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voorjaar 2020
Wijkaanpak Samen voor Overvecht is samen
werken aan een wijk waar bewoners prettig
samenleven en iedereen mee kan doen en gelijke
kansen krijgt. In de wijk zijn bewoners, wijk
ambassadeurs, professionals en de gemeente
met succes actief om van Overvecht een prettige
wijk te maken. Het Rijk en de Provincie Utrecht
steunen de wijkaanpak en investeren ongeveer
12 miljoen euro in Samen voor Overvecht.

Met deze Regio Deal kunnen we, samen met
onze partners in de wijk, nog meer doen om
Overvecht verder te verbeteren.
Vanaf 2019 werken we aan 5 ambities en
zijn we gestart met 10 kansen waarvan we
de ontwikkeling en resultaten volgen. Hieronder
laten we de eerste resultaten zien van onze
gezamenlijke aanpak.

De 5 ambities van Samen voor Overvecht zijn:
1. Plezierig wonen in een meer
gemengde wijk
• Een schone, groene, gezonde en veilige
woonomgeving
• Meer woningaanbod voor verschillende
mensen
2. Perspectief voor jeugd versterken
• Toekomstperspectief in school en werk
• Inzet op (taal)achterstand 0-4 jaar

3. Veilige buurten
• Minder (jongeren)overlast
• Minder (ondermijnende) criminaliteit
4. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
• Laagdrempelige zorg en ondersteuning
in de buurt
• Snellere en betere aanpak van geldzorgen
5. Meedoen & Ondernemen
• Aantrekkelijk ondernemersklimaat
• Meer kansen voor scholing, werk en
ondernemen

Plezierig wonen
Op de NPD-strook realiseren AM Wonen en Van Wijnen woningen
voor studenten, starters en senioren. Ook komt er ruimte voor
voorzieningen voor horeca. 50 leerlingen doen ervaring op

bij bouw- en techniekbedrijven.

Nieuwe sportvoorziening
(contrainer) in Park de Gagel
op initiatief van bewoners.
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25 wijkambassadeurs laten de

positieve ontwikkelingen in de wijk zien om
het imago van Overvecht te verbeteren.

Ruim 100 inzendingen voor prijsvraag
‘30 km, goed idee’ om de verkeersveiligheid
te verbeteren. Twee winnaars zijn uitgekozen
en gaan aan de slag met de plannen.

Kansen voor de jeugd
Samen met bouw- en techniekbedrijven zorgen we voor
meer stages en leerwerkplekken voor leerlingen en
werkzoekenden uit Overvecht.

Stichting Big Brother, Big Sister zet vrijwilligers in

om wekelijkse acties te doen met kinderen die in armoede
opgroeien om hun wereld te vergroten.

Het nieuwe Jongerencultuurhuis aan de

Scharlakendreef is dé plek in Overvecht waar jongeren
aan de slag kunnen met hun creatieve talenten.

Veilige buurten
Om bedrijventerrein Nieuw Overvecht veiliger
te maken, maakten ondernemers samen een plan van
aanpak. Ook controleren we het gebruik van panden
op rechtmatig gebruik.

Bewoners gaan elke maand in gesprek met de wijkagent
tijdens ‘koffie met een cop’ bij Mc Donalds.
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Minder overlast en vervuiling door extra toezicht en handhaving
in centrumgebied Overvecht. Extra verkeersdrempels aangelegd bij
Winkelcentrum Overvecht om te hard rijden te voorkomen.

Er is een moedernetwerk opgezet van
10 moeders die zich bezighouden met veiligheids
thema’s zodat kinderen veilig opgroeien.

Zorg en ondersteuning
Tijdens de renovatie van verschillende flats in Overvecht krijgen
bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied
van schulden, gezondheid en werk.

In gezondheidscentrum de Amazone opent
de Werkwinkel spreekuren voor bewoners
die willen werken of een opleiding willen volgen.
De Geldzaak biedt hulp bij schulden.

Meedoen en ondernemen
Het Techniek Experience Center leert kinderen spelenderwijs kennismaken
met techniek en zorgt voor meer instroom in technische opleidingen. Meer dan
40 klassen hebben zich aangemeld voor lesprogramma’s van De Uitvinders.

Dankzij de Beroepentuin volgen werkzoekenden een beroeps‑
gerichte opleiding bij bedrijven in Overvecht met baangarantie.

Een grote Beroepenmarkt Bouw & Techniek vond plaats in Overvecht
om werkzoekenden te interesseren voor techniek en bouw, met doe-activiteiten.
Er waren meer dan 175 bezoekers.

Pozitive heeft in 2019 en 2020 in totaal 91 bewoners van Overvecht
begeleid bij het vinden van werk en/of scholing. Daarvan zijn er medio maart
56 uitgestroomd naar werk, 5 naar een opleiding en 6 naar een stage.

Lees meer over de resulaten wijkaanpak Samen voor Overvecht op: echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht

