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Agenda Bewonersplatform maandag 14 januari 2019, 20.00 uur 

Buurthuis De Boog, Gambiadreef 60  /  INLOOP vanaf 19.45 
 

1. Opening: afmeldingen. Toelichting en vaststellen agenda                    05 >tot 20.05 
 

2. Platform Intern  
 

2.1.  Financieel                                                                                          10 >tot 20.15 
= Financieel overzicht 2018, verslag kascommissie en decharge bestuur 
=Samenstelling bestuur Stichting Bewonersplatform Overvecht. Han Hartogs verlaat het 
bestuur. Annette van den Bosch stelt zich beschikbaar voor het bestuur. Als er andere 
kandidaten zijn kunnen zij zich uiterlijk zondag 13 januari melden bij de secretaris.  
Na akkoord van de vergadering zorgt het bestuur zorgen voor de inschrijving bij de KvK. 
 
2.2. Jaarverslag en Speerpunten             15 >tot 20.30 
= Concept Jaarverslag 2018 
= Concept Speerpunten voor een beter Overvecht 2019 
 
2.3.  Werkwijze en Werkplan 2019               15 >tot 20.45 
= Werkwijze: gewenste ontwikkeling in 2019 
= Concept Intern werkplan 2019 
  
3. Ervaringen Oud en Nieuw in Overvecht              15 >tot 21.00 

 
4. NRU: aanloop naar bestemmingsplan en              15 >tot 21.15 

= Stappen en tijdslijn naar besluitvorming Bestemmingsplan 
= DROOM: zienswijze inbrengen onder de paraplu van Stichting Bewonersplatform 
= Wat zien we nu de belangrijkste inhoudelijke knelpunten en aandachtspunten 
  

5. Versnelling: Inzet College en Programmaplan 2019          30 >tot 21.45             

= Op 19 december besprak een delegatie van het Bewonersplatform en de wijkraad 

de voorlopige hoofdlijnen voor het Programmaplan 2019 voor de Versnelling. Dit was 

met het wijkbureau en Marco van den Berg, Programmamanager voor de Versnelling. 

In januari wordt op meerdere momenten het traject naar een Programmaplan 2019 

besproken. In de wijkraad op dinsdag 8 januari. Op woensdag 8 januari in een sessie 

met maatschappelijke partners en sleutelfiguren in de wijk, gericht op gezamenlijke 

inzet, samenwerking en investering rond te Versnelling. En donderdag 17 januari is er 

een bijeenkomst voor bewoners op het Sportcomplex Vechtzoom (17.00 – 19.00 uur).  

Ter voorbereiding op 17 jan. Kunnen we aandachtspunten benoemen.  

6. Voortgang lopende dossiers en korte punten           15 >tot 21.45 
= Personeelsomvang sociaal makelaars Overvecht / Dock per 2019     
= Wonen: stappen naar nieuwe Woonvisie Utrecht in 2019 
=  Buurtvoorzieningen in gebied Overvecht De Gagel 

 
7. Verslag Platformvergadering 03 december 2018          05 >tot 21.50 

 
8. Rondvraag & sluiting: vragen, mededelingen, suggesties                10 >tot 22.00 


