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Jaarverslag 2014 - 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. 
 
In onze werkwijze hebben werkgroepen een belangrijke plaats. 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.  
 
Eind 2014 waren de volgende werkgroepen actief: 
• Verkeer 
• Natuur en Milieu 
• Centrum Overvecht  
• Wonen 
• Zorg en Welzijn 

 
Medio 2014 hebben we onze werkgroepen gereorganiseerd. De werkgroepen Wonen en Zorg en 
Welzijn zijn nieuw geformeerd. DROOM (voor de NRU) valt nu onder de werkgroep Verkeer en de 
Beheergroep Park de Watertoren opereert zelfstandig en levert desgewenst inbreng via de NMO.  
Per werkgroep beschrijven wij in dit verslag de punten die dit het afgelopen jaar zijn opgepakt. 
 
Veel onderwerpen die buiten het bestek van de werkgroepen vallen worden Platform-breed gevolgd 
en waar nodig opgepakt. Belangrijke onderwerpen voor de wijk benoemen we onder Thema’s.  
In 2014 hebben we de thema's geactualiseerd en geprioriteerd. Deze zijn te vinden op onze website.  
 
Organisatie 
Het Bewonersplatform komt (behalve in de zomervakantie) 1 x per maand bij elkaar om gezamenlijk 
onderwerpen die in de wijk spelen te bespreken, af te stemmen tussen werkgroepen, meningsvorming 
en standpunten voor te bereiden en organisatorische zaken te regelen. De werkgroepen hebben hun 
eigen overleg of afstemming en hebben waar nodig zelfstandig contacten en overleg met derden.  
Het Bewonersplatform is een rechtspersoon (stichting).  
 
In 2014 bestond het Bewonersplatform uit de volgende kern-deelnemers:  
• Nelleke Wuurman (voorzitter) 
• Ad Tourné (secretaris) 
• Hans van Amstel (penningmeester) 
• Annette van den Bosch  
• Ben Verstraten 
• Dick de Soeten 
• Han Hartogs  
• Hans Pieters  
• Hans van den Heuvel  
• Leon Hoenjet 
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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. 

 
Activiteiten van de werkgroep Verkeer in 2014   
 
De werkgroep heeft behalve voor autoverkeer ook oog voor 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. 
 
De werkgroep houdt zich ook bezig met de verkeerssituaties bij gebiedsplannen en met de Noordelijke 
Randweg Utrecht (NRU). Dit laatste doet zij onder de naam DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat). 
 
De belangrijkste activiteiten in 2014 waren:  
• DROOM (NRU): in een Raadsinformatieavond van 28 januari is gepleit voor vaststelling van het 

keuzedocument voorkeursvariant. Aangegeven is dat ook het tweekolommenstuk, met de reacties 
van (o.a.) DROOM op de varianten, vastgesteld moet worden. Het is goed dat er nog geen keuze 
wordt gemaakt en dat de wensvariant is meegenomen. De wensvariant bestaat uit drie verdiepte 
pleinen en ook de tussenliggende delen zijn (half)verdiept. De raad heeft dit advies overgenomen. 
In het najaar heeft de minister aangegeven dat de uitvoering toch weer enkele jaren vervroegd kan 
worden. DROOM heeft de achterban hierover geïnformeerd. 

• Winkelcentrum Overvecht: Door het afblazen van de oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw 
achter het winkelcentrum leek het er op dat daar nog steeds geen oplossing zou komen voor de 
problematische verkeerssituatie. De werkgroep heeft deelgenomen aan een Plein-bijeenkomst, 
waar knelpunten en oplossingen werden geïnventariseerd. Inmiddels is een deel van de 
parkeerplaats aangepast en er is een uitgang naar de Brailledreef gemaakt. De werkgroep heeft 
gepleit om ook haast te maken met een goed fietspad in het gebied. Zie ook: de werkgroep 
Centrum Overvecht. 

• De inrichting van de ‘Wijkring de Gagel’ in Overvecht Noord is niet op alle punten goed gegaan. De 
werkgroep heeft verbeterpunten doorgegeven en die zijn opgepakt.  

• Parkeren bij Warande / Neckardreef: na nieuwbouw van het zorgcentrum kwamen er signalen dat 
parkeren van bezoekers / medewerkers niet goed geregeld is. Wij hebben gepleit voor verbetering. 

• Wensbeeld fietsroutes: samen met een vertegenwoordiger van de Fietsersbond afdeling Utrecht is 
een wensbeeld fietsroutes in en van/naar Overvecht opgesteld. 

• De werkgroep heeft reactie gegeven op ontwerpen 1e tranche verkeersprojecten en aangegeven 
welke verkeersprojecten in de 2e tranche verkeersprojecten meegenomen moeten worden. 

• Jaarlijkse fietstocht door de wijk met ambtenaren om verkeersknelpunten te inventariseren. 
 

Samenstelling eind 2014  
= Annette van den Bosch (voorzitter) 
= Hans van den Heuvel 
= Jasper Fastl (namens de wijkraad) 
= Wendy Nijkamp (namens de wijkraad) 
= Wessel Wikkerink 
 

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.  

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.  
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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 2014 
 
• Regelmatig overleg met de gemeente: Overleg vond plaats ondermeer over het maai- en snoei-

beheer in de wijk, inrichting van het openbaar groen; de aanpak van parkeren in het groen; de 
wijkgroenplannen; het beheer van het Natuurgebied De Klop. 

• Inzet in het natuurgebied De Klop: de jaarlijkse snoei van de boomgaard in het natuurgebied De 
Klop is uitbesteed aan een vrijwilligersgroep van Landschap Erfgoed Utrecht. Verder werden een 
aantal taken door NMO-leden en vrijwilligers uit de wijk aangepakt, zoals de aanleg van 
takkenrillen en het onderhoud van een broedhoop voor ringslangen. In de maand december is in 
samenwerking met de gemeente opslag uit het bos van natuurgebied De Klop verwijderd.  

• Milieu: Op 5 april vond er in Overvecht zuid een informatiemarkt plaats over duurzame energie, 
georganiseerd door de NMO. 

• Bezwaar tegen bomenkap: De NMO heeft in 2014 bezwaar gemaakt tegen de kap van 232 bomen 
ten behoeve van de nieuwe prostitutiezone. 

• Plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU): Voortzetting van deelname aan DROOM (De 
Randweg Overvecht Op Maat) en met een NMO-vertegenwoordiger deelnemen aan de afronding 
van het participatietraject. De NMO blijft voorstander van een variant met verdiepte kruising bij 
het Gandhiplein, omdat dit gunstig is voor de ecologische en recreatieve verbinding met het 
Noorderpark. Voor ingrepen aan de NRU op de korte termijn blijft de NMO zich inzetten voor 
oplossingen, waarbij bestaand groen en natuurwaarde zoveel mogelijk behouden kunnen worden. 

• Wijkwaterplan: In 2012 had de NMO inbreng geleverd voor het wijkwaterplan voor Overvecht.  
In vervolg daarop is de NMO betrokken geweest bij plannen voor natuurvriendelijke oevers in de 
watergangen in Overvecht zuid. 

• Zomerkriebel-festival: geheel onverwacht werd zomer 2014 dit grote muziek- en dansfestijn 
georganiseerd in het Gagelbos bij Overvecht. Dit ondanks bezwaren die de NMO en anderen 
hadden ingebracht. Het festival veroorzaakte veel schade aan dit natuurgebied, die (o.a.) door 
NMO is gedocumenteerd. Samen met anderen (waaronder de wijkraad Overvecht) zet de NMO 
zich in om een herhaling van dit festival in 2015 in het Gagelbos te voorkomen. 

 
Samenstelling eind 2014   
= Marian Peterse (voorzitter)  
= Jasper Fastl  
= Frans de Groot  
= Leon Hoenjet 
= Mart Janssen 
= Sanne de Groot 
 

Werkgroep Centrum Overvecht 
 

Plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht, het gebied van het winkelcentrum Overvecht en 
het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, lopen al vanaf 2003. De werkgroep Centrum 
Overvecht volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft op meerdere momenten in het planproces haar 
inbreng geleverd. De werkgroep denkt mee bij de nieuwe ontwikkeling (2014) van het Centrumgebied. 

 
In 2012 is het plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met nieuwe winkels, 
voorzieningen en nieuwe woningen definitief afgeblazen. Het plan van de projectontwikkelaar bleek 
niet meer haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoedmarkt.  
 
Na een periode van heroriëntatie heeft de gemeente Utrecht in overleg met de stakeholders in het 
gebied in 2014 een nieuw ontwikkelingsproces opgestart. Nu wordt gezocht naar een organische 
ontwikkeling via deelplannen en kansen die zich voordoen op de korte en op de langere termijn.  
Inzet is om in ieder geval de openbare ruimte op te knappen, de verkeerscirculatie en het parkeren te 
verbeteren, de winkelfunctie te versterken en een plan te maken voor de strook met de oude 
bedrijfshallen waar vooral cultureel ondernemers een tijdelijke plek vinden.  
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In 2014 is de werkgroep Centrum Overvecht opnieuw samengesteld. De leden van de werkgroep 
participeren intensief in de verkenningen en uitwerking voor de verschillende deelplannen 
 

Activiteiten van de werkgroep in 2014  
 
In mei namen we met meerdere mensen deel aan de brede 'Plein’-bijeenkomst waarmee de gemeente 
en vele belanghebbenden een nieuwe en inspirerende start maakten om kansen voor ontwikkeling 
van het Centrumgebied te verkennen en vervolgens uit te werken.  
 
Daarna hebben we de voortgang van deelpannen gevolgd en onze inbreng geleverd, m.n.: 
• Verkeer: In de Raadsinformatieavond van 11 februari over het Centrumgebied hebben wij gepleit 

voor oplossing van verkeersknelpunten. In najaar: uitwerken van 'quick-wins' (te realiseren in 
2014) voor de verkeerscirculatie en het parkeren aan de achterzijde van de winkels (Seinedreef). 
Daarbij heeft de werkgroep Verkeer sterk gepleit om niet alleen de circulatie van het autoverkeer 
beter te regelen, maar om in 2015 ook een betere oplossing voor fietsers aan de achterkant te 
realiseren. In de Raadsinformatieavond van 23 september heeft de werkgroep Verkeer deze 
standpunten toegelicht.  

• Ontwikkeling van de Cultuurstrip (de oude bedrijfshallen langs de Braïlledreef): in oktober waren 
we betrokken bij de plannen op de korte en de langere termijn voor dit gebied. Inzet daarbij is 
om te proberen de culturele ondernemers, die in de oude hallen een tijdelijk onderkomen 
gevonden hebben, voor de wijk te behouden. Voor de korte termijn betekent dit bestendigen van 
de huidige situatie door het bieden van (rechts)zekerheid en het beperkt opknappen van de 
huidige infrastructuur. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een plan van nieuwbouw van 
woningen en bedrijfsruimten. 

 
Begin 2015 kijken we naar de plannen van winkeliers en vastgoedeigenaren voor versterking van het 
winkelgebied. 
 
Samenstelling eind 2014 
= Dick de Soeten  
= Nelleke Wuurman 
= Han Hartogs  
= Ad Tourné 
 

Wonen 
 

In de werkgroep Wonen volgen wij alles wat te maken heeft met wonen in Overvecht. Belangrijke 
onderwerpen zijn o.a. de samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad, grote projecten voor 
herstructurering, sloop-/nieuwbouw en renovatie en daarna de inrichting van de openbare ruimte 
rondom de flatcomplexen. Maar ook toewijzing van huurwoningen op basis van Leefstijl en de vraag of 
huren nog wel betaalbaar blijft, zeker in een wijk met zoveel huurwoningen. We kijken ook kritisch naar 
oneigenlijke vormen van bewoning en het splitsen van woningen in onzelfstandige units. En hoe het op 
de lange duur gaat met het beheer en onderhoud in complexen waar veel huurwoningen verkocht zijn. 

 
Activiteiten van de werkgroep in 2014 
 

De werkgroep is na de zomer in deze samenstelling van start gegaan. Maar ook eerder in het jaar 
waren er diverse zaken rond wonen en ruimtelijke plannen die we volgden.  
 
• In de Raadsinformatieavond van 30 september gaven wij een reactie op het bestemmingsplan voor 

nieuwbouw op het terrein van het voormalige Ziekenhuis Overvecht. Wij verwelkomen het plan 
voor het nieuwe Antoniuskwartier. Deze kansenlocatie zal met hoogwaardige nieuwbouw bijdragen 
aan de hoognodige diversiteit en kwaliteit van woningen en woonmilieus in Overvecht.  

• Het Bewonersplatform neemt met een vertegenwoordiger deel aan de Stuurgroep voor de Leefstijl 
aanpak in Overvecht; ook wel ‘Lokaal Maatwerk’ genoemd. Dit is gericht op instroom van bewoners 
met een kansrijk profiel in kwetsbare flatcomplexen. In mei 2014 werd duidelijk dat de nieuwe 
woonwet per medio 2015 geen ruimte meer zal bieden voor een vorm van sturing op instroom, 
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zoals die in Overvecht toegepast wordt. Met de partners in de Leefstijl aanpak (gemeente, 
corporaties en woningnet) is in 2014 verkend wat de mogelijkheden zijn om bij de instroom van 
nieuwe huurders toch rekening te houden met ‘aansluiting in leefstijl' in de betrokken complexen. 
In 2015 zal dit uitgewerkt worden in een voorstel hoe hiermee kan worden gewerkt in Overvecht. 
Wij blijven meedenken over deze manier om de leefbaarheid en sociale samenhang in m.n. de 10-
hoog complexen te verbeteren.  

• Begin oktober waren wij aanwezig bij het (stedelijke) Jan-de-Jong debat, georganiseerd door De 
Bundeling, over betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Uit gepresenteerde cijfers werd duidelijk 
dat de stedelijke voorraad betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren in een schrikbarend tempo 
is afgenomen. Voor steeds meer huurders is het moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden. 
Dit heeft ook gevolgen voor de wijk Overvecht met haar grote aandeel sociale huurwoningen 
(71%). Het beeld dat Overvecht veel huurders kansen biedt voor betaalbaar wonen, moet grondig 
worden bijgesteld omdat voor velen te huren toch te hoog zijn. Wij onderzoeken nog of er 
gegevens beschikbaar kunnen komen over de betaalbare woningvoorraad in Overvecht en de 
gevolgen van deze ontwikkeling voor armoede in onze wijk. 

• In de Raadsinformatieavond van 4 maart reageerden we op het beleid m.b.t. het splitsen van 
woningen en omzetting naar kamerverhuur; wat (gelukkig) in Overvecht vrij weinig gebeurt. Wij 
willen dat omzettingen in Overvecht worden beperkt, omdat de woningen daar vaak niet geschikt 
voor zijn en het een negatieve invloed heeft op de leefomgeving.  

 
Samenstelling eind 2014 

= Ben Verstraten (voorzitter) 
= Nelleke Wuurman 
= Ad Tourné 
 

Zorg en Welzijn 
 
In de werkgroep Zorg en Welzijn volgen wij ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn 
Overvecht. Want er speelt veel op dit gebied. Grote veranderingen in de zorg en in het welzijnswerk. 
Taken die eerst onder het Rijk vielen, zoals de Jeugdzorg en de AWBZ, vallen vanaf 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. En dit gaat ook nog eens gepaard met bezuinigingen en soms 
met aanbestedingen van het werk. Wat gaat dit allemaal betekenen voor de wijk en bewoners die 
gebruik maken van zorg en welzijnsvoorzieningen? 

 
Activiteiten van de werkgroep in 2014   
De werkgroep is na de zomer in deze samenstelling van start gegaan. Maar ook eerder in het jaar 
waren er diverse zaken rond wonen en ruimtelijke plannen die we volgden.  
 
• Wijkactieprogramma (WAP) en Wijkambities: Samen met vertegenwoordigers van de wijkraad 

hebben we inbreng geleverd voor het Wijkactieprogramma 2015. Dit spitst zich vooral toe op 
projecten rond welzijn, participatie, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. In 2013 
hadden we ervaren hoe moeizaam een vertaling van Wijkambities naar concrete punten voor een 
WAP kan lopen. Door een goede voorbereiding konden we nu een gestructureerd en onderbouwd 
pakket aan wensen benoemen, dat op veel punten overigens goed overeen kwam met prioriteiten 
vanuit het wijkbureau. 

• Gesprekken Wijk & Co: Overvecht kreeg per 1 augustus 2013 een nieuwe aanbieder voor het 
sociaal makelaarschap: Wijk & Co. Dit leverde in de wijk nogal wat onrust en vragen op. Naar 
aanleiding van onze notitie met signalen en zorgen over het Vernieuwend Welzijn heeft Wijk & Co 
ons uitgenodigd voor een gesprek in november 2013. Dit vormde de start voor een periodiek 
overleg over de gang van zaken rond het sociaal makelaarschap en de buurthuizen in Overvecht.  
Deze gesprekken zijn in 2014 één keer per vier maanden gehouden en hebben zich heel 
constructief ontwikkeld. Het Bewonersplatform heeft ook de Wijkraad, het Netwerk 55-plus en 
vertegenwoordigers van de Overvechtse kerken bij deze gesprekken betrokken. Hoewel wij 
kritisch blijven, heeft zich ook een beeld ontwikkeld van stabilisatie en nieuwe opbouw in de 
buurthuizen en ook van voorzichtige successen om bewoners(groepen) meer eigen initiatief te 
laten nemen. 
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• Ontwikkeling buurtteams: Overvecht liep met 2 pilot-buurtteams vooruit op de stedelijke invoering 
van Buurteams als basisvoorziening voor sociale hulpverlening in de stad. Vanzelfsprekend volgen 
wij dit ook. In 2014 aanvankelijk via beleidsnotities en de eerste evaluatie van de pilot-buurtteams 
door de gemeente. En door informatie van de Overvechtse buurtteams zelf (o.a. in het Netwerk 
55-plus en door gesprekken met mensen van de buurtteams). In oktober hebben wij commentaar 
mogen leveren op de publieksfolder voor de nieuwe buurteams die toen gemaakt werd. Wij 
constateren dat vooral in het overgangsjaar 2014 de vele veranderingen bij bewoners/gebruikers 
veel onduidelijkheid opleverden. U-Centraal en buurteams, wie is wie? Waar vinden we de nieuwe 
buurteams? Wat verandert er in de werkwijze? En hoe vindt het professionele netwerk elkaar in al 
deze veranderingen? Wij verwachten dat het in 2015 nog wel even zal duren voordat het stof van 
alle veranderingen is opgetrokken. Ondertussen blijven we de zaken volgen. 

• Transities Meedoen naar Vermogen, Zorg voor de Jeugd en Participatiewet: afgezien van de 
buurtteam-pilots was hier in de wijk nog weinig concreets van te merken. Maar in 2015 komen er 
grote veranderingen. Daarom proberen we te volgen wat er in de beleidskokers van de gemeente 
ontwikkeld wordt. In de Raadsinformatieavond van januari gaven wij een eerste reactie op 
Meedoen naar Vermogen. En op 9 september namen we kennis van het uitvoeringsplan Meedoen 
naar Vermogen en de vele zorgen en kanttekeningen van allerlei maatschappelijke organisaties. 

• Netwerk 55-plus Overvecht: hierin zijn we vertegenwoordigd. Met andere organisatie volgen we 
de ontwikkelingen rond zorg en welzijn en wat dit betekent voor (kwetsbare) ouderen in de wijk. 
Gezien de grote veranderingen rond AWBZ, WMO en zorg levert dit veel vragen en stof tot 
uitwisseling op. 

• Samen Overvecht: onder deze titel ontwikkelen partners rond senioren en zorg in de wijk een 
werkwijze en samenwerking, waardoor vraag en aanbod van informele hulp voor (kwetsbare) 
ouderen gemakkelijker tot stand kan komen. Wij denken mee. In dit kader is ook de ontwikkeling 
van WijkConnect van belang als nieuw digitaal platform voor vraag en aanbod, (bewoners)-
initiatieven en ondernemerschap in de wijk. 

• Plannen nieuwe buurthuis De Bram: in oktober ontstond er onrust over plannen voor het nieuwe 
buurthuis de Bram. Dat moet deel gaan uitmaken van de nieuwbouw van de scholencluster langs 
de Winterboeidreef. Er lag een bouwplan voor het nieuwe buurthuis maar dit was niet afgestemd 
met gebruikers en andere belanghebbenden. In overleg met o.a. Wijk & Co, de gemeentelijke 
vastgoedorganisatie UVO en de wijkraad is een bijeenkomst belegd waar het bouwplan alsnog is 
besproken. Daarbij werden diverse suggesties voor verbetering ingebracht.  

• Gezonde wijk Overvecht: in oktober en november waren wij betrokken bij twee wijkbrede 
netwerkbijeenkomsten voor professionals van de Gezonde wijk Overvecht. Door mee te denken 
vanuit een bewonersblik dragen we bij aan de deze langlopende en succesvolle aanpak. 

 
Samenstelling eind 2014  

= Ad Tourné (voorzitter) 
= Nelleke Wuurman 
= Han Hartogs 
 

Overige inzet in 2014 
 

Niet 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. Waar nodig zoeken we rechtstreeks contact met het wijkbureau, 
wethouder, organisaties, woningcorporaties, bewoners of anderen die van belang zijn voor de wijk. 
 
Een opsomming van de belangrijkste thema’s en inzet in het afgelopen jaar (buiten de werkgroepen):  
•       Prostitutiezone: met de wijkraad, bewoners van de Vechtdijk en andere verontruste bewoners 

organiseerden we in april een wijkbijeenkomst om raadsleden te laten zien dat veel bewoners 
tegen een nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef zijn. Eerder hadden we dit geluid laten 
horen in een gesprek met burgemeester van Zanen, in de Raadsinformatieavond van 4 maart, in 
de Raadscommissie en via lokale en landelijke media. We namen deel aan diverse gesprekken met 
de gemeente en aan de twee bewonersbijeenkomsten over de inrichting van het gebied. We 
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bereikten veel verontruste bewoners, zowel uit Overvecht als van de Overkant van de Vecht, die 
in een netwerk betrokken bleven om de plannen te volgen. En we tekenden bezwaar aan tegen 
de aanvraag van een kapvergunning voor de 232 bomen in de strook van de prostitutiezone.  

• Winkelcentrum de Klop: dit winkelcentrum kent veel leegstand en de toekomst is onzeker. In 
2014 leverden we inbreng bij een onderzoek (in opdracht van de gemeente) waarin kansen voor 
verbetering werden verkend. En we bespraken de uitkomsten van het onderzoek met gemeente 
en betrokken partners.  

• We waren aanwezig bij de bezoeken van raadsleden aan de wijk. Op 21 mei ging het om een 
presentatie van bewonersinitiatieven in het sociale domein. In december leverden Platformleden 
inbreng bij het Raadsbezoek over veiligheid en overlast op en rondom de kleinere winkelcentra. 

• Inbreng bij Raadsinformatieavonden over zaken die voor Overvecht van belang zijn, o.a. over 
Wijkgericht werken (11 februari) en de Programmabegroting (30 september). En in een gesprek 
met de wijkwethouder in september hebben we veel zaken die in Overvecht spelen toegelicht. 

• Af en toe zijn wij aanspreekpunt voor bewoners of professionals die vragen of plannen voor de 
wijk aan ons willen voorleggen, of aansluiting zoeken bij netwerken van bewoners. Wij geven 
onze reactie op hun ideeën en stellen ons netwerk beschikbaar.  
 

Wijkraad Overvecht  
 
Het Bewonersplatform werkt, waar dat zinvol 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 naar B&W. Elk heeft eigen thema’s, 
accenten en de ruimte om eigen standpunten in te nemen. Waar nodig vindt afstemming plaats en  
de agenda’s worden uitgewisseld. In de praktijk werkt dit goed. In 2014 maakten twee leden van het 
Bewonersplatform deel uit van de Wijkraad, wat bijdraagt aan een goede wederzijdse communicatie.  
In 2014 is de samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer voortgezet. Ook de Natuur- en 
Milieugroep Overvecht adviseert desgewenst de Wijkraad over groen, natuur en milieu in de wijk.  
Rond de plannen voor de nieuwe prostitutiezone en de ontwikkeling van het Centrumgebied trekken 
Wijkraad en Bewonersplatform samen op. Via de werkgroepen Wonen en Zorg en Welzijn is er op 
deze thema's in 2014 ook meer uitwisseling met de Wijkraad gegroeid. 
 

Externe Communicatie  
 
• Dreefnieuws: ook in 2014 was het Platform een van de partners in Dreefnieuws, de wijkkrant 

voor Overvecht. Het Bewonersplatform neemt met een vertegenwoordiger deel aan de redactie. 
Elk nummer van bevat een kolom met kort nieuws of een opinie van het Bewonersplatform. Dit is 
voor ons een belangrijk communicatiekanaal naar bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform 
leverde een financiële bijdrage aan Dreefnieuws die 37,5% van haar budget op jaarbasis bedroeg. 
Eind 2014 kwam in beeld dat de financiering van Dreefnieuws voor het komend jaar een punt van 
zorg kan worden. Samen met de partners proberen wij hier oplossingen voor te vinden.  

• Website: we hebben een professionele website met een eigentijdse uitstraling, veel foto’s en een 
kolom met actuele berichten. De website biedt ons een goed kanaal om informatie en nieuws over 
het Bewonersplatform te presenteren. In 2014 hebben we de vormgeving en de inhoud van de 
website ingrijpend vernieuwd.  

• Overvecht.NU en WijkConnect: wij plaatsen regelmatig korte berichten (die ook op onze eigen 
website staan) op de digitale wijk-community Overvecht.NU. Daarmee vergroten we ons bereik. 
In 2014 ontstond een initiatief voor WijkConnect, een nieuw digitaal wijkplatform dat informatie 
en vraag en aanbod moet gaan koppelen. Wij hebben ons aangemeld bij WijkConnect en zullen 
dat op vergelijkbare wijze benutten. 

• Folder: we hebben een mooie folder met een aansprekende combinatie van tekst en beeld. 
• Media: in 2014 hebben wij vooral rond de nieuwe prostitutiezone regelmatig de media (AD/UN, 

huis-aan-huisbladen en zowel lokale als landelijke radio en TV) benut om ons standpunt naar 
buiten te brengen, veelal in samenwerking met de Wijkraad Overvecht en Vechtdijkbewoners. 

• Digitaal Bewonersforum: wij onderzoeken de mogelijkheid om een digitaal forum op te zetten 
waarin bewoners en anderen betrokken bij de wijk hun mening kunnen geven over onderwerpen 
in de wijk. Dit naar het voorbeeld zoals o.a. door woningcorporatie Portaal gebruikt wordt, Wij 
hopen hiermee een nieuw instrument te ontwikkelen voor meningspeiling onder bewoners. 


