
Programma werkbezoek:

Tijdstip Activiteit:

12:45 - 13:00 Verzamelen

o Verzamelen bij de hoofdingang

o Vervoer doormiddel van fiets naar Utrecht, Overvecht

o Directe aanspreekpunt qua vervoer: Marie Louise Engelsman (Statengriffie Commissie RGW)

13:00 - 13:30 Reistijd

o Vertrek vanaf provinciehuis Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 

13:15 - 13:30 Start inloop op locatie

o Aankomst bij buurtcentrum de Boog, Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht

o Ontvangst met koffie & thee

13:30 Start programma 

13:30 - 14:00 Start inhoudelijk programma
o Welkomstwoord wethouder Kees Diepeveen

o Bijdrage gedeputeerde van Muilekom

o Inhoudelijke toelichting wethouder Diepeveen / manager wijkaanpak SVO Marco van den Berg

o Gelegenheid voor het stellen van vragen

14:00 Wandeling door de wijk en projectbezoeken

o Sociaal renoveren (combineren fysieke- en sociale maatregelen): 

- 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. We lopen langs de flats van Portaal aan de Nigerdreef en de Ibisdreef waar de 10 
hoog flats gerenoveerd gaan worden/zijn. 

o Bouw=Wouw (bevorderen kansen arbeidsmarkt): 

- 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. Zo wordt er bij de renovatie van de Ibisdreef een leerwerkplek aangeboden 
door Portaal/BAM

Locatie 1: hoek Nigerdreef en de Ibisdreef 

Spreker: Petri Bosch van Portaal 

o Aanpak openbare ruimte aansluitend op de renovaties (groen, klimaatadaptatie): 

- met de middelen van de Regio Deal kunnen we aansluitend op de renovaties hier de 
openbare ruimte aan gaan pakken: meer groen, klimaatadaptief, gezond en een prettige 
woonomgeving. Een mooi voorbeeld van 1+1=3

Locatie 1: Nigerdreef en de Ibisdreef

Spreker: Wieb Hendrix (gemeente Utrecht)

o Buurtaanpak Zambesibuurt (veiligheid): 

- door een brede samenhangende aanpak in de Zambesibuurt (ruimte/sociaal/veilig) wordt 
ingezet op duurzame verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Corporaties, 
politie, bewoners, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeente, jongerenwerk, 
buurtteams e.a. vormen een coalitie om hardnekkige problematiek aan te pakken

Locatie 2: Op het plein voor winkelcentrum de Gagel

Sprekers: Arne Mooij (gebiedsmanager veiligheid) en Ellen van Beckhoven (wijkadviseur) (en eventueel 1 

van de partner van de buurtaanpak)

o Ivoordreef (woningbouw): 



- de 10-hoog 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

Locatie 3: Ivoordreef
Sprekers: Wieb Hendrix (gemeente Utrecht) en nader te bepalen: projectleider ontwikkelde partij (ERA 
contour) of woningcorporatie Bo-EX

o Groene Lint (gezondheid, sport en recreatie): 

- 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. Mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal. Het Groene Lint is nog 
in voorbereiding, maar kunnen eerste uitingen laten zien en toelichten hoe de ommetjes 
eruit gaan zien

Locatie 4: Hoek Opakidreef/Zebradreef
Spreker: Eva Leen (the social collective) – werkt samen met bewoners 1 van de ommetjes uit

15:30 einde programma 

15:30 – 16:00 Reistijd

o Einde werkbezoek Commissie RGW


