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Jaarverslag 2009 - 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.

Vanaf begin 2009 heeft het Bewonersplatform een nieuw werkwijze en organisatievorm.
Deze nieuwe werkwijze is in de loop van 2008 voorbereid1 en stapsgewijs ingevoerd.
Centraal staan werkgroepen, waarin bewoners actief zijn om een onderwerp dat voor
Overvecht van belang is langdurig te volgen. De werkgroepen leveren ideeën en
standpunten die bij inspraak of in contact met gemeente of andere instanties naar voren
gebracht worden. In 2009 bestond het Bewonersplatform uit de volgende werkgroepen:
• Verkeer
• Natuur en Milieu
• Centrumkwadrant
• Gebiedsontwikkeling Spoorzone
• Gebiedsontwikkeling De Gagel
• Zorg en Welzijn
• Activiteiten
De tot eind 2008 gebruikelijke maandelijkse Platformvergaderingen met een bredere
en deels wisselende achterban van bewoners vinden sinds begin 2009 niet meer plaats.
Daarvoor in de plaats organiseren we een aantal malen per jaar een thema-avond over
een onderwerp, waar wij bewoners over willen informeren en ook hun mening over willen
peilen. In 2009 hebben wij twee van deze bijeenkomsten georganiseerd. Op 7 juli over
de plannen voor het Centrumkwadrant en ontwikkelingen rond de Noordelijke Randweg
(NRU) en op 9 december over de bezuinigingen op het welzijnswerk in Overvecht.
Op 26 november organiseerde de Natuur- en Milieugroep Overvecht - mede namens het
Bewonersplatform - een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden, waar zij een
beheerplan voor het groengebied rond Fort aan de Klop presenteerde.
Dit jaarverslag geeft vooral weer hoe het Bewonersplatform vanuit deze werkgroepen
gewerkt heeft in 2009. Maar niet alle is onder te brengen in een van onze werkgroepen.
Aan het einde van dit verslag is dat in kort bestek te lezen.
Het Bewonersplatform zet zich in voor een beter Overvecht. Onze werkgroepen bieden
bewoners de mogelijkheid om zich in te zetten voor een thema dat hen aanspreekt.
Maar ook onderwerpen die buiten de huidige werkgroepen vallen kunnen we samen met
geïnteresseerde bewoners oppakken, eventueel in de vorm 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.
1

In ons jaarverslag 2008 staat de herbezinning die daaraan vooraf ging uitgebreid beschreven

1
Bewonersplatform Overvecht / Jaarverslag 2009 / 19-01-2010

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,
verzorghuizen en andere instellingen, bewoners, winkeliers en het bedrijventerrein.
De werkgroep volgt ook de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), omdat
aanpassingen van deze randweg direct van invloed zal zijn op de verkeersstromen in de
wijk en op de leefbaarheid van de direct omwonenden. Sinds 2006 werkt de werkgroep
samen met de wijkraad Overvecht.
Activiteiten van de werkgroep Verkeer in 2009
Dit jaar stond vooral in het teken van de Noorderlijke Randweg Utrecht (NRU = Karl
Marxdreef en Albert Schweitzerdreef). Een zaak van lange adem, want we volgen dit al
sinds 2001. De planvorming rond de NRU is complex omdat de weg deel uitmaakt van de
Ring Utrecht, waarbij ook de provincie en het Rijk betrokken zijn. De manier waarop de
NRU zal worden aangepakt zal grote gevolgen hebben voor de wijk Overvecht.
Wat is er in 2009 gebeurd met de planontwikkeling voor de NRU?
In 2008 werd in een startnotitie aangeven welke richtingen voor de Ring Utrecht
(waar de NRU onderdeel van uitmaakt) onderzocht zouden gaan worden.
De werkgroep Verkeer had gepleit om een extra mogelijkheid te onderzoeken, te
weten het scheiden van lokaal verkeer en doorgaand verkeer, maar helaas is dit
niet meegenomen. Het onderzoek dat vervolgens plaatsvond, wees uit dat voor de
doorstroming van het verkeer de NRU een snelweg zou moeten worden. Omdat er
eigenlijk nog steeds geen optimale oplossing gevonden was voor de hele regio,
werd een vervolgonderzoek uitgevoerd. Na dat onderzoek werd in november 2009
de voorkeursrichting voor de Ring Utrecht gepresenteerd. In dit scenario wordt de
NRU opgewaardeerd tot autoweg en de snelheid van het verkeer mag maximaal
100 km/uur worden. Deze voorkeursrichting moet weer verder doorgerekend
worden, waarbij de consequenties van luchtkwaliteit, geluidsoverlast etc.
nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Daarna wordt pas echt duidelijk wat er
nodig is voor de Ring Utrecht en dan kan worden begonnen met het ontwerp.
De werkgroep Verkeer heeft elke mogelijkheid aangegrepen om te reageren op de
ontwikkelingen in de planvorming van de NRU. Op meerdere momenten is ingesproken.
Twee zaken zijn daarbij leidend:
• Overvecht is een wijk in ontwikkeling. Opwaardering van de NRU kan in de toekomst
de wijk aantrekkelijk maken, of juist niet. Wie wil er langs een autoweg wonen?
Worden straks hoge geluidsschermen voor de deur geplaatst als oplossing tegen
geluid? Of is het beter om de weg anders aan te leggen? Blijft de NRU een barrière
naar het Noorderpark? De werkgroep is van mening dat de gemeente oog moet
hebben voor de onderlinge relatie van ontwikkelingen in Overvecht en de NRU.
De werkgroep pleit voor een integrale aanpak en daarbij moeten kansen worden
benut. Is er bijvoorbeeld een betere oplossing mogelijk als plannen (en budgetten)
worden samengevoegd? In elk geval zou de gemeente zich niet moeten laten leiden
door financiële beperkingen en mag niet op voorhand een tunnel uitgesloten worden.
De vraag is: kan de opwaardering van de NRU ook een opwaardering van Overvecht
worden?
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•

In het proces is een consultatieronde ingebouwd. Dit is achteraf reageren op ideeën
van de overheid. De werkgroep pleit er voor om daadwerkelijk invloed uit te kunnen
oefenen en wil meepraten als wordt gesproken over de inpassing (ontwerp) van de
NRU. De werkgroep is van mening dat de mogelijkheid moet worden geboden dat
bewoners kunnen participeren in de planontwikkeling. Daarbij wordt gewezen op de
positieve invloed die bewoners hadden bij de inpassing van de A2 bij Maastricht.

De werkwijze van de werkgroep is vooral het overleg zoeken met wethouder, raadsleden
van verschillende politieke partijen en ambtenaren. De werkgroep is van mening dat de
situatie in Utrecht Noord anders is dan in West (Leidse Rijn) of Oost (Amelisweerd), waar
felle reacties en protesten zijn geweest tegen snelwegplannen.
Daar zijn bewoners tegen verandering. Overvecht ziet wel de noodzaak van verandering.
De NRU is nu niet optimaal en moet aangepakt worden. De werkgroep onderkent dit maar
wil wél dat het op een goede, dus duurzame en toekomstbestendige manier gebeurt.
De wijk en haar bewoners moeten daar veel meer bij betrokken worden. In 2009 hebben
wij hierin een eerste stap gezet met een informatiebijeenkomst op 7 juli2, georganiseerd
door het Bewonersplatform. De planontwikkeling rond de NRU stond daar centraal (naast
de plannen voor het centrumkwadrant). De werkgroep Verkeer heeft daar voor bewoners
toelichting gegeven op de stand van zaken in dit complexe proces en de risico’s en kansen
voor de wijk Overvecht, zoals die nu in beeld zijn. De aanwezige bewoners hadden veel
waardering voor dit initiatief, maar stelden ook de vraag waarom dit soort informatie niet
veel meer door gemeente of wijkbureau gegeven wordt. Zij vonden dat de gemeente naast een verantwoordelijkheid voor het mobiliteitsbeleid - ook een verantwoordelijkheid
moet nemen om de leefbaarheid voor Overvecht op de agenda te zetten en te zorgen dat
er vanuit de wijk een brede participatie tot stand komt bij de planvorming rond de NRU.
De werkgroep Verkeer wil zich daar in 2010 verder voor inzetten.
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 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 knelpunten te bekijken. De
werkgroep fietst mee en doet suggesties. De komende tijd wordt bekeken waar het
mogelijk is om fietspaden in te richten voor fietsverkeer in twee richtingen. De werkgroep
levert daarbij inbreng.
Samenstelling & contactpersoon
= Annette van den Bosch (voorzitter)
= Hans van den Heuvel
= Job Haug (namens de wijkraad)
= Daan Valkenburg (namens de wijkraad)
= Wendy Leeuw (namens de wijkraad)
= Francien Rotteveel (voor de NRU)
= Chris van Zundert (voor de NRU)
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Deze datum was gekozen, omdat vlak daarvoor het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht
bekend zou worden. Dat bleek toen nog niet mogelijk omdat aanvullend onderzoek nodig was.
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Natuur- en Milieugroep Overvecht
De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) bestaat uit bewoners die zich willen inzetten
voor de natuur en het milieu in Overvecht en omgeving. De groep houdt zich zowel bezig
met de parken en het openbaar groen in de wijk als 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 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. Deze situatie maakt het mogelijk om in het
Bewonersplatform ondersteuning te vragen voor bepaalde initiatieven van de NMO.
Activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) in 2009
Een belangrijk succes in 2009 was het ecologisch beheerplan dat de NMO heeft opgesteld
voor de groenzone rond Fort aan de Klop, een gebied met bijzondere natuurwaarden.
Andere vormen van beheer en enkele maatregelen, zoals in het beheerplan aangegeven,
kunnen het gebied nóg aantrekkelijker maken voor planten, dieren en mensen.
Dit beheerplan kwam tot stand in nauwe samenwerking met een landschapsarchitect en
vertegenwoordigers van de Dienst Stadsbeheer en werd mogelijk gemaakt door een
gemeentelijke subsidie. Op 26 november 2009 is dit plan tijdens een zeer geslaagde
bijeenkomst op Fort aan de Klop gepresenteerd aan omwonenden, belangstellenden en
vertegenwoordigers van de gemeente. Daarnaast was de werkgroep actief door:
• Inbreng in de herstructureringsplannen voor Overvecht gericht op het behoud van
zoveel mogelijk groene openbare ruimte en verbetering van groene verbindingszones
in de wijk. Verzet aantekenen tegen de plannen voor grootschalige sloop van
hoogbouw en vervangende nieuwbouw met een veel groter ruimtebeslag. Blijven
volgen van de planontwikkeling voor zowel het gebied “De Gagel” als “Spoorzone” en
daarbij leveren van reacties op de gepubliceerde plannen, gericht op het behoud van
de groene structuur van Overvecht
• Ondersteuning van de bewonersgroepen Noordelijk Gagelgroen en Aleppodreef bij
hun acties voor het behoud van het groen in de woonomgeving.
• Regelmatig overleg met de gemeente over ondermeer het maai- en snoeibeheer, de
inrichting van de wegbermen, illegale bomenkap, het vervangen van beschoeiingen
en baggerwerkzaamheden.
• Deelname aan de gemeentelijke projectgroep gericht op de ecologische herinrichting
van de zuidoostelijke oever van de Klopvaart, het “Klopvaartpark”, waarvan het
definitieve plan op 8 juli 2009 aan de omwonenden gepresenteerd is.
• Vertegenwoordiging in een gemeentelijke projectgroep voor het opstellen van een
bomenplan voor Overvecht, waarin voor alle bomen in de wijk een standplaatsgebonden streefbeeld vastgelegd wordt.
• Vertegenwoordiging in een werkgroep voor de vaststelling van een programma van
eisen en de keuze van een projectontwikkelaar voor de woningbouw op het terrein
van het voormalige College De Klop aan de Orinocodreef.
• Deelname aan verschillende overlegcircuits die zich bezighouden met de toekomst
van de Noordelijke Randweg Utrecht.
Sinds april 2009 bezit de NMO rechtspersoonlijkheid, wat het mogelijk maakt officieel
bezwaar aan te tekenen tegen gemeentelijke besluiten. Een heel ongunstige ontwikkeling
voor de Natuur- en Milieugroep Overvecht was het besluit van de gemeente Utrecht in
2009 om vanwege bezuinigingen de Utrechtse Milieupunten op te heffen. Het Milieupunt
Overvecht leverde de NMO sinds haar oprichting essentiële ondersteuning op het gebied
van vergaderruimte, contactadres voor buurtgenoten en gemeente en secretariaat.
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Samenstelling & contactpersoon:
= Paul de Bruijn (voorzitter)
= Tini Barendrecht
= Marian Peterse
= Jasper Fastl
= Ellen Alzer (Milieupunt Overvecht, in afbouw)

Werkgroep Centrumkwadrant
De gemeente maakt plannen voor herinrichting van het Centrumkwadrant, 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 Centrumkwadrant 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 Centrumkwadrant. De werkgroep
heeft een vertegenwoordiger 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 2009
“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.”
Zo luidde de eerste alinea uit ons jaarverslag 2008 over het onderdeel Centrumkwadrant
en we besloten dat onderdeel als volgt: “Voor 2009 verwachten wij dat er uiteindelijk een
plan voor het Centrumkwadrant aan de wijk zal worden voorgelegd.”
Eind 2009 moeten we tot onze spijt concluderen dat het zo ver nog niet gekomen is.
In de aanloop naar de zomer kregen wij signalen dat gemeente en projectontwikkelaar
bijna klaar waren met het plan en dat dit waarschijnlijk in het najaar van 2009 openbaar
zou worden. Het Bewonersplatform heeft toen het initiatief genomen om – vooruitlopend
op de officiële presentatie van plannen door de gemeente - te zorgen dat bewoners uit
onze achterban in een vroeg stadium geïnformeerd zouden worden over de plannen. Dit
zou het Bewonersplatform, maar ook de Wijkraad, een ruime aanloop kunnen geven om
zich voor te bereiden op het leveren van reacties tijdens de inspraak. Op 7 juli hebben
wij een informatieavond belegd over de plannen voor het Centrumkwadrant en de NRU.
Op ons verzoek hebben gemeente en projectontwikkelaar op die avond de (voorlopige)
plannen voor het Centrumkwadrant toegelicht. Voor veel aanwezigen was het de eerste
keer dat zij een totaal beeld kregen en dat riep natuurlijk veel vragen en reacties op.
Mede aan de hand van de informatie en reacties tijdens deze avond zijn we binnen het
Bewonersplatform begonnen met het voorbereiden van een concept inspraakreactie.
Vanuit onze werkgroepen Verkeer en Centrumkwadrant lagen er veel aandachtspunten
en nieuwe discussiepunten kwamen beter in beeld. In oktober waren wij voor ons gevoel
goed voorbereid om op het verwachte plan te kunnen reageren.
Er kwam echter niets. Het geeft aan hoe lastig het kan zijn om als bewonersorganisatie
een inbreng te leveren op plannen waarvan het proces in hoge mate onvoorspelbaar is.
Wij zien ons gesteld voor keuzes tussen actief anticiperen en lijdzaam afwachten. In dat
laatste geval met het risico om op het juiste moment niet voldoende voorbereid te zijn.
Voor het Centrumkwadrant doen wij verder geen voorspellingen meer. Als het plan in de
inspraak gebracht wordt, hopen wij door de voorbereidingen in 2009 beter in staat te zijn
om een goede beoordeling en inspraakreactie te leveren.
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Samenstelling & contactpersoon
= Dick de Soeten (voorzitter)
= Han Hartogs
= Marilou de Virgiliis

Werkgroep gebiedsontwikkeling Spoorzone
De werkgroep gebiedsontwikkeling Spoorzone volgt de plannen en de ontwikkelingen die
betrekking hebben op het gebied de Spoorzone in Overvecht. In 2009 was de werkgroep
in opbouw. Aanvankelijke belangstelling van bewoners om in de werkgroep deel te
nemen bleek tegen te vallen. Met beperkte menskracht is het toch gelukt om de plannen
voor de Spoorzone te volgen en op een aantal belangrijke momenten reacties te leveren.
Daarbij wordt voortgebouwd op de twee inspraakreacties die het Bewonersplatform in
2008 op het toenmalige concept gebiedsplan heeft geleverd. 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 2009
Op de Raadsinformatie avond van 11 juni over het gebiedsplan voor de Spoorzone heeft
de werkgroep een reactie ingebracht, die hier op hoofdpunten wordt samengevat. Dit zijn
tevens belangrijke punten die de werkgroep in 2010 zal blijven volgen.
• De sloop en nieuwbouw of renovatie van een aantal flatcomplexen neemt in het plan
een belangrijke plaats in. De Spoorzone is echter meer dan de optelling van deze
herstructureringscomplexen. Daarom moet er ook voldoende aandacht zijn voor
verbeteringen (fysiek én sociaal) in andere delen van de Spoorzone.
• De sociale aanpak voor het gebied is in het definitieve gebiedsplan beter benoemd.
In de praktijk moet dit ook goed worden uitgewerkt!
• Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de locaties van de nieuw te bouwen
scholenclusters. Dat maakt ook het plannen van verkeersmaatregelen lastig.
• Positief in het plan vinden wij de aandacht voor duurzaam bouwen, de vernieuwing
van de basisscholen en voor het behoud van beschut wonen in het seniorencomplex
aan de Vulcanusdreef.
• Wij hebben nogmaals onze bezorgdheid uitgesproken dat het groen in de Spoorzone
teveel kan worden aangetast door alle bouwplannen.
• Er moet meer gedaan worden aan de leefbaarheid rond het Station Overvecht. Wij
vinden het gebiedsplan te weinig concreet over hoe dit aangepakt moet worden.
• De gemeente moet de regie in het gebiedsplan nemen en ervoor zorgen dat ALLE
bewoners van de Spoorzone betrokken en geïnformeerd worden over de uitvoering.
De werkgroep was ook aanwezig tijdens de Raadsvergadering waar het gebiedsplan voor
de Spoorzone werd vastgesteld. Met dit gebiedsplan ligt er een goede basis voor de
verbetering van de Spoorzone. De werkgroep constateerde in 2009 echter op meerdere
momenten dat het erg moeilijk was om concrete informatie te krijgen over de voortgang
van allerlei deelplannen. Dit maakt het voor bewoners moeilijker om betrokken te zijn en
te blijven. Dit zou in 2010 moeten verbeteren.
Andere ontwikkelingen in de Spoorzone die vanuit de werkgroep gevolgd worden:
De bouwplannen voor de Bruisdreef: helaas zijn de bouwactiviteiten nog niet
begonnen
• Positief in het gebied zijn de activiteiten van de Pouwerschool en het Vader Rijn
College te noemen: zij willen een buurtfunctie vervullen en de bekendheid bij de
bewoners neemt toe, o.a. via de activiteitenwinkel De Wissel, waar leerlingen van
Vader Rijncollege en het ROC diensten aanbieden aan de wijk en haar bewoners

•
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De onveiligheid in het gebied is helaas toegenomen, ondanks de goede inzet van de
straatcoaches. Dit zal voor 2010 een belangrijk aandachtspunt zijn.

Samenstelling & contactpersoon
= Nelleke Wuurman (voorzitter)

Werkgroep gebiedsontwikkeling De Gagel
De werkgroep gebiedsontwikkeling De Gagel volgt de plannen en de ontwikkelingen die
betrekking hebben op het gebied Overvecht De Gagel. In 2009 was de werkgroep in
opbouw. Met beperkte menskracht is het goed gelukt om de plannen voor De Gagel te
volgen. De twee inspraakreacties die het Bewonersplatform in 2008 op het toenmalige
concept gebiedsplan leverde 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 2009
Op de raadsinformatiebijeenkomst in Overvecht van 1 oktober over het gebiedsplan De
Gagel waren de leden van de werkgroep aanwezig. De werkgroep heeft hier geen reactie
op de plannen geven. Het definitieve plan gaf geen aanleiding om iets toe te voegen aan
de twee inspraakreacties die het Bewonersplatform al in 2008 op het concept-plan had
geleverd. Wel bleek op de raadsinformatiebijeenkomst nogmaals dat de gemoederen
onder bewoners over dit gebiedsplan hoog oplopen, met name over de voornemens voor
de sloop en nieuwbouw van een aantal flatcomplexen en de bedreiging van groen in het
gebied door de voorgenomen bouwplannen.
In 2009 heeft de trekker van de werkgroep veel contacten gelegd met bewoners in het
gebied maar ook met raadsleden en ambtenaren. Daarbij bleek telkens weer hoe lastig
het is om op een goede manier te opereren in een gebied waar de verhoudingen tussen
een deel van de georganiseerde bewoners en beleidsmakers sterk gepolariseerd zijn.
Het Bewonersplatform wordt sinds 2008 ook in deze polarisatie betrokken, doordat
sommige bewoners van mening zijn dat het Bewonersplatform met haar standpunten
over het gebiedsplan de Gagel (in het bijzonder m.b.t. de voornemens voor sloop en
nieuwbouw) “onder een hoedje speelt” met de gemeente en de woningcorporaties.
Vanuit de werkgroep is in contacten met bewoners en anderen enerzijds geprobeerd
zaken uit te leggen en recht te zetten en anderzijds verdere polarisatie te voorkomen.
Daarom heeft het Bewonersplatform zich in 2009 ook zeer terughoudend opgesteld in
discussies over het gebiedsplan De Gagel.
De werkgroep blijft echter de voortgang van het gebiedsplan De Gagel volgen, zeker ook
omdat veel zaken, die in de vorm van deelplannen nader uitgewerkt moeten worden, nog
onduidelijk zijn. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:
• Een goede uitwerking van deelplannen: woningen, openbare ruimte en voorzieningen
• Behoud van belangrijk groen in het gebied bij bouwplannen
• Een eerlijke procedure voor een draagvlakmeting onder bewoners bij sloop.
De aandacht gaat ook uit naar de verdere uitwerking van het Doe Mee Centrum De Gagel
en, op langere termijn, de nieuwbouw van scholen en het verbeteren van voorzieningen.
Samenstelling & contactpersoon
= Pim Walenkamp (voorzitter)
= Chris 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 in 2009 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 2009
• Een oriëntatie op de aanpak ‘Utrecht Gezond’ in Overvecht (i.s.m. zorgverzekeraar
Agis) en kennismaking met de twee wijkgezondheidswerkers van de GG&GD bood
een goed startpunt voor verdere contacten.
• Mede n.a.v. bovenstaande: een gesprek met een vertegenwoordiger van Agis en de
GG&GD over de manier waarop overleg en samenwerking tussen diverse aanbieders
van eerstelijnsgezondheidszorg (‘ketenzorg’) in Overvecht functioneert. Dit vindt
plaats rond de drie Overvechtse Gezondheidscentra en functioneert volgens onze
gesprekspartners bevredigend. De werkgroep is echter van mening dat een
wijkomvattend eerstelijnsoverleg de voorkeur heeft.
• De werkgroep heeft inbreng geleverd voor een onderzoek van de zorginstellingen
Axion Continu, Aveant, SHBU en woningcorporatie Mitros naar de behoefte aan
aanvullende diensten, die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen in Overvecht langer
thuis kunnen blijven wonen. De werkgroep had de indruk dat deze voorzieningen in
voldoende mate aanwezig zijn. De werkgroep heeft ook aangegeven dat ouderen die
momenteel wachten op opname in een zorginstelling dit nog beter kunnen beoordelen
en heeft geadviseerd hen via de zorginstellingen te benaderen. Het resultaat van het
onderzoek gaf aan dat er inderdaad voldoende aanbod is, maar dat dit onvoldoende
bekend c.q. fysiek bereikbaar is en meer samenhang behoeft.
• Vervolgens heeft de werkgroep zich verdiept in de wijze waarop ouderen die wachten
op opname in een zorginstelling worden begeleid. Welke ondersteuning wordt hen
geboden om de wachttijd te overbruggen? De antwoorden die we kregen van de
zorginstellingen gaven ons het vertrouwen dat deze begeleiding goed is geregeld.
• De werkgroep heeft met grote zorg de gang van zaken gevolgd rond de aanbesteding
van de thuiszorg in Utrecht, waarbij Aveant (die vanoudsher de thuiszorg verzorgt) in
Utrecht zou worden uitgesloten. Ervaringen met aanbesteding van thuiszorg elders in
het land geven aan dat dit kan leiden tot een verslechtering van de dienstverlening.
Positief is dat Aveant door een rechtelijke uitspraak alsnog mag meedoen aan de
aanbesteding. Daardoor is de kans kleiner geworden dat toch al kwetsbare
(voornamelijk oudere) zorgvragers hun vertrouwde hulp moeten missen.
• Veel tijd en aandacht besteedde de werkgroep Zorg en Welzijn aan de klantenstop
voor de ouderenadvisering, die Cumulus Welzijn half april instelde en die 2 maanden
duurde. Juist in de wijk Overvecht, waar veel ouderen wonen die de weg in de steeds
ingewikkelder regelgeving niet weten te vinden en die ook nog eens kampen met
gecompliceerde problemen, is adequate ouderenadvisering een dwingende noodzaak.
Lange wachttijden van 3 maanden, laat staan een cliëntenstop, passen daar niet in.
De werkgroep is van mening dat de gemeente meer middelen beschikbaar moet
stellen om tegemoet te komen aan de nijpende behoefte aan ouderenadvisering in
Overvecht.
Schriftelijk en in een gesprek met de manager Advies en Hulpverlening van Cumulus
Welzijn heeft de werkgroep gepleit voor inschakeling van vrijwillige ouderenadviseurs.
Elders in de provincie Utrecht zijn daar goede ervaringen mee opgedaan. Voorts pleit
de werkgroep er voor om – zoals elders – in de toekomst bij 75-plussers preventieve
huisbezoeken af te leggen.
• Begin december vond op initiatief van de werkgroep een door het Bewonersplatform
georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over de gemeentelijke bezuinigingen op
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het welzijnswerk in Overvecht. De directeur van Cumulus Welzijn gaf een toelichting
wat dit gaat betekenen voor activiteiten die Cumulus Welzijn in Overvecht aanbiedt.
De bezuinigingen betreffen vooral activiteiten (cursussen, ontmoetingsbijeenkomsten)
die de sociale samenhang en de leefbaarheid moeten verbeteren. Dit is zeker in een
aandachtswijk als Overvecht heel belangrijk. Niet duidelijk werd welke argumenten
de gemeenteraad hanteerde om juist hierop te bezuinigen. Tijdens de bijeenkomst
werd de zorg uitgesproken dat er door de bezuinigingen minder mogelijkheden zullen
zijn voor bewoners of bewonersgroepen om – al dan niet tegen vergoeding- gebruik
te maken van ruimten in buurtcentra. Cumulus Welzijn zegde toe zich daarvoor
maximaal in te spannen. De werkgroep heeft nog eens aangedrongen op het inzetten
vrijwillige ouderenadviseurs. De directeur van Cumulus Welzijn zegde toe dit serieus
te gaan onderzoeken. Wij hopen op dit punt in 2010 concrete resultaten te zien.
In 2010 wil de werkgroep aandacht besteden aan armoede onder ouderen in Overvecht.
Een speerpunt is verder ‘kleinschalig wonen voor ouderen in de eigen wijk’, waarvoor
zowel landelijk als provinciaal stimuleringsgelden beschikbaar zijn. Daarnaast willen wij
de verdere ontwikkeling volgen van Woonservicezones die in Overvecht moeten komen.
Samenstelling & contactpersoon
= Han Hartogs
= Wilhelmien Looymans

Werkgroep Activiteiten
De werkgroep Activiteiten verzorgt de organisatie, de catering en de aankleding bij
grotere publieksgerichte bijeenkomsten van het Bewonersplatform, waarbij onze
Nieuwjaarsbijeenkomst het meest in het oog springt. Ook voor andere activiteiten,
waarbij ontmoeting tussen bewoners en professionals die zich inzetten voor de wijk
centraal staat, kunnen we gebruik maken van de inzet en ervaring van de groep.
Sinds jaar en dag verzorgt de werkgroep Activiteiten op professioneel wijze de
Nieuwjaarsbijeenkomsten van het Bewonersplatform. In 2008 nam dat een hoge vlucht
toen zij in samenwerking met de POUWER-school op onze lustrum nieuwjaarsbijeenkomt
een aansprekend programma met muziek dans en theater presenteerden. In 2009 is dit zij het op een wat bescheidener schaal - voortgezet en dat zal ook 2010 gebeuren.
Sinds jaren is de Nieuwjaarsbijeenkomst een belangrijk moment om onze contacten met
veel bewoners en bewonersorganisaties in Overvecht en ook met de vele organisaties in
ons netwerk te verstevigen.
Samenstelling & contactpersoon
= Marilou de Virgiliis (voorzitter)
= Hans van Amstel
= Joke van Amstel
= Hans Pieters

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 kort besproken in de stuurgroep.
Leden van het Bewonersplatform zijn regelmatig aanwezig op bijeenkomsten in de wijk
of bij raadsinformatieavonden waar belangrijke onderwerpen aan de orde komen.
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Een (waarschijnlijk niet volledige) opsomming van dit soort zaken in 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname aan bijeenkomst over de voortgang en de resultaten van het eerste jaar
Wijkactieplan Doe Mee in Overvecht in het Vader Rijncollege (11 juni)
Deelname aan twee bijeenkomsten over toekomstige bestemming van Fort De Gagel
Bespreking in de stuurgroep van de Kadernota Overvecht Noordelijke Stadsrand
Bespreking in de stuurgroep van het Herzien Protocol Herstructurering
Bespreking in de stuurgroep van de Woonvisie Utrecht 2009 – 2019
Aanwezig bij afscheid van Bart Engbers als directeur van Vader Rijn College (7 juli)
Aanwezig bij Raad in de wijk Overvecht over (o.a.) ouderenadviseurs (9 juni)
Bespreking in de stuurgroep van Voortgangsrapportage en monitoring Krachtwijken
Bespreking in de stuurgroep van de Concept wijkvisie Overvecht van Mitros
Discussie in de stuurgroep over de Bewonerswebsite “Ik doe mee in Overvecht”
Discussie in de stuurgroep over Echt Overvecht (een initiatief vanuit GroenLinks)
Ideeën geleverd voor een werkbezoek aan Overvecht van tweede kamerlid Staf Depla
Twee stuurgroepleden waren aanwezig en namen deel aan de panneldiscussie op de
bijeenkomst met minister van der Laan (Krachtwijken) in Overvecht (5 oktober)
Discussie in de stuurgroep over inzicht in bestedingen van het Leefbaarheidsbudget
Aanwezig bij de Raadsinformatieavond over voortgang Krachtwijken (10 september)
Aanwezig bij de Raadsinformatieavond op 6 oktober over gemeentebegroting 2010 en
bezuinigingen

Wijkraad Overvecht
De samenwerking tussen het Bewonersplatform en de wijkraad Overvecht heeft zich in
2009 voortgezet. Wijkraad en Bewonersplatform spelen daarbij elk hun eigen rol. Het
Bewonersplatform is een onafhankelijke organisatie van bewoners. De Wijkraad is een
adviesorgaan voor B&W. Elk heeft daarbij eigen thema’s, accenten en de ruimte om
eigen standpunten in te nemen. Waar nodig vindt afstemming plaats. In de praktijk
werkt dit goed. Eind 2009 zaten drie mensen uit de kring van het Bewonersplatform
in de wijkraad, wat bijdraagt aan een goede wederzijdse communicatie. In 2009 is ook
de samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer voortgezet.

Communicatie en publiciteit
•

•

•

Dreefnieuws: Ook in 2009 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 halve pagina met kort
nieuws van of over het Bewonersplatform (de wijkraad vult de ander paginahelft).
Dit is voor ons een belangrijk communicatiekanaal naar veel bewoners in Overvecht.
Dreefnieuws vervult een belangrijke rol om zaken van wijkbelang in Overvecht onder
de aandacht van bewoners te brengen. Het Bewonersplatform leverde in 2009 een
financiële bijdrage aan Dreefnieuws, die 19% van haar budget in dat jaar bedroeg.
Website Overvecht: Vanaf begin 2009 heeft onze website een andere functie
gekregen. We zijn gestopt met het opnemen van allerlei nieuws over zaken die in
Overvecht gebeuren, maar niet direct met het Bewonersplatform te maken hebben.
Jarenlang hadden wij dat gedaan, maar de hoeveelheid berichten die dat opleverde
gaf te veel werk. Bovendien zijn er inmiddels voldoende andere websites in en voor
de wijk die deze berichten kunnen communiceren. We hebben ons in 2009 beperkt
tot berichten over onze eigen activiteiten. Gaandeweg bleek dat de website niet meer
voldeed en in november werd de website door problemen bij onze provider geheel
onbruikbaar. Toen is direct begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe website
met een eigen domeinnaam, die in de loop van januari 2010 operationeel zal zijn.
E-mail netwerk: Een belangrijke maar onzichtbare basis voor onze publiciteit is een
uitgebreid e-mail netwerk. Dit gebruiken we - vaak in combinatie met onze website –
om mensen te voorzien van informatie. Ook bij acties en lobbywerk naar bijvoorbeeld
leden van de gemeenteraad, blijkt een goed e-mailnetwerk van grote waarde.
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Stuurgroep
De werkgroepen vormen de basis van het Bewonersplatform, maar zonder een vorm van
afstemming en samenwerking zou dat los zand worden. Coördinatie en afstemming vindt
plaats in de stuurgroep, waarin de trekkers van de werkgroepen vertegenwoordigd zijn.
In de stuurgroep worden ook zaken besproken die niet zomaar zijn toe te delen aan een
van de werkgroepen. De stuurgroep vergadert maandelijks en fungeert als een dagelijks
bestuur van het Bewonersplatform. In 2009 hebben we in de stuurgroep veel aandacht
besteed aan het beter op de rails krijgen van allerlei zaken die te maken hebben met de
interne organisatie. Blijvend punt van aandacht is het betrekken van nieuwe mensen bij
het werk van het Bewonersplatform (zie ook hieronder: Vertrekkende stuurgroepleden).
In 2009 bestond de stuurgroep uit:
• Dick de Soeten (voorzitter, tevens werkgroep Centrumkwadrant)
• Jan de Jong (secretaris)
• Hans van Amstel (penningmeester)
• Annette van den Bosch (werkgroep Verkeer)
• Paul de Bruijn (NMO)
• Nelleke Wuurman (werkgroep Spoorzone)
• Pim Walenkamp (werkgroep De Gagel)
• Han Hartogs (werkgroep Zorg en Welzijn)
• Wilhelmien Looymans (werkgroep Zorg en Welzijn)
• Marilou de Virgiliis (werkgroep Activiteiten)
• Ad Tourné (adviseur)
Frans de Groot heeft een aantal maanden oriënterend in de stuurgroep meegedraaid,
maar heeft uiteindelijk besloten om dit niet voort te zetten.

Vertrekkende stuurgroepleden
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2009 kondigde voorzitter Dick de Soeten aan dat 2009
voor hem het laatste jaar als voorzitter van het Bewonersplatform zou zijn. Ook Jan de
Jong, die jarenlang als secretaris een trekkende rol in het Bewonersplatform vervuld had,
besloot in de loop van 2009 om na een afbouwperiode zijn functie in 2010 te beëindigen.
Daarmee stond 2009 voor de overige stuurgroepleden in het teken van de vraag hoe dit
gat te vullen. Onze ervaring geeft aan dat het veeleisende functies zijn en dat de mensen
die in een van de werkgroepen al een trekkende rol spelen hier niet zonder risico mee
belast kunnen worden. Uiteindelijk hebben we intern een nieuwe voorzitter gevonden in
de persoon van Pim Walenkamp en zijn wij in gesprek met een kandidaat die de functie
van secretaris in de loop van 2010 zou kunnen oppakken. In 2009 heeft deze zoektocht
echter veel energie gevraagd. Ook Marilou de Virgiliis zal begin 2010 haar inzet voor het
Bewonersplatform beëindigen. Met haar vertrek zal het Bewonersplatform een bevlogen
organisator van onze nieuwjaarsbijeenkomsten gaan missen.

Adviseur
In 2009 kon het Bewonersplatform wederom beschikken over een adviseur voor 16 uur
per week. De adviseur heeft zich bezig gehouden met voorbereiding van meningsvorming
en discussie in de stuurgroep en heeft ondersteuning gegeven aan de werkgroepen. Ook
vervult hij een belangrijke taak in het voorbereiden van de publiciteit van het Platform.
In 2009 was de inzet van de adviseur voor een aanzienlijk deel ook gericht op de interne
organisatie. De omschakeling naar en het ‘settelen’ van onze nieuwe werkwijze vroegen
veel extra aandacht. Daarnaast speelde ook de vraag hoe de openvallende functies van
voorzitter en secretaris opgevuld zouden kunnen worden. De adviseur wordt op basis van
een subsidie van de gemeente Utrecht ingeleend bij Cumulus Welzijn.
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