Samen voor Overvecht
voorjaar 2021
Wijkaanpak Samen voor Overvecht is samen
werken aan een wijk waar bewoners prettig
samenleven, iedereen mee kan doen en gelijke
kansen krijgt. Bewoners, wijkambassadeurs,
professionals en de gemeente zijn samen
actief om van Overvecht een prettiger wijk te
maken.

Het Rijk, de Provincie Utrecht en het VSB
Fonds steunen de wijkaanpak Samen voor
Overvecht door 12,6 miljoen te investeren in
de wijk. Vanaf 2019 werken we aan 5 ambities
en 10 kansen waarvan we de ontwikkeling en
resultaten volgen. Hieronder laten we onze
gezamenlijke resultaten zien die vanaf het
najaar 2020 zijn behaald.

De vijf ambities van Samen voor Overvecht:

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
Aan de Brailledreef zijn 343 huurwoningen met deels middenhuur
opgeleverd, wat bijdraagt aan een diverser woningaanbod. De eerste
nieuwe huurders wonen inmiddels hier.
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1. Plezierig wonen in een meer
gemengde wijk
• Een schone, groene, gezonde en veilige
woonomgeving
• Meer woningaanbod voor verschillende
mensen

Het aantal autokraken in het centrumgebied van
 vervecht is gedaald van 120 autokraken in 2019
O
naar 53 in 2020.
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Perspectief voor de Jeugd
Bewoner van Overvecht en profvoetballer Redouan el Yaakoubi startte
Stichting Durf te Dromen. Inmiddels is het aantal kinderen dat huiswerk
begeleiding en vaardigheidstrainingen krijgt in 2021 verdubbeld naar 200.
De stichting kreeg een startsubsidie van Samen voor Overvecht.

Medewerkers van FOCUS begeleiden jongeren van 18-23 jaar die niet op
school zitten, geen baan en geen uitkering hebben. Hierdoor gingen in 2020
40 jongeren terug naar school en 27 zijn gestart met een baan.

FC Utrecht, Sport Utrecht en ROC Midden Nederland werken sinds kort
samen in de wijk om jongeren aan te moedigen meer te sporten en hun
talenten te ontwikkelen.

De Ontdekhal aan de Gageldijk is in 2020 geopend. Kinderen en
jongeren kunnen kennismaken met bouw en techniek. Leerlingen
van basisschool Op Dreef en de Schakel brachten dit jaar een
bezoek aan de locatie.

Kinderen, ouders en jongeren krijgen in 2021 extra
taalondersteuning door een Taalimpuls op de THEMAdreven van Taal doet meer.

MEDAL
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Verschillende partners organiseerden twee edities van Urban Street
Games in Overvecht. 500 jongeren deden mee aan sport- en spel
activiteiten.
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Veilige buurten (buurtaanpak)
Het concept ‘Koffie met een wijkagent’ bij de McDonald’s in
shoppingcenter Overvecht is uitgebreid naar Winkelcentrum
Gagelhof (Zambesibuurt) en de Vulcanusdreef. Ook is er een
spreekuur met wijkboa’s gestart.
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In april heeft de burgemeester een woning aan de Van Brammendreef
gesloten nadat politie daar drugs en geld aangetroffen. De wijkagent ging
hierover in gesprek met buurtbewoners.

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
117 bewoners uit de wijk hebben de Werkwinkel gevonden en hebben
stappen gezet richting werk of scholing.

Plus-Square

Aan de Nigerdreef krijgen 15 huishoudens met betalings
achterstanden hulp aangeboden op het gebied van
schulden, gezondheid en werk.

20 moeders van kinderen die aan de THEMA-dreven wonen
worden opgeleid tot eerstehulpverlener bij mentale
problemen. De eerste tien moeders zijn volledig opgeleid
en hebben hun certificaat gehaald.
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Werk & Ondernemerschap
Sinds de start van de Beroepentuin hebben 13 kandidaten
een opleiding in bouw of techniek afgerond, 9 van hen
hebben inmiddels een betaalde baan. Een tweede groep van
10 kandidaten is gestart.

Pozitive heeft in totaal 41 mensen geholpen bij het vinden van een
baan, stage of opleiding.

Op Fietshub Overvecht, bij sportpark De Dreef kunnen
volwassen U-pas houders voor 30 euro een fiets aanschaffen.
Inmiddels zijn de eerste 130 fietsen verkocht.

Id-Card

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

