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Jaarverslag 2016 - 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 2016 waren de volgende werkgroepen actief:
• Verkeer en DROOM
• Natuur en Milieu
• Centrum Overvecht
• Wonen
• Stadsverwarming
• Zorg en Welzijn
Per werkgroep beschrijven wij in dit verslag de zaken 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 die wij volgen, zijn te vinden op onze
website onder Thema’s.
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
•
•
•
•
•
•
•
•

2016 bestond het Bewonersplatform uit de volgende kern-deelnemers:
Nelleke Wuurman (voorzitter)
Ad Tourné (secretaris)
Dick de Soeten (penningmeester, vanaf maart) (tot eind februari: Hans van Amstel)
Annette van den Bosch
Ben Verstraten
Han Hartogs
Hans van den Heuvel
Ad van Emmerik

Peter Copier en Gert Balk waren als vaste gasten en meepraters op de Platformvergaderingen
aanwezig en daarnaast schoven regelmatig andere gasten aan.
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Werkgroep Verkeer
De werkgroep Verkeer fungeert als kritisch klankbord naar de gemeente en komt met suggesties
voor verbetering van verkeerssituaties. Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke
uitgangspunten voor het verkeersbeleid in de wijk.
Activiteiten van de werkgroep Verkeer in 2016
De werkgroep heeft oog voor auto, fietser, voetganger, bevoorradingsverkeer en noodverkeer. Waar
nodig werkt de werkgroep samen met de Fietsersbond. Jaarlijks gaan ambtenaren op de fiets door de
wijk om verkeersknelpunten te bekijken. Werkgroepleden fietsen mee en doen 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 2016 waren:
• DROOM (NRU): de kerngroepleden van DROOM maken deel uit van de NRU-adviesgroep, die
regelmatig adviseert over de planstudie. In totaal zijn er zeven bijeenkomsten geweest voor de
adviesgroep en één locatiebezoek (Gageldijk). DROOM heeft voor de achterban drie bijeenkomsten
gehouden en vijf nieuwsbrieven verstuurd. DROOM heeft voor raadsleden een locatiebezoek
geregeld, zodat zij meer inzicht krijgen in de problematiek en de afwegingen voor keuzes.
• Afkoppeling Moldaudreef: de eerste opdracht van het vervolgtraject NRU is het onderzoek naar de
aansluiting Moldaudreef op de NRU (Albert Schweitzerdreef). In een gesprek met de wethouder
hebben enkele adviesgroepleden (waaronder een DROOM kerngroeplid) geadviseerd nog geen
keuze te maken tussen de laatste overgebleven varianten. Het is beter om de keuze te maken in
samenhang met de pleinen en als de varianten zijn doorgerekend met het nieuwe verkeersmodel,
waarin het mobiliteitsplan van de gemeente is verwerkt. De wethouder heeft het advies
overgenomen.
• In een raadsinformatiebijeenkomst heeft DROOM wederom gepleit voor extra budget. Verhoogde
viaducten zijn goedkoper, maar het zijn visuele barrières tussen de wijk en het Noorderpark.
• Winkelcentrum Overvecht: De werkgroep kijkt mee en beoordeelt de plannen voor herinrichting
van de openbare ruimte binnen en rond het gebied van het winkelcentrum. Verder blijft de
werkgroep pleiten voor een goed fietspad in het gebied. Zie ook: werkgroep Centrum.
• Herinrichting Stationsgebied, herinrichting Vechtdijk als Fietsstraat, Amazonedreef: luisteren naar
opmerkingen van bewoners en de voorstellen evalueren.
• Tot slot heeft de werkgroep via de Wijkraad Overvecht een advies naar het college geschreven om
echt ‘werk met werk’ te maken. Er wordt nog steeds niet gekeken welke wensen voor de inrichting
van verkeersknelpunten gecombineerd kunnen worden met de onderhoudswerkzaamheden. Een
voorbeeld was de Paranadreef; wensen voor aanpassingen die waren geïnventariseerd tijdens
eerdere fietstochten met ambtenaren en een locatiebezoek ter beoordeling van oversteken voor
voetgangers werden niet gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden van het asfalt.
Samenstelling eind 2016
= Annette van den Bosch (voorzitter, kerngroeplid DROOM)
= Hans van den Heuvel
= Jasper Fastl (namens de wijkraad)
= Wessel Wikkerink (tevens kerngroeplid DROOM)
= Lauris Traas (kerngroeplid DROOM)
= Marion Ree (kerngroeplid DROOM)
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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.
De Natuur- en Milieugroep Overvecht opereert zelfstandig maar fungeert ook als een werkgroep van
het Bewonersplatform Overvecht. Dit maakt het mogelijk om in het Bewonersplatform ondersteuning
te vragen voor bepaalde initiatieven van de NMO. Sinds 2009 bezit de NMO rechtspersoonlijkheid.
Hierdoor kan de NMO zo nodig officieel bezwaar aantekenen tegen gemeentelijke besluiten.
Activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Overvecht in 2016
•

•

•

•
•

•

Regelmatig overleg met de gemeente: overleg vindt plaats onder meer over het maai- en snoeibeheer in de wijk; bomenkap en vervanging van de bomen, zowel in de parken als daarbuiten;
inrichting van het openbaar groen; de aanpak van parkeren in het groen; het beheer van het
Natuurgebied De Klop.
Betrokkenheid bij herinrichting parken: zowel de gemeente als derde partijen vragen de NMO om
mee te denken bij herinrichting van parken en ander groen. Zo speelt op dit moment het
ontwikkelen van plannen voor de nieuwe groene inrichting van de RWZI (waterzuivering
Brailledreef) voor na de aanleg van de nieuwe waterzuiveringinstallatie.
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. Het beheer wordt
jaarlijks met de gemeente geëvalueerd. Streven is behoud van de huidige natuurkwaliteit maar zo
mogelijk het ontwikkelen van de aanwezige natuurpotenties.
Ontdekkingstocht: op 17 september heeft de NMO een zeer succesvolle ‘ontdekkingstocht’ voor
kinderen en hun (groot)ouders georganiseerd in het Natuurgebied De Klop.
Plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU): voortzetting deelname aan de Adviesgroep
voor de ontwikkeling van de opwaardering van de NRU en deelname aan DROOM (De Randweg
Overvecht Op Maat). Uitgangspunt voor de NMO is een goede landschappelijke inpassing van de
NRU en het zoveel mogelijk behouden van het bestaande groen en natuurwaarde.
Samenwerking Bewonerscommissies (BC’s) rond groen: vanuit Overvechtse BC’s is er behoefte
aan verbetering openbaar groen rond appartementen. De NMO zou een rol kunnen spelen in het
contact tussen gemeente en BC’s. Hierover zijn eind 2016 contacten met de BC’s gelegd.

Samenstelling 2016
=
=
=
=
=

Marian Peterse (voorzitter) (tot 1-1-2017)
Jasper Fastl
Leon Hoenjet (tot september 2016)
Mart Janssen (penningmeester)
Joke van der Ham
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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. Sinds 2014 volgt de werkgroep de nieuwe ontwikkeling van het Centrumgebied.
In 2012 is een plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met veel nieuwe winkels,
voorzieningen en woningen definitief afgeblazen. Na een periode van heroriëntatie heeft de gemeente
in 2014 een nieuw ontwikkelingsproces opgestart. Er wordt nu gewerkt via deelplannen en kansen die
zich voordoen op de korte en langere termijn. Het gaat om: 1) opknappen van de openbare ruimte en
verbeteren van de verkeerscirculatie, het parkeren en vooral de aansluiting op omringende wegen;
2) nieuwbouw van woningen op de ‘NPD-strook’ langs de Brailledreef met de oude bedrijfshallen;
3) samen met de ondernemers en eigenaren de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verbeteren.
Activiteiten van de werkgroep in 2016
In 2016 liep de uitwerking van plannen en periodiek overleg met gemeente en vele belanghebbenden
door. Voor de onderdelen Verkeer & Openbare Ruimte en invulling van NPD-strook met nieuwbouw
waren er werkbijeenkomsten. Leden van de werkgroep namen daaraan deel en leverden inbreng. Dit
betrof m.n.:
• Verkeer: uitwerking van deelplannen voor herinrichting van de verkeerssituatie op de drie plekken
waar de belangrijke in- en uitgangswegen voor het Centrumgebied liggen, voor zowel auto’s als
fietsers en voetgangers. Gezien de grote kosten en beperkingen in budget is de keuze gemaakt
om het grootste knooppunt (rond de apotheek) als eerste aan te pakken. Dat vraagt uitwerking in
detail en binnen de gemeente een zoektocht naar aanvullend budget. De andere 2 deelplannen
worden daarna aangepakt. Realisering van een veilige fietsroute (vrij liggend van
parkeerbewegingen) door het gebied langs de Seinedreef is nog steeds niet goed geborgd. Wij
blijven hiervoor pleiten, samen met onder andere, de Wijkraad en de Fietsersbond.
• Ontwikkeling van de NPD-strook (de oude bedrijfshallen langs de Brailledreef): het ontwerp voor
de ruimtelijke indeling en nieuwbouw is in 2016 ter inspraak gelegd. Daar hebben wij een reactie
op gegeven. Die was overwegend positief. Eind 2016 is het plan door het college vastgesteld en in
2017 kan de uitvoering in gang gezet worden.
• Winkels: in 2016 zijn geen nieuwe plannen voor de opwaardering van het winkelgedeelte
gepresenteerd. Wel zien we regelmatig wisseling van winkels en verschuiving in het aanbod.
Eind 2016 hebben we besloten om de werkgroep Centrumgebied om te gaan bouwen tot een bredere
werkgroep die zich gaat richten op meer locaties of grote projecten in de wijk met (ver)nieuwbouw
van woningen, winkels of bedrijfslocaties. Naast het aspect van ruimtelijke (her)inrichting, kan daar
ook een (wijk)economische kant aan zitten, zoals bij winkelcentra of bedrijvenlocaties. In 2017 gaan
we proberen of we deze ontwikkelingen via de nieuwe werkgroep goed kunnen oppakken.
Samenstelling eind 2016
= Nelleke Wuurman
= Annette van den Bosch (voor verkeersaspecten)
= Han Hartogs
= Ad Tourné
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Werkgroep 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, plannen voor Overvecht
van de woningcorporaties, zoals sloop-/nieuwbouw en renovatie, energieverduurzaming en inrichting
van de openbare ruimte rondom de flatcomplexen. En de vraag of huren nog wel betaalbaar blijft in
een wijk met zoveel huurwoningen. We kijken ook naar oneigenlijke vormen van bewoning, zoals het
omzetten (al dan niet legaal) van woningen naar kamerverhuurpanden en splitsen in appartementen.
Activiteiten van de werkgroep in 2016
•

•

•

•

•

•

Prestatieafspraken: op 28 januari leverden we inbreng in de Raadsinformatiebijeenkomst over de
Prestatieafspraken tussen gemeente en de woningcorporaties. Onze bijdrage ging o.a. in op het
matigen van de huren, de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen, huisvesting van bijzondere
groepen in sociale huurwoningen, zoals vluchtelingen en mensen uit maatschappelijke opvang, het
voortzetten van woningrenovaties en herstructurering, en de inzet voor energieverduurzaming.
Gesprekken met drie woningcorporaties: In maart hebben we gesprekken gevoerd met de drie
woningcorporaties in Overvecht: Mitros, Portaal en Bo-Ex. Doel was het contact te vernieuwen,
elkaar bij te praten over plannen en ontwikkelingen en hen onze aandachtspunten en wensen voor
te leggen. De gesprekken legden een goede basis voor verder contact over diverse onderwerpen,
van renovatie, energie & stadsverwarming tot leefbaarheidsaanpak en het instroom- en huurbeleid.
Portaal verkenning: we namen deel aan een werkmiddag van Portaal in maart. Met een breed scala
van partners en betrokken maatschappelijke organisaties verkende Portaal hoe zij hun sociale inzet
als woningcorporatie in en voor de wijk Overvecht (opnieuw) vorm zou kunnen geven.
Overvechtse Bewonerscommissies: in vervolg op de succesvolle bijeenkomst in 2015 hebben we dit
jaar twee bijeenkomsten georganiseerd met de Overvechtse Bewonerscommissies in de huursector
(in mei en september). Het doel was van elkaar te horen waar ieder mee bezig is en hoe wij, maar
ook de bewonerscommissies onderling, elkaar kunnen versterken. Het leverde een staalkaart op
van zaken waar de BC’s mee bezig zijn, vooral rond verkeer, inrichting openbare ruimte en groen.
Mitros, Nul-op-de-Meter: we volgden met veel belangstelling de voortgang van het Mitros-project
Flat met Toekomst (NulopdeMeter) in het complex Camera Obscuradreef. Deze 4-hoog flats
worden gerenoveerd. Mitros doet daar een pilot om (gemiddeld) energie-neutrale flats te
realiseren. Daar is - in tegenstelling tot laagbouw - nog vrij weinig ervaring mee. Dit project ging
14 oktober van start en kan een voorbeeld worden voor andere Nul-op-de-Meter renovaties in
hoogbouwcomplexen.
Nieuwbouw Centrumgebied / NPD strook (zie ook bij werkgroep Centrum). Vanuit Wonen was er
speciale aandacht voor wensen en initiatieven om in de nieuwbouw ook woningen te realiseren
voor doelgroepen als senioren (levensloopbestendig) en voor studenten en starters.

Samenstelling eind 2016
= Ben Verstraten (voorzitter)
= Nelleke Wuurman
= Ad Tourné
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Werkgroep Stadsverwarming
De werkgroep Stadsverwarming is in 2016 ontstaan omdat er veel te doen is rond stadsverwarming.
We proberen hier aandacht voor te vragen bij de gemeente, Eneco, gebouweigenaren, (waaronder de
woningcorporaties) en andere partijen die een rol kunnen spelen bij verbetering. Een groot deel van
Overvecht is aangesloten op stadsverwarming. In de flatcomplexen is dat blokverwarming. Dat levert
heel eigen problemen op. Verbetering kan veel opleveren voor bewoners van Overvecht.
In 2015 zochten bewoners van een aantal Overvechtse flats de publiciteit vanwege onbegrijpelijk hoge
warmterekeningen. Van oudsher waren bij bewoners al veel klachten en vragen over stadsverwarming
en blokverwarming. Het Bewonersplatform vroeg daar aandacht voor bij de gemeenteraad. Mede door
onze inbreng is stadsverwarming op de Utrechtse politieke agenda gekomen. Begin 2016 kwam dit in
een versnelling door een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht naar de omvang en oorzaken
van de problemen met Blokverwarming. Het probleem speelt in Overvecht maar ook elders in Utrecht.
Activiteiten van de werkgroep in 2016
•

•

•

•

•

•

Bijeenkomsten Slim Wonen: op 17 februari waren wij aanwezig op de eerste bijeenkomst Slim
Wonen Overvecht in de Stefanus. Dat was een informatiebijeenkomst voor bewoners over hoe
slim om te gaan met energie in de woning. Stadsverwarming was daar een van de onderwerpen
en dat leverde onverwacht veel vragen en klachten op van bewoners. Samen met Energie-U
hebben we informatie over stadsverwarming gegeven en klachten van bewoners geïnventariseerd.
Het was de directe aanleiding om de gemeente te vragen het onderzoek Blokverwarming - dat
kort daarna openbaar zou worden - met bewoners en andere belanghebbenden in Overvecht te
bespreken (zie hierna). In de tweede bijeenkomst Slim Wonen Overvecht in september is het
onderzoek Blokverwarming en de opties voor verbetering door de gemeente nogmaals toegelicht.
Onderzoek blokverwarming: samen met Energie-U en de gemeente (als opdrachtgever voor het
onderzoek) organiseerden we op 18 mei in het Vechthuis een bijeenkomst over blokverwarming.
Het onderzoek met aanbevelingen voor verbetering werd daar gepresenteerd. De belangstelling
van bewoners was groot en er kwamen weer veel klachten en ervaringen naar voren. Dit leverde
toezeggingen op van de woningcorporaties en de gemeente om te gaan werken aan verbetering.
Contacten met drie woningcorporaties: (zie bij werkgroep Wonen). In de gesprekken in februari
en maart met de woningcorporaties zijn de problemen met stadsverwarming en blokverwarming
aan de orde gesteld. Tegelijk is verkend wat de plannen van de woningcorporaties zijn voor
energiebesparing en verduurzaming. In vervolg op de bijeenkomst van 18 mei (zie hierboven)
hebben we de woningcorporaties gevraagd hoe zij aan de slag willen gaan met verbeteringen bij
de blokverwarming. Zo proberen wij de druk er op te houden.
Afstemming met werkgroep Stadsverwarming huurders van Portaal: deze stedelijke werkgroep
van Portaal-huurders overlegt met Portaal over hun aanpak voor verbetering van blokverwarming.
De 10-hoogflat van de Scharlakendreef is door Portaal gekozen als pilot voor een aanpak per flat.
Twee leden van de Portaal werkgroep maken deel uit van onze werkgroep stadsverwarming.
Advies- en ombudspunt stadsverwarming: de bijeenkomst Blokverwarming van 18 mei was de
directe aanleiding om het idee uit te werken voor een advies- en ombudspunt in Overvecht, waar
bewoners terecht kunnen met vragen of klachten over stadsverwarming. Energie-U heeft mede
namens ons en op uitnodiging van de gemeente hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het
Utrechtse Energiefonds. Door subsidie-technische redenen kon dit niet gehonoreerd worden. We
kijken komende tijd verder met de gemeente en andere stakeholders hoe dit plan uit te werken.
Inbreng bij Stedelijk netwerk Warmte030: dit (stedelijke) netwerk van burgers en deskundigen
levert inbreng naar de gemeente, Eneco en anderen om te komen tot innovatie en verduurzaming
van de stedelijke warmtevoorziening. Wij zijn vertegenwoordigd in Warmte030 en leveren inbreng
vanuit de Overvechtse ervaringen met stadsverwarming en blokverwarming.

Samenstelling eind 2016
= Ad Tourné (voorzitter, tevens lid van Energie-U en actief in Warmte030)
= Ben Verstraten (tevens actief rond stadsverwarming via huurders Portaal)
= Kees Werner (BC Scharlakendreef en actief rond stadsverwarming via huurders Portaal)
= Marieke Dijkstra (bewoonster Naxosdreef, waar de commotie over blokverwarming begon)
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Werkgroep Zorg en Welzijn
In de werkgroep Zorg en Welzijn volgen wij ontwikkelingen op dit gebied in Overvecht. De Versnelling
Overvecht geeft sinds 2016 een nieuwe impuls aan initiatieven en samenwerking op welzijnsthema’s.
Activiteiten van de werkgroep in 2016
•

•
•

•

•

•

•

•

Versnelling Overvecht: De Versnelling Overvecht is mede tot stand gekomen door lobby (o.a. naar
gemeenteraad en College B&W) vanuit het Bewonersplatform. Het geeft een hoognodige impuls
in middelen, energie en samenwerking tussen partners in de wijk op een breed terrein. Thema’s
zijn: Opgroeien en Opvoeden, Sociale problematiek, Gezondheid, Werk en Ondernemerschap en
Veiligheid. Op veel momenten hebben wij meegedacht en meegepraat bij het tot stand komen
van het Versnellingsplan. Met een vertegenwoordiger nemen we deel aan de Versnellingsgroep
(regiefunctie). We waren aanwezig bij belangrijke momenten van communicatie naar raadsleden,
wijkpartners en bewoners. We denken mee over communicatie en betrekken van bewoners, o.a.
via het Versnellingscafé. We volgen de voortgang van de onderdelen van het Versnellingsplan.
Successen in 2016 (die al langer bij ons als wens leefden) zijn o.a.: Werk & Inkomen van de
gemeente gaat in de wijk werken, zichtbare en continue inzet rond veiligheid door wijk-BOA’s,
terugkeer van de preventieve aanpak van de Moeder-babygroepen vanuit Jeugdgezondheidszorg.
WijkActieprogramma (WAP): Samen met een vertegenwoordiger van de wijkraad bespraken we
met het wijkbureau het concept WijkActieprogramma voor 2017 en deden aanbevelingen.
Gesprekken Wijk & Co: periodiek hebben we samen met de wijkraad een gesprek met Wijk & Co
over zaken die spelen in het werk van de sociaal makelaars in Overvecht. In 2016 ging dit vooral
over het functioneren van de buurthuizen en speeltuinen, waar sociaal makelaars een belangrijke
rol spelen. Hoe draagt dit bij aan ‘verbinding’ in de wijk en (bewoners)initiatieven? We benoemen
wat wij waarnemen, agenderen knelpunten en volgen of acties leiden tot verbetering.
Speeltuinen en Speelruimteplan: in februari waren we bij een presentatie over het (stedelijke)
plan voor de ontwikkeling en verzelfstandiging van de Utrechtse buurtspeeltuinen. Voor ons was
belangrijk wat dit zou betekenen voor de Overvechtse speeltuinen De Gagel en de Watertoren.
We volgden de gemeentelijke plannen, zoals gepresenteerd op 12 mei in de commissie Mens en
Samenleving, en namen dit mee in gesprekken over buurtaccommodaties, o.a. met Wijk & Co.
Buurtaccommodaties: Sinds eind 2015 leverden we op meerdere momenten inbreng n.a.v. de
nota Maatschappelijk initiatief onder dak voor Overvecht. Hierin schetst de gemeente per wijk een
beeld van kansen voor (sociale) buurtaccommodaties. De nota biedt een aanleiding om (opnieuw)
scherp te kijken naar beschikbaarheid, spreiding en het functioneren van buurtaccommodaties in
de wijk. Dit doen we op meerdere momenten (zie o.a. gesprekken Wijk & Co en Speeltuinen).
Voor Overvecht zien we als bijzondere aandachtspunten: het beter benutten van de buurthuizen,
het behoud van Doe Mee Centrum de Gagel, creëren van kansen voor initiatieven in ruimtes die
semipermanent beschikbaar zijn (bijv. leegstaande schoolgebouwen).
Initiatievenfonds: De cijfers over gebruik van het nieuwe Initiatievenfond over 2015 gaven aan
dat dit in Overvecht achterbleef bij andere wijken. Samen met de wijkraad bespraken we dit met
het wijkbureau en dachten mee hoe dit verbeterd kon worden. En we spraken af om voorlopig
halfjaarlijks de Overvechtse cijfers over aanvragen te monitoren. Het eerste halfjaar van 2016 in
Overvecht was beter, maar de aantallen aanvragen blijven nog achter in vergelijking met andere
wijken. We stemden af met de wijkraad bij hun advies aan B&W over het gebruik van het
Initiatievenfonds in Overvecht. In 2017 blijven we het gebruik van het Initiatievenfonds volgen.
Buurtteams: bekendheid en vindbaarheid van de Overvechtse buurtteams is na alle veranderingen
sinds 2015 een punt van aandacht. Maar ook de capaciteit om de vele problemen in Overvecht
voldoende te kunnen bedienen. Worden de ambities op papier ook in de praktijk waargemaakt?
We vinden dat jaarverslagen en rapportages niet altijd het gewenste inzicht geven op wijkniveau.
Wijknetwerken 55+ en Samen: In 2016 namen we deel aan Netwerk 55-plus Overvecht en Samen
Overvecht. Tussen de netwerken is een overlap. Medio 2016 bleek Netwerk 55-plus niet meer
levensvatbaar. Samen Overvecht gaat door. Voorlopig blijven we betrokken bij Samen Overvecht.

Samenstelling eind 2016
= Ad Tourné (voorzitter)
= Nelleke Wuurman
= Han Hartogs
= Ad van Emmerik
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Overige inzet in 2016
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. Leden van het Bewonersplatform zijn regelmatig aanwezig op bijeenkomsten in de
wijk of bij Raadsinformatieavonden. Waar nodig zoeken we rechtstreeks contact met het wijkbureau,
wethouder, organisaties, woningcorporaties, bewoners of anderen die van belang zijn voor de wijk.
Regelmatig 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.
Het plan voor Het Nieuwe Zandpad bleef in 2016 een belangrijk onderwerp. Samen met de wijkraad,
bewoners van de Vechtdijk, van de Overkant van de Vecht en het nieuwe Antoniuskwartier hebben we
ons verzet tegen het plan van de gemeente om een prostitutiezone terug te brengen op een strook
langs de Einsteindreef. We namen in 2016 deel aan de Werkgroep Omgeving, waarin de gemeente
en bewoners overleggen over inrichting en toekomstig beheer van het gebied. Daarin hebben we wel
enige verbeteringen kunnen bereiken, maar wij vonden dat er onvoldoende tegemoet gekomen is aan
wensen van bewoners om overlast en onveiligheid te beperken. Dit geldt zowel voor de inrichting van
het gebied als voor de aanloop naar een beheerplan. Toch werkten wij mee bij de voorbereiding van
de grote bewonersinformatieavond op 19 april in het Vechthuis. Daar werd het plan voor de inrichting
van het gebied gepresenteerd. Met 20 bewoners van de Vechtdijk en het nieuwe Antoniuskwartier
waren we op 1 september aanwezig bij de behandeling door de Raad van State van het beroep van
bewoners tegen het bestemmingsplan voor het Nieuwe Zandpad. Dit beroep werd afgewezen. Toen
dit bekend werd in november was duidelijk dat ons verzet de komst van de nieuwe prostitutiezone
niet meer tegen kon houden. Toch dienden we in december nog een zienswijze in met bezwaren
tegen het bouwplan.

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 is 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. Ook in 2016 namen Platformleden
deel aan de Wijkraad. Dit draagt bij aan een goede wederzijdse communicatie.
Samenwerking in de gecombineerde werkgroep Verkeer is voortgezet. Ook de Natuur- en Milieugroep
Overvecht (NMO) adviseert desgewenst de Wijkraad over groen, natuur en milieu in de wijk. Via de
werkgroepen Wonen en Zorg en Welzijn is rond deze thema’s uitwisseling met de Wijkraad gegroeid.
Rond de plannen voor de nieuwe prostitutiezone en de ontwikkeling van het Centrumgebied trokken
Wijkraad en Bewonersplatform samen op. In 2016 was vanuit beide aandacht voor o.a. de Versnelling
van Overvecht, Wijkactieprogramma 2017, het Initiatievenfonds, armoede, gezondheid en veiligheid.

Externe Communicatie
•

Dreefnieuws: het Bewonersplatform is een van de partners in Dreefnieuws, de wijkkrant voor

•

Overvecht. Twee Platformleden nemen deel aan de redactie. Elk nummer bevat een kolom met
kort nieuws of een opinie van het Bewonersplatform. Dit is voor ons een belangrijk
communicatiekanaal naar bewoners in Overvecht. Om budgettaire redenen is vanaf 2016 jammer
genoeg de verschijning teruggebracht van 7 naar 4 keer per jaar. Het Bewonersplatform leverde
een financiële bijdrage aan Dreefnieuws die 37,5% van haar budget op jaarbasis bedroeg.
Website: we hebben een professionele website met een eigentijdse uitstraling, veel foto’s en een
kolom met actuele berichten. De website is een goed kanaal om onze informatie te presenteren.
WijkConnect: op dit digitale wijkplatform zijn wij ook te vinden.
Folder: we hebben een folder met een aansprekende combinatie van tekst en beeld.
Jaarverslag en Speerpunten: ons jaarverslag met de jaarlijkse Speerpunten voor een beter
Overvecht, wordt altijd aan het begin van het jaar breed verspreid in ons netwerk.

•
•
•

Naast alle schriftelijke en digitale uitingen is de veelvuldige aanwezigheid van Platformleden bij
bijeenkomsten en gebeurtenissen in de wijk misschien wel onze belangrijkste externe communicatie.
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