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Open brief: Overvecht heeft de toekomst, de kansen liggen voor het oprapen
Geacht College, beste raadsleden, lieve Overvechters en Utrechters
Het is goed wonen in Overvecht: ruime betaalbare woningen in een wijk met veel groen, op nog
geen kwartier fietsen van de Utrechtse binnenstad en op een steenworp afstand van het elk jaar
weer fraaier wordende recreatiegebied Noorderpark. Natuurlijk, de flats in de wijk zijn niet altijd
even fraai en wie te vaak de verkeerde kant op kijkt ziet een hoop lelijks. Maar bovenal is het een
prettige wijk. En ja, problemen zijn er ook genoeg: armoede, schooluitval, huiselijk geweld,
hangjongeren, vervuiling. Typisch problemen zoals je ze in de krachtwijk die Overvecht is
verwacht. Geen plek dus voor mensen die liever op een roze wolk wonen, we hebben het hier
over een echte stadswijk.
De laatste jaren maakt Overvecht duidelijk een positieve ontwikkeling door: criminaliteit en
overlast is fors minder geworden, we zijn gezonder gaan leven en de sociale samenhang in de
wijk groeit. Zo zijn er recent nog, in het kader van de vreedzame wijk, tientallen jonge
wijkmediatoren beëdigd die negatieve situaties direct weten ombuigen in iets positiefs. Forse
delen van Overvecht hebben een metamorfose gekregen door grootschalige renovaties.
Bewoners zijn weer trots op hun flatjes en de buurt ziet er een stuk frisser uit. Andere delen van
de wijk ondergaan een nog grondiger metamorfose. Zoals de Spoorzone, waar honderden
nieuwe huizen (zullen) verrijzen. We heten de nieuwe bewoners van onze wijk nu al van harte
welkom. Een volgende stap is de aanpak van het winkelhart van Overvecht. Niet alleen wordt het
uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken, ook zullen er vele honderden nieuwe bewoners kennis
maken met de charmes van de wijk.
Maar: Imago’s zijn hardnekkig en van een negatief imago kom je moeilijk af. Gelukkig liggen er
kansen te over om de wijk weer een stapje omhoog te duwen. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen
voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Die weg vormt nu een botte barrière voor de
bewoners van Overvecht om naar het Noorderpark te komen. Bovendien zal die weg de
komende jaren alleen maar drukker worden. En dat is op zich prima, als de overlast en de
bufferwerking van de weg maar een omgekeerde ontwikkeling kent. En dat kan, de plannen
liggen er. Toegegeven, het vergt een flinke investering, maar je krijgt er zeker zo veel voor terug.
Een onderdeel van de plannen voor de NRU is het afsluiten van de Moldaudreef. Dat levert de
uitgelezen kans om langs een van de groene corridors naar het buitengebied een fraai nieuw
woonbuurtje te bouwen. Maar dat lukt natuurlijk alleen als de Randweg niet een nog grotere
(visuele) barrière vormt met het buitengebied. Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor de
kansen die afsluiting van de Zambesidreef met zich meebrengen. Bij de juiste plannen loopt het
groengebied langs de NRU direct over in het groen van het Noorderpark. Denk je ook eens in
wat een enorme winst van woongenot de bewoners van de Tokiodreef zullen ervaren als de
nieuwe weg nog wat langer overkluisd blijft en er geen drukke weg, maar een groene oversteek
richting Fort de Gagel voor de deur ligt. Het zou zomaar de meest gewilde flat van de wijk
kunnen worden. Zo ook houden de bewoners van de Centaurusdreef hun hart vast: zal hun
nieuwe uitzicht een uit de grond rijzend viaduct met geluidsschermen zijn, of een zo goed als
onzichtbare verzonken weg waardoor niet het geruis van auto’s, maar het genot van weids
uitzicht overheerst. De huidige plannen zien er voor hen nog erg bedreigend uit, hun hoop is dan
ook gevestigd op het vinden van extra geld om ook daar het woongenot aanzienlijk te verbeteren.
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Ons advies is: kijk door je oogharen naar de toekomst. Er is zo veel mogelijk, juist ook in
Overvecht. De wijk is nog volop in ontwikkeling en er liggen kansen om het helaas nog
hardnekkig aanwezige negatieve beeld van de wijk definitief tot het verleden te laten behoren.
Grijp die kansen, kijk over grenzen heen en zie de toekomst.
Verder constateren wij dat de betrokkenen vanuit DROOM en andere actieve bewoners zich
'bedot' voelen in het participatieproces. Het is nog niet te laat om dit te corrigeren.

Met vriendelijke groet,

Jasper Fastl
Voorzitter Wijkraad Overvecht
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