te bekijken voor welke complexen het (nieuw)  
toegepast zou moeten worden en voor welke complexen het misschien kan vervallen. 

 In 2011 was een andere belangrijk punt rond wonen de problematiek van 
oneigenlijke en ongewenste vormen van bewoning die veelal een negatieve invloed 
hebben op de leefbaarheid in de buurt (zoals het splitsen van gezinswoningen in 
appartementen of omzetten van woningen in logementen e.d., vaak met het effect 
van overbewoning). Op meerdere momenten hebben we hier aandacht voor gevraagd 
en proberen we het beleid van gemeenten en corporaties op dit punt te volgen. De 



 
Bewonersplatform Overvecht / Jaarverslag 2011 

11 

nieuwe gemeentelijke regels voor woningsplitsing en omzettingsvergunningen die 
eind 2011 bekend werden gingen stedelijk gepaard met een kritische respons vanuit 
diverse bewonersgroepen. Het Bewonersplatform heeft contact gelegd met de 
stedelijke werkgroep die zich hier sterk voor maakt om ervaringen te delen en waar 
mogelijk krachten te bundelen. 

 In 2011 hebben wij in het kader van het Dynamisch Stedelijk masterplan voor nieuwe 
ontwikkellocaties het Bedrijventerrein Overvecht ingebracht als nieuwe en kansrijke 
locatie voor stedelijke ontwikkeling. Ook op andere momenten hebben wij dit naar 
voren gebracht. Met de Ondernemersvereniging OVO van het bedrijventerrein 
onderhouden wij contacten. Zij waardeerden onze inbreng op dit punt in hoge mate. 

 We hebben in 2011 wederom de voortgang van Wijkactieplan Doe mee in Overvecht 
gevolgd, o.a. via gemeentelijke evaluatie en monitoring van de aanpak Krachtwijken. 
Wij hebben onze aandachtspunten ingebracht in de Raadsinformatieavond daarover. 
Daarnaast waren we betrokken bij de Wijkdialoog-bijeenkomsten rond de zomer over 
de voortgang en mogelijke herschikking (vanwege verwachte bezuinigingen) van het 
Wijkactieplan voor de periode 2012-2013. 

 In een Raadsinformatiebijeenkomst hebben wij gereageerd op de plannen voor het 
ontwikkelen in samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties van de 
zogeheten ‘Kinderclusters’ (multifunctionele schoolaccommodaties) in Overvecht.  

 In 2011 ging de campagne Echt Overvecht van start, waarin op meerdere manieren 
aan een positief imago van Overvecht wordt gewerkt. Het Bewonersplatform staat 
hier helemaal achter. Waar mogelijk hebben wij onze steun en instemming laten 
blijken, o.a. doordat verschillende Platformleden in de campagne een persoonlijk 
verhaal over ‘hun Overvecht’ hebben ingebracht. 

 Af en toe zijn wij aanspreekpunt voor mensen (bewoners of professionals) die met 
vragen of plannen voor de wijk aansluiting zoeken bij netwerken van bewoners. Wij 
geven onze reactie op hun ideeën en wijzen heb de weg in de wijknetwerken.  

 
Wijkraad Overvecht  
Het Bewonersplatform werkt, waar dat nodig 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 voor B&W. 
Elk heeft eigen thema’s, accenten en de ruimte om eigen standpunten in te nemen. Waar 
nodig vindt afstemming plaats en agenda’s worden uitgewisseld. In de praktijk werkt dit 
goed. In 2011 zaten twee mensen uit het Bewonersplatform in de wijkraad, wat bijdraagt 
aan een goede wederzijdse communicatie. Na vertrek van Pim Walenkamp is zijn plek in 
de wijkraad niet opnieuw ingevuld door een lid van het Bewonersplatform. In 2011 is de 
samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer voortgezet en uitgebreid met de 
inbreng die ook vanuit DROOM naar de wijkraad geleverd wordt. Eind 2011 werd tevens  
onderzocht hoe de Natuur en Milieugroep Overvecht met de wijkraad kan samenwerken.  
 
Communicatie en publiciteit  
 Dreefnieuws: Ook in 2011 was het Platform een van de partners in Dreefnieuws, de 

wijkkrant voor Overvecht. Het Bewonersplatform neemt met een vertegenwoordiger 
deel aan de redactie van Dreefnieuws. Elk nummer bevat een kolom met kort nieuws 
van of over het Bewonersplatform. Dit is voor ons een belangrijk communicatiekanaal 
naar veel bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform leverde in 2011 een 
financiële bijdrage aan Dreefnieuws, die 30% van haar budget in dat jaar bedroeg. 

 Website: sinds begin 2010 hebben we een professionele website met een eigentijdse 
uitstraling (veel foto’s) en een gebruiksvriendelijk beheersysteem. Het biedt ons een 
goed kanaal om informatie en nieuws over het Bewonersplatform te presenteren.  

 Overvecht.NU: in 2011 hebben we geëxperimenteerd met de mogelijkheden van de 
digitale wijk-community Overvecht.NU. Onbekendheid met sociale media bij veel van 
de Platformleden vormde daarbij een drempel. Incidenteel is er gebruik van gemaakt.  

 E-mail netwerk: In 2011 hebben we beperkt gebruik gemaakt van communicatie 
per e-mail naar een breed netwerk. Het up-to date houden van ons adresbestand was 
door het ontbreken van een secretaris in 2010 en begin 2011 een van de knelpunten.    
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Interne organisatie: Platform en DB 
De werkgroepen vormen de basis van het Bewonersplatform, maar zonder een vorm van 
afstemming en samenwerking zou dat los zand worden. Coördinatie en afstemming 
vinden  plaats in de maandelijkse Platformvergaderingen waarin de trekkers van de 
werkgroepen vertegenwoordigd zijn. In de Platformvergaderingen worden ook zaken 
besproken die niet zomaar zijn toe te delen aan een van de werkgroepen. Daarnaast is er 
een Dagelijks Bestuur (DB) dat zorg draagt voor organisatorische zaken en voorwaarden. 
In 2011 is tot aan de zomer gewerkt met een maandelijkse afwisseling van 
Platformvergaderingen en DB vergaderingen, maar dit onderscheid bleek niet praktisch. 
Sinds de zomer hebben we alleen Platformvergaderingen. Afhankelijk van de behoefte 
kunnen daar ook DB zaken besproken worden. Verder vindt afstemming tussen DB 
rechtstreeks plaats en zorgt het DB buiten de vergadering voor voorbereiding, 
coördinatie of uitvoering van zaken.  
 
In 2011 bestond het Bewonersplatform uit de volgende kern-deelnemers: 
 Pim Walenkamp* (voorzitter tot eind augustus, tevens werkgroep De Gagel) 
 Nelleke Wuurman* (voorzitter sinds 1 september, tevens werkgroep Spoorzone) 
 Yttje Knol* (secretaris) 
 Hans van Amstel* (penningmeester, tevens beheergroep Park de Watertoren)  
 Dick de Soeten* (werkgroep Centrum Overvecht) 
 Han Hartogs* (werkgroep Zorg en Welzijn) 
 Annette van den Bosch (werkgroep Verkeer en DROOM) 
 Paul de Bruijn (Natuur en Milieugroep Overvecht)  
 Wilhelmien Looymans (werkgroep Zorg en Welzijn) 
 Hans van den Heuvel (werkgroep Spoorzone) 
 Hans Pietserse (beheergroep Park de Watertoren) 
 Ad Tourné (adviseur) 

* = DB leden 
 
Secretaris: vacature opgevuld 
In maart 2011 trad Yttje Knol aan als nieuwe secretaris. De secretarisfunctie was vanaf 
eind 2009 vacant, waardoor veel zaken in de interne organisatie achterop waren geraakt. 
Na het inwerken van de nieuwe secretaris kon dit in de loop van 2011 worden opgepakt 
en konden anderen die de organisatorische taken hadden overgenomen worden ontlast. 
 
Adviseur  
In 2011 kon het Bewonersplatform wederom beschikken over een (betaalde) adviseur. 
De adviseur wordt op basis van een subsidie van de gemeente Utrecht ingeleend bij 
Cumulus Welzijn.  
In 2011 leverde de adviseur een belangrijke bijdrage aan de organisatorische en 
inhoudelijke voortgang in het Bewonersplatform. Door het aantreden van de nieuwe 
secretaris in maart 2011 kon de nadruk in het werk van de adviseur verlegd worden van 
interne organisatie naar meer inhoudelijke ondersteuning. Dit werd m.n. zichtbaar in de 
vele inspraakreacties die, ondersteund door de adviseur, in de loop van 2011 door het 
Bewonersplatform ingebracht werden bij Raadsinformatieavonden en andere momenten.  
Verder heeft de adviseur zich bezig gehouden met voorbereiding van meningsvorming en 
discussie in de Platformvergaderingen en heeft hij beperkt ondersteuning gegeven aan 
de werkgroepen. Daarnaast was zijn inzet gericht op het ondersteunen van de externe 
publiciteit van het Platform via de website en onze nieuwskolom in Dreefnieuws en door 
bij te dragen aan het herijken van het publiciteitsplan van het Bewonersplatform.  
  
Eind 2011 werd duidelijk dat de gemeentelijke subsidie voor de adviseur vanaf 2012 in 
twee jaarstappen zal worden afgebouwd. Daarmee werd een heroriëntatie nodig op hoe 
taken van de adviseur in 2012 en daarna overgenomen of opgevangen kunnen worden. 


