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Verslag Platformbijeenkomst 3 december 2018
Aanwezig: Nelleke Wuurman, Annette vd Bosch, Ben Verstraten, Els Wegdam, Siddartha
Karaya, Hans van Lunteren (voor het onderdeel Sjanghaipark), Ad Tourné (verslag).
1. Opening: volgorde agenda verandert: na Platform Intern eerst agendapunten 4 en 5
2. Platform Intern
= Stand van zaken uitgaven 2018: rekening houdend met nog te verwachten kosten is er
enige ruimte voor niet voorziene uitgaven. Met DROOM wordt bekeken of zij een stichting
gaan worden (zie hieronder) en zo ja, of notariskosten via Platform betaald kunnen worden
= Subsidieaanvraag Bewonersplatform 2019: de begroting is (na overleg met wijkbureau)
aangepast met een budget voor externe ondersteuning op het vlak van digitale organisatie
en communicatie. Medio 2019 wordt geëvalueerd hoe dit loopt en of het bijdraagt aan een
ontlasting van trekkers en verbetering van werkwijze.
= Jaarverslag en Speerpunten 2019: Ad schrijft en benadert per onderwerp mensen voor
inbreng. In conceptversie willen we dit in de Platformvergadering van 14 januari bespreken.
= Han stopt als deelnemer van het Bewonersplatform. Zijn bestuurslidmaatschap zal door
iemand anders overgenomen moeten worden. We hopen dit voor eind van jaar te regelen.
3. Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Toelichting uit de agenda
Komt er zicht op extra geld uit den Haag? Hoe loopt de uitwerking van het ontwerp de
komende tijd verder? Zorgen over het Sjanghaipark: een deel dreigt toch gekapt te worden
voor de NRU. Wat zijn volgende stappen in besluitvorming bij de gemeente en wat vraagt
dat van ons? NB: aan het verslag voegen wij informatie toe die medio december bekend is.
Hoofdpunten
= In de Tweede kamer volgen de stemmingen over NRU op 4 dec.; een amendement van
coalitiepartners om 5 miljoen extra voor de NRU beschikbaar te stellen (Toegevoegd: is
aangenomen) en een amendement van GroenLinks om 60 miljoen van de A27 over te
hevelen naar de NRU (Toegevoegd: is afgewezen). Door de 5 miljoen lijkt een tweede
verdiepte onderdoorgang onder het Henri Dunantplein mogelijk. Zie ook de raadsbrief van
7 december over de NRU (toegevoegd als bijlage). Het blijft van belang om bij de raad te
blijven aandringen op voldoende middelen voor een verdiepte NRU bij alle drie de pleinen.
= DROOM kerngroep zoekt uit of het nodig is een aparte stichting te worden. Toegevoegd:
Na juridische verkenning is duidelijk geworden dat DROOM geen rechtspersoon hoeft te
worden om bezwaar te kunnen maken in een procedure voor vaststelling van het
bestemmingsplan. Dit kan via de Stichting van het Bewonersplatform.
= De aanleg van tijdelijke omleidingen en werkvoorzienigen tijdens de aanleg van de NRU
zal een extra aantasting van het groen langs de NRU betekenen. Vandaar de zorgen over
het Sjanghaipark. Hans van Lunteren licht het bijzondere van het park toe. Annette tipt
Hans om contact op te nemen met de architect die het esthetisch programma van eisen
voor de NRU maakt en zal de informatie sturen. Inzet is om zoveel mogelijk groen te
sparen. Er wordt in het buurtje Sjanghaidreef een aparte avond georganiseerd.

4. Verkeer, overig
= Bussluis Amazonedreef: in de hoorzitting van 31 okt. hebben bewoners en anderen hun
bezwaren tegen de voorgenomen opheffing van de bussluis toegelicht. De bezwaren zullen
aan het college worden voorgelegd. Wij verwachten een besluit van het College eind 2018.

= Donaudreef snelheidsremmende maatregel: in voorjaar is daarover gesproken, sindsdien
niets meer vernomen. Daar dreigt budget te vervallen. Actiepunt: navragen bij David Bueno
= Over overige verkeersprojecten (zoals Orinocodreef en van Brammendreef: plannen voor
inrichten voor 30 km) is evenaans weinig bekend. Actiepunt: navragen bij David Bueno
5. Overgang sociaal makelaars WijkenCo naar Dock per 2019
Toelichting uit de agenda
Wat betekent dit voor continuïteit van personeel en inzet in de wijk? Eerder hadden we
onze zorgen hierover geuit. Op 20 nov. was er een gesprek met de gemeente, Dock, Wijk
en Co, Bewonersplatform en de wijkraad over knelpunten rond personeel en formatie.
Hoofdpunten uit bespreking
= De vraag was of alle vaste en tijdelijke formatie door Dock overgenomen zou worden. Dit
gaat zeker lukken voor de vaste aanstellingen. Voor de tijdelijke contracten wil Dock dit zo
veel mogelijk doen binnen de grenzen van de subsidie van de gemeente, Een deel van de
formatie wordt gefinancierd uit additionele geldstromen voor inzet sociaal makelaars. Het
geheel wordt wat lager, waardoor de formatie zal teruglopen t.o.v. wat Wijk en Co nu biedt.
De overgang naar Dock is voor een aantal sociaal makelaars een aanleiding om niet door
te willen gaan. In combinatie met de subsidiepuzzel levert dit vooral een knelpunt op voor
werkonderdelen gericht op kinderen. Daar ontstaan gaten in bezetting en roosters. Dock is
bezig om dit samen met het huidige personeel voor het eind van het jaar zo goed mogelijk
op te lossen. Wij ontvangen een overzicht van de resultaten en de resterende knelpunten.
= Dock zet in op voortzetten van bestaande inzet en activiteiten van de sociaal makelaars.
Het werkplan van Wijk en Co voor 2018 is daarbij voorlopig richtinggevend. Het eerste half
jaar van 2019 wordt gebruikt om te verkennen waar aanpassing / verdere ontwikkeling van
het werk gewenst is. Wij verwachten in de loop van februari of maart hierbij (samen met de
wijkraad) betrokken te worden, zoals dit in het verleden ook gebeurde met Wijk en Co.
6. Programmaplan Versnelling 2019 en WijkOpgaveplan 2019
Op 23 november spraken Platform, wijkraad en wijkbureau over het Programmaplan van
de Versnelling 2019. Dat moet voor eind januari gemaakt moet worden. Na toelichting werd
duidelijk dat het WijkOpgaveplan hier mee samenhangt, maar dat dit in opdracht van het
college al in een heel beknopte vorm al opgesteld. Het benoemt een aantal thema’s die in
het Programmaplan Versnelling verder uitgewerkt worden. Met wijkbureau zijn afspraken
gemaakt over momenten waarop wij inbreng kunnen leveren in het Programmaplan 2019.
Dat is op 21 dec. n.a.v. de eerste ruwe schets en in de tweede helft van januari n.a.v. een
eindconcept. Wij hebben aandachtspunten meegegeven, waaronder ‘inzicht in resultaten’.
7. Voortgang lopende dossiers en korte punten
= Overvecht-Noor aardgasvrij: in 3 buurtgesprekken zal met eigenaar-bewoners gesproken
worden over stand van zaken in de aanpak, wat zij voor hun buurt kunnen verwachten en
wat zij zelf kunnen doen. Eerder waren de eerste 3 buurtgesprekken gepland in november
maar dat schuift door naar eind januari / februari. De ervaringen uit deze buurtgesprekken
zullen worden gebruikt om een vervolgaanpak naar andere buurten te ontwikkelen.
= Stadsgesptrek Wonen: een eerste stap om vanuit bewoners uit de hele stad inbreng op
te halen voor de nieuwe Woonvisie. Gespreksonderwerpen waren vrij breed zodat het niet
makkelijk was om kwesties die voor Overvecht spelen scherp in te brengen. Er komen nog
andere momenten waarop wij vanuit Overvecht gerichter inbreng kunnen leveren.
= Carnegiedreef: 80 bomen moeten gekapt. Er wordt herplant op een gevarieerde en meer
‘parkachtige’ manier > hierover is 10 dec. een bijeenkomst.
8. Rondvraag / mededelingen:
= Op 6 dec. leveren wij inbreng bij een bijeenkomst over aanpak van armoede in
Overvecht. En op 12 dec. is Annette bij stadsgesprek ‘Utrecht Schuldenvrij.
= De Voedseltuin Overvecht heeft een kleurrijk boekje gemaakt “verhalen en recepten
uit de Voedseltuin”. Bewoners en anderen die betrokken zijn komen mooi in beeld.

