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Negatieve toekomstverwachting Algemeen buurtoordeel

Actief in de buurt

Verschil tussen wijken

Levensverwachting in goede
ervaren gezondheid



Waarom nu?

Met 3 jaar Versnelling Overvecht stevige 
basis gelegd (sociaal en veilig)

Toch is er meer nodig en het kan nu
• Stevig ambitie coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’
• Gunstig economisch tij
• Investeerders willen zich verbinden aan Overvecht
• Veel betrokkenheid en energie
• Integrale aanpak nodig om verschil te maken

Versterken en verbreden naar aanpak op 
sociaal, fysiek, veilig én economisch vlak.



Geleerde lessen 10 jaar 
wijkaanpak

• Integrale aanpak noodzakelijk (sociaal-fysiek-economisch–
veilig) 

• Combineren van fysieke ingrepen en sociale versterking

• Te grote instroom van kwetsbaren in Overvecht gaat ten 
koste van de leefbaarheid

• Meer menging in de woningvoorraad cruciaal

• Focussen op lager schaalniveau

• Participatie van bewoners essentieel

• Wijkgerichte en duurzame coalities om verschil te maken

• Aandacht nodig voor imago van Overvecht



Proces ambitiedocument

Juli 2018          feb 2019                                                                    

Kansen voor Overvecht: 
(tafelkleed)gesprekken met 
inwoners, ondernemers, sociale 
partners, wijkraad, wijkmediatoren, 
ruimtelijke partners, collega’s 
gemeente, etc. 

9/1 Bestuurlijk 
themadiner 
Samen voor 
Overvecht

Evaluatie 3 jaar Versnelling

Coalitie-
akkoord
Ruimte voor 
iedereen

3/10 Brede 
bijeenkomst 
Samen voor 
Overvecht



Samen voor Overvecht is werken 
aan:

Een wijk waar mensen prettig 
samenleven

Een wijk waarin veerkracht van 
bewoners wordt versterkt en iedereen 

mee kan doen

Een wijk die aantrekkelijk is voor 
nieuwe bewoners, bezoekers, 
investeerders en ondernemers



Ontwikkelstrategie

• Langjarige inzet en voortbouwen op wat er al is

• Verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek 
in de wijk. Motto: Plek, kans, coalitie

• SAMEN voor Overvecht is overal samenwerken: in de wijk, 
tussen de wijk en de stad en binnen de gemeente

• Richten van inzet (geld, kennis en capaciteit) van 
gemeente en partners op 5 ambities en 10 kansen

• Communicatie is integraal onderdeel van de aanpak

• Sturen en verantwoorden doen we gezamenlijk volgens het 
principe ‘volgen, spiegelen, leren’



5 inhoudelijke ambities

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 en ondernemen



Plek, kans, coalitie

Werken op buurt, 
straat of 

portiekniveau

Verbinden kansen 
fysiek, sociaal, veilig 
en economisch vlak 
waardoor ze meer 

effect hebben
1+1=3

Sluiten coalitie 
per kans voor zo 
groot mogelijk 

effect



2019: focus op 10 kansen

In deze kansen werken we vanuit motto: 
“plek, kans, coalitie”

Elke kans draagt bij aan meerdere 
ambities



2019: focus op 10 kansen
1. Centrumgebied Overvecht (NPD-strook en winkelcentrum Overvecht

2. Ondernemersklimaat bedrijventerrein Nieuw-Overvecht verbeteren en talent 
ontwikkelen

3. Energie voor jongeren

4. Sociaal renoveren bij alle renovaties in Overvecht

5. Buurtaanpakken

6. Ontwikkelen aanpak waarbij snel en slim wegnemen van geldzorgen ruimte biedt 
om mee te doen. 

7. Groen lint door de wijk

8. Ivoordreef

9. Project O

10. Vechtzoom



Communicatie

Doelstellingen:

• Bijdrage aan verbeteren imago Overvecht

• Verbinden, enthousiasmeren en activeren om mee te doen

• Informeren over aanpak

Hoe:

• Communicatie een motor om verandering op gang te brengen

• Focus op kansen en positieve ontwikkelingen

• Eerlijk, herkenbaar en authentiek verhaal

• Benutten diverse communicatiekanalen



SAMEN 

• Samen met partners: 

• Richten van ieders inzet en middelen

• Wijkcoalitie 

• Coalities per kans 

• Samen binnen de gemeente: 

• Stedelijk beleid richten op wat in Overvecht nodig is

• Minder per afdeling, meer gezamenlijk

• Wisselwerking met stedelijke opgaven. 



SAMEN 

• Samen met bewoners: 

• 50 wijkambassadeurs, 

• Onderdeel coalitie van een kans 

• Rol in de gebiedsaanpakken

• Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven



Actiegericht volgen en (bij)sturen

Gedeelde ambitie 
en 

ontwikkelstrategie

Cijfers, verhalen 
en ervaringen

Continu gesprek

Kaders en 
randvoorwaarden 

helder 

Prettig samenleven, 
veerkracht voor 

bewoners versterkt, 
aantrekkelijke wijk 

nieuwe bewoners en 
partijen



Actieprogramma:voortgang
• Samen voor Overvecht geeft richting en levert energie op 

bij bewoners en professionals

• Sterke coalities en eerste successen bij kansen (bv TEC 
Utrecht, Sociaal Renoveren). Plek, kans, coalitie werkt

• Veel vernieuwende initiatieven ontstaan (Veelzijdig Wonen, 
Amazonedreef, anders toewijzen Bangkokdreef, de Mix, 
Werkplaats Overvecht)

• Steeds meer cofinanciering (TEC Utrecht, Veelzijdig 
Wonen, regiodeal)

• Wijkcoalitie opgericht (strategische partners en bewoners)

• Periodiek strategisch overleg met 3 corporaties



Actieprogramma:voortgang 2

• Voorlopige indicatoren monitoring gemaakt

• Bewonersverbinder uit Overvecht gestart, eerste 9 
wijkambassadeurs geworven


