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Inleiding

Voor u ligt de jaarlijkse voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 
(voor het eerst gecombineerd met de monitorrapportage), waarin wij 
rapporteren over de voortgang van de kansen en initiatieven die 
bijdragen aan de vijf ambities van Samen voor Overvecht. Daarnaast 
monitoren wij de voortgang op de ambities op basis van een aantal 
indicatoren en duiden wij in kenniskringen deze cijfers met bewoners en 
professionals in de wijk. De monitor en de duiding zijn in monitor-
rapportage opgenomen die als bijlage is toegevoegd. Een samenvatting 
van de monitorrapportage is in deze voortgangsrapportage opgenomen 
bij het onderdeel ‘Monitoring en Duiding’. We gaan in deze voortgangs-
rapportage ook in op een aantal moties en toezeggingen, die in het 
raadsdebat van 21 januari jl. zijn aangenomen of overgenomen door het 
college. We beschrijven de uitvoering van deze moties en toezeggingen 
bij de ambitie van Samen voor Overvecht waar deze het beste bij past. 
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De icoontjes staan voor:
1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
2. Perspectief voor jeugd versterken
3. Veilige buurten
4. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
5. Meedoen & Ondernemen

Ambitiedocument
Met bewoners en professionals uit Overvecht hebben 
we het ambitiedocument Samen voor Overvecht ont-
wikkeld dat op 18 juli 2019 door de raad is vastgesteld. 
Daarin hebben we vijf ambities benoemd: Plezierig 
wonen in een meer gemengde wijk, Perspectief voor 
de jeugd versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij en 
op maat, Veilige Buurten en Meedoen en Ondernemen. 
Kern van de wijkaanpak Samen voor Overvecht is het 
denken en werken vanuit het motto ‘plek, kans en 
coalitie’. Gezamenlijk hebben we kansen benoemd, die 
elk aan minimaal twee van de vijf ambities bijdragen en 
waarmee we als eerste aan de slag zijn gegaan. Vanuit 
een concrete plek werken we in coalities samen om bij 
elke kans maximaal effect voor Overvecht te realiseren. 
Jaarlijks monitoren we de voortgang van deze kansen, 
bekijken we of er extra kansen zijn ontstaan en of er 
kansen zijn die zich minder snel ontwikkelen dan we 
hadden gedacht.

Met het ambitiedocument:
• Geven we richting: we vragen aan alle partners, 

bewoners en onze eigen afdelingen van de gemeente 
hun inzet (inhoud, geld, capaciteit) te focussen op de 
vijf ambities en de kansen

• Zijn we uitnodigend: nieuwe partners en bewoners 
vragen om bij te dragen aan Samen voor Overvecht

• Werken we vanuit een netwerk samen: de gemeente 
stimuleert en faciliteert het proces van samenwerking 
tussen iedereen die bijdraagt aan Samen voor 
Overvecht, maar alle partijen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk

https://utrecht.begroting-2021.nl/
https://utrecht.begroting-2021.nl/
https://utrecht.begroting-2021.nl/
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Effect
We merken dat dit in de praktijk goed werkt: professi-
onals, bewoners en gemeente focussen hun inzet op 
de vijf ambities en de kansen, er sluiten steeds meer 
nieuwe partijen (b.v. het Rijk en provincie Utrecht, de 
Werkplaats Overvecht, VSB Fonds, FC Utrecht) en 
bewoners (Buurtmaaltijden, een app van wijkambassa-
deur Tim Dekker om meer bezoekers naar Overvecht te 
trekken, Samen Krachtig van Bouchra Dibi, Durf te Dro-
men en sportschool Laarej) aan die een inhoudelijke en/
of financiële bijdrage leveren. Door nieuwe initiatieven 
altijd te verbinden met de relevante partijen en kansen in 
Overvecht wordt het samenwerkende netwerk verbreed 
en verstevigd. Initiatieven van bewoners faciliteren wij 
zo goed mogelijk in bijvoorbeeld netwerk, locaties of 
subsidie vanuit Samen voor Overvecht (zelfs meer dan 
we hadden begroot voor bewonersinitiatieven).

Nieuwe initiatieven/aanvragen beoordelen we altijd eerst 
met onze partners op toegevoegde waarde ten opzichte 
van huidige inzet. Bij een aanvraag voor een financiële 
aanvraag zoeken we, voordat er een bijdrage uit het 
budget van Samen voor Overvecht wordt gedaan, of 
deze uit reguliere budgetten kan worden gefinancierd,. 
Bij opdrachten vanuit Samen voor Overvecht geven we 
voorrang aan lokale ondernemers (Motie ‘Verzilver het 
goud van Overvecht’).

Samenwerking met Rijk, Provincie en VSB Fonds
Het Rijk wil zich langdurig verbinden aan Overvecht 
en heeft daarvoor met de toekenning van de Regio 
Deal vitale wijken een eerste grote stap gezet. Ook de 
provincie Utrecht heeft zich als regiopartner (financieel) 
verbonden aan Overvecht. Met de toegekende ruim 
12 miljoen kunnen we de wijkaanpak Samen voor 
Overvecht een flinke impuls geven op de ambities 
Perspectief voor de jeugd versterken, Plezierig 
wonen in een meer gemengde wijk en Meedoen en 
ondernemerschap. 

Als vervolgstap ontwikkelt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken het programma Leefbaarheid en 
Veiligheid, waarvoor landelijk 16 wijken zijn geselecteerd 
waar de leefbaarheid en veiligheid het meest onder 
druk staan. Overvecht is daar één van. Wij hebben een 
ambtelijke verkenning gedaan welke extra investeringen 
de komende zes jaar nodig zijn in Overvecht om de 
wijk structureel te verbeteren. Samen met het Rijk 
trekken we op om stedelijke vernieuwing opnieuw op 
de Rijksagenda te krijgen met als inzet extra financiële 
ruimte in het nieuwe regeerakkoord zodat er fors 
geïnvesteerd kan worden in deze kwetsbare wijken. 

Het VSB Fonds heeft een donatie van 300.000 euro 
gedaan aan de wijkaanpak Samen voor Overvecht, die 
we inzetten op de ambitie Perspectief voor de jeugd 
versterken. 

Corona
De maatregelen tegen het coronavirus raken Overvecht 
en onze wijkaanpak: activiteiten worden vertraagd 

en/of bemoeilijkt. We blijven steeds kijken wat er 
wel mag en hoe het anders kan. Daarbij houden we 
continu vinger aan de pols bij wat de maatregelen 
voor Overvechters betekenen. Denk daarbij aan 
werkloosheid, schulden, perspectief voor de jeugd en 
faillissementen. We zijn voortdurend in gesprek met 
bewoners en professionals en schakelen waar nodig 
bij. De steunpakketten die in de programmabegroting 
2021 zijn opgenomen om de schrijnende gevolgen van 
de coronacrisis tegen te gaan, komen ook ten goede 
van Overvecht. In een wijk met een relatief grote groep 
kwetsbaren helpen de investeringen gericht op het 
versterken van bestaans zekerheid (zoals Versneld 
vernieuwen, extra inzet op Kansrijke Start, Utrecht 
Schuldenvrij en voorkomen toename jeugdoverlast en 
ondermijnende criminaliteit) veel. Daar bovenop kijken 
we welke extra of andere inzet vanuit de middelen vanuit 
Samen voor Overvecht nodig is, bijvoorbeeld door 
extra in te zetten voor Buurtmaaltijden of DOK030 om 
ondernemers die het moeilijk hebben te adviseren. Ook 
hebben we bijvoorbeeld een startsubsidie voor Durf 
te Dromen verleend, omdat we juist nu extra aandacht 
aan perspectief voor kinderen en jongeren moeten 
besteden.

Monitoring
We ontwikkelen stap voor stap en monitoren onze 
aanpak volgens het principe ‘volgen, spiegelen, leren’ 
(Utrechtse model van sturen). Voor de vijf ambities 
hebben we indicatoren vastgesteld, waarvoor jaarlijks 
nieuwe cijfers verschijnen. In kenniskringen duiden 
we deze cijfers met bewoners en professionals. We 
bespreken in hoeverre we onze ambities realiseren 
en waar we eventueel moeten bijsturen. In januari en 
februari van dit jaar hebben we de tweede ronde van 
de kenniskringen georganiseerd, waarbij we gesproken 
hebben over deels nieuwe cijfers op onze ambities en 
de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus 
op de wijk en onze ambities. 

Communicatie
We gebruiken communicatie om de kracht en de 
positieve ontwikkelingen van Overvecht te laten zien en 
dragen daarmee bij aan een beter beeld van de wijk. We 
zien dat vooral de filmpjes van krachtige wijkinitiatieven 
en rolmodellen in en buiten Overvecht goed aan slaan 
en bijdragen aan een beter en realistischer imago van 
de wijk. We gaan hiermee krachtig door en onderzoeken 
of we een steviger website kunnen ontwikkelen die een 
completer overzicht geeft van Samen voor Overvecht. 
Hiermee geven we bewoners en professionals een 
platform om hen te informeren over alle bijdragen die 
aan Samen voor Overvecht worden gedaan. 

Opbouw rapportage
We beginnen de rapportage met de voortgang op de 
kansen, daarna beschrijven we de inzet op de vijf ambi-
ties (deelambities, moties en toezeggingen, initiatieven), 
een samenvatting van de monitoring, de communicatie 
en als laatste de financiën van Samen voor Overvecht.

https://utrecht.begroting-2021.nl/
https://utrecht.begroting-2021.nl/
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1. Kansen
Er zijn afgelopen jaar drie nieuwe kansen ontstaan: de ontwikkeling van 
de Ivoordreef hebben we opnieuw als kans benoemd vanwege het 
akkoord over de stedenbouwkundige inzet, daarnaast leidt de komst van 
FC Utrecht naar Overvecht en de inzet van het Pouwer College om hun 
schoolactiviteiten meer te verbinden met hun omgeving tot twee nieuwe 
kansen. De ontwikkelingsfase per kans verschilt, daardoor zit er verschil 
in de lengte van de rapportage over de voortgang.
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Plezierig wonen  
in een meer  

gemengde wijk

Perspectief  
voor jeugd  
versterken

Veilige 
buurten

Meedoen &  
Ondernemen

In de plinten van de vier gebouwen komt dienstver-
lening (gezondheid) en horeca van en voor de buurt. 
De Eventspace wordt een ruimte waarin ook culturele 
activiteiten worden gereorganiseerd. Aan de invulling 
van deze plinten wordt hard gewerkt en deze worden 
snel in gebruik genomen. Gelijktijdig met oplevering 
van gebouwen zorgt de gemeente voor een mooie 
openbare ruimte rond de gebouwen. De openbare 
ruimte aan de Zamenhofdreef en een deel van het 
parkeerterrein is al opnieuw en groener ingericht. De 
Zamenhofdreef is versmald tot twee rijbanen, waar-
door deze makkelijker oversteekbaar is en er is meer 
ruimte voor voetgangers en fietsers is.

De in 2020 genomen veiligheidsmaatregelen hebben 
geleid tot een halvering van het aantal autokraken 
in het hele Zamenhofdreefgebied, waar het Shop-
ping Center Overvecht deel van uit maakt (van 120 
autokraken in 2019 naar 53 in 2020). De invloed van 
de maatregelen tegen het coronavirus spelen hier 
zeker een rol in, maar dat geldt ook voor bewust-
wordingsacties en toepassing van flexibel camera-
toezicht. Door de coronamaatregelen had het 
Shopping Center meer last van rondhangende en 
soms overlast gevende jongeren. In overleg met de 
ondernemers is Mohamed el Karouni (Pozitive) inge-
zet om deze jongeren aan te spreken, hen er bewust 
van te maken dat ze overlast veroorzaken en waar 
mogelijk toe te leiden naar werk of school. Door deze 
inzet is de overlast significant verlaagd. 

Begin 2020 is gestart met ‘koffie met een wijkagent’ 
bij de McDonald’s in shoppingcenter Overvecht. Dit 
zorgt ervoor dat bewoners op een laagdrempelige 
manier hun zorgen over de wijk kunnen bespreken 
met de politie en gemeente. Het werkt goed en is 
uitgebreid naar de Vulcanusdreef, bij winkelcentrum 

Kans: Centrumgebied Overvecht 

Vanuit de Regio Deal zijn er extra middelen beschikbaar gekomen om te bouwen aan 
een Overvecht Centrum als het kloppende hart van Overvecht: een bruisende plek waar 
bewoners van Overvecht en daarbuiten willen winkelen, wonen, werken, elkaar ontmoeten 
en hun vrije tijd hier besteden. Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met 
veel parkeerplaatsen en monofunctioneel gebruik (winkelen) naar een aantrekkelijk, veilig 
gebied, dat eenheid uitstraalt en een moderne uitstraling heeft met wonen, werken en 
winkelen samen.

Samen met de eigenaren en ondernemers van 
Shopping Center Overvecht, corporaties, particuliere 
grondeigenaren en ontwikkelaars in het centrum-
gebied van Overvecht worden de gezamenlijke 
ontwikkelmogelijkheden onderzocht. Er wordt 
gewerkt aan een gezamenlijk document dat inzicht 
moet geven in de inhoudelijk gewenste koers en het 
proces (mogelijke fasering, hoe wordt samengewerkt, 
hoe wordt omgegaan met kosten/ opbrengsten, waar 
heb je elkaar voor nodig?). De gesprekken verlopen 
positief, naar verwachting wordt het koersdocument 
rond de zomer bestuurlijk besproken en daarna aan 
de raad voorgelegd.

De NPD strook is het eerste deel van het Centrum-
gebied dat getransformeerd wordt tot een levendig 
gebied met woningen en voorzieningen. De bouw op 
de NPD strook loopt voorspoedig. De gebouwen van 
‘De Buurt’ zijn eind 2020/begin 2021 opgeleverd en 
de eerste mensen wonen inmiddels hier. De ruim 630 
studentenwoningen in The Cube worden in het vierde 
kwartaal van 2021 opgeleverd en zijn deels bestemd 
voor internationale studenten. Hiermee wordt tege-
moet gekomen aan de vraag naar studentenwoningen 
in de stad en tegelijkertijd zorgen de studenten voor 
meer levendigheid in het centrumgebied. Een deel 
van deze nieuwe woningen (343 woningen) bestaat 
uit woningen met een middenhuur. Deze woningen 
zijn beschikbaar voor mensen van binnen en buiten 
Overvecht. In Overvecht is relatief weinig middenhuur, 
de woningen op de NPD-strook zijn een aanvulling op 
de bestaande woningvoorraad in Overvecht. Met dit 
type woningen spelen we in op de vraag naar andere 
woningcategorieën in Overvecht en zorgen we voor 
meer menging. 
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Gagelhof (Zambesidreefbuurt) en gaat van start bij 
de THEMA dreven. Waar het kan, sluiten ook de wijk-
boa’s hierbij aan.
 
Om de veiligheid en service aan de bezoekers en 
ondernemers van Shopping Center Overvecht 
te vergroten, zijn er hosts op het winkelcentrum. 
DOK030 heeft dit project ontwikkeld waarbij 
studenten van de opleiding Servicemedewerker  

van het ROCMN ingezet worden als host op het 
Shopping Center. De studenten krijgen zo een rijke 
leer omgeving aangeboden en zijn tegelijk de ogen 
en oren voor het management van Shopping Center, 
maar ook voor de beveiliging, Boa’s en politie. De 
pilotfase is succesvol gebleken. Het Shopping  
Center Overvecht en het ROCMN zetten deze 
samenwerking voort. 
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Meedoen &  
Ondernemen

Perspectief  
voor jeugd  
versterken

Veilige 
buurten

Kans: Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Het terrein heeft de afgelopen jaren een goede ontwikkeling door gemaakt (nieuwe 
bedrijvigheid, glasvezel, verbetering van veiligheid, beperkte leegstand). Zowel de 
ondernemersverenging als de gemeente ziet echter meer economische potentie en kansen 
voor werk en stages voor bewoners van Overvecht op het bedrijventerrein. Door een 
integrale aanpak werken we aan een aantrekkelijk en veilig ondernemersklimaat dat ook 
kansen biedt op werk en stages voor bewoners van Overvecht.

daarmee niet onder de registratieplicht te vallen. 
Na de aanmeldperiode zijn er 46 fysieke controles 
geweest. 

Met behulp van gelden uit de Regio Deal is een 
gebiedscoördinator Veiligheid voor het bedrijven-
terrein Nieuw Overvecht aangetrokken en per 1 mei 
2021 gestart. Deze richt zich op het vergroten van de 
leefbaarheid en veiligheid van het bedrijventerrein. Hij 
trekt nauw samen op met de ondernemersvereniging, 
is zichtbaar aanwezig en laagdrempelig benaderbaar.

De Beroepentuin is een opleidingscentrum, dat een 
drie tot vier maanden durende praktijktraining biedt 
voor werkzoekenden in vier startersberoepen in de 
bouw en techniek: assistent elektromonteur, assistent 
loodgieter, zonnepanelenmonteur en infra/grondme-
dewerker. De kandidaten leren in kleine groepen met 
vaste leermeesters de basisvaardigheden voor deze 
beroepen, in proefopstellingen in de hal aan de Gagel-
dijk. Partnerbedrijven faciliteren de opleiding via de 
inzet van eigen leermeesters, doneren van materiaal 
en gereedschap of met een geldelijke bijdrage.

Het afgelopen jaar is een pilot gestart met 15 werk-
zoekenden. De werving en selectie is bemoeilijkt door 
corona. Uiteindelijk zijn er in totaal 22 kandidaten 
gestart.
Ondanks coronaperikelen hebben 13 kandidaten 
succesvol hun opleiding afgerond en een Vca-
certificaat behaald. 9 mensen hebben inmiddels 
een betaalde baan bij één van de 17 aangesloten 
bedrijven, de andere 4 worden nog bemiddeld 
naar een baan. Met extra middelen van de Regio 
Deal kon de pilot worden opgeschaald naar 10 
kandidaten vanuit de Werkbeweging. De ambitie is om 
uiteindelijk te groeien naar het opleiden van jaarlijks 
100 kandidaten in 5 leerlijnen en 4 keer per jaar een 

Om de potentie beter te benutten werken eigenaren, 
ondernemers en de gemeente samen om een ontwik-
kelrichting voor het bedrijventerrein te formuleren en 
daar een actieprogramma aan te koppelen. Hiermee 
brengen de ondernemers en eigenaren op het bedrij-
venterrein en de gemeente hun doelen en wensen 
voor het bedrijventerrein in beeld. Dit passend binnen 
de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 waarin wordt 
ingezet op meer werkgelegenheid. In workshops gaan 
medewerkers van de gemeente en ondernemers 
onder begeleiding van een adviesbureau met elkaar 
in gesprek en delen ze hun wensen en kansen die 
zij zien voor het terrein. Daarna kijken ze samen hoe 
gedeelde kansen verzilverd kunnen worden en wat 
daarvoor door wie moet gebeuren. Het adviesbureau 
helpt hen daarbij de acties en de uitvoering daarvan 
te prioriteren. Streven is om voor de zomer van dit 
jaar de gezamenlijke ontwikkelrichting te bepalen. 

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
dragen we bij aan de veiligheid en een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat op het bedrijventerrein. We werken 
daarin samen met ondernemers aan een aantal 
veiligheidsthema’s, dat varieert van het wel of niet 
inzetten van cameratoezicht tot het verbeteren van de 
mogelijkheid om meldingen over de openbare ruimte 
te doen. Op basis van periodieke peilmomenten 
behoudt het bedrijventerrein het keurmerk KVO. 
Daarnaast werken we met het voortzetten van de 
aanpak tegen ondermijning aan het vergroten van 
de leefbaarheid op het bedrijventerrein. Er is meer 
toezicht op straat en achter de voordeur door 
bestemmingsplancontroles. Tegelijkertijd werpt het 
digitaal opkopersregister voor de autobranche ‘aan 
de voorkant’ een barrière op tegen ondermijnende 
criminaliteit. In 2020 hebben 43 van de 56 betreffende 
ondernemers zich aangemeld bij het DOR. Daarnaast 
bleken 12 ondernemers geen opkoper te zijn en 



Actieprogramma Samen voor Overvecht mei 20219

oriëntatieprogramma in de sector Bouw en Techniek 
te organiseren voor nog eens 100 kandidaten.

Door nauw contact te houden met de ondernemers 
op het bedrijventerrein faciliteren we hen zo veel 
mogelijk in hun wensen. Zo heeft Bourdif Gym een 
nieuwe en grotere locatie gevonden voor hun kick-
bokschool waarvan door veel jongeren, maar ook 
door vrouwen, uit Overvecht gebruik wordt gemaakt. 
Met deze verhuizing ging een lang gekoesterde wens 
van in vervulling, omdat de oude locatie uit zijn jasje 

was gegroeid. Op de nieuwe locatie is Bourdif Gym 
een samenwerking met JoU gestart, waarbij JoU 
begeleiding biedt aan kwetsbare jongeren die wel de 
weg naar Bourdif Gym weten te vinden. Daarnaast 
hebben we Nutrecht ondersteund om een doorstart te 
kunnen maken aan hun pand aan de Mississippidreef. 
Zij ontwikkelen een concept met een mix van initiatie-
ven om kwetsbare jongeren te helpen in hun ontwik-
keling, broedplaatsen voor startende ondernemers, 
kunst en cultuur en evenementen.
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Perspectief  
voor jeugd  
versterken

Meedoen &  
Ondernemen

Kans: Energie voor jongeren

In de Ontdekhal (nieuwe naam TEC Utrecht) kunnen kinderen en jongeren op een speelse 
en innovatieve manier kennis maken met de techniek van de toekomst. Via Bouw = 
wouw koppelen we investeringen van de corporaties en ontwikkelaars in Overvecht aan 
leerwerkplekken voor jongeren/werkzoekenden uit Overvecht in de bouw en techniek. 

Bouw=Wouw 
Via Bouw=wouw koppelen we investeringen van 
de corporaties en ontwikkelaars in Overvecht aan 
leerwerkplekken van jongeren en werkzoekenden uit 
Overvecht in de bouw en techniek. 

Het jaar 2020 was een hectisch jaar op de 
arbeidsmarkt. Toch merken we dat er relatief weinig 
uitval aan vacatures of baankansen in de technische 
sector optreedt. Ook blijft de belangstelling vanuit 
(Overvechtse)jongeren, scholieren en zij-instromers 
naar mogelijkheden in duurzame bouw en techniek 
constant. Wel leverde de coronacrisis beperkingen op 
meerdere terreinen op: wervingsevenementen konden 
niet worden georganiseerd, bouwbedrijven zijn wat 
terughoudend voor leerlingen op de bouwplaats 
vanwege de 1,5 meter en de praktijktraining zelf moet 
in zeer kleinschalige groepjes. 

Bouw=Wouw heeft 215 kandidaten in begeleiding 
genomen, waarvan de helft uit Overvecht komt. Tot nu 
toe zijn hiervan 43 kandidaten succesvol bemiddeld 
naar een baan, de rest is nog in begeleiding of uitge-
vallen.

In 2021 zijn er de volgende toegezegde of beschik-
bare leerwerkplekken:
Totaal Bouw=Wouw: 24-26 plekken (tot voorjaar ’22), 
waaronder: 
• 12 leerwerkplekken renovatie 1e fase THEMA-dreven 

(Mitros i.s.m. Hemubo) 
• 1 leerwerkplek renovatie Ibisdreef (Portaal i.s.m. 

BAM)
• 3 stageplekken Entree (onderhoudsdienst Bo-Ex). 
• 8-10 plekken bij schilderonderhoud 5 onderhouds-

bedrijven Mitros 
Er zijn naar verwachting zo’n 20 stage- of leerwerk-
plekken bij Bouw=Wouw beschikbaar in ’21 tot  
begin ’22. 

De Ontdekhal
In de techniek is een groot tekort aan technisch 
geschoold personeel en is de instroom van nieuwe 
jonge technici laag. Om meer kinderen en jongeren 
op een speelse en innovatieve manier voor de 
techniek te interesseren hebben Eneco, Portaal, 
Bouwmensen, BAM, Heijmans, ROC Midden 
Nederland, St. Nuovo, St. Willibrord, Dietz, Singel 
PD en de gemeente de handen ineengeslagen om 
de Ontdekhal te realiseren in Overvecht. Daarvoor 
is, met hulp van subsidies van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een stichting 
opgericht met een eigen bestuur en directie. Ook 
zijn er de sponsorbijdrages gedaan door bedrijven 
als Plegt Vos, Kuijpers installaties en gratis schilder-
werkzaamheden door  de onderhouds bedrijven 
SVW Vastgoedverbetering, Wits Utrecht, Talens 
Vastgoedonderhoud en Hagemans (als co-makers 
van Mitros voor de invulling van social return). Voor 
de Ontdekhal is aan de Gageldijk in Overvecht in 
een voormalig kassencomplex een inspirerende plek 
ingericht voor leerlingen van de basis- en middelbare 
school en hun ouders. De Ontdekhal probeert 
kinderen en jongeren op vroege leeftijd te inspireren 
en mee te nemen in de wereld van de techniek, door 
hen als ‘uitvinders-in de dop’ te laten spelen met 
creatieve en technische basisvaardigheden. Met 
de programma’s geeft de Ontdekhal jongeren een 
eerste doorkijk naar de mooie kansen in de bouw en 
techniek, met vooral goede kansen op de arbeids-
markt. Deze programma’s worden uitgevoerd op 
respectievelijk de basisscholen en het voortgezet 
onderwijs (met name het VMBO). 
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Kans: Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen 
van geldzorgen

Bij Sociaal renoveren koppelen we de fysieke renovatie van 10-hoogflats aan sociale 
ondersteuning van bewoners op het gebied van bv. werk, schulden, gezondheid of contact 
met buren.

over zowel geldzorgen, werk als inkomen.
• Om de zichtbaarheid in de flat te vergroten hebben 

Portaal, Werk en Inkomen, Buurtteams en DOCK 
samen twee portiekcafé’s georganiseerd. Daar 
kwamen vijftien bewoners op af. Gesprekken gingen 
voornamelijk over de renovatie. 

• Werk en Inkomen zou samen met de aannemer op 
huisbezoek gaan. De huurverhoging werd gebruikt 
om een breder gesprek te voeren over de financiële 
situatie, maar vanwege de maatregelen tegen het 
coronavirus kon dat niet doorgaan. Portaal heeft 
later in het jaar bewoners hierover gebeld en een 
financieel gesprek met de gemeente aangeboden. 
Zes huishoudens wilden hier gebruik van maken. 
Ongeveer vijftien huishoudens met betalingsachter-
standen bij corporatie, zorgverzekeraar, energie-
leverancier of gemeente worden de komende 
maand, samen met partners, benaderd en onder-
steuning geboden op het gebied van schulden en 
perspectief op werk (pilot turbo saneren). 

THEMA dreven  
(onderdeel kans buurtaanpak THEMA dreven)
Het kernteam voor de sociale renovaties aan de 
THEMA dreven bestaat uit Mitros, buurtteams Sociaal 
en Jeugd en Gezin, Dock en Werk en Inkomen. 
Begin 2020 zijn de huisbezoeken voorafgaand 
aan de fysieke renovatie gestart bij de Tigrisdreef 
en de Haifadreef. Vanwege de coronacrisis was 
een huisbezoek niet mogelijk. Alle bewoners zijn 
gesproken: telefonisch of in de projectwoning.
• Verschillende bewoners zijn in beeld bij zorgpartijen 

en/of zijn doorverwezen naar partners in de buurt-
aanpak, zoals de buurtteams, Dock en Werk en  
Inkomen.

• In januari 2021 is de draagvlakmeting voor de 
Tigrisdreef en Haifadreef gestart. Alle bewoners 
werden telefonisch benaderd, bewoners konden 
indien gewenst een modelwoning bekijken. Bij deze 
draagvlakmeting is de norm van 70% behaald. De 

Bij de sociale renovaties van flats in Overvecht 
is Werk en Inkomen samen met de corporaties, 
buurtteams en DOCK aan de slag gegaan om 
bewoners een integraal hulpaanbod te doen. 
Een groot deel van de bewoners bleek al hulp te 
krijgen van Stadsgeldbeheer, bewindvoerders of de 
gemeente. Bewoners die nog geen hulp van deze 
instanties kregen, hebben een integraal aanbod 
gekregen voor hulp bij inkomen en werk. Onder 
andere door de maatregelen tegen het coronavirus 
heeft de pilot nog niet tot het gewenste resultaat 
geleid. Zo konden huisbezoeken met de aannemer 
niet doorgaan en moest het inloopspreekuur al 
na twee weken worden stopgezet. Voor sociaal 
renoveren is fysieke nabijheid echter essentieel in 
het opbouwen van vertrouwen van bewoners en voor 
samenwerking tussen de partners. Daarom hebben 
we steeds creatieve manieren gezocht om ondanks 
de maatregelen toch zo veel mogelijk bewoners te 
bereiken en waar nodig op maat te helpen.

Overzicht sociale renovaties:
Nigerdreef  
(onderdeel kans buurtaanpak Zambesibuurt)
Het kernteam voor de sociale Renovatie van de 
Nigerdreef bestaat uit Portaal, buurtteams Sociaal en 
Jeugd en Gezin, Dock en Werk en Inkomen
• Portaal heeft telefonisch contact gezocht met 

bewoners om uitleg te geven over de renovatie en 
een uitvraag gedaan op sociaal gebied om de 
bewoner een vervolggesprek bij Buurtteam, Dock of 
Werk en Inkomen aan te bieden. 

• Zestien huishoudens (ca 10%) wilden een gesprek 
met Werk en Inkomen. Daarvan ging het grootste 
deel over (vrijwilligers)werk of scholing. Ook werden 
vragen over hulp bij administratie en de WMO 
gesteld. Bewoners gaven niet aan geldzorgen of 
schulden te hebben. Bij het contact met de bewo-
ners is door Werk en Inkomen breed uitgevraagd 
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verwachting is dat Mitros voor de zomer van 2021 
start met de fysieke werkzaamheden van de Tigris- 
en Haifadreef.

• De projectwoning van Mitros is ingericht voor 
gebruik door projectconsulenten en partners in de 
buurt aanpak. Werk en Inkomen is gestart met een 
laagdrempelig spreekuur voor mensen die willen 
weten of ze financieel wat mislopen of die stappen 
willen zetten richting werk. Ook Focus (begeleiding 

van jongeren 18-23 jaar die niet op school zitten en 
geen werken uitkering hebben) houdt spreekuren in 
de projectwoning. 

• In 2021 starten de gesprekken met de bewoners van 
de St. Maartendreef en St Eustatiusdreef. In 
november 2021 start de draagvlakmeting voor deze 
volgende twee flats. Voor november willen we alle 
bewoners gesproken hebben.
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Kans: Buurtaanpakken

Zambesibuurt 
In 2020 hebben we binnen de buurtaanpak Zambesi-
buurt het volgende bereikt:
• We hebben na een initiatief van bewoners aan de 

rand van het Gagelpark, bij de Marokkodreef, een 
Sportcontrainer geplaatst en in gebruik genomen. 

• In 2020 hebben de buurtambassadeurs in de 
Zambesibuurt met hun zichtbare aanwezigheid en 
signaleringsfunctie een bijdrage geleverd aan de 
leefbaarheid en veiligheid in het gebied. De gecon-
stateerde meldingen in de complexen worden 
sneller opgelost. Ondanks de maatregelen tegen het 
coronavirus zijn de looprondes doorgegaan. Vrijwel 
direct na het uitbreken van de Coronacrisis hebben 
ze op verzoek op “volle” brievenbussen gelet om 
mogelijke eenzaamheid en isolatie van bewoners 
tijdig op te kunnen sporen. Inmiddels is een tweede 
groep in de Zambesibuurt gestart, die door de 
eerste groep gecoached wordt.

• Het afgelopen jaar zijn er zeven (digitale) bijeenkom-
sten gehouden waarin moeders uit het moedernet-
werk Zambesibuurt voorlichting kregen over het 
vergroten van weerbaarheid en het signaleren van 
zaken die raken aan veilig opgroeien in de buurt. 
Ook hebben zij zaken gesignaleerd ten aanzien van 
veiligheid die spelen in de buurt.

• De succesvolle interventie ‘Koffie met een wijkagent’ 
uit het centrumgebied is uitgebreid naar de 
Zambesibuurt

• De verkeerssituatie Zambesidreef is, na initiatief van 
bewoners, verbeterd en veiliger.

• Er is een integrale controle bij verschillende 
ondernemers (aanpak ondermijning) uitgevoerd.

• De verlichting op winkelcentrum Gagelhof is 
verbeterd;

• Er is een spreekuur met wijkboa’s gestart

Voor het komende jaar richten we ons op:
• Meer kinderen en jongeren bereiken om hun 

weerbaarheid tegen de verleidingen van criminaliteit 
te vergroten door de inzet van politiekids, 
onderwijsmodule basisscholen, moedernetwerk, 
Dock en JoU (zie ook ambitie Perspectief voor de 
jeugd versterken op pagina 20). 

• Inzet op een prettige omgeving en tegengaan van 
overlast bij Winkelcentrum Gagelhof, o.a. door 
opvang te organiseren

• Invullen van leegstaand en vrijkomend vastgoed met 
functies die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
buurt.

• Continueren en verstevigen de Buurtambassadeurs. 
• Sociaal renoveren: zie kans ‘Sociaal renoveren en 

slim wegnemen van geldzorgen’. 

Buurtaanpak THEMA-dreven
• Door de partners van de buurtaanpak THEMA-

dreven zijn er specifieke kansen benoemd voor de 
buurtaanpak: sociaal renoveren, veelzijdig wonen, 
buurtambassadeurs, perspectief kinderen en 
jongeren, schoon, heel en veilig, herinrichting 
openbare ruimte, grensoverschrijdend gedrag en 
ontmoeting in de buurtkamer. 

• Op de St. Maartendreef is een burendag georgani-
seerd door de flatcoaches, een aantal bewoners wil 
iets betekenen voor hun buurt. 

• Kinderen, ouders en jongeren krijgen vanaf februari 
dit jaar extra taalondersteuning door een Taalimpuls 
op de THEMA-dreven van Taal doet meer. Samen 
met twee basisscholen op de THEMA-dreven gaat 
Taal Doet Meer de komende drie jaar jaarlijks 50 
gezinnen in deze buurt extra op maat ondersteunen. 
Gemeente Utrecht, Taal Doet Meer, Utrecht Develop-
ment Board en basisscholen werken hierin samen 
met steun van het VSB Fonds. 

• Om de jongste kinderen een kansrijke start te geven 
is onderzocht wat een goede invulling is voor de 
THEMA-dreven. Met ouders en verschillende 
partners in de buurt wordt de mogelijkheid van 
moeder-kind groep(en) onderzocht. Hiermee kunnen 
ouders op een laagdrempelige manier in contact 
komen met elkaar en professionals. Wanneer de 
maatregelen het toelaten kunnen groepen in 2021 
starten. Zie ook beschrijving Kansrijke start bij 
ambitie Perspectief voor de jeugd versterken

• De voetbalkooi bij de St. Maartendreef is opgeknapt. 
Dit is de uitkomst van een aanvraag die jongeren en 
JoU bij het initiatievenfonds hebben ingediend. Als 
tegenprestatie zullen jongeren zelf activiteiten 
organiseren.

• Er is gestart met een samenwerking tussen de 
sportschool Laarej en JoU om via sporten in contact 
te komen met kwetsbare jongeren en hen te laten 
begeleiden door JoU (bewonersinitiatief), zie ook 
‘Langjarig werken aan onze ambities’. 
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• In september is de World Cleanup Day georgani-
seerd. Bewoners, buurt- en wijkambassadeurs en 
samenwerkende partijen hebben gezamenlijk de 
buurt en de complexen opgeruimd. Er is 600m3 
afval opgehaald. Door het succes is besloten twee 
keer paar jaar een opschoondag in de buurt te 
organiseren. 

• Overlastgevende adressen zijn in kaart gebracht en 
worden benaderd.

• Voor ontmoeting en activiteiten is de buurtkamer 
geopend in Gagelsteede. 

• De gemeente verkent samen met een sociaal 
ondernemer uit Overvecht en Mitros, ERA Contour 
en Hemubo of er mogelijkheden zijn om een 
lunchroom en een ontmoetingsruimte voor de buurt 
te realiseren op de THEMA-dreven om de buurt een 
extra impuls te geven. Het gaat om een tijdelijke 
voorziening van maximaal 10 jaar of zoveel korter 
indien het initiatiefplan Themadreven van de grond 
komt.

• Sociaal renoveren: zie kans Sociaal renoveren en 
slim wegnemen van geldzorgen op pagina 11.

Meedoen &  
Ondernemen

Plezierig wonen  
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Kans: Groen lint door de wijk

We verbinden groene plekken in de wijk waardoor er een recreatief rondje ontstaat voor 
inspanning en ontspanning. Het Groene Lint draagt bij aan een gezonder Overvecht doordat 
het uitnodigt tot bewegen, leidt tot versterking van sociale cohesie en tot verbetering van 
het fysieke leefklimaat. 

• De eindrapportage van Stipo is gereed: het partici-
patieonderzoek is afgerond en er is een plan van 
aanpak voor het uitwerken van projecten en omme-
tjes. Het is een succes dat we binnen corona tijd 
alsnog doorgaan en met bewoners in contact zijn. 
Omdat participatie in coronatijd toch lastig is, is de 
planning vertraagd.  

• De raad is in januari 2021 geïnformeerd over de 
stand van zaken en de vervolgstappen. Zie hier voor 
de Raadsbrief. 

• We kiezen ervoor om een middenroute uit te werken 
die Park De Gagel en Park de Watertoren met elkaar 
verbindt.  

• We hebben Club Groene Lint opgericht. Bewoners 
en partners die mee willen denken over het 
uitvoeren van het Groene Lint zijn uitgenodigd. Ook 
huren we bij wijze van pilot twee tot drie zzp’ers en 
organisaties uit Overvecht in die helpen bewoners 
en gebruikers te activeren mee te doen met de 
uitvoering van het Groene Lint. Een mooi voorbeeld 
van uitvoering van de motie ‘Begin bij Overvecht, 

verzilver het goud’
• We starten met de uitvoering van twee ommetjes. In 

het tweede kwartaal van dit jaar voeren we op deze 
ommetjes samen met bewoners en gebruikers een 
aantal snelle (tijdelijke) interventies voor het activeren 
van de openbare ruimte uit. Voorbeelden hiervan 
zijn: picknickbanken, ligstoelen, hondenspeelplek, 
speeltoestel, kruidentuin/pluktuin, (hard)looprondje 
om de flat aangeduid in stoepkrijt, parklet (groen op 
de plek van een parkleerplaats) of straatkunst. Op 29 
mei organiseren we een Place Game waarbij we met 
de bewoners bepalen welke interventies op welke 
plek wordt uitgevoerd. Grotere fysieke ingrepen op 
deze ommetjes worden later in 2021 uitgevoerd.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/266d3449-7908-4ad8-a251-de7553774e49
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Kans: Project O

Project O is een netwerkorganisatie in ontwikkeling in de Dreef, die samenwerking 
faciliteert tussen Overvechters, ondernemers, organisaties, onderwijs en overheden. 
Hierdoor worden talenten van Overvechters ontwikkeld, worden innovatieve bijdragen aan 
opgaven geleverd en wordt betrokkenheid/draagvlak Overvechters vergroot.

Coalitie KOKEN030
Coalitie KOKEN030 is een samenwerkingsverband 
dat zich vooral richt op mensen met kookgas. Bos 
Installatiewerken, Hemubo en Project O voeren 
gezamenlijk, in opdracht van Mitros, Portaal, 
Bo-Ex, gemeente Utrecht en Stedin, een pilot uit in 
Overvecht-Noord. Deze opgave is ook een kans voor 
mensen in de wijk om aan het werk te gaan in de 
techniek.

MDT
MDT (Maatschappelijke Diensttijd) is een landelijk 
programma voor jongeren tussen de 14 en 27 
jaar. Project O ziet de MDT als een kans voor jongeren 
om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, 
nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken 
voor de toekomst. Binnen het Utrechtse MDT-
programma, Missie030, is er speciale aandacht voor 
Overvechtse jongeren. De MDT biedt een kans om 
de wereld van de jongeren te vergroten en andere 
jongeren in de stad te ontmoeten. Project O betrekt 
de jongeren bij Missie030, door ze een stem te geven 
en mee te denken, praten en leren. Bij de invulling 
van Missie030 werkt Project O nauw samen met 
partners in de wijk en elders in de stad. Hierdoor 
worden bestaande bewegingen om jongen te helpen 
versterkt. Missie030 heeft plek voor minimaal 150 
Overvechtse jongeren.

Coalitie Heel Overvecht Fietst
De fietscoalitie om meer bewoners aan het fietsen 
te krijgen bestaat inmiddels uit 25 partners. 
Belangrijkste activiteiten zijn realisatie van de fietsdeal 
(een fiets voor mensen met U-pas), fietslessen 
(mogelijkheid om dit te combineren met opvang door 
Oppasmoeders), fietshub, doortrappen (fietsen voor 
ouderen), diverse fietsactiviteiten en kennis en advies 
fietsinfra. Inmiddels zijn er al 100 fietsdeals gesloten.

Coalitie Overvecht in Beweging
De Coalitie Overvecht in Beweging is een 
samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders 
in de wijk, ondernemers en werkgevers om meer 
werknemers in beweging te krijgen. 

Samen Ondernemen in Overvecht-Zuid
Samen Ondernemen in Overvecht-Zuid is begin 2021 
van start gegaan om het ondernemersklimaat en de 
onderlinge samenwerking te versterken. Kernteam 
bestaat uit ROC MN, Project O en gemeente 
Utrecht. Eén van de doelen is om de middelen in 
het Ondernemersfonds beter te benutten. Hiervoor 
worden initiatieven aangejaagd en een programma 
ontwikkeld.

Coalitie Samen scoren in Overvecht
Coalitie Samen scoren in Overvecht is een initiatief 
van verschillende organisaties die met elkaar 
willen werken aan een goede sportinfrastructuur in 
Overvecht en genoemd naar de motie van de raad 
om meer aandacht aan sport te besteden in Samen 
voor Overvecht. Onderwerpen zijn onder andere de 
kansenkaart, Urban sport, sportinfrastructuur en 
organisatie sportzomer. Coalitie wordt snel groter. 
Project O is samen met ROC MN, gemeente Utrecht 
FC Utrecht en Sport Utrecht onderdeel van de coalitie 
Vitale jongeren in Overvecht, zie kans FC Utrecht op 
pagina 19.
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Het gezondheidscentrum Amazonedreef wil een breed centrum voor de wijk zijn 
waarin actief en preventief wordt gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van 
bewoners op verschillende leefgebieden. Binnen Samen voor Overvecht zetten we in het 
Gezondheidscentrum in op laagdrempelige hulp op het gebied van werk en inkomen, 
werkervaringsplekken in het gezondheidscentrum en een plek waar vrijwilligers aan de slag 
kunnen met het ontwikkelen en onderhouden van de binnentuin.

Er is veel ontwikkeld en geleerd, over wat er nodig is 
voor een stress-sensitieve benadering van bewoners 
en hoe we een integrale aanpak kunnen ontwikkelen. 
Onlangs is de Hogeschool Utrecht gestart met een 
participatief onderzoek, waarbij ze ons middels 
ontwikkelwerkplaatsen hierin verder begeleidt.

De pilot Werkwinkel is afgerond en alle partijen willen 
door. Komend jaar ontwikkelen we de integrale 
aanpak verder door en willen we ons bereik vergroten. 
Dit gaan we onder andere doen door meer partijen 
aan de Werkwinkel te verbinden zoals werkgevers, het 
jongerenwerk en het taalinformatiepunt. We krijgen 
in het gezondheidscentrum de beschikking over een 
grotere ruimte. Werk en Inkomen gaat samen met de 
buurtteams de Werkwinkel ook in twee andere wijken 
in Utrecht opzetten. Ook de Geldzaak (laagdrempelige 
hulp bij schulden) wordt na de pilotfase voortgezet.

Ondernemers die door de maatregelen tegen het 
coronavirus in nood zijn gekomen en een Tozo-
uitkering ontvangen en in Overvecht gevestigd zijn, 
zijn benaderd. DOK030 heeft voor hen een wekelijks 
spreekuur ingericht, waar de ondernemers terecht 
kunnen met diverse hulpvragen
Er werken altijd twee gastheren/gastvrouwen 
uit Overvecht met behoud van uitkering 
(werkervaringsplekken) bij het gezondheidscentrum. 
Zij ontvangen bezoekers en verwijzen hen door. Een 
van hen heeft na een leerzame periode aansluitend 
een betaalde baan gevonden. 

In de buurttuin rondom de Amazone werken 
gemiddeld tien vrijwilligers aan het ontwikkelen en 
onderhouden van de tuin.

Werkwinkel
De pilot Werkwinkel van een jaar is afgerond. Door 
de maatregelen tegen het coronavirus kon de 
Werkwinkel slechts een klein half jaar en minder 
dagdelen per week dan gepland open zijn. Toch zijn 
er mooie resultaten bereikt: 117 bewoners uit de 
wijk hebben de Werkwinkel gevonden en hebben 
stappen gezet richting werk of scholing. Deze groep 
is heel divers: mensen met en zonder uitkering, jong 
en oud. De meeste mensen zijn via het Buurtteam 
bij de Werkwinkel terecht gekomen. Voor 53 mensen 
is specifieke expertise ingeschakeld of zijn warm 
overgedragen, bijvoorbeeld naar een taalaanbieder, 
schuldhulpverlening, de Beroepentuin of Pozitive. 
16 mensen zijn aan het werk (vrijwillig of betaald) of 
gestart met een leerwerktraject of opleiding.

Er is ook een mismatch op de arbeidsmarkt 
geconstateerd. Bezoekers passen vaak niet op de 
reguliere banen vanwege bijvoorbeeld beperkte 
beschikbaarheid, ontbreken van een VOG of 
gebrekkige Nederlandse taalvaardigheden. In het 
kader van de Werkbeweging (extra middelen Regio 
Deal) gaat het Werkgeversservicepunt werkgevers uit 
de wijk benaderen met de vraag of zij een plek voor 
een wijkbewoner beschikbaar willen stellen  
(zie ambitie Meedoen en Ondernemen –
Werkbeweging op pagina 54). 

Naast kwantitatieve resultaten heeft de Werkwinkel 
nog meer opgeleverd. De samenwerking tussen de 
8 deelnemende partijen is verstevigd. Er worden 
gezamenlijke gesprekken gevoerd met bewoners 
en er zijn dagelijkse casusoverleggen waarbij iedere 
partij zijn eigen expertise inbrengt.
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Kans: Ontwikkelingen rondom Gagelsteede

Rondom Gagelsteede spelen veel verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd: initiatieven 
vanuit de gemeente en vanuit verschillende marktpartijen. Door de ontwikkelingen op 
elkaar af te stemmen komt er ruimte om een win-win situatie te creëren, waarbij 1+1=3 
ontstaat. Dit is een kans om het gebied nog sterker te ontwikkelen, samen met partners en 
bewoners. 

hierdoor krijgen Overvechters de kans wooncarrière 
te maken in de wijk. In het gebied start Werkplaats 
Overvecht met twee haalbaarheidsstudies die 
zijn gericht op het verbeteren van de buurten 
via ruimtelijke werkzaamheden zoals een meer 
gevarieerde woningsamenstelling, het verbeteren 
van het openbaar gebied, betere gebruiksfuncties 
in het groen. De haalbaarheid en uitwerking van de 
kansen wordt nader onderzocht binnen de diverse 
projecten. Daarnaast moeten er project overstijgende 
keuzes worden gemaakt. Die afweging vindt plaats in 
het kader van het Omgevingsprogramma Overvecht 
Die afweging vindt plaats in het kader van het 
Omgevingsprogramma Overvecht die na de zomer 
van 2021 ter besluitvorming in het college komt en 
vervolgens aan de raad wordt voorgelegd.

In 2020 is de brede verkenning naar de kansen 
rondom Careyn Rosendael, Park de Gagel en 
omgeving afgerond. Hierbij zijn de kansen in beeld 
gebracht die voortkomen uit de verschillende 
ontwikkelingen en is bekeken hoe deze elkaar kunnen 
versterken. Door het toevoegen van voorzieningen en 
het versterken van buurthuisfuncties en ontmoetings-
plekken in de omgeving, worden bewoners en 
bezoekers meer uitgenodigd om te bewegen, te 
ontmoeten en te verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de herontwikkeling van Careyn Rosendael tot 
ouderenhub en het versterken van de functie die 
het heeft als buurthuis. Ook ontstaan er kansen 
door het toevoegen van meer woningaanbod voor 
verschillende mensen. Dit leidt tot differentiatie en 
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Kans: Ivoordreef (terug als kans)

De flat aan de Ivoordreef krijgt een nieuwe invulling door sloop/nieuwbouw, waardoor meer 
menging en verdichting ontstaat. Dat leidt ook tot een meer gemengde en veiligere wijk, 
een betere openbare ruimte en kansen voor jongeren en werkzoekenden in de wijk.

In 2020 zijn de partijen (Bo-Ex, Era Contour, 
Amvest) en de gemeente het eens geworden over 
de stedenbouwkundige opzet voor het gebied. 
Daarom nemen we de Ivoordreef weer op als 
kans in de wijkaanpak Samen voor Overvecht. 
De gemeente heeft een start gemaakt met het 
opstellen van de bouwenvelop. Deze wordt in 2021 
afgerond en vervolgens wordt een bestemmingsplan 
opgesteld. De planning is dat het bestemmingsplan 
eind 2021 of begin 2022 ter inzage gelegd kan 
worden. Afgelopen jaar is de buurt geïnformeerd 

over het stedenbouwkundig plan tijdens een online 
bijeenkomst. Ook is er een klankbordgroep opgezet 
en konden omwonenden meedenken over de invulling 
van het openbaar gebied via een online enquête. 
Participatie heeft vanwege de maatregelen tegen het 
coronavirus online plaatsgevonden. Ook in 2021 zijn 
er diverse klankbordgroepen en informatiemomenten 
gepland. Dit om omwonenden te betrekken bij de 
nadere uitwerking van de openbare ruimte en hen te 
informeren over de inhoud van de bouwenvelop en het 
bestemmingplan. 

Plezierig wonen  
in een meer  

gemengde wijk

Perspectief  
voor jeugd  
versterken

Veilige 
buurten

Kans: Pouwer college (nieuwe kans)

Het Pouwer college en Ithaka hebben de handen 
ineens geslagen om de zij- en achterkant van de 
school grondig te verbeteren en een kwaliteitsslag te 
maken in de uitstraling van de school naar de directe 
schoolomgeving. Met deze kwaliteitsslag kan de 
buitenruimte actief ingezet worden bij de lessen en 
kunnen leerkrachten hun pedagogisch en didactisch 
handelen veel actiever vormgeven in de buitenruimte 
en de directe schoolomgeving. Zo ontstaat er een 

betekenisvolle leeromgeving voor de leerlingen. Het 
gaat hierbij zowel om een kwaliteitsslag in de fysieke 
omgeving van de school als om een kwaliteitsslag 
van de sociale veiligheid. Hieruit zijn projecten in 
drie gebieden voortgevloeid: het gebied rondom 
de Arabelladreef, de sportfaciliteiten in het park de 
Watertoren aan de Normadreef en de hoek van de La 
Bohèmedreef – Normadreef.
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Kans: FC Utrecht (nieuwe kans)

We gebruiken de komst van FC Utrecht naar Overvecht als extra motor om sporten in de 
wijk een impuls te geven. We zetten daarbij primair in op de jeugd: stimuleren dat meer 
kinderen gaan sporten, hun talenten gaan ontwikkelen en een gezonde leefstijl hebben.

Het eerste team van FC Utrecht gaat trainen bij 
voetbalvereniging EDO in Overvecht. FC Utrecht wil 
graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van Overvecht en heeft de gemeente 
gevraagd om samen met partners uit te wijk te 
kijken waar de behoefte ligt bij de sportverenigingen 
en scholen. FC Utrecht, Project O, ROC Midden 
Nederland, Sport Utrecht en de gemeente Utrecht 
hebben een coalitie gesloten om zo veel mogelijk 
impact voor Overvecht te realiseren vanuit de komst 
van FC Utrecht naar Overvecht. In het najaar van 
2020 is een grote bijeenkomst georganiseerd met 
sportverenigingen, scholen en andere partijen 
die zich professioneel met jeugd bezighouden 
(Jongerenwerk Utrecht, Buurtteam Jeugd, DOCK, 
etc.) om te bespreken waar de behoefte in Overvecht 
ligt. Besloten is om bij de jeugd te focussen op het 
stimuleren dat meer kinderen en jongeren gaan 
sporten, hun talenten gaan ontwikkelen en een 
gezonde leefstijl hebben.

We zetten via FC Utrecht en samenwerkende partijen, 
met deze kans in op meer bekendheid geven aan 
sportactiviteiten in de openbare ruimte in Overvecht 
(Sport Utrecht, Jongerenwerk Utrecht en FC Utrecht, 
het koppelen van Sport en bewegen- leerlingen 
van ROC Midden Nederland aan basisscholen 
om hen te stimuleren om lid te worden van een 
sportvereniging en het stimuleren van meidensport, 
met meidenvoetbal in het bijzonder (v.v. De Dreef, 
FC Utrecht, Sport Utrecht). Inmiddels haken steeds 
meer partners aan bij deze coalitie en zien we al 
resultaten van onze inzet in bijvoorbeeld het stijgende 
aantal meiden dat gaat voetballen. Ook bekijken 
we welk sportwensen er zijn vanuit de wijk, welk 
sportaanbod er is en waar eventueel extra aanbod of 
betere communicatie en samenwerking van bestaand 
aanbod nodig is en geven hiermee aanvulling aan de 
motie ‘Samen scoren voor Overvecht’ van de Raad.
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2. Langjarig werken aan onze ambities

Perspectief voor de 
jeugd versterken

Deelambities

• We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal)
achterstanden starten op school.

• We zorgen dat kinderen en jongeren weten en 
ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. 
Ze voelen dat ze er toe doen, weten waar hun 
ambities en talenten liggen en voelen zich 
uitgenodigd er iets mee te doen.

Moties en Toezeggingen
M16 Focus op jongeren van Overvecht
Onze opgave in Overvecht vraagt om een brede aanpak 
en heeft een focus op 5 ambities, waaronder perspectief 
voor de jeugd versterken. De jeugd wordt op al hun 
levensgebieden extra hard geraakt door de maatregelen 
tegen het coronavirus en zetten we daarom hier extra 
op in. Eerder is de keuze gemaakt om met de extra 
middelen van de Regio Deal in te zetten op 3 van de 5 
ambities, waaronder het versterken van het Perspectief 
voor de Jeugd (extra inzet op Kansrijke Start, onderwijs 
en voorkomen dat jongeren zwichten voor criminele 
verleidingen). Perspectief voor de jeugd versterken heeft 
daarbij de hoogste prioriteit gekregen met extra inzet 
op Kansrijke Start, Onderwijs en het voorkomen dat 
jongeren op het criminele pad komen. Binnen de Regio 
Deal hebben we bovendien een verschuiving gedaan 
(minder budget openbare ruimte en monitor noodzake-
lijk) waardoor 116.000 euro is vrijgekomen voor integrale 
aanpak jongvolwassenen. Daarnaast heeft het VSB 
Fonds 300.000 euro gedoneerd aan Samen voor Over-
vecht dat we geheel op onze ambitie Perspectief voor 
de Jeugd inzetten. We schalen daarmee het succesvolle 
mentorprogramma Big Brother Big Sister op, zorgen 
voor een Taalimpuls voor kinderen en hun ouders in de 
buurtaanpak THEMA Dreven en zetten een pilot van de 
Familieschool op 

Bij het stap voor stap leren en ontwikkelen zien we de 
afgelopen maanden dat er veel goede (bewoners) initi-
atieven zich richten op de jeugd. In 2020 en 2021 werd/
wordt het grootste gedeelte van het resterend budget 
aan deze initiatieven besteed. Voorbeelden daarvan zijn 
Durf te Dromen, Samen Sterk, de samenwerking tussen 
Laarej/Bourdif Gym, v.v. De Dreef en Jongerenwerk 
Utrecht, Urban Street Games en Caravan crew. Deze 
initiatieven staan allemaal hieronder beschreven. We 
hebben een kenniskring voor jongeren georganiseerd 

om met hen in gesprek te gaan over wat nodig is om 
hun perspectief te vergroten. Samen met onze afdeling 
Vastgoed organisatie Utrecht bekijken we hoe we de 
behoeften van deze jongeren kunnen realiseren in 
gemeentelijk vastgoed in Overvecht.

De steunpakketten die in de programmabegroting 2021 
van de gemeente zijn opgenomen om de schrijnende 
gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus 
tegen te gaan, komen ook ten goede van Overvecht. 
In Overvecht dragen de maatregelen van werkpakket 
2 gericht op het versterken van bestaanszekerheid 
(zoals Versneld vernieuwen, extra inzet op Kansrijke 
Start, Utrecht Schuldenvrij en voorkomen toename 
jeugdoverlast en ondermijnende criminaliteit) bij aan het 
versterken van het perspectief voor de jeugd. Ook een 
deel van de maatregelen uit werkpakket 3, gericht op 
het opleiden en begeleiden naar duurzaam werk slaan 
deels neer in Overvecht en richten zich ook op jongere 
en jongvolwassenen.  Het Rijk stelt daarnaast extra mid-
delen beschikbaar om de gevolgen van de maat regelen 
tegen het coronavirus aan te pakken (bijvoorbeeld 
bestrijding jeugdwerkloosheid, aanpak armoede en 
schulden, continuïteit onderwijs, impuls op bewegen). 
Van het deel dat vanuit het Rijk uiteindelijk in Utrecht 
landt zal een substantieel deel naar Overvecht gaan, 
omdat hier relatief veel kinderen en jongeren wonen op 
wie de maatregelen tegen het coronavirus een groter 
effect hebben.

Om integraal de goede afweging te maken hoe deze 
verschillende geldstromen in te zetten, overzicht te 
behouden van alle initiatieven die spelen en goede 
verbindingen te leggen met alle vaste partners in de wijk, 
zetten we in op het versterken van de netwerken rondom 
de leeftijdsgroepen 0 tot 6 jaar, 10-14 jaar en 16-27 
jaar. We zorgen ervoor dat op stedelijk- en wijkniveau 
de signalen goed samen komen en dat we vanuit een 
integrale blik de initiatieven in de wijk te versterken. 
Zo leggen we bijvoorbeeld structureel de verbinding 
tussen de stedelijke opgave jongvolwassenen en de 
jongerencoalitie in Overvecht, die bestaat uit organisaties 
die werken aan perspectief op werk of scholing voor 
jongeren uit Overvecht. Op deze manier kan de stedelijke 
aanpak lokale initiatieven versterken en verder helpen 
en wordt de stedelijke opgave tegelijkertijd inhoudelijk 
gevoed door input uit de wijk. 
 
Initiatieven
We zetten fors en breed in op onze ambitie Perspectief 
voor de jeugd versterken. We leggen daarbij prioriteit 
bij de volgende leeftijdscategorieën: Kansrijke start (0-6 
jaar), overgang basisschool – middelbare school (8-14 
jaar) en jongvolwassen (16-27 jaar). We beschrijven de 
activiteiten hieronder ook in deze volgorde.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/0846253b-c4dc-49b8-9b2e-af078b2384ca
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Kansrijke start (0-6 jaar)
Regio Deal 
Met de Kansrijke start kunnen we door te investeren in de eerste 1000 dagen van een 
kind, ontwikkelingsachterstanden en veel problemen in het latere leven voorkomen. 
Vanuit de Regio Deal zetten we in op vijf projecten voor Kansrijke Start in Overvecht.

1. Nu Niet Zwanger Overvecht

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt 
kwetsbare mensen (m/v) om een bewuste keuze te 
maken over het moment van hun kinderwens, zodat 
zij niet onbedoeld zwanger raken. We gebruiken dit 
programma in Overvecht omdat de omvang van de 
kwetsbare doelgroep voor deze interventie hier groot 
is en de methodiek voor deze groep laagdrempelig is. 
Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen 
met een gesprek over kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie. Zij sluiten aan bij de leefwereld van de 
cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, 
ideeën en drempels er bestaan.

NNZ is in juni 2020 gestart met de werving van een 
inhoudelijk coördinator voor Overvecht. Zij heeft  
relevante ketenpartners binnen het sociale en medi-
sche domein benaderd om hen te informeren over 
en enthousiasmeren voor NNZ. Specifiek voor Over-
vecht is het geboortezorgnetwerk Overvecht een 
mooi platform gebleken om het programma onder 

de aandacht te brengen. Dat is een netwerk van 
professionals uit de wijk rondom zwangere vrouwen 
in kwetsbare situaties. Elke zes weken vindt er een 
Multi Disciplinair Overleg plaats met verloskundigen, 
kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, buurtteam, Al 
Amal en specialisten als de casus dat vraagt. Om 
NNZ binnen organisaties te borgen, worden er  
binnen organisaties aandachtsfunctionarissen  
aangesteld. Eind 2020 zijn er drie aandachts-
functionarissen afkomstig van het Buurtteam 
Jeugd&Gezin en één van Spoor030 aangesteld, ze 
zijn in januari jl. getraind. Ook zijn samenwerkings-
afspraken gemaakt met twee huisartsen en één 
verloskundigenpraktijk om ervoor te zorgen dat de 
eventuele uitvoering van anticonceptie zo laagdrem-
pelig mogelijk kan verlopen. Tussen september en 
december zijn al vijf casussen naar het programma 
toegeleid. Zij zijn doorverwezen door Jeugdgezond-
heidszorg (Overvecht), huisartsen en het Stadsteam 
Herstel. 

2. Multidisciplinair overleg complexe casuïstiek (MDO)

Het MDO is een bespreking van complexe proble-
matiek van (aanstaande) ouders uit Overvecht. Met 
als doel dat kwetsbare (aanstaande) ouders betere 
zorg en ondersteuning krijgen door:
• Beter samen te werken,
• Een oplossing te zoeken buiten richtlijnen of 

protocollen,
• Onderliggende systeemproblematiek (bijvoorbeeld 

schulden) te doorbreken via de doorbraaktafel 
We volgen de ontwikkelingen en resultaten van het 
overleg en leren hiervan zodat we duurzame oplossin-
gen (ook voor toekomstige gevallen) kunnen realiseren.

Begin 2020 is een multidisciplinair overleg geboor-
tezorg gestart. Het doel is om samen (aanstaande) 
ouders en kinderen in kwetsbare situaties beter 
te signaleren en om de onderlinge samenwerking 
en werkwijze te verbeteren. Resultaten van deze 
bijeenkomsten zijn: sneller inschakelen van de juiste 
hulp en betere samenwerking van buurtteam en ver-
loskundige zodat een volgende stap voor moeder en 
kind mogelijk is. De betrokken professionals ervaren 
dat ze meer een team worden. Er is een korte lijn 
naar de doorbraaktafel, zodat ook in zeer complexe 
gevallen er hulp en/of besluitvorming is die een 
kansrijke start van de baby dichterbij brengt.
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3. Kortdurende VideoHome-
Training (k-VHT) tot de 
leeftijd van 4 jaar

K-VHT is een vorm van opvoedondersteuning 
door met de ouders korte video-opnames van de 
‘alledaagse omgang’ thuis te bekijken en bespre-
ken. K-VHT zetten we in bij ouders van jongere 
kinderen die behoefte hebben aan extra onder-
steuning en waar beelden kunnen helpen om het 
contact tussen ouders en kind te ondersteunen 
en/of herstellen.
Met K-VHT willen we bereiken dat ouders de 
behoeften van hun kind (beter) begrijpen en 
beter in staat zijn om sensitief en responsief te 
reageren op hun kind. Dit bevordert en herstelt 
direct het contact en daarmee een gezonde 
(sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind. 
De kinderen hebben hier hun hele verdere leven 
profijt van. De Regio Deal maakt het mogelijk 
om VHT in te zetten voor ouders van kinderen 
tussen de 6 maanden en 4 jaar, die spanning 
ervaren in de opvoeding. Deze leeftijd sluit aan 
bij de doelgroep van het consultatiebureau en 
maakt ondersteuning aan ouders mogelijk tot-
dat het kind naar school gaat. Uit signalen van 
professionals lijkt opvoedspanning tijdens de 
coronapandemie toe te nemen en is het bereiken 
van ouders lastiger. 

4. Kansrijke start op de 
THEMA-dreven (buurtaanpak)

Op de THEMA-dreven wonen relatief veel ouders 
met veel (jonge) kinderen. Driekwart van de kin-
deren tussen de 2,5 en 4 jaar in deze buurt heeft 
vanwege een (risico op) taalachterstand een indi-
catie voor voorschoolse educatie. Door kansrijke 
start ook gebiedsgericht in te zetten, is er extra 
aandacht voor de eerste 1000 dagen van de 
kinderen in deze buurt. Door bijvoorbeeld vroeg-
tijdig de (cognitieve, sociaalemotionele en licha-
melijke) ontwikkeling te stimuleren, voorkomen 
we dat kinderen met een onnodige achterstand 
op (de voor)school komen. Daarnaast is er een 
netwerk ‘ouders van betekenis’ georganiseerd 
rond het thema opvoeden en ouderschap waar 
moeders, initiatiefnemers en professionals ken-
nis en ervaring delen door workshops te volgen, 
het organiseren van een conferentie over goed 
ouderschap en werken ze aan een pedagogische 
visie vanuit ouders. 

5. Voorschoolse educatie 

De voorschool is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar 
als voorbereiding op de basisschool. Peuters 
met een voorschoolse indicatie van de Jeugd-
gezondheidszorg mogen 16 uur per week naar 
de voorschool. Ze krijgen extra aandacht en tijd 
voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, 
zingen en bewegen. In de zomer van 2020 is met 
de aanbieders van de voorschool in Overvecht 
(Ludens en SAMEN) gesproken over de invulling 
van dit project. In november 2020 vond er een 
grotere onderwijsbijeenkomst plaats, waarbij de 
eerste plannen besproken zijn met de partners in 
de wijk.
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Naast de extra inzet vanuit de Regio Deal worden de volgende activiteiten vanuit 
Samen voor Overvecht uitgevoerd voor Kansrijke Start.

De eerste 1000 dagen 

Al Amal heeft een brugfunctie tussen formele 
organisaties en gezinnen met een niet-westerse 
migratieachtergrond, die niet of moeilijker door 
reguliere organisaties zelf worden bereikt. De 
eerste 1000 dagen gaat om het ondersteunen 
van aanstaande moeders en vaders bij een even-
wichtige zwangerschap en opvoeding, zodat 
het toekomstige kind gezond en in een stabiele 
omgeving kan opgroeien. Bij dit project wordt 
een Ma’maatje gekoppeld aan het gezin. Zij 
bespreekt met de (aanstaande) ouders uiteen-
lopende thema’s die te maken hebben met de 
opvoeding van het toekomstige kindje.

In 2020 heeft Al Amal 26 trajecten uitgevoerd 
en daarmee de doelstelling van 24 trajecten 
gehaald.
Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus 
zijn er veel huisbezoeken afgelegd. Met name 
moeders met een Eritrese achtergrond hadden 
behoefte aan contact, omdat deze groep vaak erg 
jong en alleenstaand is, weinig netwerk heeft, en 
de Nederlandse taal niet altijd machtig is. 

Kidsclub

Vrijwilligers Aartie en Tamara hebben in 2014, 
met hulp van het Initiatievenfonds, de Kidsclub 
opgestart, waarbij zij ouders en peuters een 
plek om samen te komen bieden. De Kidsclub 
is er voor peuters van circa 15 maanden totdat 
het kind naar de voorschool of basisschool 
gaat en richt zich op zowel Nederlandstalige als 
niet-Nederlandstalige ouders. Dankzij de Kids-
club is er geen gat meer in de doorgaande lijn 
van de kinderen in Overvecht tot de basisschool. 
Twee keer per week is er plaats voor een groep 
van ongeveer tien peuters en hun ouders. De 
activiteiten van de Kidsclub vinden plaats in de 
binnenruimte van de speeltuinen de Gagel en de 
Watertoren. In 2021 wil de Kidsclub een derde 
locatie in Overvecht openen.

Peutersport (Brede School)

De Brede School biedt een activiteitenaanbod 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op het gebied 
van sport, cultuur en natuur/techniek. Dankzij 
Samen voor Overvecht is het mogelijk om ook 
een sport- en beweegaanbod (multi-sport) op 
maat voor peuters te organiseren. 
Multi-sport is gericht op de (veelzijdige) 
motorische ontwikkeling van peuters. 
Peutersport is anders dan sport voor oudere 
kinderen en vraagt om een eigen aanpak en 
dynamiek. Daarom hebben de Brede School 
en Sport Utrecht de handen in een geslagen en 
gezamenlijk een plan opgesteld. 
Het doel is om op alle locaties van Spelenderwijs 
in Overvecht peutersport te bieden: 12 locaties 
met in totaal 32 groepen (ochtend en middag-
groepen). Peutersport wordt binnen, of als het 
weer het toelaat, buiten verzorgd. Sport Utrecht 
zal zorgen voor een gekwalificeerde buurtsport-
coach, gespecialiseerd in het jonge kind. 
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Familieschool 

De ontwikkeling van talenten van kinderen kan niet 
los gezien worden van het systeem waar het kind 
vandaan komt. Wanneer thuis problematiek zoals 
schulden, werkloosheid, armoede en verslaving spe-
len, blijft er weinig mentale ruimte over voor een kind 
om zich te focussen op school, eigen ontwikkeling of 
huiswerk. Daarom staat in het bestaande concept de 
Familieschool het gezin centraal. Er wordt gekeken 
naar wat er speelt bij gezinnen en wat ouders zelf 
kunnen doen om dit op te lossen, zodat kinderen 
hun talenten (beter) kunnen ontwikkelen. 

In het najaar van 2020 heeft het VSB-fonds finan-
ciering beschikbaar gesteld voor een Familieschool 
voor basisscholen in Overvecht. . In een verkenning 
zijn er gesprekken gevoerd met schoolbesturen, 
gemeentelijke afdelingen zoals Werk en Inkomen, de 
Armoedecoalitie, de Brede School Overvecht, het 
buurtteam en kinderopvang Ludens. Er is een aantal 
scholen en schoolbesturen geïnteresseerd om mee 
te draaien in een pilot. 

Het Ensemble van de MuziekRoute en Cursus Filosoferen met 
kinderen (Brede School)

De MuziekRoute is een project van de Brede School 
dat kinderen op alle basisscholen in Overvecht 
op een creatieve manier in aanraking laat komen 
met muziek. Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen 
binnen dit project muziekles (zowel instrumentaal als 
vocaal) van vakdocenten. De missie is om kinderen 
uit te dagen om hun eigen muzikale verhaal te vertel-
len en zichzelf te laten horen en zien. De lessen rich-
ten zich op het samen musiceren, zingen, creëren 
en improviseren om hiermee sociaal-emotionele en 
muzikale vaardigheden te ontwikkelen. 

Alle MuziekRoute-kinderen kunnen tijdens de herfst-, 
voorjaars- en meivakantie samenspelen in het Muzie-
kRoute Ensemble waarbij kinderen van verschillende 
scholen op verschillende instrumenten samen muziek 
maken. Het Ensemble treedt als afsluiting van de 
vakantieweek op voor de ouders en in de week 
daarop nog eens voor de leerlingen van de gast-
school. Het ensemble rouleert door de wijk, iedere 
keer vindt het ensemble plaats op een andere school. 

Per ensembleweek doen er zo’n 20 à 25 leerlingen 
mee, per jaar doen er ongeveer 70 leerlingen mee. 
Dit zijn leerlingen van diverse leeftijden, achtergron-
den en met verschillende muzikale vaardigheden. 
Ook ouders die een instrument bespelen en pro-

fessionele instrumentalisten zijn welkom. Naast de 
bekende instrumenten spelen niet-westerse instru-
menten een steeds belangrijker rol. Op die manier 
slaat het Ensemble een brug tussen culturen en 
tussen generaties. 

Naast samen musiceren bestaat er bij leerkrachten 
van basisscholen behoefte aan handvaten bij het 
voeren van filosofische gesprekken met kinderen. 
Deze worden gevoerd om vanuit filosofisch per-
spectief ingewikkelde kwesties bespreekbaar te 
maken en zo de leefwerelden van kinderen thuis en 
op school dichter bij elkaar te brengen Twee ervaren 
docenten hebben een programma ontwikkeld van 
vier bijeenkomsten voor medewerkers van de Brede 
School. Het doel is om in deze bijeenkomsten deel-
nemers kennis te laten maken met wat filosoferen 
met kinderen inhoudt, oefenen op vaardigheden om 
een filosofisch gesprek te begeleiden en ervaren 
hoe deze gesprekken kunnen helpen om ingewik-
kelde situaties bespreekbaar te maken. Vanwege 
de omvang van de doelgroep zijn er twee bijeen-
komsten, met elk plaats voor maximaal 25 deel-
nemers, gepland. Vanwege de maatregelen tegen 
het coronavirus kon er nog maar één bijeenkomst 
plaatsvinden. Zodra daartoe gelegenheid is, zal de 
Brede School een tweede sessie aanbieden.

Basisschool/middelbare school (focus 8-14 jaar)
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Durf te Dromen

Stichting Durf te Dromen is opgericht door inwo-
ner van Overvecht en profvoetballer Redouan el 
Yaakoubi. Vanuit zijn eigen ervaringen in zijn jeugd in 
Overvecht zag hij dat kinderen uit Overvecht vanuit 
huis en school vaak niet (of weinig) gestimuleerd 
en ondersteund worden in het ontwikkelen van 
vaardigheden en talenten. Deze vaardigheden en 
talenten missen zij op latere leeftijd in hun studie- of 
loopbaan, waardoor zij niet dezelfde kansen hebben 
als kinderen uit andere wijken. 

Stichting Durf te Dromen springt hierop in, door kin-
deren uit Overvecht al op jonge leeftijd te leren wer-
ken aan hun talenten en doelen. Er doen nu al 200 
kinderen uit Overvecht mee aan het programma van 
Durf te Dromen. Via een traject van acht maanden 
krijgen kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basis-
school en de onderbouw van middelbare scholen, 
twee keer per week bijles in reguliere schoolvakken. 

Daarnaast staan elke vier weken in teken van een 
ander centraal thema. Hiervoor zijn acht thema’s 
geselecteerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van de kinderen, maar waar ouders van de kinderen 
vaak niet veel over kunnen meegeven. De thema’s 
zijn: wie ben ik en wie wil ik in de toekomst zijn; 
plannen en organiseren; motivatie en discipline; 
presenteren; netwerk en omgeving; (sociale) media; 
debatteren en discussiëren en gezondheid.

Om de kwaliteit van de lessen te borgen zijn de 
groepen niet groter dan 15 leerlingen en zijn er per 
les minstens twee leraren aanwezig. Zo kunnen zij 
de kinderen zoveel mogelijk begeleiding bieden, ook 
aan de kinderen die extra aandacht nodig hebben. 
De kinderen worden tijdens de lessen ook gestimu-
leerd om obstakels en problemen te delen, zodat 
deze al vroeg worden aangepakt.

Brede School Academie (extra middelen Regio Deal)

De Brede School Academie (BSA) is een inspirerende 
omgeving waar kinderen de kans krijgen hun leerpo-
tentie waar te maken. Basisscholen en middelbare 
scholen werken mee aan dit programma. De BSA is 
bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf 
groep 6 tot met de brugklas, waarvan de beheersing 
van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpoten-
tie en ambitie.

Om het talent van deze kinderen tot volle bloei te 
laten komen, biedt de BSA een intensief naschools 
programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, 
woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld 

centraal staan. Om dit programma ook in Overvecht 
te kunnen aanbieden hebben zijn er in de zomer van 
2020 gesprekken geweest de BSA over de moge-
lijkheden voor een BSA-programma in Overvecht. In 
november vond er een grotere onderwijsbijeenkomst 
plaats, waarbij de eerste plannen besproken zijn met 
schoolleiders van Overvechtse basisscholen. De 
basisscholen in Overvecht zijn door de BSA bena-
derd voor deelname aan het BSA-programma online 
en de training die wordt geboden voor docenten. 
Meerdere scholen hebben zich aangemeld voor 
dit programma. Vanaf 2021 wordt gestart met de 
uitvoering.



Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 202126

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (Extra middelen Regio Deal)

Er is gestart met de inrichting van een samenhan-
gende en doorgaande leerlijn voor loopbaanoriën-
tatie- en begeleiding (LOB) die jongeren maximaal 
voorbereidt op studie- en beroepskeuze. Het versnip-
perde maar ruime LOB-aanbod wordt samenhangend 
ingericht en er is aandacht voor ouderbetrokkenheid. 

In 2020 lag de focus op het gesprek met het netwerk 
van onderwijspartners in het basis- en voortgezet 
onderwijs en andere relevante betrokkenen (zoals 
JINC of Move). Met hen is gesproken over de doel-
stellingen en aanpak van het project. De geworven 
projectleider start in maart 2021.

Caravan Crew

De Caravan Crew is een jongerencultuur platform 
waar jongeren, onder coaching en begeleiding 
van Allone, kunstzinnige themaprojecten 
opzetten, die gebaseerd zijn op thema’s uit het 
leven van de jongeren. De vier hoofdthema’s van 
2021 zijn: Identiteit, gezondheid, duurzaamheid 
en toekomstbeeld. Via inspiratieworkshops 
en skills labs leren de jongerenprojecten op 
te zetten, eigen expressie te ontdekken, te 
ontdekken wie ze zijn en welke bijdrage ze willen 
geven aan de samenleving. De jongeren maken 
de thema’s bespreekbaar door hun producten 
aan het einde van iedere themaperiode te laten 
zien tijdens een reizende tentoonstelling door de 
wijk.  

De huidige crewleden zijn een hecht team aan 
het worden dat kunstsessies opzet voor de 
jongere doelgroep van 10 – 14 jaar. Momenteel 
bouwen zij ook aan een online omgeving met het 
thema ‘van CoronaTijd naar CreativiTijd’. In deze 
omgeving kunnen jongeren samen komen voor 
ontspanning en inspiratie. De skills labs en work-
shops vinden op het moment ook online plaats. 
Daarnaast maakt de online omgeving het moge-
lijk om regelmatige uitwisselingen plaats te laten 
vinden met andere jongeren in het buitenland. 
De Caravan Crew zet hierbij in op co-creaties 
door samen kunstprojecten op te zetten rondom 
jongerenonderwerpen. Tot slot zal de Caravan 
Crew ook de jongeren betrekken bij de (lokale) 
politiek om hen zo mee te laten denken en doen 
vanuit een jongerenperspectief.

Big Brothers, Big sisters

Big Brothers Big Sisters is een mentor 
programma dat duurzame ondersteuning biedt 
aan kinderen van 6 tot 18 jaar (de ‘Littles’) die 
opgroeien in armoede. De kinderen ontmoeten 
minimaal eens per week gedurende 1 jaar een 
betrokken en betrouwbare vrijwilliger, de mentor 
(de ‘Big’).

Het programma van Big Brothers Big Sisters 
draagt bewezen bij aan betere schoolresultaten, 
meer zelfvertrouwen, meer kennis en 
levenservaring, bredere ontwikkeling en betere 
sociale vaardigheden van de Littles. Daarnaast 
biedt het een ruimere blik aan zowel de Littles als 
de Bigs en vriendschap die werelden aan elkaar 
verbindt.  In 2020 zijn er stedelijk 54 actieve 
matches gerealiseerd, waarvan 15 in Overvecht. 
18 koppelingen staan klaar om gemaakt te 
worden. Het VSB Fonds stelt voor de komende 
3 jaar jaarlijks 15.000 extra beschikbaar voor Big 
Brother, Big Sister, waardoor er jaarlijks 10 extra 
matches kunnen worden gemaakt in Overvecht.
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Urban Dance Ground 

De Dreef, PM Dance, het VSBFonds, de 
gemeente en ROC hebben op verzoek van jon-
geren uit de wijk de handen ineengeslagen voor 
het realiseren van een Urban Dance Ground op 
het plein bij De Dreef. Dit is een dansvloer in de 
openbare ruimte, gratis en voor iedereen toe-
gankelijk. Deze dansvloer nodigt jongeren uit om 
in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. 
Het is met name populair onder tienermeiden. 
De aanleg wordt mogelijk gemaakt door het VSB 
Fonds en een bijdrage van het ROC.

BOKS Jongerencultuurhuis 

In september 2020 is het BOKS Jongeren-
cultuurhuis Overvecht officieel geopend door 
wethouder Klein. Hier  kunnen jongeren aan ver-
schillende culturele activiteiten en talentontwik-
kelingstrajecten deelnemen. Binnen het BOKS 
Community-programma werken jongeren aan 
hun talenten op het gebied van muziek, zang, 
rap, dans, fotografie of theater. De aanwezige 
cultuurcoaches leggen en onderhouden de con-
tacten met de jongeren in de buurt, zij vormen 
hun rolmodellen en mentoren. 

Urban Education (Extra 
middelen Regio Deal)

Urban Education heeft als doel leraren uit te 
rusten, handvatten te geven om leerlingen met 
gestapelde problematiek of leerachterstanden 
optimaal te begeleiden in hun (cognitieve) 
ontwikkeling. In de reguliere lerarenopleiding is 
daar op dit moment nog onvoldoende aandacht 
voor. De problematiek in de wijk Overvecht, die 
kinderen mee de klas innemen, maakt de baan 
van leraar zwaarder dan in andere wijken, met 
als gevolg dat het tekort aan leraren in Overvecht 
groter is dan elders. Om leraren beter voor te 
bereiden op te praktijk, zorgt Urban Education 
dat stagiairs en leraren bewust kiezen voor het 
lesgeven in Overvecht: zij kiezen voor de veel-
zijdigheid van het vak en om echt het verschil 
kunnen maken voor kinderen. De concepten 
Vreedzame School en Transformatieve School 
worden in het programma van Urban Education 
meegenomen. 
Het curriculum wordt ontwikkeld met behulp van 
de kennis en ervaring van Overvechtse docen-
ten, we werken daarbij samen met de scholen 
(primair en voortgezet onderwijs) in Overvecht, 
de opleidingen (Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht, Marnixacademie), de kernpartners van 
het onderwijs en de ouders.
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Stichting Move 

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren 
van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan 
hun leeftijdsgenoten. In de doorlopende leerlijn van 
maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talen-
ten en welke waardevolle positie zij in de samenle-
ving kunnen innemen.
In alle projecten van Stichting Move staat ontmoe-
ting centraal: kinderen, jongeren en studenten ont-
dekken samen andere leefwerelden en verbreden 
hun perspectief.

Stichting Move heeft voor 3 jaar subsidie (2020 t/m 
2022) gekregen vanuit Samen voor Overvecht. Het 
doel is om 15 projecten in het primair onderwijs op 
te zetten en een bereik van 500 leerlingen op het 
VMBO in Overvecht te realiseren. Hierbij sluiten zij 
aan bij de buurtaanpakken van Samen voor Over-
vecht en werken zij nauw samen met basisscholen 
in de Zambesidreef en de THEMA-dreven.

Op het Pouwer college is de pilot ‘Move your world’ 
gestart. Vmbo-leerlingen en leerlingen van de 
praktijkschool gaan onder begeleiding van trainers 
in groepjes kleine maatschappelijke acties opzetten 
in Overvecht. Denk hierbij aan koffie drinken in 
een bejaardenhuis, een afvalopruimactie of een 

complimentenactie in de wijk. Zo worden jongeren 
van 10-14 jaar geactiveerd om Overvecht een stuk 
mooier te maken. Daarnaast draagt Stichting Move 
met projecten in Overvecht bij aan een groene, 
veilige en gezonde woonomgeving door innovatie-, 
techniek- en duurzaamheids- projecten op te 
zetten met scholen in de wijk. Hiervoor gaan ze 
een samenwerking aan met de Ontdekhal en het 
toekomstige pand in Utrecht van het Walhallab. De 
kinderen uit de Move-projecten kunnen bijvoorbeeld 
een dagdeel meelopen of er wordt aandacht aan 
een actueel, duurzaam onderwerp  besteed. 

Stichting Move helpt ook bij het eerder, sneller en 
slimmer aanpakken van geldzorgen bij bewoners, 
door met een groep enthousiaste economie stu-
denten, een project te realiseren over financiële 
zelf redzaamheid en schuldpreventie. Daarnaast 
vergroten zij het bewustzijn bij kinderen over het 
onderwerp geldzaken. Door op vroege leeftijd met 
kinderen in gesprek te gaan over financiën en schul-
den, leren ze bewust met geld om te gaan. Juist in 
een wijk als Overvecht, waar relatief veel armoede 
en schulden zijn, is het belangrijk om hier aandacht 
voor te hebben.
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Jongerenwerk Utrecht (JoU)

Door de mogelijkheid van extra inzet van 
jongerenwerkers vanuit het budget van Samen 
voor Overvecht kan er meer hulp geboden 
worden aan kwetsbare tieners. Voor overlast 
gevende of criminele groepen jongeren zijn er 
meer contactmomenten, kunnen er meer en 
vaker gerichte interventies worden ingezet en 
zijn de effecten van de interventies groter. Denk 
hierbij aan vroegsignalering, meer steun op maat, 
talentontwikkeling, gedragsbeïnvloeding en 
ondersteunen en stimuleren van participatie. Van 
deze inzet zijn duidelijke resultaten zichtbaar. Zie 
hiervoor ook de ambitie Veilige Buurten over de 
aanpak van Jeugdgroepen op pagina 50.

Preventieve inzet doorgaande lijn 
JoU heeft extra kunnen investeren in de contact-
legging en begeleiding aan jeugd van 10 tot 14 jaar. 
Deze inzet heeft JoU gekoppeld aan de twee buurt-
aanpakken (Zambesibuurt en THEMA dreven) en 
preventieve inzet op de ACA Dreven en SSS-Dreven. 
Dit zijn gebieden waar veel jeugd opgroeit en waar 
risicofactoren in de omgeving aanwezig zijn.

De coronapandemie heeft veel impact gehad, maar 
juist voor de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar heeft 
JoU nog veel kunnen doen en betekenen. JoU is 
gestart met de inzet van drie middagen per week 
sport- en spel activiteiten op vier pleinen in deze 
gebieden. Doordat er door de maatregelen tegen 
het coronavirus voor de oudere leeftijdsgroep min-
der mogelijk was, werd deze inzet geïntensiveerd tot 
vijf keer per week. Zo heeft JoU de jeugd goed leren 
kennen en ook de contacten met ouders gelegd. 
Nu kan JoU de jongeren en hun ouders makkelijker 
aanspreken en de vreedzame aanpak in de wijk 
sterker uitdragen. 

Zowel in Overvecht Noord als Zuid zijn er jongeren 
opgestaan die als rolmodel willen fungeren. JoU 
maakt hen eigenaar van hun wijk. Ze voelen zich 
verantwoordelijk voor hun jongere buurtgenoten en 
ze zetten zich in om activiteiten voor hen te organi-
seren. Wekelijks traint JoU deze groepen in beno-
digde kennis en vaardigheden en zetten zij zich in 
voor de wijk, door mee te lopen op straat en offline 
en online activiteiten te organiseren voor de jeugd. 
Zij nemen meer en meer een rol als ambassadeur 
voor de wijk in en gaan in gesprek met de wethou-
der, burgemeester, raadsleden, wijkbewoners en 
partners wanneer hier vraag naar is.

In het laatste kwartaal van 2020 heeft JoU de 
samenwerking met DOCK geïntensiveerd. In de 
Gagelsteede hebben zij een nieuwe activiteit ont-
wikkeld voor 8-14 jaar. Voor kwetsbare tieners die 
wonen in de omgeving van de Zambesidreef is in de 
ruimte op de kinderboerderij een tienerclub gestart, 
die goed wordt bezocht.

In het ACA-gebied is JoU op basisschool Op Dreef 
naschoolse activiteiten gestart. De jongerenwerker 
mag gebruik maken van de gymzaal en activiteiten 
op het gebied van sport en spel en knutselen 
aanbieden. Ook is er met de kinderen een schoon-
maakactie in de wijk georganiseerd.

In de zomervakantie heeft JoU veel sportactiviteiten 
op pleintjes georganiseerd. In de aanloop naar de 
jaarwisseling bleken de Urban activiteiten een groot 
succes. Samen met sleutelfiguren in de wijk heeft 
JoU grootschalige activiteiten kunnen organiseren. 
Zie voor meer informatie het initiatief ‘Urban Street 
Games’.  Op oudejaarsdag hebben tieners tot 14 
jaar andere leeftijdsgenoten aangesproken op de 
risico’s van vuurwerk en hen informatie gegeven 
over het vuurwerkverbod. De waarde van jeugd die 
elkaar aanspreekt is groot en aansprekend, deze 
actie heeft zelfs het Jeugdjournaal gehaald.

Enkele resultaten van de inzet op de leeftijdsgroep 
groep 8-14 jaar:
• 3 tot 5 sport- en spel activiteiten per week op  

4 pleinen.
• 197 nieuwe jongeren gekend en geregistreerd.
Er zijn ruim 25 ouderbijeenkomsten georganiseerd 
door het jongerenwerk (variërend van voorlichting 
aan ouders tot ouders die betrokken zijn bij het 
organiseren van activiteiten voor jongeren).

Ramadan en Oud en Nieuw
Tijdens de ramadan 2020 en oud en nieuw is het 
erg rustig gebleven, mede door de inzet van de 
rolmodellen, ouders/vrijwilligers en in samenwerking 
met Stadsmakers. JOU heeft de rolmodellen verant-
woordelijk gemaakt voor de wijk. Daarnaast heeft 
JoU veel gedaan op het gebied van sport en thema-
tisch werken, voorbeelden hiervan zijn onderwerpen 
over identiteit, vuurwerk, gezondheid, zingeving, 
alcohol, drugs en criminaliteit.

Overig
• Tijdens de rellen in de zomer van 2020 heeft JoU 

extra inzet geleverd. De inzet van het jongerenwerk 
zat vooral in het voorwerk: overleg met partners 
(groepsapp werkt heel goed) en de driehoek, in 
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gesprek zijn met jongeren offline en online. Escala-
tie de-escaleren in de middag van de rellen door 
heel veel jongeren en groepen te spreken. Veel 
jongeren gaven aan dat ze er niet op zaten te 
wachten. Er was veel politie inzet in de wijk. Na 
afloop van de rellen is JoU opnieuw met iedereen 
in gesprek gegaan over wat er is gebeurd.

• Buurthuis Procific is opgeknapt. Jongeren hebben 
meegedacht en meegewerkt aan het opknappen 
en herinrichten van het buurthuis.

• Door corona komen meer jongeren en gezinnen 
terecht in situaties van armoede. Via de samenwer-
king met DOCK in de speeltuin en de informele 
contacten op straat ziet JoU snel om wie dit gaat. 
Het Rode Kruis stelt wekelijks voedselpakketten en 
voedselbonnen beschikbaar voor organisaties 
zoals JoU, Zorgzusters en Al Amal. Door de 
pakketten uit te delen aan gezinnen en jongeren 
die dat nodig hebben, heeft JoU een ingang om te 
kijken hoe zij met mensen aan verbetering van hun 
situatie kunnen werken en schaamte om hulp te 
vragen kunnen overwinnen.

Samenwerking en kansen
Op de volgende onderwerpen ziet JoU samenwer-
kingen en kansen voor in 2021: 
• De basisscholen in Overvecht vragen JoU en 

DOCK om een pilot vorm te geven om de relatie 

tussen school, wijk en thuis te versterken. Door 
activiteiten te organiseren in de pauzes, na school 
en via trainingen/projecten. Doordat JoU de 
kinderen leert kennen, kunnen zij ook in de wijk 
hen sneller aanspreken, thuis opzoeken, opvoe-
dingsvraagstukken met ouders bespreken en 
praktische tips geven over schoolkeuze, vrije tijd 
en toekomstmogelijkheden. 

• Met sportverenigingen in het algemeen en voetbal-
vereniging De Dreef, Bourdif Gym en Laarej Gym in 
het bijzonder ziet JoU kansen in het versterken van 
de samenwerking. Door risicojongeren kans te 
bieden op sportdeelname en hen tegelijkertijd op 
locatie en in de wijk te coachen. 

• De inzet van jonge rolmodellen werkt als een 
olievlek van positiviteit in de wijk. Jongeren voelen 
zich eigenaar van de wijk en zetten zich in voor 
kinderen, leeftijdgenoten en de buurt. De positieve 
voorbeelden enthousiasmeren. Zowel jongeren als 
buurtbewoners zetten zich graag vrijwillig in voor 
de wijk om de sfeer goed te houden en te verbete-
ren en nieuwe initiatieven te ontplooien. Steeds 
meer ouders en bewoners raken betrokken. Het 
aantal stadsmakers groeit. Dit is bijvoorbeeld te 
zien aan inzet tijdens oud en nieuw, ramadan, bij 
bijzondere situaties. Ook is JoU bezig met het 
opzetten van een groep jongvolwassenen om 
wijkambassadeur te worden.
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Eenheid

Het project Eenheid is gericht op jongeren in 
een kwetsbare situatie die onvoldoende parti-
ciperen in de samenleving. Dit gaat veelal om 
jongeren die wonen rondom De Dreef en in het 
ACA-gebied. Daarnaast richt ‘Eenheid’ zich 
ook specifiek op meiden in de wijk die weinig 
sporten en o.a. door culturele barrières worden 
geremd om dat te gaan doen. 

JoU en v.v. De Dreef selecteren voor twee 
teams 30 deelnemers in de leeftijdscategorie 
van 14 tot 16 jaar. Daarbij houden ze rekening 
met risicofactoren , zoals het ontbreken van 
een sociaal netwerk, opgroeien in armoede 
of maar net rond kunnen komen. Tijdens 
het traject leren de teams de regels van het 
voetbal, samenwerking in het team en worden 
ze voorbereid op het spelen in de competitie. 
Daarnaast doen de jongeren minimaal één 
keer per maand mee aan talententrainingen 
op gebied van zelfredzaamheid, assertiviteit, 
veiligheid wendbaarheid en gezondheid. 
Jongeren die een succesvol traject doorlopen 
hebben, kunnen een plek binnen de 
voetbalverenging krijgen als speler, leider, 
trainer of bestuurslid. 

Het project bevordert de participatie en 
zelfredzaamheid in de wijk doordat het de 
jongeren betrekt in een traject waarin ze kunnen 
werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 
Jongeren kunnen op deze manier hun talenten 
ontdekken en zich verder ontwikkelen. Daarbij is 
actief meedoen een belangrijk onderdeel van de 
aanpak. Door ze een kans te geven en afspraken 
te maken kiezen jongeren hopelijk het goede 
pad, zien zij perspectief en nemen zij eerder 
positieve stappen in hun leven. Ook ouders 
worden bij het traject betrokken. Ze worden 
gestimuleerd om actief mee te participeren, wat 
leidt tot een grotere verbondenheid met de wijk. 
Voor (hulp-) vragen op het gebeid van school, 
werk, bijbaan en stage kunnen de jongeren en 
hun ouders terecht op regelmatige spreekuren 
met jongerenwerkers van JoU. Deze spreekuren 
worden gefaciliteerd door v.v. De Dreef, 
waardoor ze toegankelijk en laagdrempelig zijn. 

Urban Street Games

In de voorjaarsvakantie van 2021 zijn er vanwege 
eerdere succesvolle edities twee Urban Street 
Games georganiseerd. De Urban Street Games 
hebben als doel om kinderen en jongeren in 
Overvecht juist nu een mooi activiteitenaanbod 
te bieden. Tijdens het evenement konden 
kinderen en jongeren in groepjes het op 
verschillende fronten en sportdisciplines tegen 
elkaar opnemen, bijvoorbeeld bij de Skillgames, 
BMX-parcours en een basketbalactiviteit. 

De Urban Street Games werden georganiseerd 
door JoU in samenwerking met rolmodellen 
(jongeren) uit Overvecht, Bourdif Gym, Laarej 
Gym, Sport Utrecht, BOKS, v.v. De Dreef, Durf 
te Dromen, FC Utrecht en Daily Eventz. De 
rolmodellen kregen een prominente rol om 
kinderen en jongeren te begeleiden. Op eigen 
wens kregen zij een hoodie, hierdoor waren 
zij zichtbaar en maakten zij onderdeel uit van 
‘Samen voor Overvecht’. Ook zorgden de 
hoodies voor motivatie en kreeg JoU verzoeken 
vanuit andere jongeren om deel te nemen 
als rolmodel om een steentje bij te dragen 
in Overvecht. Door het brede aanbod en 
actieve digitale werving van het jongerenwerk 
en rolmodellen hebben er 500 jongeren aan 
deelgenomen.
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Samen Krachtig (bewonersinitiatief)

Samen Krachtig richt zich op kwetsbare en of over-
last gevende en zorgmijdende bewoners van Over-
vecht in de leeftijd van 18 tot 27 jaar (zowel meisjes 
als jongens) met multi-problematiek op de leefge-
bieden van middelengebruik (overmatig gebruik 
van lachgas en/of andere verdovende middelen), 
psychische en lichamelijke gezondheid, werk en 
activiteiten, politie en justitie, financiën en zingeving. 
Deze doelgroep maakt geen gebruik van zorg en 
ondersteuning, terwijl de aanname is dat zij dit wel 
nodig hebben. Deze jongvolwassenen hebben vaak 
ook een groot wantrouwen naar formele instanties 
in de wijk waardoor ze bijna niet zichtbaar, herken-
baar of benaderbaar zijn voor instanties. Samen 
Krachtig wil dit gat dichten en de schakel zijn door 
te doen wat werkt. Het gaat hier om zeer intensieve 
begeleiding van deze jongeren: wantrouwen naar 
vertrouwen ombuigen kost tijd en specifieke kennis 
en kunde. 

Het komende jaar (mei 2021 tot mei 2022) bege-
leidt Samen Krachtig tien jongeren en motiveren, 
stimuleren en ondersteunen ze de jongeren bij het 
aanvaarden van hulp (in brede zin). Dit doen zij door 
naar buiten te gaan en de jongeren op te zoeken. 
Door deze outreachende aanpak kan Stichting 
Krachtwijken jongeren helpen de juiste hulp te 
aanvaarden van instanties die hen de begeleiding en 
hulp bieden die zij nodig hebben. Naast de individu-
ele begeleiding van deze jongeren wordt op basis 
van de behoefte van de jongeren gekeken naar het 
organiseren van (groeps-)activiteiten.

Belangrijke aspecten in de werkwijze van Stichting 
Krachtwijken zijn dat de leefwereld en de behoefte 
van bewoners voorop staan, waarbij in Overvecht 
cultuursensitief werken een belangrijke voorwaarde 
is. Het team kent het leven “achter de voordeur” 
zeer goed, vaak ook door eigen ervaringen en is 
daarom ook in staat om daadwerkelijk achter de 
voordeur te komen. 

Jongvolwassenen (16-27 jaar)
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Focus: Jongeren (18-23) met grote afstand tot de arbeidsmarkt 

Sinds januari 2020 is er vanuit de Focus aanpak 
extra ingezet op Overvecht. Enerzijds om meer 
jongeren te benaderen en anderzijds om met nieuwe 
elementen in de aanpak te experimenteren zoals het 
werken met “de belangrijke ander”. De Focus aan-
pak is gebaseerd op contact maken. Écht contact 
maken vraagt om een benadering vanuit aanwezig-
heid in de wijk. Focus wil jongeren die niet bij hen 
in beeld zijn, weer in beeld krijgen. Dit doen ze door 
actief in de wijk te zijn en fysieke begeleiding te bie-
den, bijvoorbeeld door mee te gaan naar belangrijke 
afspraken. Ook zijn twee focus-collega’s op vaste 
momenten aanwezig in de flats op de Tigrisdreef en 
de Sint Maartendreef (buurtaanpak THEMA dreven) 
om ook daar jongeren te ontvangen, te woord te 
staan en contact hebben met de andere partijen in 
de wijk. 
Door de maatregelen tegen het coronavirus was het 
een lange tijd niet, of verminderd, mogelijk om fysiek 
aanwezig te zijn in de wijk. In deze periodes waarin 
Focus minder bewegingsvrijheid had om intensieve 
trajecten uit te voeren, heeft Focus meer ingezet 
op kwantiteit.  Focus heeft een grotere hoeveelheid 
jongeren benaderd via brieven en ”deurbezoeken”. 
Deurbezoeken zijn bezoeken waarbij Focus wel 
fysiek aanbelt maar niet achter de voordeur komt. 
Door de hogere kwantiteit heeft Focus  meer korte 

trajecten uitgevoerd waarbij de focus lag op het 
verbinden van de jongeren aan partners zoals job-
hunters, Werk en Inkomen en schuldhulpverlening. 

In 2020 heeft FOCUS 
271 jongeren benaderd en zijn ze met  
153 jongeren daarvan in gesprek geweest. 
Van deze 153 jongeren hebben er op dit moment:
• 1 een startkwalificatie
• 40 een schoolinschrijving
• 27 werk met een inkomen meer dan 300 euro
• 12 werk met een inkomen van onder de 300 euro
• 4 werk in combinatie met een uitkering
• 17 een uitkering en in begeleiding bij Werk en 

Inkomen

Focus verwacht dat in 2021 de groep jongeren 
zonder startkwalificatie, schoolinschrijving of een 
inkomen zal groeien als gevolg van de maatregelen 
tegen het coronavirus. Focus zal naast de groep 
jongeren die al een langere tijd het onderwijs heb-
ben verlaten ook focussen op de nieuwe uitval. Dit 
betekent dat Focus een beweging naar voren maakt 
waarbij Focus nog sneller en intensiever jongeren 
gaat begeleiden die uitstromen uit het onderwijs. 
Daarnaast gaat Focus in 2021 nog meer investeren 
in vindbaarheid en aanwezigheid in de wijk. 
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Samen Sterk 

Kickboksschool Laarej heeft samen met JoU het 
initiatief ‘Samen sterk’ ontwikkeld en daarvoor sub-
sidie ontvangen vanuit Samen voor Overvecht voor 
de komende drie jaar. 

Laarej is een Overvechtse sportaanbieder op het 
gebied van zelfverdediging en fitness voor jongeren 
en ouders. Om jongeren in een kwetsbare situatie 
in beweging te brengen, zet ‘Samen Sterk’ in op het 
versterken van de samenwerking tussen het jonge-
renwerk en de sport. Gezonde jongeren leveren een 
positieve bijdrage aan de samenleving en leggen 
minder beslag op het zorgstelsel, maar niet iedereen 
is even gezond en beweegt voldoende. Voor velen is 
dit niet vanzelfsprekend, vooral niet voor jongeren in 
een kwetsbare situatie in de samenleving. In wijken 
waar meer mensen opgroeien in armoede, zoals 
Overvecht, is de gezondheid minder goed.

Door de samenwerking worden jongeren in kwets-
bare situaties gestimuleerd om actief te worden en 
een bijdrage te leveren in de wijk. Jongeren worden 
gestimuleerd om meer te sporten en JoU zet laag-
drempelig in op coaching op alle leefgebieden van 
de sportende jongeren. Jongeren voelen zich hier-
door meer verbonden met hun wijk en zijn eerder 

bereid om iets positiefs terug te doen. Ook zal dit 
project ervoor zorgen dat er meer kansen ontstaan 
voor de jongeren, zij kunnen hun talenten ontdekken 
en verder ontwikkelen. Door ze een kans te geven 
en afspraken te maken kiezen jongeren hopelijk het 
goede pad, zien zij perspectief en nemen zij posi-
tieve stappen in hun leven. 

JoU biedt jongeren concreet perspectief, als er 
zorgen of wensen zijn rond school, werk, bijbaan, 
stage pakken zij dit op. Laarej zal JoU faciliteren in 
ruimte om spreekuren te houden bij de sportschool. 
Zo is het laagdrempeliger voor jongeren en ouders 
om hulp te vragen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor 
jongeren die steun nodig hebben vanuit een lokale 
persoonsgebonden aanpak (PGA). Specifiek voor 
deze jongeren wordt er binnen dit project tijd en 
ruimte gereserveerd voor de individuele begeleiding. 
JoU bepaalt samen met de gebiedsmanager Veilig-
heid welke jongeren hiervoor in aanmerking komen.

In samenspraak met JoU nemen 25 kwetsbare 
jongeren deel aan een intensief traject. Daarnaast 
bereikt Laarej met de workshops die zij op de 
Themadreven (Buurtaanpak) geven 300 jongeren en 
ouders per jaar.
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Plezierig wonen in een 
meer gemengde wijk

Deelambities

• Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief 
goede en duurzame woningen voor huidige 
en toekomstige bewoners. Ook mensen met 
een middeninkomen of hoger willen graag 
in Overvecht wonen en inwoners kunnen 
wooncarrière maken in de wijk.

• Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd 
wonen in nieuwe en bestaande bouw. Zodat 
verschillende groepen mensen samenwonen en 
samenleven.

• De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, 
groen, gezond en veilig. Zodat de omgeving 
uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om 
buiten te spelen.

Moties en Toezeggingen
M17 Ondersteuning bewonersinbreng op buurtniveau
In het raadsdebat van 21 januari jl. over Samen voor 
Overvecht heeft de raad aandacht gevraagd voor extra 
ondersteuning van Overvechters die zelf initiatieven 
willen nemen om hun buurt verbeteren. 
De motie is overgenomen en we komen terug op de 
manieren waarop bewoners hierin ondersteund worden. 
Het krijgt onder andere aandacht in wijkakkoord 
overvecht

M21 Naar een Werkplaats die werkt
In het raadsdebat van Samen voor Overvecht op 21 
januari jl. heeft de raad middels een motie gevraagd 
helderheid te geven over de rolverdeling tussen 
gemeente en Werkplaats Overvecht. De motie is 
overgenomen door het College. De rolverdeling krijgt 
een plek in het Wijkakkoord Overvecht. Het wijkakkoord 
wordt een wijkgerichte uitwerking van het Stadsakkoord 
Wonen. Werkplaats Overvecht is onderdeel van de 
brede coalitie waarmee we samenwerkingsafspraken 
willen vastleggen in het Wijkakkoord. Het Wijkakkoord 
komt in een aantal rondes tot stand. We starten met 
individuele gesprekken en brengen daarna de coalitie 
van partijen samen. Zo blijft het gesprek niet beperkt 
tussen de gemeente en de partijen, maar ontstaat 
een samenwerking tussen alle partijen samen. De 
eerste gesprekken vinden nu plaats met de Werkplaats 
Overvecht, de woningcorporaties afzonderlijk, provincie, 
rijk en bewoners. Hiermee wordt zo veel mogelijk 

aangehaakt op al lopende samenwerkingsprocessen. 
Tijdens alle gesprekken bespreken wij welke partijen 
niet mogen ontbreken in de brede coalitie. Zo groeit de 
coalitie. Het streven is om het Wijkakkoord Overvecht 
rond de zomer van 2021 gereed hebben. 

Daarnaast heeft Werkplaats Overvecht heeft al 
ingezet op meer communicatie en helderheid over 
hun werkzaamheden en initiatieven. Zo heeft zij de 
afgelopen periode meerdere malen om tafel gezeten 
met wijkbewoners (wijkambassadeurs, wijkplatform 
en bewoners platform) om te bespreken hoe, wanneer 
en waarop buurtbewoners betrokken worden bij de 
projectinitiatieven. De afspraken op hoofdlijnen zijn 
vastgesteld in hun participatieleidraad, die mede met 
deze betrokken Overvechters tot stand is gekomen. Ook 
heeft Werkplaats Overvecht haar rol en werkwijze verder 
toegelicht op haar website. 

M22 Geen groen voor poen 3.0
In het raadsdebat over Samen voor Overvecht van 21 
januari jl. is een motie aangenomen met de titel Geen 
Groen voor Poen 3.0, waarin de raad uitspreekt het 
onwenselijk te vinden bij eventuele nieuwbouw en 
verdichting in Overvecht het bestaande – waardevolle 
groen aan te tasten. 
Het groen is één van de belangrijkste kwaliteiten van 
Overvecht en wordt goed gewaardeerd. In de concept 
RSU2040 is “Verdichten en vergroenen in balans” een 
uitgangspunt, en er staat beschreven dat we binnen 
Overvecht éxtra groen gaan toevoegen. Kwantiteit 
meer en kwalitatief beter. Bij alle projectinitiatieven is 
groen een belangrijk onderdeel. Tegelijkertijd ligt er 
ook een opgave om te komen tot een meer gemengde 
woningsamenstelling, om woningen toe te voegen 
en extra voorzieningen te realiseren. Wij gaan bij alle 
projectinitiatieven zorgvuldig om met het aanwezige 
groen en nemen dit nadrukkelijk mee in de afweging 
tussen de verschillende opgaven, om zo stappen te 
kunnen zetten in de gewenste wijkverbetering. Wij 
richten ons op kwalitatief hoogwaardige plannen, 
waarbij we verdichten met behoud van de groene 
kwaliteit. Bijvoorbeeld door “grijs” naar “groen” om 
te zetten, door het beter inrichten van niet-kwalitatief 
“kijkgroen” en door gebieden meer klimaatadaptief in te 
richten.

In het Omgevingsprogramma Overvecht werken we ook 
de groenopgave in Overvecht verder uit in combinatie 
met de verdichtingsopgave die voortkomt uit de concept 
RSU. Het Omgevingsprogramma volgt op de RSU 2040 
en wordt na de zomer van 2021 ter besluitvorming aan-
geboden aan de gemeenteraad.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/74cf3241-0bca-40c9-b4ef-930d908debff
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7dc8c724-122f-4b7e-80d4-48897592bd4e
https://werkplaatsovervecht.nl/
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/299b70b3-3d5c-40be-8269-22123b1f8ee5
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Woningdifferentiatie

In Overvecht is de ambitie om te komen tot meer 
woningdifferentiatie. Dit bereiken we door een 
combinatie van het toevoegen van woningbouw op 
locaties waar dat een kwaliteitsverbetering voor de 
wijk geeft (bijvoorbeeld het winkelcentrum), omzet-
ting van sociale woningen naar andere categorieën 
en projecten met sloop-nieuwbouw waarbij ook 
een ander segment wordt teruggebouwd. Dit is een 
langjarige ontwikkeling. Tegelijk voeren de woning-
corporaties een groot aantal renovaties uit, wat ook 
sterk bijdraagt aan het verbeteren van de woning-
kwaliteit in de wijk. Samen met de corporaties stu-
ren we op een betere spreiding van alle doelgroepen 
over de stad, in het bijzonder de doelgroepen met 
een urgentieverklaring.

Voorbeelden woningdifferentiatie:
• Het project De Mix gaat over de sloop van 2 

gebouwen van Mitros en de nieuwbouw van 180 
woningen aan de Vader Rijndreef en de Camera 
Obscuradreef en een nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte (het plein). De sociale huurwonin-
gen die verdwijnen in Overvecht komen terug in 
andere delen van de stad. Het ruilen van locaties 
(met sociale woningbouw) tussen verschillende 
wijken van de stad draagt bij aan de ambitie om te 
komen tot een meer evenwichtige spreiding van 
verschillende woningcategorieën over de stad. De 
realisatie van extra sociale woningen elders in de 
stad is een voorwaarde voor de realisatie van het 
project De Mix. In december 2020 is het Steden-
bouwkundig Programma van Eisen (SPVE) voor de 

Mix ter inzage gegaan. Het streven is om medio 
2021 het SPVE ter besluitvorming aan te bieden 
aan de gemeenteraad. 

• Jagerskade: Het plan is om hier woningen in de 
middel dure huur en vrije sector toe te voegen en 
om een kleinere horecavoorziening aan de fietsrou-
te langs de Vecht te realiseren. De Bouwenvelop is 
eind 2020 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een 
nieuw bestemmingsplan. 

• Ivoordreef: Sloop en een nieuw programma met 
woningen in verschillende prijsklassen: van sociale 
huurwoningen tot koopwoningen, met speel- en 
sportvoorzieningen en meer groen. Zie ook kans 
Ivoordreef op pagina 18. In de eerste helft van 
2021 wordt de bouwenvelop voor deze locatie 
gemaakt.

• Rosendael Indusdreef: Het zorgcentrum Rosendael 
is verouderd en gaat plaatsmaken voor nieuwe 
(zorg)woningen en maatschappelijke voorzienin-
gen, zoals een gezondheidscentrum en een 
restaurant. Er komen zorgeenheden, sociale 
huurappartementen en middel dure huurapparte-
menten. De doelgroep voor de nieuwbouw zijn 
ouderen. We zijn in overleg met de initiatiefnemer 
over de stedenbouwkundig opzet, waarna gestart 
wordt met de bouwenvelop. Deze wordt naar 
verwachting medio 2021 vastgelegd.

• Werkplaats Overvecht heeft in Overvecht Noord 
twee projectinitiatieven in voorbereiding: The-
madreven en Zambesi-Tigrisbuurten. Binnenkort 
starten hiervoor de haalbaarheidsstudies.
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Veelzijdig Wonen 

In 2019 hebben de Tussenvoorziening, Portaal, 
Lister, Abrona, Buurtteams, DOCK en de 
Hogeschool Utrecht het Actieplan Veelzijdig 
Wonen in Overvecht (VWO) opgesteld met twee 
interventies: De Flatcoaches en de wijkkring.

Flatcoaches
In januari 2020 is aan de St Maartendreef gestart 
met de inzet van flatcoaches. Doel is om in de 
praktijk te toetsen hoe we werkbare onderdelen van 
gemengd wonen projecten kunnen vertalen naar 
een flat waar zonder enig verband een mix is van 
reguliere bewoners en mensen met een rugzakje die 
begeleiding krijgen. In februari 2020 heeft Portaal 
een woning aan de Sint Maartendreef beschikbaar 
gesteld als ontmoetingsruimte voor bewoners en 
als uitvalsbasis voor zorgprofessionals die in de 
flat werken (Lister, Tussenvoorziening, Abrona en 
het Buurtteam) voor zowel cliëntbegeleiding als 
onderling contact. Vanwege de Corona-crisis zijn 
de geplande ontmoetingen met bewoners beperkter 
dan beoogd en zijn de geplande aanbelrondjes van 
de flatcoaches uitgesteld. De flatcoaches brengen 
zowel de huidige verbindingen als de potentiële ver-
bindingen tussen bewoners, als ook hun wensen en 
behoeften daarin, in kaart. Ze zetten verschillende 
acties en (buiten)activiteiten in om met bewoners in 
contact te komen en bewoners met elkaar in contact 
te brengen. Wanneer mogelijk organiseren ze samen 
met bewoners activiteiten (wekelijkse koffie-inloop 
met spelletjes, gezamenlijke etentjes, wekelijkse 
huiswerkbegeleiding voor-en-door bewoners, 
Burendag, World Clean-up Day). Daarnaast pro-
beren ze het omzien naar elkaar tussen bewoners 
te stimuleren door kleine non-contact interventies, 
zoals een buren-voor-buren flat-app, vraag- en aan-
bodprikborden in de portieken, een tweemaande-
lijkse nieuwsbrief en het actief faciliteren van contact 
tussen bewoners bij informele ontmoetingen. 
Voor 2021 staat een aantal activiteiten gepland zoals 

het mee-organiseren van de opening van de nieuwe 
voetbalkooi, het aanstellen van zogenaamde en 
het activeren van bewoners om deel te nemen aan 
wijk-initiatieven zoals “Schoon, heel en veilig” en de 
“expertgroep herinrichting openbare ruimte”. Naast 
de samenwerkingspartners, zijn ook Altrecht, Amer-
poort, Stichting JoU en Focus informeel aangehaakt 
bij het project. 

Wijkkring
In januari 2021 is gestart met de inzet van een wijk-
kringcoach rondom de Theemsdreef De wijkkring 
is bedoeld om mensen uit de maatschappelijke 
opvang en/of beschermd wonen een zachte landing 
in de wijk te laten maken, door wederzijdse onder-
steuning van de deelnemers binnen de kring. 

Ontwikkelwerkplaats
Dit jaar is de Ontwikkelwerkplaats Goede buren van 
start gegaan, deze beoogt kennisontwikkeling en 
-deling rond een aantal experimentele interventies 
in Overvecht die gericht zijn op het bevorderen 
van goed burencontact (‘goede buur’ zijn), in het 
bijzonder tussen mensen met én zonder een vorm 
van ondersteuning. Het doel is om laagdrempelig 
ervaringen en kennis te delen en van daaruit te 
bouwen aan nieuwe inzichten over welke sociale 
investeringen die bewoners van Overvecht wel of 
niet helpen.

Binnen de Ontwikkelwerkplaats Veelzijdig Wonen 
delen we samen met Hogeschool Utrecht en 
samenwerkende partners alle leerervaringen met 
veelzijdig wonen. Hierdoor ontstaat er een goed 
werkend instrumentarium voor bestaande com-
plexen. Bij de eerste bijeenkomsten is o.a. kennis 
gedeeld over de ervaringen met Anders Toewijzen, 
de Nieuwe Buren op de Vulcanusdreef, de inzet van 
Straatwijs en Sociaal Renoveren en de eerste erva-
ringen van de Flatcoaches.
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Watertoren 

Door de ruimtelijke ontwikkelingen (bouwinitia-
tief De Watertoren en inrichting openbare ruimte 
Park De Watertoren) ontstaat er een momentum 
om ook te kijken naar het sociale programma 
op deze plek. De toevoeging van een sociaal 
programma in het park is belangrijk voor de 
levendigheid in het gebied. We onderzoeken hoe 
de sociale component in de ontwikkeling van 
het Park De Watertoren kan worden ingebracht. 
Hierbij gaat het om wensen en ideeën van de 
huidige en toekomstige gebruikers voor de toe-
komstige inrichting en het toekomstig gebruik. 

30km-projecten 

In 2020 hebben we de bochten van de 
Neckardreef-Theemsdreef en de Zambesidreef-
Oranjerivierdreef naar een snelheidslimiet van 
30 km/uur heringericht. In 2021 werken we 
verder aan het ontwerp van de Orinocodreef, de 
Donaudreef en het Amazonekwartier.

Prijsvraag ‘30km, goed idee’
De prijsvraag ‘30 km, goed idee’ is vorig jaar 
afgerond. Het Plan Burezina kwam als beste 
idee van bewoners uit de bus en Asfaltbreuk 
Overvecht als beste idee van bureaus. Omdat 
de winnende ideeën op elkaar aansluiten, is in 
onderling overleg besloten dat het winnende 
bureau samen met de bewoners beide ideeën 
uitwerkt. De uitvoering van de twee winnende 
ideeën verwachten we in de tweede helft van 
2021. Het afgelopen half jaar hebben we samen 
met beide prijswinnaars gewerkt aan een maat-
regelencatalogus met concrete maatregelen op 
basis van de winnende ideeën. Ook hebben we 
een begeleidingsgroep van bewoners gevormd 
voor het vervolg van het proces. Zij helpen ons 
met het bepalen van de locaties waar we de 
maatregelen uit gaan voeren.

In 2021 werken we samen met de begeleidings-
groep aan het ontwerp en uitvoering van de 
maatregelen op tenminste twee locaties in 
Overvecht.

Het herinrichten van de 
openbare ruimte  
(Extra middelen Regio Deal)

De aanpak richt zich op het vernieuwen van de 
openbare ruimte door werk met werk te maken. 
Het doel is een aantrekkelijke, schone, groene, 
gezonde, veilige en klimaatbestendige woonom-
geving door de herinrichting van de openbare 
ruimte die uitnodigt tot ontmoeten, sporten, 
bewegen en verblijven. 

De herinrichting van de Zamenhofdreef en 
een deel van het parkeerterrein van het 
Winkelcentrum is (zo goed als) afgerond. De 
Zamenhofdreef is versmald van 2x2 naar 2x1 
rijbanen. Hierdoor is de oversteekbaarheid 
vergroot. Er is meer ruimte voor voetgangers en 
de doorstroming van het verkeer is verbeterd. 
Zie ook de kans Centrumgebied Overvecht op 
pagina 6.

Het project Taagdreef is al langer in voor-
bereiding. Het vernieuwen van de riolering 
is als integraal onderdeel meegenomen 
waardoor er een aanzienlijke uitbreiding van 
de oppervlakte is ontstaan. Dit heeft het wel 
complexer gemaakt en er is meer tijd voor 
planvoorbereiding nodig geweest. De verwachte 
kosten bleken hiermee ook hoger te worden. 
Daarom is in 2020 een risicoanalyse uitgevoerd. 
Ondertussen is de planvorming van het IPvE/
FO gereedgekomen en in de inspraak gebracht. 
Verwacht wordt dat deze in de zomer van 2021 
vastgesteld wordt.

Ook de Orinocodreef gaat heringericht worden. 
Het doel is verbetering van de verkeersveiligheid 
door de snelheid terug te brengen naar 30 km/
uur. De weg wordt smaller en er komen 
verkeers drempels. Hierdoor komt er meer 
ruimte voor groen en worden de stoepen breder. 
De voorrangssituatie bij het fietspad langs de 
Klopvaart gaat veranderen: nu krijgen auto’s nog 
voorrang, in de toekomst kunnen de fietsers hier 
doorfietsen op een verhoogd plateau. In maart 
jl. is er een informatieavond geweest over het 
Voorontwerp. 

Nieuw is het project Amazonekwartier. Er is 
gewerkt aan een startdocument. De riolering 
moet in een groot gebied (tussen de 
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Paranadreef, de Carnegiedreef, de Japuradreef en 
de groenstrook langs de Vecht) vervangen worden 
en er wordt onderzoek gedaan naar een 
verkeersveilige inrichting waarbij de bussluis aan de 
Amazonedreef weggehaald kan worden. Zwembad 
de Kwakel maakt ook onderdeel uit van het 
plangebied vanwege de benodigde vernieuwing van 
de rioolaansluiting, maar ook omdat de afvoer van 
het zwembad kansen biedt voor aquathermie/
riothermie. Door in dit grote gebied werk met werk 
te maken kan uiteindelijk een echte kwaliteitsimpuls 
van de openbare ruimte gemaakt worden, daarbij 
wordt het principe ‘groen tenzij’ gehanteerd. 

De woningcorporaties zijn bezig om stapsgewijs 
veel wooncomplexen te renoveren. Aansluitend op 
de fysieke en sociale renovatie wordt rond een aan-
tal complexen ook de openbare ruimte aangepakt. 
Hiervoor zijn het eerste half jaar voorbereidende 
werkzaamheden gedaan. Er is gekeken waar de 
opgave in sociaal en fysiek opzicht het grootst is 
en waar met de aanpak van de openbare ruimte het 
grootste verschil gemaakt kan worden. Er wordt 
onder andere gekeken naar een deel van het THE-
MA-drevengebied (buurtaanpak). In 2021 ronden 
we het selectieproces af, waarbij we voor een aantal 
gebieden een eerste schetsontwerp in combinatie 

met een kostenraming maken. Dit vormt de basis 
om de keuze definitief te maken en ontwerpen 
samen met bewoners verder uit te werken.

Sporten in de openbare ruimte
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Sport 
Utrecht en Wielerplatform Utrecht onderzoeken in 
samenwerking met de gemeente Utrecht de moge-
lijkheden om de BMX-baan in Ruigenhoek om te 
bouwen voor de wielersport.
De gemeente doet onderzoek naar de beweeg-
vriendelijkheid van de openbare ruimte in de hele 
stad. De eerste richt zich vooral op de verhouding 
tussen de fysieke infrastructuur en de sport- en 
beweegparticipatie. In een tweede fase wordt de 
analyse verdiept door o.a. het aanbod in activiteiten 
in beeld te brengen en samen met betrokken orga-
nisaties in de wijk en inwoners de gegevens uit de 
eerste fase te duiden. Waarna wordt gekeken welke 
interventies nodig en mogelijk zijn. Daarbij is spe-
cifieke aandacht voor het wegnemen van drempels 
voor doelgroepen voor wie sport en bewegen in de 
openbare ruimte niet vanzelfsprekend is. De resul-
taten leveren ook inzichten op over Overvecht. In de 
rapportage over de motie ‘Samen Scoren in Over-
vecht’ in het derde kwartaal nemen we de resultaten 
van het onderzoek mee. 

Sportpark Vechtzoom

In 2020 is gewerkt aan de voorbereiding van de 
herinrichting van het sportpark en het gereed 
maken van de kantine voor de twee betrokken 
sportverenigingen, UNO en v.v. Vechtzoom. 
Medio 2021 wordt de kantine opgeleverd aan de 
verenigingen, zodat zij de kantine verder kunnen 
verbouwen naar hun wensen. Planning is dat 
de sportvelden nieuwe sportseizoen 2021-2022 
gereed zijn. Daarnaast worden de verenigingen 
in 2021 ondersteund door een procesbegeleider 
om samen van Vechtzoom een bruisend en vei-
lig sportpark te maken. In het versterken van de 
vitaliteit van de verenigingen biedt Sport Utrecht 
ondersteuning.
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Omgevingsprogramma 
Overvecht en wijkakkoord 
(cofinanciering Regio Deal)

Met het Omgevingsprogramma Overvecht wordt 
uitwerking gegeven aan de verdere fysieke 
ontwikkeling van Overvecht op buurt- en wijkni-
veau. Met fysieke investeringen wordt gewerkt 
aan brede positieve maatschappelijke en eco-
nomische effecten voor de wijk die bijdragen 
aan de ambities van Samen voor Overvecht. 
Het Omgevingsprogramma Overvecht wordt de 
uitwerking van de nieuwe Ruimtelijke Strategie 
Utrecht 2040 (momenteel ter inzage), de Woon-
visie, het Koersdocument Leefbare stad en 
ander vaststaand beleid. 

Parallel met het Omgevingsprogramma werken 
wij aan het Wijkakkoord Overvecht. Hierin 
legt een coalitie van partijen een gezamenlijk 
vertrekpunt vast om via fysieke investeringen 
langjarig bij te dragen aan de wijkverbetering in 
Overvecht. Het wijkakkoord is een uitwerking 
van het Stadsakkoord Wonen en een verbij-
zondering voor Overvecht. Het is de bedoeling 
om met partners te komen tot gezamenlijke 
afspraken om efficiënter, effectiever en creatie-
ver tot wijkverbetering te komen, de wijze van 
samenwerking en rolverdeling vast te leggen 
en afspraken te maken over het terugvloeien 
van ontstane meerwaarde in de wijk. Hoe we 
omgaan met bewonersinitiatieven geven we 
een plek in het Wijkakkoord. Dit mede naar 
aanleiding van de motie bewonersinbreng op 
buurtniveau. Ook Werkplaats Overvecht willen 
we inbedden in de coalitie van partijen die 
zich samen met de gemeente inzetten voor de 
wijkverbetering in Overvecht. Daarin beschrijven 
we de relatie met Werkplaats Overvecht, zoals 
wederzijdse verwachtingen, rolverdeling etc. Dit 
mede naar aanleiding van de motie Naar een 
Werkplaats die Werkt. De planning is om rond 
de zomer het wijkakkoord gereed te hebben.

Werkplaats Overvecht

Werkplaats Overvecht bestaat uit tien partijen 
(woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars) 
die zich gezamenlijk langjarig inzetten om door 
middel van fysieke ingrepen bij te dragen aan de 
ambities van Samen voor Overvecht. Zij hebben 
medio 2020 hun Startproduct met buurtprofielen 
afgerond. Dat is geen masterplan voor Over-
vecht, maar is hun visie/advies voor wijkverbe-
tering en een basis van ideeën voor concrete 
projectinitiatieven. Voor de gemeente biedt het 
inspiratie voor het Omgevingsprogramma Over-
vecht. Op een aantal plekken heeft Werkplaats 
Overvecht nu het initiatief gekomen om tot con-
crete nieuwe gebiedsontwikkelingen te komen: 
Themadreven en Zambesi-Tigrisbuurten. Op 
beide plekken gaat een haalbaarheidsonderzoek 
van start. Zulke initiatieven doorlopen dezelfde 
stappen als andere initiatieven, participatie in 
de wijk is daar een belangrijk onderdeel van. De 
gemeente is blij dat de partijen uit Werkplaats 
Overvecht langjarig willen meewerken aan de 
wijkverbetering in Overvecht, zulke partijen 
zijn daarin onmisbaar. De rol- en taakverdeling 
met de Werkplaats en ook met andere partijen 
beschrijven we in een Wijkakkoord voor Over-
vecht.
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Ontwikkeling app Overvecht ontdekt (bewonersinitiatief)

Overvecht heeft veel te bieden op gebied van 
natuur, kunst, cultuur, activiteiten en sport. Helaas 
weten veel bewoners van binnen én buiten Over-
vecht dit aanbod niet of maar deels te vinden. 
Daarom heeft bewoner Tim Dekker het initiatief 
genomen om een app te ontwikkelen om de inwo-
ners van Overvecht en andere delen van de stad te 
informeren over de beziens waardigheden en evene-
menten in de wijk.

Een app biedt een moderne en interactieve manier 
om de wijk op de kaart te zetten. De app draagt bij 
aan plezierig wonen in de wijk door:
• Belangrijke en interessante locaties op de kaart 

zetten zodat deze meer bezocht worden.
• Inwoners te informeren en uit te dagen om de wijk 

te verkennen
• Positief beeld te schetsen van de wijk en de 

omgeving
• Promotie voor evenementen en ondernemers in en 

rond Overvecht
• Ontwikkeld door en voor Overvechters

Afgelopen jaar is vooral gewerkt aan de ontwikkeling 
van de app en de benodigde architectuur.  
Er is onderzocht welke onderdelen opgezet moeten 
worden om de app te kunnen realiseren 
Voor 2021 ligt de grootse uitdaging in het verza-
melen van informatie over interessante locaties, 
activiteiten en evenementen. Hiervoor wordt nog 
gezocht naar mensen die willen ondersteunen met 
het verzamelen en controleren van de gegevens.

Naar verwachting zal de app aan het begin van 
de zomer dit jaar gepubliceerd worden in de app 
stores. Er zijn dan voldoende locaties en activiteiten 
verzameld om gebruikers een leuke ontdekkings-
tocht door de wijk te bieden. Zodra een klein team 
gevormd is om de app bij te houden, kan gestart 
worden met de promotie van de app. Als de app 
positief wordt ontvangen, zal er later in het jaar 
onderzocht worden welke extra functionaliteiten 
eraan toegevoegd kunnen worden.

Benutting gemeentelijk Vastgoed
De benutting van gemeentelijk vastgoed in  
Overvecht is een belangrijk instrument om een  
bijdrage te leveren aan de ambities van Samen  
voor Overvecht.

Om richting te geven aan de langjarige strategische 
ontwikkeling van diverse leegstaande locaties zijn 
integrale pandvisies opgesteld. Met de ambities 
van Samen voor Overvecht als uitgangspunt en 
specifieke kenmerken van de onderzochte locaties 
zijn beoogde ontwikkelconcepten opgesteld. Deze 
worden komende periode uitgewerkt door bewoners 
en professionals aan de planvorming te verbinden 
en de financiële haalbaarheid te onderzoeken. Daar-
naast zijn het afgelopen jaar resultaten geboekt met 
tijdelijke invulling van leegstaande panden:

Gerealiseerd
Natural Biodiversity - Gageldijk 165 – april 2020
Naturalis huurt het pand voor ontleding van dieren 
en ten behoeve van natuureducatie. 
• Impulzz – Rhonedreef 40 – maart 2021 

Stichting Impulzz zit sinds maart 2021 aan de 
Rhonedreef 40 en zet zich in voor de verbetering 
van de positie van mensen tussen de 16 en 65 jaar 
met een psychiatrische achtergrond, (licht) ver-
standelijke beperking en of voor mensen die niet 
als vanzelfsprekend hun weg weten te vinden in de 
maatschappij. Ze bieden een veilige (werk)omge-
ving om zo te participeren in de samenleving.
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• Jamina Boutique – Winterboeidreef 10 - juli 2020 
Jamina Boutique is een naaiatelier waar kleding 
gerepareerd kan worden, maar ook te huur en te 
koop is.

• Jongeren Cultuurhuis Boks – 
Scharlakendreef 3 – september 2020 
Het Jongeren Cultuurhuis Boks heeft sinds sep-
tember 2020 een plek gekregen aan de Scharla-
kendreef 3. Het is een bewuste keuze geweest om 
het cultuurhuis in Overvecht te plaatsen en heeft 
veel waarde voor de wijk. Door het cultuurhuis in 
Overvecht te vestigen kan BOKS  door jongeren de 
stimulans en de faciliteiten te bieden om zich 
creatief te uiten. BOKS schept letterlijk ruimte(s) 
waar jonge mensen ontdekken wat cultuur voor 
hen kan betekenen. Het creëert plekken waar 
jongeren met al hun verschillende ideeën, vragen, 
talenten, uitdagingen, achtergronden en mogelijk-
heden elkaar ontmoeten en versterken in hun 
vermogen om uiting te geven aan dat wat hen 
bezighoudt.

Lopend
• Wij 3.0 – Ghanadreef 2 – Q2 2021 

WIJ 3.0 is tot augustus 2021 gevestigd aan de 
Stroyenborchdreef 12, daarna nemen zij hun intrek 
in het pand aan de Ghanadreef 2. Ze bieden 
dagactiviteiten, toeleiding naar betaald werk en 
opleiding, trainingen en jobcoaching. Het aanbod 
is bestemd voor een breed en divers publiek: van 
mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, 
structuur en dagritme tot mensen die van werk 
naar ander werk willen. Het pand Ghanadreef 2 ligt 
midden in de Zambesibuurt. WIJ3.0 zoekt actief 
naar kansen voor verbinding en samenwerking met 

de buurtaanpak Zambesibuurt. (Bijv. t.a.v. onder-
houd van de openbare ruimte of mogelijkheden 
rond sociaal renoveren, of t.a.v. onderhoud en 
inrichting van de buitenruimte rond het pand).

• Stichting Sociaal Vastgoedbeheer –  
Piramidedreef 5 – Q3 2021 
Stichting Sociaal Vastgoedbeheer gaat per 1 juni 
terugkeergezinnen huisvesten op de eerste verdie-
ping van het pand. Het gaat om gezinnen die 
terugkeren uit het buitenland en geen vaste 
woonplek hebben. Op de Piramidedreef huren ze 
tijdelijk woonruimte met als doel hun leven weer op 
de rit te krijgen en dus ook weer vaste woonruimte 
te zoeken. 

Daarnaast zijn er diverse panden op tijdelijke basis 
ingevuld door leegstandsbeheerder Ad Hoc. Bij-
voorbeeld bij de Grote Trekdreef 4 waar beeldend 
kunstenaars, coaches, filmmakers en theatermakers 
invulling geven aan de voormalige klaslokalen. De 
noodlokalen van de Piramidedreef 5 krijgen invulling 
door partijen uit de buurt of met directe verbinding 
daarmee, verschillende ruimtes in bruikleen hebben. 
Zo heeft Portaal de ruimte gebruikt in het kader van 
sociaal renoveren aan de Nigerdreef, zodat bewo-
ners tijdens de renovatie een thuiswerkplek hebben 
en deelt ondernemer Mohamed El Karouni de ruimte 
met een groep buurtvaders die zich inzetten voor de 
wijk. De leegstaande panden worden ook ingevuld 
door lokale, kleine ondernemers en kunstenaars, 
bijvoorbeeld op de Winterboeidreef en in de voor-
malige theekoepel aan de Vechtdijk, waar schrijvers 
een plek hebben gekregen om te schrijven en het 
volgen van workshops. 
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Zorg en ondersteuning 
dichtbij en op maat

Deelambities

• We zorgen voor een stevige sociale basis waarin 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen 
voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug 
geven.

• Door maximaal te doen wat nodig is bieden 
we de beste zorg en ondersteuning en is deze 
nog meer op maat (ook gericht op activering, 
bijvoorbeeld door te zorgen voor laagdrempelige 
ontmoetingsplekken).

• Eerder, sneller en slimmer aanpakken van 
geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat 
om mee te doen.

Moties en Toezeggingen
M18 Werk aan knelpunten sociaal bereik  
wijkinstanties
Het onderzoek ‘Knelpunten en oplossingen voor het 
sociaal bereik van instanties op wijkniveau’ dat Bouchra 
Dibi in opdracht van BZK heeft uitgevoerd, is sinds het 
verschijnen bij verschillende gelegenheden in Overvecht 
besproken. In de kenniskring ‘Zorg en ondersteuning 
dichtbij en op maat’ is het besproken met wijkpartners 
en sleutelpersonen. Wethouder Kees Diepeveen heeft 
een gesprek gevoerd met mevrouw Dibi, dat nog vervolg 
krijgt op ambtelijk niveau, met accounthouders van de 
belangrijkste opdrachtnemers in het sociaal domein zoals 
de buurtteams, JoU en DOCK. Ook in het wijkoverleg met 
de woningcorporaties is het rapport aan de orde geko-
men en volgt nog een uitwisseling over diversiteit binnen 
de eigen organisaties/organisatieonderdelen. 

We herkennen uit de praktijk in Overvecht dat een deel 
van de bewoners onvoldoende wordt bereikt en/of wan-
trouwen heeft ten opzichte van de overheid en organisa-
ties. Dit kwam ook terug in de analyse van de rellen van 
afgelopen zomer in verschillende wijken in de stad.  
Met de ambitie Zorg en ondersteuning dichtbij en op 
maat zetten we juist in om, waar nodig, bewoners hulp 
te bieden dicht bij hen in de buurt en daarbij aan te slui-
ten op groepen die een drempel ervaren. Binnen deze 
ambitie wordt extra aandacht gegeven aan het bereiken 
en helpen van bewoners, door onder andere:
• Hulp dichtbij bewoners in de wijk te organiseren 

(bijenkorven, Werkwinkel, Buren helpen Buren)
• Bij hulpvragen integraal naar alle leefgebieden in 

onderlinge samenhang te kijken (Werkwinkel, Focus, 
Buurtteams)

• Gebruik te maken van specialistische partijen (Al Amal, 
Pozitive, MOWAD) om beter en meer specifieke 
doelgroepen te bereiken

• Outreachend te werken (Pozitive, Focus, Sociale 
Renovatie, Steunpunt GGZ, Power by Peers, Asha)

• Via netwerken rond opvoeden en ouderschap (met 
onder andere het netwerk van Ouders van Betekenis, 
moederbabygroepen, It’s my Child, de wijkacademie) 

• Sleutelpersonen in te zetten (bondgenoten, wijkambas-
sadeurs, rolmodellen, sleutelpersonengroep rond 
corona) 

• Bewonersinitiatieven te faciliteren die doelgroepen 
beter bereiken dan de gemeente of reguliere partijen 
(bijvoorbeeld het project Samen Krachtig van Bouchra 
Dibi)

• Stichting Durf te Dromen te faciliteren, die kinderen en 
ouders bereikt en motiveert, om te werken aan talen-
tontwikkeling.

• En ook via bestaande organisaties die in de wijk actief 
zijn, zoals Enik Recovery college en Steunpunt GGZ.

• In sociaal renoveren en de buurtaanpakken worden 
bewoners bereikt via de buurtkamers en door goed 
gebruik te maken van momenten waar contact ‘achter 
de voordeur’ gelegd kan worden. 

Door samenwerking met bovenstaande initiatieven, sleu-
telpersonen en ervaringsdeskundigen wordt geleerd, 
ook regulier hoe aansluiting verder kan verbeteren. In 
accountgesprekken is hiervoor aandacht en worden 
afspraken over het versterken van diversiteit binnen 
organisaties gemaakt. Met al deze acties blijven we in 
Samen voor Overvecht werken aan vertrouwen tussen 
bewoners en instanties.

M19 Samen scoren in Overvecht
In het raadsdebat over Samen voor Overvecht op 21 
januari jl. hebben wij de motie Samen scoren voor 
Overvecht overgenomen. In deze rapportage gaan wij 
in op het eerste punt en derde punt van deze motie, op 
het tweede punt komen wij separaat terug in het derde 
kwartaal van dit jaar.

Sport is niet als aparte ambitie opgenomen in de wij-
kaanpak Samen voor Overvecht, maar wij zien sport als 
een belangrijk middel voor het realiseren van meerdere 
ambities van Samen voor Overvecht: perspectief voor 
de jeugd versterken, plezierig wonen in een meer 
gemengde wijk, zorg dichtbij en op maat en meedoen 
en ondernemerschap. De afgelopen jaren zijn onder 
deze ambities veel verschillende sportactiviteiten ont-
staan en uitgevoerd en we zien dat in het stap voor stap 
ontwikkelen van de wijkaanpak steeds meer inzet op 
sport wordt gedaan (zie beschrijving bij de kansen en 
ambities). Voorbeelden van inzet van afgelopen jaren 
zijn: extra capaciteitsinzet Sport Utrecht (o.a. voor Fit 
gaaf), de ontwikkeling van Sportpark Vechtzoom en 
Heel Overvecht Fietst/Overvecht beweegt van Sport 
O. Recent zijn de volgende sportinitiatieven tot ontwik-
keling gekomen: Urban Street Games, Samen Sterk, 
de realisatie van een Urban Dance Ground , de komst 
van FC Utrecht biedt kansen voor het vergroten en 
versterken van het sportaanbod voor de jeugd en de 
samenwerking tussen stichting Jongerenwerk Utrecht 
en Laarej Gym, v.v. De Dreef en Bourdif Gym.

De afdeling Sport brengt de komende maanden door 
op basis van bestaande en nieuwe onderzoeken in 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/865ea8bf-3a83-432a-83ee-732455e5aadb
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/865ea8bf-3a83-432a-83ee-732455e5aadb
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/5df0e3d5-d23f-4fb4-b313-14ca32095975
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gesprek te gaan met alle sportpartners en bewoners in 
Overvecht de opgave en de benodigde inzet in kaart om 
meer Overvechters laagdrempelig en betaalbaar te kun-
nen laten sporten. We rapporteren daarover separaat in 
het 3e kwartaal van dit jaar. Motie Werk aan knelpunten 
sociale bereik wijkinstanties.

Toezegging Inzet op Schuldenaanpak
In het raadsdebat over Samen voor Overvecht op 21 
januari jl. heeft het college de toezegging gedaan om in 
deze rapportage in te gaan op de inzet op de schulden-
aanpak in Overvecht. 
Met de kans ‘Sociaal renoveren en snel en slim 
wegnemen van geldzorgen’ zet de gemeente Utrecht 
met verschillende partners in op de schuldenaanpak. 
In deze kans heeft de gemeente samen met partners 
acties ondernomen om mensen met schulden 
ondersteuning te bieden. Zo zijn er portiekgesprekken 
gehouden, is mensen een financieel gesprek met 
Werk en Inkomen aangeboden en zijn mensen met 
betalingsachterstanden benaderd. Door de maatregelen 
tegen het coronavirus is het lastig gebleken de juiste 
bewoners te benaderen en de vertrouwensband bij 
inwoners en partners op te bouwen die nodig is. In 2021 
gaan we door met het zoeken naar mogelijkheden om 
mensen met schulden te bereiken en hen te stimuleren 
hulp te zoeken. Zo gaan we samen met de Buurtteams 
bewoners uitnodigen voor een kennismakingsgesprek 
in het buurthuis en experimenteren we nog voor de 
zomer met de inzet van een generalist. Deze generalist 
heeft ervaring met stress-sensitief werken en een brede 
focus op werk, inkomen en schulden, waardoor deze 
medewerker bewoners vanuit een breder perspectief kan 
helpen.

Vanuit het project Sociaal Renoveren hebben zijn 23 
bewoners bereikt met een gesprek over financiële vraag-
stukken:
• 4 bewoners hebben dienstverlening ontvangen vanuit 

Schulddienstverlening waarbij 1 keer Turbo Saneren is 
toegepast. 

• 19 bewoners hebben inkomensondersteunende 
dienstverlening ontvangen met adviezen over- en hulp 
bij aanvragen van financiële regelingen en over door-
verwijzingen naar hulp bij financiële administratie. 
Hiermee wordt voorkomen dat er schulden worden 
opgebouwd.

Daarnaast wordt er ook via verschillende andere projec-
ten binnen de wijkaanpak Samen voor Overvecht extra 
aandacht aan schuldenproblematiek gegeven. Zo blijft 
de Geldzaak (laagdrempelige hulp bij schulden) ook na 
de pilotfase aan de Werkwinkel verbonden en binnen de 
Werkbeweging is het mogelijk gemaakt voor een werk-
matcher om een bewoner makkelijker over te dragen aan 
schulddienstverlening. Al Amal maakt bij gezinnen die 
zij begeleiden het onderwerp schulden bespreekbaar en 
stimuleert hen in gesprek te gaan met Werk en Inkomen 
om zich te laten informeren over de mogelijke ondersteu-
ning die zij kan bieden. Als er een schuldtraject wordt 
ingezet blijft Al Amal als vertrouwenspersoon naast het 
gezin staan. We proberen dit uit in Overvecht en starten 
met 4 gezinnen. Om geldzorgen ook in de toekomst te 
voorkomen en beter bespreekbaar te maken en richt 
Stichting Move zich in haar projecten ook op financiële 
educatie bij kinderen. Door op vroege leeftijd met kinde-
ren in gesprek te gaan over financiën en schulden, leren 
ze bewust met geld om te gaan. Dit project wordt onder-
steund door studenten Economie en de Rabobank.

Met de stedelijke opgave Utrecht Schuldenvrij hebben 
we besproken welke inzet vanuit de stedelijke opgave 
Utrechters schuldenvrij voor 2021 als eerste in Overvecht 
kan worden gestart:
• Overvecht is één van de twee wijken waarop wordt 

ingezet om geldzorgen in de eerstelijnszorg bespreek-
baar te maken;

• Zodra de huisbezoeken voor vroeg signalering van 
schulden gezien de maatregelen tegen het coronavirus 
weer kunnen worden opgestart, starten we als eerste in 
Overvecht;

• We verkennen of we bij de uitbreiding van de rondko-
men gesprekken (nu alleen nog voor jongeren) de 
inwoners in Overvecht als eerste groep kunnen oppak-
ken;

• Toegang tot de schuldhulp verbeteren: we brengen de 
workshop Zorgen over geld? Praten helpt! (Bedoeld 
voor professionals om geldzorgen te herkennen en 
bespreekbaar te maken en goed door te verwijzen) 
actief onder aandacht van de welzijns- en andere 
organisaties in Overvecht. Daarnaast ontwikkelen we 
deze workshop ook specifiek voor het netwerk rondom 
ondernemers (denk aan boekhouders, accountants, 
banken) en doen dit aanbod als eerste in Overvecht.
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De Bijenkorven 

Tijdens de Versnelling Overvecht hebben we 
de Bijenkorven ontwikkeld. Bijenkorven zijn 
fysieke locaties in Overvecht waar bewoners 
voor al hun korte ondersteuningsvragen terecht 
kunnen bij medewerkers van buurtteams, 
Buren helpen Buren, U Centraal, het UWV 
en Werk en Inkomen van de gemeente. In de 
wijkaanpak Samen voor Overvecht hebben we 
de Bijenkorven voortgezet en doorontwikkeld. 
Helaas moesten de Bijenkorven tijdelijk stoppen 
tijdens de eerste lockdown. De buurtteams 
hebben daarop samen met Buren helpen Buren 
een extra telefonisch spreekuur ingesteld. De 
vrijwilligers van Buren helpen Buren kregen in de 
wijk geregeld de vraag wanneer de Bijenkorven 
weer opengingen. Toen er inderdaad weer 
inloop mogelijk was bij de locatie aan de Grote 
Trekdreef, werd goed zichtbaar hoezeer de 
Bijenkorven gemist waren. Er kwamen al snel 
twintig à dertig bewoners tegelijk. Het vergde 
goede organisatie om hen veilig op 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden. Sommige klanten 
hadden vragen voor organisaties die helaas nog 
niet fysiek aanwezig konden zijn. Die hielpen zij 
door deze partners ter plekke te bellen.

Citydeal Eenvoudig 
Maatwerk 

Veel bewoners uit Overvecht hebben meerdere 
problemen zoals werkloosheid en armoede-, 
schulden- en/of woonproblematiek. Zij krijgen 
daardoor met meerdere en soms botsende wet- 
en regelgeving te maken. Ook medewerkers 
van instanties die kunnen helpen bij hulp- en 
ondersteuningsvragen lopen hier vaak 
tegenaan, waardoor zij geen of minder goed 
integrale ondersteuningsplannen voor klanten 
kunnen maken. Binnen de Citydeal Eenvoudig 
Maatwerk experimenteert de gemeente Utrecht 
met vormen van maatwerk. De kern hiervan: 
simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo 
nodig denken buiten de paden van bestaande 
regels en budgetten. De gemeente heeft dit 
vormgegeven door maatwerktafels in (onder 
andere) Overvecht op te zetten. Aan deze tafels 
wordt vanuit beleid en uitvoering gezocht naar 
doorbraken op casus-, lokaal- en landelijk 
niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ 
beter te helpen. Daarbij wordt uitgegaan van de 
inschatting van de professionals in de praktijk. 

Op 3 november 2020 vond de digitale kick-
off van de Citydeal in Overvecht plaats. 
De maanden daarvoor is hard gewerkt aan 
het vinden en opleiden van de zogeheten 
koplopers door Instituut Publieke waarden bij 
de buurtteams. Deze maanden zijn ook alle 
buurtteammedewerkers en contactpersonen 
van Mitros, Portaal en Werk en Inkomen 
in Overvecht (77) getraind in het Citydeal 
gedachtegoed en de Doorbraakmethode. 
Er zijn in Overvecht dertien koplopers actief, 
vanuit alle vier de teams vanuit zowel buurtteam 
Jeugd en Gezin als Buurtteam Sociaal De 
koplopers zetten de Citydeal actief bij hun 
teams op de agenda en kijken met collega’s 
mee bij casuïstiek. Wat is het perspectief van 
de inwoner of het gezin? Wat kunnen zij zelf 
doen om daar te komen? Welke ondersteuning 
is daar nog bij nodig? En wat is de eerste stap? 
Is er een doorbraak nodig in regels en systemen 
die nu belemmerend werken? Indien nodig 
schakelen ze door naar de Citydeal-tafel. 

Sinds 5 november 2020 is het mogelijk om elke 
donderdagmiddag twee casussen in te brengen 
op de Citydeal tafel. In een overleg van een 
half uur zoeken de betrokkenen, onder strakke 
leiding van een voorzitter, naar een oplossing.

BuurtMaaltijden 
(bewonersinitiatief)

BuurtMaaltijden bezorgt gezonde maaltijden 
met een praatje aan de voordeur bij bewoners 
die extra aandacht kunnen gebruiken. 
Bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bereiden de maaltijden samen met hobby- en 
beroepskoks. Enthousiaste vrijwilligers uit de 
buurt bezorgen de maaltijden. Zo voorkomt 
Buurtmaaltijden dat er iemand uit beeld raakt 
en gaat het eenzaamheid tegen. 1 tot 3 keer 
per week bezorgen vrijwilligers bij verschillende 
bewoners aan de deur. In 2020 is er vanaf maart 
150 keer gekookt. In totaal zijn er 7500 voordeur 
gesprekken en contactmomenten geweest 
dankzij de inzet van 385 vrijwilligers. Hiervoor 
ontving Buurtmaaltijden de vrijwilligerstrofee.
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Achter de voordeur 

Bij Achter de voordeur gaan medewerkers van stich-
ting Al Amal langs bij mensen thuis die vragen of 
problemen hebben en die de weg in de Nederlandse 
samenleving nog niet zo goed weten. De mensen 
kunnen hun verhaal doen en worden direct verder 
geholpen of doorverwezen naar passende hulp. 

Door de coronacrisis schakelde Al Amal 
medio maart 2020 over op digitale vormen van 
dienstverlening. Alle cliënten van Achter de 
Voordeur zijn proactief gebeld met de vraag hoe het 
met ze ging. Al Amal bereikt mensen gedurende de 
periode van maatregelen tegen het coronavirus op 
de volgende manieren:
• Telefonisch en via whatsapp op individueel niveau 

(het streven is om elke week met iedereen tenmin-
ste één keer een gesprek te voeren).

• Via verschillende groepsapps waar de deelnemers 
voorlichting krijgen over Corona en alle onderwer-
pen die hieruit voortvloeien.

• Bij hoge nood kan er een individuele afspraak 
gemaakt worden.

• Via het project digitale huiswerkbegeleiding. Een 
nieuw project dat bij aanvang van de coronacrisis 
is opgericht voor kinderen wiens ouders wegens 
een taalachterstand zelf geen begeleiding kunnen 
bieden.

• Via het project Tussen In, waarbij Al Amal zwaarde-
re gezinnen met multi-problematiek helpt, is Al 
Amal ook tijdens de lockdown achter de voordeur 
geweest.

Vanaf zomer 2020 is Al Amal voorzichtig weer 
begonnen met het openen van hun inloopspreek-
uren op de Dreef en Ghanadreef. Omdat Rosendael 
dicht bleef, heeft Al Amal de deuren geopend op 
de Ghanadreef. Dit pand werd al gebruikt voor 
het nieuwe project Vrouwen SP. Hierdoor konden 
bezoekers op afspraak weer langskomen voor hulp-
vragen.

De doelstelling voor het project was om in 2020 200 
gesprekken met gezinnen plaats te laten vinden, in 
de praktijk zijn er 427 gesprekken geweest.

Al Amal blijft ook in 2021 doen wat ze deden, met 
extra focus op de (nasleep van) de coronacrisis. 
Ze zetten sterk in op goede informatie rondom 
de maatregelen, het testen en vaccineren (in 
samenwerking met Volksgezondheid) en zetten extra 
in op de brugfunctie richting formele zorgpartijen. 
Ze zien een groeiend wantrouwen richting overheid 
en zorgorganisaties en door voorlichting en 
gezamenlijke trajecten met Volksgezondheid en 
zorgpartijen proberen ze de kloof te verkleinen en 
het wantrouwen te verminderen.

Mental Health First Aid-Youth Overvecht 

Mental health First Aid-Youth Overvecht (MHFA-
Youth Overvecht) is een programma waarbij 
moeders in een training leren om mentale 
problemen bij jongeren te herkennen en hoe ze 
daarop kunnen handelen. 
MHFA- Youth Overvecht heeft als ambitie om 
20 moeders van kinderen die in de THEMA-
dreven (buurtaanpak) wonen te trainen tot 
eerstehulpverlener bij mentale problemen (first 
responders). In de zomer van 2020 is dit buurttraject 
gestart. De opgeleide First Responders krijgen 

ook na hun opleiding nog begeleiding van Fatiha 
Benazzi. Zij bracht de moeders als eerste bij elkaar 
en zal de moeders blijven coachen.  In 2020 heeft 
MHFA-Youth Overvecht de volgende stappen gezet: 
Basisschool De Schakel aan de Bangkokdreef bood 
een trainingslocatie aan, dat is dichtbij en tijdens 
schooltijd.
• De eerste tien moeders zijn volledig opgeleid en 

hebben hun certificaat. 
• Zodra de maatregelen het toelaten worden de 

overige tien moeders verder opgeleid.
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Taal Doet Meer

Om de ambities van Samen voor Overvecht te 
realiseren, is aandacht voor (digi)taalvaardigheid 
cruciaal. In 2020 heeft Taal Doet Meer een 
aantal succesvolle activiteiten voortgezet, zoals 
extra laagdrempelige inloop in de Bibliotheek 
Overvecht en de Taalcafés. 

Door de coronamaatregelen liep de uitvoering van 
bepaalde activiteiten niet volgens plan. Het Doe 
Mee Startpunt in de bibliotheek is grote delen van 
het jaar gesloten geweest voor inloop, daardoor 
is het spreekuur van de wegwijzer minder vaak 
doorgegaan. Dit geldt ook voor de taalgroepjes in 
de bibliotheek en buurthuizen en het sollicitatie-
spreekuur en digi-groepjes en -inloop. Vanwege de 
verbouwing van bibliotheek Overvecht is het Doe 
Mee Startpunt na de zomer georganiseerd in buurt-
centrum De Dreef. 

Digiwijs en Taal Doet Meer hebben hun activiteiten 
zo veel mogelijk online door laten
gaan. Met name voor volwassenen/oudere deel-
nemers is dit moeilijk. Daar ziet Taal doet Meer dat 
sommige groepen online doorgaan, terwijl andere 
tijdelijk gestopt zijn of in aangepaste vorm (bijvoor-
beeld telefonisch) doorgang vinden. 

Activiteit Beoogd bereik 2020 Realisatie 2020

Deelnemers extra Doe Mee Startpunt Overvecht (op dinsdag) * 250 127 

Versterken (digi)taalvaardigheid via Oefenen.nl 400 152

Bereik 2 taalcafés in Overvecht 200 183

Bereik ouders op voor-/basisscholen 40  40 ouders op 6 scholen

Bereik Jonge ouders met een boekstartcoach 50 40

Bewoners hebben hun sollicitatievaardigheden vergroot 40 20 Geen activiteit in 2e helft 2020

Bewoners hebben deelgenomen aan Oefenen.nl/werk en daarmee 

hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot
50 i.v.m. corona nog niet kunnen starten

Bewoners maken op een Krachtbijeenkomst kennis met bedrijven 

en vergroten hun netwerk
25

Stond gepland voor november 2020, 

i.v.m. corona verzet naar voorjaar 

2021

(digi)Taalvrijwilligers opgeleid en begeleid** 40 40

Voor taalvragen konden mensen digitaal terecht 
bij de vrijwilligers van Digiwijs. De meest kwets-
bare doelgroepen met een zeer laag Nederlands 
taalniveau en beperkte digitale vaardigheden zijn 
nu extra moeilijk bereikbaar. Gevolg is dat (digi)
taal achterstanden oplopen. In 2021 is er speciaal 
aandacht voor deze groep. 

2021 
De komende jaren blijft Taal Doet Meer succesvolle 
activiteiten voortzetten, waaronder extra inloop-
mogelijkheden bij het Doe Mee Startpunt in de 
bibliotheek, Taalcafés in de wijk en les voor ouders 
op basisscholen. Aanvullend hierop willen ze extra 
investeren in het bereiken van ouders van jonge 
kinderen en werkzoekenden. Om doelgroepen te 
bereiken die niet in de bibliotheek komen, organi-
seert Taal Doet Meer digitale inloop en advisering 
door een wegwijzer op locatie. De locatie selecteren 
ze in samenwerking met de Gemeente en partners 
in de wijk en ze stemmen de spreekuren af met 
de spreekuren van het Buurtteam, U-Centraal 
en DOCK. Ook wordt het digitale aanbod wordt 
komend jaar versterkt: er komt een extra ureninzet 
in het digiTaalhuis en via het programma oefenen.nl 
kunnen bewoners zich voorbereiden op een compu-
tercursus.
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Sport Utrecht

In 2020 heeft Sport Utrecht door extra middelen 
van Samen voor Overvecht meer kunnen 
inzetten op bewegen in de coronacrisis. Om 
wijkbewoners te stimuleren ook online actief 
te worden met sporten en bewegen, hebben 
beweegmakelaars en buurtsportcoaches zelf 
filmpjes gemaakt voor bewoners op Sportstad. 

Sport Utrecht heeft in samenwerking met partners, 
buurtsportcoaches en beweegmakelaars ook 
maatjesprojecten (1 op 1) opgestart voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen die dat hard nodig 
hebben. Daarnaast hebben beweegmakelaars 
en buurtsportcoaches scholen, vakdocenten en 
schoolcoördinator benaderd om samen met hen 
van meerwaarde te zijn voor de kinderen uit de 
buurt. Bijvoorbeeld door middel van het ondersteu-

nen op scholen en daar sport- en beweegactiviteiten 
aan te bieden. Vanwege de maatregelen tegen het 
coronavirus zijn er meer activiteiten in de buitenlucht 
georganiseerd voor kinderen en jongeren. Voor 
volwassenen en ouderen heeft Sport Utrecht met 
alle mensen die in het verleden zijn doorverwezen 
naar Sport Utrecht en waarvan zij nog contactge-
gevens hadden, contact onderhouden en gevraagd 
hoe het met ze ging en wat ze nodig hadden. Bij 
verzorgingstehuizen is aanbod in de buitenlucht 
georganiseerd zodat bewoners toch een klein 
beetje konden bewegen (op hun balkon). Ook zijn er 
andere activiteiten georganiseerd zoals een bingo. 
Daarnaast is Sport Utrecht gestart met FitGaaf! Dat 
is een programma dat ouders en kinderen helpt om 
gezonde keuzes extra leuk en aantrekkelijk te maken 
en werken ze aan de erkenning van dit programma 
door Centrum Gezond Leven. 
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Veilige Buurten 
Deelambities

• Jongeren kiezen het goede pad en 
jongerenoverlast neemt af.

• Terugdringen van (ondermijnende) criminaliteit 
door het herstellen van de norm en het 
vergroten van maatschappelijke weerbaarheid.

• Terugdringen van polarisatie en radicalisering.

Initiatieven
Naast de eerder beschreven veiligheidsinzet bij de 
kansen Bedrijventerrein, buurtaanpakken en sociale 
renovatie wordt ook via onderstaande initiatieven ook 
ingezet op Veilige Buurten.
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Aanpak jeugdgroepen 

Door de bijdrage van Samen voor Overvecht heeft 
JoU extra in kunnen zetten op het contact leggen 
met, investeren in en tot positieve verandering 
brengen van problematische jeugdgroepen en risi-
cojongeren, die overlast veroorzaken en/of dreigen 
af te glijden richting de criminaliteit. Hiermee zijn de 
volgende resultaten behaald:

Integrale aanpak
In 2020 is er een integrale aanpak geweest op 1 pro-
blematische jeugdgroep. De groep was het eerste 
kwartaal van 2020 negatief aanwezig in de wijk. Er 
kwamen verschillende overlast meldingen binnen 
bij de gemeente over intimidatie, baldadigheid, 
vervuiling en vernielingen. Vanaf het tweede kwar-
taal begint de groep langzaam uit elkaar te vallen. 
De jongeren zijn nog steeds aanwezig in de wijk, 
maar in kleinere groepen. In het eerste kwartaal 
van 2020 hebben de jongeren meerdere activiteiten 
in het buurthuis. Na de strenge maatregelen is dit 
niet meer mogelijk. Het contact vindt vooral plaats 
op straat, middels sport, gesprekken en online. In 
de loop van het jaar komen steeds meer jongeren 
met individuele hulpvragen. De individuele bege-
leider kan steeds meer jongeren ondersteuning en 
begeleiding bieden. Een deel van de jongeren krijgt 
coronaboetes. Aan het eind van het jaar ziet JoU dat 
een deel van de groep niet meer voorkomt in over-
lastsituaties. In 2021 nemen 10 jongeren van deze 
groep deel aan het project met kickboksverenigin-
gen Laarej en Bourdif Gym. Via het kickboksen en 
participatie in de wijk zullen de jongeren werken aan 
het ontwikkelen van hun competenties. 
Groep 18+ 
Voor de groep jongeren van 18+ jaar is er het eerste 
kwartaal van 2020 veel gedaan: buurthuizen waren 
open, meerdere avonden inloop met veel activiteiten 
binnen, sport in de zaal en sport buiten. In coro-
natijd was dit helaas lastig. In de zomer heeft JoU 
voor deze jongeren activiteiten kunnen organiseren 
buiten. Daarnaast kwamen er in 2020 meer com-
plexe hulpvragen binnen, deze zijn opgepakt door 
de Individuele Begeleiders (IB’ers). De afgesproken 
extra trajecten IB zijn gerealiseerd: 68 in totaal.

Contactlegging met nieuwe risicojongeren
Er is contact gelegd met drie nieuwe groepen risico-
jongeren die wonen in gebieden waar van generatie 
tot generatie jeugdgroepen zich opvolgen. Er zijn 
veel risicofactoren aanwezig in deze gebieden waar-
door gedragsproblemen ontstaan bij de jongeren. 
Dit komt door een wisselwerking tussen risicoken-
merken van de jongeren en de omgeving. Tegen de 

invloed van de risicofactoren vormen beschermende 
factoren een buffer. Door extra inzet van het jon-
gerenwerk is het contact met de groepen geïnten-
siveerd en zijn er meer activiteiten aangeboden. Er 
is gewerkt aan het versterken van het onderlinge 
vertrouwen. Twee van deze groepen zullen in 2021 
deelnemen aan projecten met JoU en kickboksver-
enigingen Laarej en Bourdif Gym. Middels sport zul-
len de jongeren werken aan het ontwikkelen van hun 
competenties. Er worden afspraken gemaakt met 
de jongeren en ouders m.b.t. grensoverschrijdend 
gedrag op straat. 

Resultaten 2020
• 13 rolmodellen in 2 groepen, gestart met groep 

meiden. In 2021 meer jongeren en ouders opleiden 
tot rolmodel. De focus zal voornamelijk liggen op 
het opleiden van rolmodellen uit gebieden met veel 
risicofactoren.  

• 3 nieuwe groepen in beeld gebracht

Contacten verdiepen
Contacten die er al waren met tieners en jongeren 
uit de kwetsbare buurten heeft JoU kunnen verdie-
pen. JoU kon meer doen voor de jongeren, zowel 
online als offline. Zo hebben rolmodellen activiteiten 
voor jongeren door jongeren georganiseerd. Andere 
voorbeelden hiervan zijn helpen met voedselbank 
actie, boodschappen voor oudere mensen, koken 
voor het stadsdiner, organiseren van urbanactivitei-
ten, rond de tafelgesprekken met professionals en 
de politiek.

Meiden
Er is een meidenhuiskamer opgezet in de BOKS 
(JongerenCultuurHuis). Dit was direct een succes 
en de plek wordt druk bezocht. Meiden nemen 
eigen verantwoordelijkheid en organiseren onder 
begeleiding van de meidenwerker activiteiten. Het 
doel in 2021 is om de rolmodellen zelfstandig de 
meidenhuiskamer te laten draaien.
Daarnaast heeft JoU nieuwe kwetsbare meiden in 
kaart gebracht. Samen met Pretty Woman en een 
breed netwerk is JoU in 2021 een pilot gestart om 
kwetsbare meiden sneller te bereiken en begelei-
den, zowel met groepsaanbod als individueel. 
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Voorkomen dat jongeren 
‘kiezen’ voor een criminele 
carrière (Extra middelen 
Regio Deal)

Via de middelen van de Regio Deal zetten we 
extra in om te voorkomen dat jongeren kiezen 
voor een criminele carrière. Zo is voor het pro-
ject Weerbare Wijk een projectleider geworven 
en gestart en zijn de eerste concrete afspraken 
met onderwijs hierover zijn gemaakt. Met één 
basisschool is afgesproken om zo snel als de 
maatregelen tegen het coronavirus het toelaten 
te starten met het onderwijsprogramma ‘Kapot 
Sterk’, inzet is om dit programma op meer-
der basisscholen te draaien. Hiermee willen 
gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) 
de jonge jeugd bewust maken van de gevaren 
van een loopbaan in de drugscriminaliteit. Daar-
naast is er een projectleider persoonsgerichte 
aanpak jeugd geworven, die begin 2021 met de 
verstevigde persoonsgerichte aanpak is gestart. 

Begin 2021 is ook de bestuurlijke interventie-
aanpak tegen ondermijning van start gegaan. 
Deze aanpak is erop gericht om gebruik van 
diensten, gebouwen en voorzieningen van de 
bovenwereld door criminelen tegen te gaan. 
Het bestuursrecht (de bevoegdheden van de 
burgemeester) is naast het strafrecht cruciaal in 
de aanpak tegen ondermijning. De bestuurlijke 
interventieaanpak, met specifiek extra aandacht 
voor Overvecht, stelt het bestuursrecht centraal. 
Dit doen we in nauwe samenwerking met part-
ners zoals politie en belastingdienst. Het team 
dat zich hiermee bezighoudt zal zichtbare en 
onzichtbare controles/ interventies uitvoeren. 

Wijkboa’s

Een wijkboa is het gezicht van het gemeentelijke 
toezicht in de wijk. De wijkboa’s zitten in de 
‘haarvaten’ van de wijk, leggen contacten met 
de bewoners, jeugd en ondernemers en stellen 
grenzen door mensen aan te spreken en zo 
nodig te handhaven. Ze hebben een netwerk 
in de wijk, onderhouden dit en breiden het uit 
waar nodig. Een goede samenwerking met 
ketenpartners en politie staat voorop. In samen-
werking met bewoners en ketenpartners zoeken 
wijkboa’s naar oplossingen voor problemen die 
soms al jaren spelen. 
Momenteel heeft Overvecht vier vaste wijkboa’s, 
terwijl de overige wijken er maximaal twee heb-
ben. Deze éxtra inzet in Overvecht wordt mogelijk 
gemaakt door middelen van Samen voor Over-
vecht. Ze werken vanuit contact en sluiten aan op 
contactmomenten zoals ‘koffie met een wijkagent’. 

De extra inzet in Overvecht richt zich op het 
verbeteren van de veiligheid en heeft drie speer-
punten:
• Tegengaan jongerenoverlast: vanwege hun 

positie in de wijk zijn de wijkboa’s onderdeel 
van de aanpak jeugdgroepen. Ze zijn zichtbaar 
aanwezig, kennen de jongeren op straat, 
onderhouden het contact en treden waar nodig 
handhavend op. 

• Buurtspecifieke, hardnekkige problematiek: 
bijvoorbeeld bij complexe overlast rondom 
winkelcentra kunnen de wijkboa’s een gerichte 
rol spelen in een integrale aanpak. 

• Signaleringsfunctie: de wijkboa’s hebben een 
ogen-en-orenfunctie, bijvoorbeeld als het gaat 
om het herkennen van ondermijning. Ze treden 
hierbij integraal op met partners als politie en 
belastingdienst om een zo groot mogelijk 
effect te bereiken. 

Lachgasverbod

Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte 
is een belangrijke overlastfactor in Overvecht en 
heeft een negatief effect op de veiligheidsbeleving. 
Gezien het hoge aantal lachgasmeldingen in de wijk 
is het afgelopen jaar gekozen voor het aanwijzen van 
een lachgasverbod. Per 15 augustus 2020 geldt een 

verbod in een groot gedeelte van de wijk Overvecht 
en per 4 januari 2021 voor de hele wijk. Conclusies 
kunnen nog niet worden getrokken, maar er lijken 
vooralsnog minder meldingen bij de gemeente 
binnen te komen met betrekking tot overlast door 
lachgasgebruik. 
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Complexaanpak Vulcanusdreef

In de zomer van 2018 zijn we gestart met een inte-
grale complexaanpak aan de Vulcanusdreef. Tijdens 
de renovatie kwam naar voren dat een te hoge 
concentratie van kwetsbare bewoners tot ernstige 
leefbaarheid en veiligheidsproblemen (drugshandel, 
illegale prostitutie, heling) leidde in en rondom het 
complex. Doel van de aanpak was tweeledig:
1. Normaliseren en creëren van een prettige en 

veilige plek om te wonen en te werken. 
2. Een betere samenwerking binnen (verbeteren 

opschalingsstructuur) en tussen organisaties. 

Onder regie van de gemeente en in nauwe samen-
werking met de politie, Mitros, buurtteam, gebieds-
team GGZ, Dock en Wij 3.0 hebben we overlast en 
ondermijnende criminaliteit aangepakt. 
Tegelijkertijd hebben we gestuurd op instroom van 
43 Nieuwe Buren die betekenisvol willen zijn voor de 
meer kwetsbare bewoners in het complex. Tenslotte 
is geïnvesteerd in activering. Vanuit de buurtkamer 
worden activiteiten georganiseerd door en voor 

bewoners van De Vulcanus en uit de buurt. Wij 3.0 
luncht elke week in de kantine om vervolgens samen 
met bewoners de buurt in te gaan om tegen een 
kleine vergoeding de buurt schoon te houden. 
Resultaat is dat in een relatief korte tijd de leef-
baarheid en veiligheid is genormaliseerd. 95% van 
de bewoners vindt de leefbaarheid verbeterd, 93% 
voelt zich veilig in huis, 85% voelt zich thuis op de 
Vulcanusdreef (Bron enquête zomer 2019).

Dock is in 2020 gestart met het voeren van gesprek-
ken met bewonersgericht op activering en het 
versterken van het contact van de oorspronkelijke 
bewoners en de Nieuwe Buren. 
De politie is gestart met koffie met de wijkagent, 
waarbij de wijkagent een spreekuur voor bewoners 
houdt in de kantine.

Bruikbare ingrediënten van deze aanpak kunnen ook 
worden toegepast in andere complexen met verge-
lijkbare problematiek. 
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Meedoen en 
Ondernemen

Deelambities

• Iedereen doet mee, van activering en scholing 
tot werk. We sluiten aan op de motivatie en 
talenten van bewoners. De kansen van scholing, 
werk en ondernemen in Overvecht zelf worden 
benut.

• We verbinden vraag van werkgevers aan 
talenten van bewoners. Bewoners zien 
mogelijkheden om aan werk te komen, een 
opleiding of stageplek te vinden.

• We zorgen voor een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat.

Moties en Toezeggingen 
M20 Begin bij Overvecht, verzilver het goud
In het raadsdebat Samen voor Overvecht op 21 januari 
jl. heeft de raad de motie ‘Begin bij Overvecht, verzilver 
het goud’ aangenomen. Wij hebben naar aanleiding van 
deze motie onze lijn om bij gelijke geschiktheid voorrang 
te geven aan lokale partijen uit Overvecht aangescherpt 
door bij besteding van middelen uit de extra gelden voor 
Overvecht altijd eerst te kijken naar lokale partijen of 
zij in staat zijn en wensen de gewenste activiteiten uit 
te voeren. Er worden veel lokale partijen ingezet: zo is 
de inhuur van Pozitive en DOK030 met 2 jaar verlengd 
(2021 en 2022), zijn 2 nieuwe bewonersverbinders uit 
Overvecht gestart (Jordy Keizer en Awad Elarbab), huren 
we verschillende camjo’s in voor het maken van filmpjes 
over Overvecht en zet het Groene Lint 2 zzp’ers in voor 
de participatie. Daarnaast is vanuit Samen voor Over-
vecht in 2020 meer budget voor bewonersinitiatieven 
ingezet dan begroot (153.000 versus 100.000).

M272 Ambitie voor werkgelegenheid en participatie 
in Overvecht
Het is een mooie ambitie om te streven naar dezelfde 
werkgelegenheid in Overvecht als in de stad. We weten 
echter dat een wijk als Overvecht, met de woningvoor-
raad en het opleidingsniveau die hij heeft, niet heel snel 
op een stedelijk gemiddelde zal komen te zitten. Het 
opleidingsniveau heeft een grote voorspellende waarde 
voor de kansen op werk. Het is dus een kwestie van 
zeer lange adem en in samenhang met de andere ambi-
ties ontwikkelen. De activiteiten die we vanuit Samen 
voor Overvecht hebben ontwikkeld om werkzoekenden 
aan het werk te helpen/stappen naar werk te laten zet-
ten, is extra inzet boven op de reguliere dienstverlening 
van de gemeente Utrecht en staan onder de ambitie 
‘Meedoen en ondernemerschap beschreven.
In de ontwikkeling van de indicatoren op de ambi-
tie Meedoen en Ondernemen hebben we rekening 

gehouden met deze motie. Ambitie: Iedereen doet 
mee, van activering en scholing tot werk, aansluitend 
op intrinsieke motivatie en talenten van bewoners. De 
kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht 
zelf worden benut. De volgende indicatoren gebruiken 
we voor het volgen van deze ambitie: % inwoners dat 
meedoet (o.a. % inwoners dat vrijwilligerswerk doet), % 
inwoners dat werkt, % inwoners dat een opleiding volgt, 
% inwoners actief in (digi)taalactiviteiten en % werke-
loosheid.

Utrechts sturingsmodel
Bij Samen voor Overvecht gebruiken we het Utrechtse 
model van sturen en verantwoorden. Voor de vijf ambities 
van Samen voor Overvecht zijn indicatoren vastgesteld, 
de cijfers op deze indicatoren duiden we periodiek in 
kenniskringen met bewoners en professionals om te 
volgen of de ontwikkeling van Overvecht de goede kant 
op gaat. De ambities versterken elkaar onderling en de 
ontwikkeling in de tijd daarvan moet dan ook in samen-
hang worden bekeken en niet geïsoleerd op één ambitie. 
We werken niet met streefcijfers, maar willen juist kort 
cyclisch bijsturen. Het is daarom niet haalbaar om voor 
Overvecht te streven naar hetzelfde niveau van werkgele-
genheid en participatie als het gemiddelde van de stad.

Toezegging Overvecht aan het werk
In het raadsdebat over Samen voor Overvecht op 21 
januari jl. heeft het college de toezegging gedaan om bij 
de uitvoering van het gemeentelijke Social Return beleid 
zoveel mogelijk de koppeling te maken met werkgele-
genheidsprojecten in Overvecht en daarnaast actiever 
andere partijen die investeren in Overvecht aan te 
moedigen dat ook uit te doen. Wij hebben daar als volgt 
invulling aan gegeven:
1. Doorontwikkeling Bouw = wouw, zie kans Energie 

voor jongeren op pagina 10. Mitros, Portaal, AM/
BAM koppelen hun fysieke investeringen aan leer-
werkplekken voor jongeren/werkzoekenden in de 
bouw en techniek

2. De Werkplaats heeft toegezegd al voor hun mogelijke 
fysieke investeringen een bijdrage te willen doen aan 
het opleiden/begeleiden van werkzoekenden uit 
Overvecht naar werk en maakt samen met de 
Overvechtse zzp’er Pozitive hiervoor een plan van 
aanpak

3. Aannemers met een Social Return-verplichting 
hebben deze (deels) ingevuld door een bijdrage te 
doen aan de Beroepentuin in de vorm van levering 
van gereedschap en materialen: ULC, Willemsen 
Infra, Van der Sluis Technische Bedrijven, Ben van 
Hees en Zonen BV, Overvecht Vastgoed, Koot 
Infrawerken, Volopzon, Bos Installatietechniek, 
Reimert, Wits Utrecht en Lekkerkerker

4. Aannemers met een Social Return-verplichting 
hebben deze (deels) ingevuld door een bijdrage te 
doen aan de Ontdekhal in de vorm van inzet van 
schilders en onderhoudsmedewerkers bij de verbou-
wing van het pand aan de Gageldijk tot de Ontdek-
hal: SW Vastgoed Verbetering, Wits Utrecht, Talens 
Vastgoedonderhoud, Hagemans Vastgoedonder-
houd, VIOS Bouwgroep en Beens Groep

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/39619680-0b58-4b32-a50d-f7765bfa75fe
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/3819b0e3-b1a1-419a-ab20-aeadc327dea0
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/3819b0e3-b1a1-419a-ab20-aeadc327dea0
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Pozitive

De Overvechtse zzp’er Pozitive heeft het afgelopen 
jaar zijn succesvolle aanpak om Overvechters te 
helpen bij het vinden van een baan, opleiding of 
stage, voortgezet. Pozitive begeleidt met zijn aanpak 
OOK (Op Orde Komen) Overvechters niet alleen bij 
het vinden van een baan of opleiding, maar ook op 
andere leefgebieden die een belemmering (kunnen) 
zijn om sneller en duurzamer een baan te vinden. 
Vorig jaar heeft Pozitive aanvankelijk nog goed 
gebruik kunnen maken van de inloopspreekuren 
bij de bijenkorven. Ook is Pozitive aangesloten 
bij de Werkwinkel om nog meer Overvechters te 
kunnen helpen, ondersteunen en begeleiden naar 
een baan of opleiding. Pozitive heeft ook ingezet 
op het outreachend werken door informatie en hulp 
aan te bieden op straat, goed bezochte winkels en 

ondernemers in de wijk. Echter, door de maatrege-
len tegen het coronavirus was het in het laatste half 
jaar erg lastig om mensen te bereiken en kwamen 
er aanzienlijk minder aanmeldingen binnen. Doordat 
ook de inloopspreekuren en de Werkwinkel nood-
gedwongen (tijdelijk) moesten sluiten, wisten veel 
Overvechters Pozitive niet te vinden. 

Van april 2020 tot en met april 2021 zijn de volgende 
resultaten gehaald:
In totaal heeft Pozitive 41 personen geholpen bij het 
vinden van een baan, stage of opleiding.
Waarvan:
• 29 fulltimebaan hebben gevonden
• 5 parttimebaan hebben gevonden
• 4 (BBL) opleiding inschrijvingen

Werkbeweging (Extra middelen Regio Deal)

Met de extra middelen vanuit de Regio Deal kan 
in Overvecht extra inzet op de stedelijke opgave 
Werkbeweging worden gedaan. De ambitie van 
deze extra inzet is om mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen rich-
ting werk. Door de complexe multi-problematiek 
is de behoefte veelzijdig en niet alleen gericht op 
het vinden van een baan maar ook op het wegne-
men van belemmeringen ernaartoe. Dit vraagt om 
vernieuwende vormen van samenwerking tussen 
bedrijfsleven, gemeente, UWV en UW-bedrijven, 
waarbij maatwerk en het wegnemen van knellende 
regels centraal staan. De insteek is daarom om 
de komende vier jaar pilots en experimenten op 
te zetten die de afstand tot de arbeidsmarkt van 
werkzoekenden in Overvecht verkleinen. We hebben 
vier uitgangspunten: We stellen de leefwereld van 
mensen centraal, we doen wat nodig is, we gaan 
uit van mogelijkheden (talenten) van mensen en we 
streven naar eenvoud.

Werk en Inkomen heeft samen met alle belangrijke 
partijen in de wijk geïnventariseerd waar zij verschil 
kunnen maken voor deze doelgroep in Overvecht. 

Daaruit zijn acties/experimenten gekomen, die pas-
sen binnen de drie sporen van de Werkbeweging:
1. Vaker persoonlijk contact en meer maatwerk
2. Meer passend werk en meer banen
3. Vooroordelen en discriminatie verminderen

Er zijn al drie experimenten gestart:
1. Doorbraakpotje werk: is bedoeld om hulpverle-

ners de kans te geven om snel en met minimale 
verantwoording deze kleine problemen ‘klein’ te 
houden. Ze krijgen daarom toegang tot ‘bureau-
cratie vrij geld’ dat ze mogen inzetten om door-
braken richting werk te realiseren. Tot € 500 per 
inwoner. Het team krijgt hiervoor minimale 
spelregels mee. 

2. Plus op de Beroepentuin voor de mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt: In 
samenwerking met Ondernemersvereniging 
Nieuw Overvecht is met de Beroepentuin in 
Overvecht een samenwerking aangegaan om het 
opleidingstraject toegankelijker te maken voor 
mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt. In het 1e kwartaal van 2021 zijn  10 
deelnemers uit de Werkbeweging met de Beroe-
pentuin gestart.

3. Ondernemers voor Overvecht: Vijf bedrijfsadvi-
seurs van het WerkgeverServicePunt zetten in 
Overvecht een werkgeversnetwerk genaamd 
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‘Ondernemers voor Overvecht’ op. Dat is een 
pool van lokale ondernemers die a) (leer)werk-
plekken aan werkzoekenden uit Overvecht willen 
bieden en b) mee willen denken over (werkge-
vers)instrumenten die zowel werkgevers als 
werkzoekenden hierin kunnen ondersteunen. Er 
zijn al 12 werkgevers die plekken willen aanbie-
den en mee gaan denken.

Plannen voor 2021: 
Jobmaatjes
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt is regelmatig een intensievere begeleiding 
nodig dan nu kan worden geboden. Er is behoefte 
aan een maatje met de focus op (stappen naar) 
werk. Jobmaatjes is als de meest geschikte partij 
daarvoor naar voren gekomen. 

Challenge
De Beroepentuin in Overvecht is een succes. We 
gaan kijken of we deze manier van werken kunnen 
uitbreiden naar andere sectoren. Zo hoort de 
Werkwinkel regelmatig de wens van mensen om in 
de zorg te werken. We gaan voor dit concept een 
challenge uitzetten, waar actieve partijen in de wijk 
op kunnen intekenen.

Een ‘werkmakelaar’ 
We zien een gat tussen partijen die druk zijn met het 
scherp krijgen van ‘de vraag’ (de wensen en moge-
lijkheden van inwoners als het gaat om werk) en par-
tijen die druk zijn met ‘het aanbod’ (banen creëren 
in de wijk, stad en regio). Het zijn aparte expertises 
met ook de uitdrukkelijke opdracht om niet verder te 
gaan dan deze rol. Mensen van de Werkwinkel gaan 
niet mee naar de werkgever en bedrijfsadviseurs 
schakelen alleen met de werkgever en niet met de 

inwoner. Zeker voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt is er behoefte aan een doorlo-
pende lijn. Iemand die wil werken vasthouden tot hij 
of zij op de juiste (werk)plek is beland en het liefste 
nog even meelopen. Deze rol van ‘werkmakelaars’ is 
nu nergens belegd. 

We onderzoeken daarom de mogelijkheden om in 
Overvecht dedicated, wijkgerichte ‘werkmakelaars’ 
in te zetten. Zij zullen jongeren en werkzoekenden 
gaan enthousiasmeren voor toekomstbestendige 
sectoren en actief op zoek gaan naar (en werkge-
vers ondersteunen bij het creëren van) passend aan-
bod. De werkmakelaars kunnen zo een mooie brug 
slaan tussen het werk van o.a. de Werkwinkel om 
de vraag helder te krijgen en het aanbod dat binnen 
Ondernemers voor Overvecht gecreëerd wordt. 

Schulden
In Overvecht wonen ongeveer 365 mensen, die in 
arrangement 3 zitten, die problematische schulden 
hebben en daarbij géén hulp ontvangen. Het is goed 
mogelijk dat de aanpak van schulden voor deze 
mensen dé doorbraak naar werk is. Dit willen we 
met 3 tot 5 casussen uitproberen. 

Kinderopvang
Door de onvoorspelbare wachtlijsten bij kinderop-
vang ontstaat er een probleem voor alleenstaande 
ouders om te gaan werken. Samen met Maatschap-
pelijke Ontwikkeling kijken we naar kansen binnen 
hun pilots in het kader van de corona werkpakket-
ten. Het plan is om samen een pilot in Overvecht op 
te zetten waarbij gelijke kansen voor kinderen én de 
opvang van kinderen als doorbraak richting werk 
centraal staan.
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Wijkwerkploeg Overvecht

De wijkwerkploeg van Wij 3.0 met werk-
zoekenden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt gaat wekelijk op pad om delen van 
Overvecht schoon te houden. Veel bewoners 
waarderen hun wijk meer als er weinig afval op 
straat ligt. Wonen is plezieriger wanneer straten, 
pleinen en plantsoenen er schoon uitzien.

Ondanks de coronacrisis en de beperkende 
maatregelen is Wij 3.0 in 2020 doorgegaan met de 
wijkwerkploeg. Het aantal deelnemers per keer was 
minder dan voorheen. De deelnemers waardeerden 
het dat de activiteit gewoon doorging. Wel werden 
ze meer grillig in hun afspraken met Wij 3.0 om mee 
te werken. 

Het feit dat de Wijkwerkploeg bezig bleef en zicht-
baar was, ook in de stille corona-tijd, leverde meer 
vragen op uit de wijk en leidde tot extra aanloop van 
bewoners die mee wilden werken. De belangstel-

ling en enthousiasme van de deelnemers maakte 
duidelijk dat er voldoende redenen waren om de 
wijkwerkploeg meer dagdelen te laten werken De 
uitbreiding met ingang van dit jaar van vier naar zes 
dagdelen is een belangrijke versterking. De grotere 
continuïteit, de kans die het biedt tot meer ritme en 
structuur in de week is voor deelnemers erg belang-
rijk. Met Stadsbedrijven zijn nieuwe plekken in de 
wijk toegevoegd aan waar de Wijkwerkploeg zich 
inzet om de wijk schoon te houden. De werkzaam-
heden bij het groot winkelcentrum na de markt op 
donderdag zijn een mooie uitdaging. 

In totaal werkten in 2020 48 deelnemers mee in de 
Wijkwerkploeg Wij 3.0 verwacht in 2021 verdere 
groei van het aantal deelnemers. In de eerste 
drie maanden van 2021 werken er al 30 mensen 
mee. Dit jaar verwacht Wij 3.0 met enkele, trouwe 
deelnemers in gesprek te gaan over het mogelijk 
doorstromen naar andere, wat meer uitdagende 
werkzaamheden binnen WIJ 3.0.
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DOK030

In 2020 heeft het Overvechtse bedrijf DOK030 drie 
projecten uitgevoerd in het kader van Samen voor 
Overvecht op de ambitie meedoen en ondernemen: 
Administratiekantoor Student in de wijk, Bbz in de 
Wijk, en Host Shopping Center Overvecht. 

Administratiekantoor Student in de wijk
Met Administratiekantoor Student in de wijk 
helpt DOK030 ondernemers, zowel starters als 
gevestigde ondernemers, met het op orde krijgen 
van de administratie en boekhouding. Voor dit 
project werkt DOK030 samen met ROC Midden 
Nederland, Business & Administration College. 
Onder begeleiding van administratiekantoor Siffror 
zorgen studenten ervoor dat de ondernemer 
onbezorgd kan beginnen met zijn bedrijf of weer 
onbezorgd kan ondernemen. In totaal zijn ruim 50 
startende en gevestigde ondernemers geholpen, 
12 studenten hebben stagegelopen. 

Administratiekantoor Student in de wijk heeft van 
de gemeente Utrecht de opdracht om voor het jaar 
2021 in totaal 340 ondernemers voor heel Utrecht 
te helpen. DOK030 werkt daarvoor ook samen met 
MBO Utrecht en de Hoge School Utrecht. DOK030 
verwacht met deze opdracht meer dan 20 studenten 
een stageplek te bieden. Ondernemers uit heel 
Utrecht kunnen gratis terecht bij DOK030 om hulp 
te krijgen bij het op orde krijgen van de administratie 
en boekhouding. Een mooi voorbeeld van een suc-
cesvolle pilot in Overvecht die daarna stads breed 
wordt vervolgd.

Bbz in de wijk
Bbz in de wijk is een samenwerking met Bureau 
Zelfstandigen van de gemeente Utrecht om de 
regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
2004 in de wijk Overvecht uit te voeren. In 2020 
zijn ruim 200 ondernemers en starters gezien, 
gesproken en velen ook geholpen en ondersteund. 
Het aantal ondernemers uit Overvecht dat met hulp 
van DOK 030 is gestart met een eigen bedrijf is 22.  
Het aantal gevestigde ondernemers uit Overvecht 
die geholpen zijn met de bedrijfsvoering bedraagt 
14. Ook buiten Overvecht weten de (startende) 
ondernemers DOK030 goed te vinden voor 
hulp. In totaal heeft DOK030 ruim 60 (startende) 
ondernemers geholpen.

Nadat de maatregelen tegen het coronavirus 
ingegaan zijn, is DOK030 tweemaal de wijk in 
gegaan om de ondernemers te bezoeken en 
eventueel te helpen met het aanvragen van 
ondernemersregelingen zoals TOZO. Dit is enorm 
gewaardeerd, omdat DOK030 interesse toonde, 
praktische hulp en een luisterend oor kon bieden.  
DOK 030 heeft de opdracht gekregen voor de 
verlenging van dit project voor 2021 en 2022. 

Host project Shopping Center Overvecht: zie 
Kans Centrumgebied Overvecht op pagina 6.
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3. Monitoring en Duiding
In januari en februari dit jaar vonden per ambitie kenniskringen plaats. 
Tijdens deze kenniskringen hebben deelnemers samen naar de actuele 
cijfers gekeken en besproken of deze ook in de wijk herkend werden. 
Aan de kenniskringen nemen bewoners, professionals uit de wijk en 
medewerkers van de gemeente Utrecht deel. Op basis van deze 
kenniskringen stellen we jaarlijks een monitorrapportage vast. Deze 
rapportage vindt u in de bijlage. In dit hoofdstuk belichten we de 
belangrijkste conclusies per ambitie en bespreken we welke gevolgen 
dat heeft voor de aanpak Samen voor Overvecht.

Verschillende deelnemers van de kenniskring zijn actief 
in de wijk op het gebied van kinderen en jongeren. Ze 
delen allerlei goede voorbeelden en vinden het fijn om 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hieruit komen 
de volgende werkzame elementen naar voren voor het 
bieden van toekomstperspectief aan kinderen en jonge-
ren:
• Professionals die de wijk goed kennen
• Zorg voor zichtbaarheid in de wijk: weten mensen waar 

je aan werkt en ben je te vinden?
• Zorg voor integrale samenwerking; korte lijntjes en 

weet elkaar te vinden
• Werk aan vertrouwen: vaak spelen er verschillende 

problemen en daar zijn dan verschillende organisaties/
professionals bij betrokken. 

• Spreek de taal van de kinderen en jongeren; rol van 
social media

Plezierig wonen in een meer 
gemengde wijk
Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad. Het 
merendeel (66%) van de woningvoorraad in Overvecht 
bestaat uit sociale huurwoningen, in Utrecht is dit 35%. 
Het aandeel dure koop is relatief laag (2%) ten opzichte 
van het Utrechtse gemiddelde (26%). Van de tot nu 
geplande woningen tot en met 2040 zal 57% bestaan 
uit sociale huurwoningen. Een deel hiervan bestaat ook 
uit sociale huur voor bepaalde doelgroepen, bijvoor-
beeld studentenwoningen en woningen voor ouderen. 
Daarnaast is te zien dat het aandeel middenhuur (22%) 
en dure huur (18%) een stuk hoger is dan het huidige 
aandeel. De opgave in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 
2040 is echter hoger. Tot 2040 zullen er nog zo’n 5.000 
woningen extra gebouwd moeten worden in Over-
vecht, boven op de huidige planvoorraad, met als doel 
menging van verschillende woonvormen. Overvechters 
blijven bij verhuizingen vaak in de eigen wijk wonen 
(38%). Deelnemers van de kenniskring geven aan dat de 
krapte op de woningmarkt er wel voor zorgt dat het voor 

Perspectief voor de Jeugd 
versterken
60% van de peuters in Overvecht heeft een indicatie 
voor voorschoolse educatie (VE). In het afgelopen jaar 
zien we dat het aandeel peuters dat ook daadwerkelijk 
geplaatst is op een voorschool, is afgenomen. Deel-
nemers van de kenniskring herkennen dit en geven 
verschillende verklaringen. Zo is de uitvoering van de 
VE overgegaan van één aanbieder naar vijf aanbieders, 
valt de ouderbijdrage hoger uit en zijn er bij ouders 
soms onduidelijkheden over de aansluiting tussen VE en 
basisschool. Verder hebben de maatregelen vanwege 
de corona-crisis een negatieve invloed op het bereik en 
hebben ouders soms specifieke wensen of hebben ze 
andere (medische) opvang nodig. 

Deelnemers geven aan dat ouders elkaar graag ontmoe-
ten en gelijkwaardig in gesprek willen gaan met elkaar 
over opvoeden. Daarvoor zijn er al initiatieven in de wijk, 
maar de behoefte is groter. Er is onder de deelnemers 
van de kenniskring interesse om vaker onderling af te 
stemmen over deze ambitie.

Deelnemers geven tenslotte aan dat de corona-crisis 
impact heeft op het vergroten van het perspectief van 
kinderen en het verkleinen van (taal)achterstanden. 
Drukte thuis en minder aandacht voor het individuele 
kind, het heeft impact. Ook het gebrek aan contact tus-
sen ouders onderling en hulpverleners en ouders heeft 
een negatieve impact.

Uit de cijfers blijkt dat 22% van kinderen (10-12 jaar) in 
Overvecht zich zorgen maakt over de toekomst, dit is 
10% in Utrecht. Ook geven de meest recente cijfers over 
jongeren aan dat het aandeel jongeren (17-22 jaar) in 
Overvecht met een startkwalificatie in het afgelopen jaar 
is afgenomen van bijna 89,8% naar 87,5%. Deelnemers 
uiten in de kenniskring veel zorgen over de gevolgen 
van de corona-crisis voor het aandeel jongeren met een 
startkwalificatie en het toekomstperspectief. 
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starters moeilijk is om aan een huis te komen. Verhuis-
bewegingen worden daarom meer bepaald door de situ-
atie op de woningmarkt dan door andere factoren. Ook 
is er stedelijke uitruil nodig zodat er ook in andere wijken 
meer menging plaats gaat vinden. Ondanks de maatre-
gelen tegen het coronavirus lopen huidige projecten en 
renovaties wel door. Er wordt opgemerkt dat het zelfs 
positieve effecten heeft op de buurt, zo ontstaan er 
meer vrijwilligersinitiatieven.

Tevredenheid over de openbare ruimte is in de afge-
lopen jaren constant, maar gemiddeld lager dan in 
Utrecht. Daarnaast is te zien dat trends in bewonersmel-
dingen in Overvecht vergelijkbaar zijn met Utrecht 
gemiddeld: de meeste meldingen worden gemaakt over 
afval en vervuiling openbare ruimte. Wel hangt deze 
trend af van de meldingsbereidheid. Op basis van de 
schouwen scoort Overvecht voldoende op ‘schoon 
op de verharding’, maar onvoldoende op ‘schoon in 
het groen’. Er zijn verschillen te zien tussen buurten. 
Deelnemers van de kenniskringen merken op dat door 
de maatregelen tegen het coronavirus er meer gebruik 
wordt gemaakt van de openbare ruimte. Dit leidt tot 
meer afval op straat en in het groen.

Zorg en ondersteuning 
dichtbij en op maat
De saamhorigheid in de wijk is minder dan tijdens de 
eerste corona-golf, maar er blijft aandacht voor elkaar. 
Deelnemers van de kenniskring uiten hun zorgen over 
eenzaamheid en verveling bij jongeren en de span-
ningen die in portieken en in gezinnen ontstaan en 
toenemende psychische problematiek bij inwoners in de 
wijk. Ook geven ze aan dat we ons moeten voorbereiden 
op de (sociale) situatie na de coronacrisis; wat kunnen 
we voorzien en wat kunnen we meenemen van wat is 
ontstaan in deze periode?

Overvecht is de wijk met de meeste klantdossiers bij 
het buurtteam. Het buurtteam bereikt dus veel mensen 
in de wijk, maar ook zijn er bewoners die hulp mijden, 
omdat die hulp niet aansluit of omdat er verhalen rond-
gaan. Deelnemers van de kenniskring herkennen zich in 
de resultaten van het onderzoek van Bouchra Dibi over 
knelpunten en oplossingen voor het sociaal bereik van 
instanties op wijkniveau. Er blijft werk aan de winkel om 
groepen te bereiken die we niet zien bij de gangbare 
hulpverlening. Deelnemers zien juist voor bewoners en 
sleutelpersonen in de wijk een grote rol weggelegd om 
deze brug te slaan. Multicultureel en outreachend wer-
ken zijn belangrijk.

De tweede deelambitie vinden de deelnemers van de 
kenniskring erg omslachtig geformuleerd. We doen een 
voorstel om deze te versimpelen en daarbij aandacht te 
hebben voor het rapport van Bouchra Dibi.

OUD
Door maximaal te doen wat nodig is, met betere veran-
kering in de buurtaanpakken en koppeling aan renova-
ties, bieden we de beste zorg en ondersteuning en is 
deze nog meer op maat (ook gericht op activering).

NIEUW
Maximaal doen wat nodig is voor de beste zorg en 
ondersteuning op maat, met extra aandacht voor het 
bereiken van moeilijker bereikbare groepen.

Uit de cijfers blijkt dat financiële problematiek veel 
voorkomend is in de wijk, maar tot aan 2019 licht lijkt af 
te nemen. Gezien de corona epidemie en impact daar-
van kunnen we nog meer problematiek op dit gebied 
verwachten. Deelnemers zien ook veel geldzorgen, 
schuldenproblematiek, angst en onzekerheid in de wijk. 
Vroeg er bij zijn is essentieel, maar moeilijker te realise-
ren in deze tijd.

Veilige buurten
Overvecht heeft bovengemiddeld veel jeugdige ver-
dachten, 1,7% van de jongeren tussen de 12 en 24 in 
2020. Dat is wel een daling ten opzichte van de 2,4% in 
2019. In Overvecht is het aantal meldingen van jeugd-
overlast met 50% gestegen. Dat is minder dan in heel 
Utrecht waar het 71% steeg.
Vanwege de coronamaatregelen lijkt de overlast min-
der te zijn dan voorheen, omdat jongeren met minder 
personen samenkomen. Andere signalen vanuit de wijk 
(bewoners en ondernemers) zijn dat de jongerenoverlast 
eerder toeneemt dan afneemt. Jongeren zijn ook al op 
jongere leeftijd bezig met verkeerde dingen. Wat vaak 
wordt aangegeven is dat er een plek mist waar jongeren 
terecht kunnen. Uit de evaluatie van de overlast na de 
rellen afgelopen zomer komt ook naar voren dat jon-
geren te weinig te doen hebben vanwege corona. Eén 
oplossing die wordt aangedragen door jongeren zelf 
is het creëren van meer hangplekken, een plek waar 
ze legaal mogen samenkomen. Ook heeft het lachgas 
verbod invloed. Jongeren komen daardoor meer samen 
in de omliggende natuurgebieden.

Meldingen bij ‘meld misdaad anoniem’ geven een 
bevestiging van het beeld dat de handel en productie 
van drugs het grootste criminaliteitsprobleem in de wijk 
is. Voorlichting en bewustwording kunnen helpen tegen 
het opgaan van het criminele pad en mediawijzer maken 
om radicalisering tegen te gaan. De deelnemers vragen 
om meer aandacht te geven aan de goede dingen die 
in de wijk gebeuren. Dat kan via een campagne, maar 
kan ook door ontmoetingen in de wijk te organiseren. 
De deelnemers adviseren om meer met bewoners op 
buurtniveau samen te werken, het gesprek aan te gaan 
met jongeren en scholen en met hen na te denken hoe 
met bepaalde problematiek om te gaan.

https://wijkwijzer.org/actueel/onderzoek/knelpunten-en-oplossingen-voor-het-sociaal-bereik-van-instanties-op-wijkniveau
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Meedoen en Ondernemen
Er zijn relatief veel bijstands- en arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen in Overvecht. Het aandeel werkloos-
heidsuitkeringen is op hetzelfde niveau als voor heel 
Utrecht. Tussen december 2019 en juni 2020 is aantal 
WW-uitkeringen in Overvecht met bijna 200 personen 
(50%) gestegen. Vergeleken met stads breed een groei 
van ongeveer een kwart. Het aantal huishoudens met 
een bijstandsuitkering is in Overvecht tussen 1 maart 
2020 en 1 januari 2021 met 41 (1,7%) gestegen. Vergelij-
ken met in heel Utrecht een groei van 5% in die periode.

Deelnemers van de kenniskring gaan een routekaart 
ontwikkelen om aanbod en vraag naar werk beter 
te matchen en klaar te staan voor de periode na de 
coronamaatregelen. Deze zal een focus op jongeren 
en arbeidsongeschikten hebben. De werkbeweging, de 
werkwinkel en het op te zetten ondernemersloket zijn 
hiervoor ingrediënten. Er is nog winst te behalen bij het 
matchen van vraag en aanbod van stages tussen werk-
gevers en scholen. De wens vanuit de kenniskring is om 
investeringen naar voren te halen en daar Overvechtse 
mensen aan te laten werken. Voor het bedrijventerrein 
Overvecht wordt een nieuwe visie ontwikkeld.

Conclusies voor de aanpak
Lange adem
Deze monitorrapportage bevestigt weer dat het cruciaal 
is om een lange adem te hebben met de wijkaanpak 
Samen voor Overvecht, over meerdere collegeperiodes 
heen. Ons beeld dat de problematiek, complex, taai en 
hardnekkig is, wordt door deze rapportage bevestigd. 
We zullen doorpakken op de ingezette lijn van het ambi-
tiedocument met focus op onze 5 ambities en steeds 
zoekend naar extra kansen. De lopende aanpakken 
zullen we versterken en uitbouwen en ook zoeken naar 
vernieuwende interventies. We pakken kansen als 
het gaat om financiële steun van bijvoorbeeld het Rijk 
(programma Leefbaarheid en Veiligheid, Volkshuisves-
tingsfonds). 

Impact coronacrisis
In de vorige rapportage gaven we aan dat we verwach-
ten dat de impact van de maatregelen tegen het corona-
virus de wijk Overvecht meer dan gemiddeld raakt. Dat 
is op dit moment nog niet helemaal zichtbaar, maar we 
zien al effecten van de coronacrisis op de verschillende 
indicatoren. Zo zijn er duidelijke effecten te zien als het 
gaat om de jeugd: we zien een dalend bereik van de 
VE en minder jongeren hebben een startkwalificatie. 
Ook zijn er meer meldingen van jongerenoverlast. In 
de kenniskring zijn ook zorgen geuit over toenemende 
eenzaamheid en (meer) verveling bij jongeren en wordt 
er meer psychische problematiek gesignaleerd in de 
wijk. Nog niet op alle indicatoren zien we effecten van 
de maatregelen tegen het coronavirus. Soms zijn de 
effecten nog gering (werkloosheid, bijstand), soms 
hebben we nog geen nieuwe gegevens (bijvoorbeeld 
eenzaamheid, meedoen, informele hulp).

Extra aandacht voor jeugd
Op basis van de cijfers, de gesprekken met de 
kenniskring en de aangenomen motie ‘Focus op 
jongeren in Overvecht’ zetten we onze resterende 
beschikbare middelen voor 2021 vooral op de jeugd 
in, waarbij het bieden van perspectief (school, werk, 
zinvolle activiteiten, tegengaan van verveling/depressie) 
en voorkomen/tegengaan van (ondermijnend) crimineel 
gedrag hand in hand gaan. We hebben daarnaast onze 
recent vastgestelde nadere regels ‘Perspectief voor 
jongeren’ en ‘Versneld vernieuwen’ actief onder de 
aandacht gebracht van jongeren en organisaties die zich 
met jongeren bezighouden onder de aandacht gebracht.

Naast de bestaande integrale coalitie op kinderen 8-14 
jaar (preventieve aanpak) starten we met de deelnemers 
aan de kenniskring en andere relevante partijen nieuwe 
coalities op Kansrijke Start (0-4 jaar) en Jong Volwasse-
nen (16-27 jaar).

Schulden/armoede
Er bestaan veel zorgen over toename van schulden en 
armoede door de maatregelen tegen het coronavirus. 
Met de stedelijke opgave Utrecht Schuldenvrij hebben 
we besproken welke inzet vanuit de stedelijke opgave 
Utrechters schuldenvrij voor 2021 als eerste in Over-
vecht kan worden gestart:
• Overvecht is één van de twee wijken waarop wordt 

ingezet om geldzorgen in de eerstelijnszorg bespreek-
baar te maken;

• Zodra de huisbezoeken voor vroeg signalering van 
schulden gezien de maatregelen tegen het coronavirus 
weer kunnen worden opgestart, starten we als eerste 
in Overvecht;

• We verkennen of we bij de uitbreiding van de 
rondkomen gesprekken (nu alleen nog voor jongeren) 
de inwoners in Overvecht als eerste groep kunnen 
oppakken;

• Toegang tot de schuldhulp verbeteren: we brengen de 
workshop Zorgen over geld? Praten helpt! (Bedoeld 
voor professionals om geldzorgen te herkennen en 
bespreekbaar te maken en goed door te verwijzen) 
actief onder aandacht van de welzijns- en andere 
organisaties in Overvecht. Daarnaast ontwikkelen we 
deze workshop ook specifiek voor het netwerk rondom 
ondernemers (denk aan boekhouders, accountants, 
banken) en doen dit aanbod als eerste in Overvecht. 

Werk
Hoewel de stijging van de werkloosheidscijfers niet 
groot is, bestaat de verwachting dat er na het wegvallen 
van de staatssteun nog extra klappen gaan vallen. 
Daarom investeren we in de verdere doorontwikkeling 
van de Werkwinkel, Beroepentuin, Werkbeweging, 
sociale renovatie en hebben we de inzet van Pozitive en 
DOK 030 met 2 jaar verlengd.
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4. Communicatie
Toezegging Raadsdebat
Mediamonitor
Elk kwartaal maakt het communicatieteam een media-
monitor voor Samen voor Overvecht, op basis van een 
kwalitatieve analyse van nieuws en openbare reacties 
op sociale media. 
Deze monitor heeft twee functies: 
1. Monitoren van de invloed van de communicatieve 

inzet (van gemeente en partners in de wijkaanpak). 
2. Monitoren wat er leeft in de wijk/stad en zoeken naar 

kansen. Bijvoorbeeld ontwikkelingen die we commu-
nicatief kunnen versterken, sentimenten waar we op 
moeten inspelen en aspecten waarop we de commu-
nicatiestrategie moeten bijsturen.

Brede inzet communicatiemiddelen 
Inclusief communiceren richt zich op iedereen op 
passende wijze informeren en betrekken, daarbij is 
toegankelijke informatie een uitgangspunt. Om dat te 
realiseren  zet het communicatieteam een brede mix aan 
communicatiemiddelen in en combineren we bewust 
online- met offline communicatie. Daarbij zetten we 
wijkambassadeurs en de kenniskringen in als toetssteen 
voor onze communicatie.  
We gebruiken onderstaande middelen/kanalen: 
• Twitter
• Facebook Echt Overvecht
• Website Echt Overvecht
• Digitale nieuwsbrief
• Filmpjes
• Artikelen in wijkblad Dreefnieuws (oplage 16.0000)
• Wijkberichten 
• Infographics

Samen
We trekken op belangrijke momenten samen op met 
bewoners, partners en professionals in de communica-
tie rondom verschillende projecten. Door deze aanpak is 
het aantal online berichten over de wijkaanpak toegeno-
men. Samen met het communicatienetwerk is afgespro-
ken om de hashtag #samenvoorovervecht te gebruiken 
in alle communicatie-uitingen die we doen. 
Het communicatienetwerk bestaat uit: 
• (communicatie)adviseurs van woningbouwcorporaties
• deBuurt
• Buurtteam
• Dock
• Echt Overvecht
• Project O
• Vriendinnen van Overvecht
• Werkplaats Overvecht
• ROC Midden-Nederland
• The Social Collective
• Bewonersverbinders Awad & Jordy

Website Echt Overvecht en Facebookpagina Echt 
Overvecht 
In de communicatiestrategie van Samen voor Over-
vecht maken we zo veel mogelijk gebruik van populaire 
bestaande kanalen, want ook dat is inclusief com-
municeren. Het voordeel hiervan is dat deze kanalen 
al bekend zijn in de wijk en goewd aansluiten bij de 
belevingswereld van de bewoners van Overvecht. Het 
wijkblad Dreefnieuws, maar ook de website en sociale 
media-kanalen van Echt Overvecht zijn hier voorbeelden 
van.

Bezoekers website Echt Overvecht

2019 2020

11.861 gebruikers 18.281 gebruikers 

Maandelijks bezoek tussen 900 

en 1300 bezoekers

Maandelijks bezoek tussen de 

1300 en 1900 bezoekers

Vergelijking 1: Aantal bezoekers website Echt Overvecht

Het websitebezoek is in 2020 dus structureel gestegen, 
een toename van ruim 50%. De toename zet zich door in 
de eerste drie maanden van 2021, hier komt het maan-
delijkse aantal gebruikers uit op gemiddeld 1923. 

Landingspagina Samen voor Overvecht
In 2019 heeft de Samen voor Overvecht landingspagina 
515 bezoekers gehad. In 2020 is dit flink gestegen naar 
1825 bezoekers, een stijging van ruim 250%. In alle 
communicatie-uitingen die we doen, wordt consistent 
verwezen naar de website van Echt Overvecht.  

Facebook Echt Overvecht
Naast de website, zetten we ook de Facebook-pagina in 
van Echt Overvecht. Alle belangrijke resultaten, nieuws-
berichten en activiteiten van  de wijkaanpak worden 
hierop gedeeld. We zien een gestage groei van het 
aantal volgers en likes. Facebookberichten hebben een 
typisch bereik van 600 à 2000 mensen, met wekelijks 
één of meer uitschieters daarboven tot een bereik van 
3000 à 9000 bereikte mensen per bericht. 

Volgers Facebook-pagina Echt Overvecht

2019 2020

Tussen de 3700 en 3800 volgers Tussen de 3900 en 4000 volgers

Vergelijking 2: Aantal volgers Facebook-pagina Echt Overvecht
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Communicatiedoelen van 
Samen voor Overvecht 
1.  Zichtbaar maken van kansen en positieve ontwikke-

lingen en daarmee bijdragen aan een beter imago 
van Overvecht. 

2.  Verbinden, enthousiasmeren en activeren van 
bewoners en stakeholders om zich samen in te 
zetten voor Overvecht. 

3.  Informeren van bewoners en stakeholders over 
Samen voor Overvecht en de resultaten van de 
wijkaanpak 

Alle communicatie-inspanningen zijn gericht op deze 
doelen. We doen dit niet alleen, maar uiteraard samen 
met álle partners in de wijk. 

Uitgangspunten in de communicatie:
• De focus ligt op kansen 
• We maken positieve ontwikkelingen zichtbaar 
• We brengen een eerlijk, authentiek en herkenbaar 

verhaal 
• Bewoners staan voorop in de communicatie: Wat levert 

het op voor hen? 
• Overvecht kent een grote diversiteit. We gebruiken dus 

ook een brede mix aan middelen om mensen te 
bereiken. Daarnaast hebben we aandacht voor inclu-
sief communiceren. 

• Communicatie is een verantwoordelijkheid van ieder-
een binnen Samen voor Overvecht. De communica-
tiestrategie maken we samen met betrokken partijen 
en voeren we ook samen uit. 

Communiceren in coronatijd 
De impact van de maatregelen tegen het coronavirus 
op communicatie is zowel positief als negatief. De 
maatregelen rondom corona brengen uitdagingen 
met zich mee. Bijvoorbeeld bij het organiseren van 
bijeenkomsten. Voor sommige bewoners is het digitaal 
vergaderen een drempel en een Zoom-vergadering leent 
zich minder goed voor informeel uitwisselen of bijpraten. 
Maar het digitaal vergaderen went – dat zien we ook in 
de (opkomst voor) de Raad in de Wijkbijeenkomst over 
bewonersinitiatieven in coronatijd. Met ongeveer 75 
deelnemers zijn we tevreden over de opkomst en door 
in gesprek te blijven met bewoners was er alsnog ruimte 
voor interactie en verdieping. 

Een voorbeeld van communiceren in deze wijk in 
coronatijd is het project Overvecht-Noord aardgasvrij. 
We hebben eind 2020 bewoners gevraagd wat zij 
ervan vinden dat de wijk aardgasvrij wordt voor 
2030 en wat hun zorgen zijn. Er is een brede mix aan 
middelen ingezet om mensen te bereiken. Zoals een 
huis-aan-huis brief, een flyer, de website www.utrecht.
nl/overvechtaardgasvrij, posters op drukbezochte 
plekken en in de portieken van flatwoningen, gerichte 
sociale media acties, digitale nieuwsbrieven, twee 
online bewonersavonden en een WhatsApp-bericht 

in meerdere groepen. Meningen, vragen en mogelijke 
zorgen van bewoners zijn opgehaald via een online 
vragenlijst op denkmee.utrecht.nl en twee luisterpalen 
in de wijk. Tijdens de bewonersavonden was er 
gelegenheid voor het stellen van vragen en mensen 
konden telefonisch contact opnemen. De doelstelling 
om 1.000 inwoners te horen en te spreken is gehaald. In 
april 2021 koppelen we de resultaten terug aan de wijk. 
We doen dit met een huis-aan-huis-flyer met illustratie, 
een filmpje waarin de omgevingsmanager de uitkomsten 
toelicht, informatie op de website, gerichte sociale 
media-inzet en een uitgave van de online nieuwsbrief 
Overvecht-Noord aardgasvrij.

Omgevingsprogramma Overvecht
De coronacrisis heeft ook impact gehad op de manier 
waarop mensen mee konden praten over het Omge-
vingsprogramma Overvecht. Het oorspronkelijke plan 
was om de straat op te gaan en op een informele en 
laagdrempelige manier met bewoners te spreken. Ieder-
een in Overvecht krijgt met het Omgevingsprogramma 
te maken daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk 
mensen te betrekken. Vanwege de maatregelen rond 
het coronavirus was dit niet mogelijk. Daarom hebben 
we voor verschillende alternatieven gekozen. Eén van 
de alternatieven was een online bijeenkomst. Ook hier 
zagen we dat het digitaal vergaderen went. De opkomst 
was goed, op de eerste online bijeenkomst waren er 
circa 40 mensen en op de tweede avond waren er circa 
50 mensen. Ook konden bewoners op verschillende 
andere manieren meepraten, zoals telefonisch of via 
DenkMee. Op DenkMee hebben we 218 reacties ont-
vangen. Ook zijn we met een projectteam nog langs 
de deuren gegaan om mensen te spreken. Daarnaast 
hebben we met zo’n 30 stakeholders in de wijk gespro-
ken over het Omgevingsprogramma. We zijn er, ondanks 
corona, in geslaagd om een flink aantal mensen te 
betrekken bij het Omgevingsprogramma. Dit geeft een 
goed beeld van wat bewoners en stakeholders belang-
rijk vinden in hun buurt en wijk. In de meeste buurten 
kwamen de volgende punten als grootste prioriteit naar 
voren: veiliger verkeer, nettere straten met meer groen, 
veiligere buurten met minder overlast en een meer 
gemengd woningaanbod. 

Bewonersinitiatieven dragen bij aan positief beeld 
Overvecht 
Door de inzet van een brede middelenmix lukt het 
steeds beter om de bewoners en partners in de wijk te 
bereiken. Corona heeft grote impact op de wijk, maar 
juist in een wijk als Overvecht zien we ook hoe buren 
voor elkaar klaarstaan. Zo zijn er talloze initiatieven 
opgezet door actieve bewoners, die ook in het landelijke 
nieuws aandacht kregen. Zoals bijvoorbeeld Stichting 
Durf te dromen. Opgericht door profvoetballer Redouan 
El Yaakoubi, die nog altijd betrokken is bij zijn eigen wijk 
met een speciale focus op jongeren en hun talent. Zijn 
stichting richt zich op kinderen die wel wat ondersteu-
ning kunnen gebruiken met als doel dat elk kind zich 
optimaal kan ontplooien. 
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‘Niemand kan ontkennen dat er problemen zijn, maar 
er zijn ook zoveel mooie, positieve gebeurtenissen, 
momenten en mensen’ – Redouan el Yaakoubi. 

de zestigjarige verjaardag van Overvecht en een 
Ouderenspecial boordevol goede tips en nieuws op 
maat van en voor ouderen in Overvecht. Deze 
initiatieven vanuit de wijk dragen bij aan positieve 
beeldvorming over Overvecht. Vanuit Samen voor 
Overvecht hebben we dit ondersteund. 

•  Met de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief informeren 
we professionals en bewoners over de voortgang van 
Samen voor Overvecht. Onderwerpen zoals de Regio 
Deal en de voortgangsrapportages van de wijkaanpak 
komen hier ook aan bod.   

• Het communicatienetwerk van de partners in Samen 
voor Overvecht, komt vijf keer per jaar bij elkaar om 
actualiteiten te bespreken, communicatiemiddelen te 
delen en de voortgang van de communicatiestrategie 
te bespreken. We zien dat deze samenwerking leidt tot 
een aanzienlijke toename van de (online) berichten over 
de wijkaanpak en tot het meer en vaker delen van 
elkaars resultaten. Hiermee versterken we het beeld 
over de gezamenlijke aanpak van Samen voor Over-
vecht.  

• Per kwartaal leveren we een mediamonitor op met 
daarin een overzicht van verschenen nieuwsberichten 
over Overvecht. Deze mediamonitor zetten we in om 
trends in communicatie te signaleren, te analyseren en 
onze communicatieaanpak waar nodig aan te passen. 
Naast een media-analyse, zijn we ook in gesprek met 
wijkambassadeurs en bewoners om signalen uit de 
wijk op te halen. 

• Samen met sleutelfiguren van verschillende organisa-
ties, gemeente Utrecht en de GGDrU hebben we een 
corona-campagne opgezet voor Overvecht. De com-
municatiemiddelen die hiervoor zijn ingezet bestaan uit 
een gezamenlijk filmpje, flyers en posters. 

Wijkambassadeurs 
In Overvecht zijn 27 wijkambassadeurs actief die posi-
tieve verhalen delen over de wijk en onze ogen en oren 
in Overvecht zijn: doen we goede dingen en doen we 
deze goed? 

De wijkambassadeurs zijn gestart met een online 
column op Echt Overvecht en is er een rubriek in 
Dreefnieuws, waarin de wijkambassadeurs worden 
voorgesteld. Ook zijn er filmpjes gemaakt over de inzet 
van de wijkambassadeurs door vrijwilligers van Echt 
Overvecht. In deze filmpjes wordt zichtbaar wat de rol 
van de wijkambassadeurs is, bijvoorbeeld gedurende 
de coronapandemie. Zo helpen wijkambassadeurs met 
het verspreiden van Buurtmaaltijden voor Overvechters 
die het wat moeilijker hebben en voert Wijkambassadeur 
Mohamed Altahaoui tijdens een wandeling dialoogge-
sprekken met bijvoorbeeld de wijkagent, voorzitter van 

Een ander initiatief is BuurtMaaltijden, onderdeel van de 
Buurtbuik. Een groep vrijwilligers kwam op het idee om 
maaltijden te bezorgen om zo in contact te blijven met 
kwetsbare bewoners.  Met gratis maaltijden – voor en 
door buurtbewoners – zorgen ze voor meer verbinding 
in de wijk. Al snel groeide de groep maar ook de actie in 
een rap tempo. Van Overvecht ging het de wijkgrenzen 
over en sloten andere wijken ook aan. De aanmeldingen 
van vrijwillige bezorgers was overweldigend. BuurtMaal-
tijden won met dit initiatief de Utrechtse Vrijwilligers-
trofee 2020. 

‘Vrijwilligers van Buurtbuik 
zorgen voor een lach op het 
gezicht van heel veel mensen’ 
– Wethouder Kees Diepeveen

Vanuit Samen voor Overvecht zetten we ons in om deze 
positieve verhalen over bewonersinitiatieven te verster-
ken, een podium te geven en verder te brengen.  We 
zien dat positieve verhalen over bewonersinitiatieven en 
samenwerkingen in de wijk, positief worden ontvangen. 
Deze verhalen roepen een gevoel van trots en waarde-
ring op: bij bewoners, maar ook breder in de stad en 
het land. We blijven het beeld versterken van een wijk 
waarin bewoners voor elkaar klaar staan, en waarin pro-
fessionals, maatschappelijke én commerciële partners 
allemaal op hun eigen manier bijdragen aan een mooier 
en kansrijk Overvecht. Zo versterken we het beeld van 
‘Samen voor Overvecht’ op verschillende niveaus. 
Tegelijkertijd zien we dat het ook nog niet voor alle 
Overvechters voldoende duidelijk is wat Samen voor 
Overvecht oplevert. Het blijft van belang om hier in  
de wijkaanpak en communicatie oog voor te blijven  
houden. Dit blijft een zaak van lange adem.

Resultaten communicatie-aanpak:
• Om positieve ontwikkelingen in Overvecht een podium 

en een stem te geven hebben we een groep 
geformeerd van Overvechtse filmers die filmpjes 
gemaakt hebben met verhalen van Overvechters die 
betrokken zijn bij de wijk. Tot nu toe zijn er 11 filmpjes 
opgeleverd en gedeeld via sociale media, deze filmpjes 
worden zeer positief ontvangen. In 2021 volgen nog 10 
nieuwe filmpjes. 

• Huis-aan-huisblad Dreefnieuws verschijnt vier keer per 
jaar. In elke editie staat een artikel  over Samen voor 
Overvecht. Er zijn inmiddels artikelen verschenen over 
de wijkambassadeurs, Werkwinkel, Stichting Durf te 
dromen en Beroepentuin in Overvecht. Ook is er een 
speciale glossy editie uitgegeven naar aanleiding van 

https://www.youtube.com/watch?v=eyvS5OFQcLI&list=PLtc2ELDzWniRK6gx1A7Plb5XDlJy6ZRDX&index=6
https://www.echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht/667-maak-kennis-met-de-wijkambassadeurs-van-overvecht
https://www.echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht/667-maak-kennis-met-de-wijkambassadeurs-van-overvecht
https://www.echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht/667-maak-kennis-met-de-wijkambassadeurs-van-overvecht
https://www.youtube.com/watch?v=HjXBEu3FpBY&list=PLtc2ELDzWniRK6gx1A7Plb5XDlJy6ZRDX&index=10
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het Wijkplatform en andere sleutelfiguren uit de wijk en 
deelt filmpjes hiervan op social media.

In juli van 2020 kwam de groep, met afstand, fysiek bij 
elkaar en in oktober online. Fysieke ontmoetingen wor-
den gemist, want online ontmoeting is niet voor iedereen 
passend. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over 
de impact van corona voor de wijk en zijn thema’s 
gekozen waar de wijkambassadeurs zich aan verbinden. 
Naast meedenken over verbeteringen in de wijk zetten 
zij zich ook in voor concrete oplossingen. Er zijn vier 
themagroepen gevormd op de volgende thema’s: 
• Schone Wijk: Overvecht is een aantrekkelijk, schone, 

groene en veilige wijk. 
• Meedoen en Ondernemen: wijkambassadeurs zetten 

ons in voor scholing en werkgelegenheid zodat ieder-
een gelijke kansen heeft om mee te doen. 

• Groen en Cultuur en Ontmoeting: Het stimuleren van 
ontmoetingen en het verbinden van diversiteit, cultuur 
en groen. 

In februari dit jaar is bewonersverbinder Demi Jolen 
vanwege verhuizing vertrokken naar het buitenland en is 
zij opgevolgd door Jordy Keizer en Awad Elarbab. Awad 
en Jordy zijn 4,5 jaar actief als bewoner, vrijwilliger en 
professional in de wijk. Vanuit vriendschap voor elkaar 
en de passie voor de wijk, zetten zij zich in voor Over-
vecht.  Een wijk zoals zij zeggen met prachtige plekken 
waar betrokken en ondernemende bewoners elkaar ont-
moeten en oog hebben voor elkaar. De komende jaren 
willen zij de huidige groep wijkambassadeurs versterken 
en uitbreiden om nog meer recht te doen aan de wijk 
Overvecht.

https://www.youtube.com/watch?v=5MD4lmIKtSI
https://www.echtovervecht.nl/nieuws/839-awad-en-jordi-zijn-de-nieuwe-bewonersverbinders-in-overvecht
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5. Financiën

Het programma Samen voor Overvecht besteedt reguliere middelen en 
middelen uit de Regio Deal. Hieronder zijn beide uitgaven in een tabel 
opgenomen. 

Besteding reguliere middelen 2020
Besteding reguliere middelen 2020 Bedrag (x 1.000 euro)

DOCK 220

Buurtteam Jeugd en Gezin 253

Buurtteam Sociaal 272

Al Amal 151

Jongerenwerk Utrecht 214

Inzet wijkboa’s 195

Jeugdgezondheidszorg 154

Aanpak ondermijning 86

Fysieke aanpakken 97

Spreekuren in de wijk Werk en Inkomen 45

Sport Utrecht 43

Taalalliantie (via Taal Doet Meer) 78

Pozitive 46

DOK030 58

Brede school Overvecht 36

Aanpak Shopping Center Overvecht 65

Buurtaanpak THEMA dreven 87

Power by Peers 46

Bewonersverbinder 41

Inzet buurtambassadeurs (kwazega- buurtaanpak Zambesibuurt 6

Veelzijdig wonen 52

Bewonersinitiatieven 153

Ondernemershuis 7

Focus op Overvecht 70

Pouwer College 30

St Allone: Caravan Crew 15

Wijkwerkploeg 39

Overvecht gezond 46

Verbindzorg huisartsen 5

Project O: heel Overvecht fietst 10

Beroepentuin 57

Gezondheidscentrum Amazone 25

Big Brother Big Sisters 15

St Move 30

Voedselbank Overvecht 5

Plankosten Watertoren 30

Ecorys 22

Proceskosten (programmamanagement, communicatie, monitoring, bijeenkomsten) 331

Terug ontvangen niet bestede subsidies -75

Totaal 3089
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Besteding Regio Deal 2020
Besteding Regio Deal 2020 Bedrag (x 1.000 euro)

Proceskosten (voorbereiding, advies, toezicht en projectmanagement) 83

Het Groene Lint 9

Aanpak openbare ruimte na renovaties corporaties 63

Omgevingsprogramma Overvecht en wijkakkoord 104

Ontwikkelrichting Bedrijventerrein Nieuw Overvecht 1

Visievorming Overvecht Centrum 238

Nu niet Zwanger 19

Multidisciplinair overleg complexe casuïstiek 0,5

Kortdurende VideoHomeTraining (k-VHT) tot de leeftijd van 4 jaar 8

Voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor een criminele carrière 11

Impuls Overvecht door Werkbeweging 35

Totaal 571

Besteding reguliere middelen 2021 (1 april 2021)
Besteding reguliere middelen 2021 (1 april 2021) Bedrag (x 1.000 euro)

DOCK 220

Buurtteam Jeugd en Gezin 225

Buurtteam Sociaal 272

Al Amal 119

Jongerenwerk Utrecht 214

Inzet wijkboa’s 195

Jeugdgezondheidszorg 154

Sport Utrecht 60

Taalalliantie (via Taal Doet Meer) 78

Pozitive 92

DOK030 47

Aanpak Winkelcentrum Overvecht 15

Buurtaanpak THEMA dreven 125

Power by Peers 29

Bewonersverbinder 45

Veelzijdig wonen 73

Bewonersinitiatieven 27

Focus op Overvecht 70

Wijkbedrijf Wij3.0 64

Overvecht gezond 36

Gezondheidscentrum Amazone 20

St Move 30

VV de Dreef, project Eenheid 20

Procesbegeleiding Vechtzoom 14

Nutrecht 25

Bewonersinitiatief Samen Krachtig 27

Proceskosten (programmamanagement, communicatie, monitoring, bijeenkomsten) 236

Nog te besteden 27

Beschikbaar in 2021 2643
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Besteding donatie VSB Fonds 2021
Besteding donatie VSB Fonds 2021 Bedrag (x 1.000 euro)

St Durf te dromen 10

St Taal doet meer 35

Big Brother Big sister 15

Familieschool 30

Beschikbaar in 2021 100
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