Wijkraadpleging:
Gezond en aangenaam
wonen in Overvecht!
Afgelopen jaren zijn door verschillende partijen (o.a.
gemeente Utrecht, de wijkraad, onderzoekbureaus)
veel onderzoek gedaan naar de situatie omtrent wonen
in Overvecht. Deze onderzoeken leggen verschillende
problemen in de wijk bloot. Doel van de wijkraadpleging
‘gezond en aangenaam wonen in Overvecht’ is geweest
om de achterliggende redenen in kaart te brengen en
daar bijbehorende acties en oplossingen te formuleren.
Er zijn in totaal acht groepsgesprekken gehouden met
bewoners van Overvecht om de volgende vraag te
beantwoorden:
Wat zijn de belangrijkste redenen voor de problemen
met betrekking tot wonen in Overvecht en welke
kansen zijn er om wonen in Overvecht gezonder en
aangenamer te maken?
De uitkomsten van het onderzoek worden in deze
folder aan u gepresenteerd!
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Wonen in Overvecht
Tijdens de gesprekken met de bewoners van Utrecht
kwam naar voren dat de woningvoorraad en het
toewijzen van woningen belangrijke problemen in stand
houdt. Bewoners bevelen aan om:
• 	
D e diversiteit van bewoners (o.a. leeftijd,
opleidingsniveau, culturele achtergrond) binnen de
wijk te behouden, maar de spreiding per buurt en
flatgebouw te verbeteren.
• 	Een betere verhouding tussen sociale huurwoningen
en niet-sociale huurwoningen te bewerkstelligen.
• 	
H et plaatsen van bewoners met specifieke
behoeften beter af te stemmen met de huidige
bewoners. Bewoners geven aan dat gemeente
en woningcorporaties beter moeten kijken naar
eventuele behoeften van zowel de persoon die
geplaatst wordt, als van de huidige bewoners.

Welke kansen zijn er om wonen in Overvecht
gezonder en aangenamer te maken?

Voorzieningen en activiteiten

Communicatie

Contact

Bewoners omschreven in de gesprekken een gezonde
wijk als een groene, schone wijk waar men rustig kan
wonen en waar men prettig contact heeft met buren en
andere wijkbewoners. Om deze punten te bevorderen
wordt door de bewoners aanbevolen om de sterke
kanten van Overvecht nog meer te benutten door:

Bewoners gaven in de gesprekken aan dat de
communicatie met betrekking tot de plannen van de
gemeente, woningcorporaties en wijkprofessionals beter
kan. Een aantal punten worden hierbij door de bewoners
aanbevolen om:

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp en wilt u een
keer verder praten met de wijkraad?

• 	 I nstanties (zoals gemeenten, wijkcorporaties en
professionals in de wijk) zichtbaarder in de wijk te
maken.
•	
Bewoners vanaf het begin af aan beter te informeren
en te betrekken bij (nieuwe) plannen in de wijk, die
ontwikkeld worden door genoemde instanties.
• 	Standaard terugkoppelmomenten in te plannen
bij onderzoeken of planvormingen. Bewoners
willen graag op de hoogte gehouden worden van
de uitkomsten. Bewoners geven als ideeën aan
om gebruik te maken van Dreefnieuws, per post te
informeren, of via bijeenkomsten bewoners op de
hoogte te stellen.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact
op met Labyrinth onderzoek en advies door te mailen
naar info@labyrinthonderzoek.nl of te bellen naar
030 262 71 91.

• 	De groen voorzieningen die in Overvecht ruimschoots
aanwezig zijn meer te profileren. En meer te zorgen
voor gebruiksgroen waaronder fruit- en notenbomen
en groen dat de lucht filtert van uitlaatgassen. Deze
groen voorzieningen brengen mensen bij elkaar
en zullen een bijdrage leveren aan de positieve
beoordeling van het groen in de wijk.
• 	Voorzieningen als winkels en horeca die aanwezig
zijn in de wijk, een grotere rol te laten spelen dan
dat ze momenteel doen. Bewoners geven aan dat
een betere samenwerking tussen de verschillende
ondernemers die in de winkelcentra zitten, het imago
van deze winkelcentra ten goede zal komen.
• 	De verschillende activiteiten die de buurthuizen
organiseren om bewoners dichter bij elkaar te
brengen beter te promoten. Er wordt aanbevolen
om vaker actieve inwoners bij de organisatie van
activiteiten te betrekken.

Neem dan contact op met de wijkraad door te mailen
naar info@wijkraadovervecht.nl.

