
Schuldenaanpak
Schuldenaanpak met focus op snel oplossen geld
zorgen en bieden van hulp en toekomst perspectief.

Groen lint  
door de wijk

Het verbinden van de ‘groene parels’ in en  
rondom Overvecht  met als doel sociale  cohesie 
bevorderen en het fysieke leefklimaat verbeteren.

Ivoordreef

Sloop en nieuwbouwtraject als voorbeeld voor 
gemengd wonen gecombineerd met betere 
 kwaliteit openbare ruimte en creëren van kansen 
voor werk zoekenden uit de wijk.

Project O
Samen werken aan opgaven in Overvecht draagt 
bij aan talent ontwikkeling,  betrokkenheid en 
draagvlak in de wijk.

 Vechtzoom
Sportpark en wijk verbinden met als doel 
 bloeiende sportverenigingen en grotere 
 sportdeelname in Overvecht.

Buurtaanpakken
Brede samenhangende aanpak (ruimtelijk/sociaal/
veilig) in Zambesidreefbuurt en de THEMAdreven.

Ambities

1        Plezierig wonen in een meer gemengde wijk 
●  Gevarieerd, kwalitatief goed en duurzaam woningaanbod 
●  Nieuwe mogelijkheden gemengd wonen 
●   Aantrekkelijke, schone, groene, gezonde en veilige 

woonomgeving

2      Perspectief voor de jeugd versterken 
●  Kinderen starten zonder (taal)achterstanden op school 
●   Toekomstperspectief voor kinderen en jongeren

3      Veilige buurten 
●  Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af 
●  Terugdringen (ondermijnende) criminaliteit 
●   Tegengaan van polarisatie en radicalisering

4      Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat 
●  Stevige sociale basis 
●  We bieden de beste zorg en onder steuning op maat 
●   Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen

5      Meedoen & ondernemen 
●  Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk 
●  Verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners 
●   Aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren       

Centrumgebied 
Overvecht 

Ontwikkeling NPDstrook als impuls voor de 
ontwik keling van het centrumgebied en om 
concreet perspectief voor bewoners te  realiseren 
(stages/werk).

Bedrijventerrein 
Nieuw-Overvecht

Ondernemersklimaat bedrijven terrein  
NieuwOvervecht verbeteren en talent 
ontwikkelen. 

Energie voor  
jongeren

Koppelen van kansen energietransitie aan   
perspectief voor jongeren.

Sociaal  
renoveren

Koppelen van fysieke renovatie aan sociale  
interventies voor en tijdens renovaties met als doel 
om zorg en steun op maat en  dichtbij te bieden.
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Kansen 2019

Tien kansen in Overvecht

Samen voor Overvecht
Samen voor Overvecht is samen werken aan 
een wijk waar bewoners prettig samenleven, 
waar de veerkracht van bewoners wordt 
 versterkt en iedereen mee kan doen. Een wijk 
die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, 
bezoekers, investeerders en ondernemers.

SAMEN betekent bundelen van de inzet van alle 

partijen (bewoners, corporaties, ondernemers, 

investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstel-

lingen, gemeente, politie en vele anderen) tot één 

sterke en gezamenlijke aanpak voor Overvecht. 

Samen voor Overvecht is een  beweging, we 

 ontwikkelen stap voor stap.
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Aanpak

Plek
Werken op buurt, straat  
of portiekniveau.

Kans
Kansen op sociaal, fysiek,  
veiligheid en economisch  
vlak verbinden waardoor ze  
meer effect hebben (1+1 = 3).
Elke kans draagt bij aan  
meerdere ambities.

Coalitie
Coalities per kans sluiten  
om samen een zo groot  
mogelijk effect te realiseren.




