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Wijkaanpak Samen voor Overvecht is samen
werken aan een wijk waar bewoners prettig
samenleven, iedereen mee kan doen en gelijke
kansen krijgt. In de wijk zijn bewoners, wijk
ambassadeurs, professionals en de gemeente
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

en geven ook geld. Het budget is verdubbeld.
Hierdoor kunnen we, samen met bewoners en
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 ont
wikkeling en resultaten volgen. Hieronder laten
we de resultaten zien die vanaf het voorjaar
2020 zijn behaald.

De vijf ambities van Samen voor Overvecht:
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
De leefbaarheid en veiligheid rondom de Vulcanusdreef is sterk verbeterd
door de aanpak van overlast gevende bewoners, het organiseren van activiteiten
en het zoeken van bewoners die iets extra voor hun buren doen.

Woningcorporatie Portaal zocht en vond 20 nieuwe
huurders voor de Bangkokdreef die extra omkijken
naar hun buren en woonomgeving.
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Een deel van de openbare ruimte bij Shoppingcenter
Overvecht werd opgeknapt. Verder is de verlichting
aangepast en zijn extra fietsenrekken geplaatst.

Onder begeleiding van WIJ 3.0 ruimen
werkzoekenden afval op straat op.
Het werk van deze wijkwerkploeg in Overvecht
is uitgebreid van 2 naar 4 dagdelen

Bewonersverbinder Demi Jolen wierf 5 nieuwe wijkambassadeurs.
Inmiddels ondersteunen 30 wijkambassadeurs de wijkaanpak door positieve
verhalen over Overvecht te delen, feedback te geven en een netwerk te vormen.

Op World Clean Up Day hebben bewoners van de
THEMA dreven, gemeente en professionals samen
schoongemaakt en opgeruimd.

Jongeren uit de buurt deden een aanvraag bij het initatieven
fonds voor nieuwe voetbalkooien voor de Scharlakendreef
en de St. Maartendreef. De voetbalkooien worden uiterlijk in
het eerste kwartaal van 2021 gemaakt.

Perspectief voor de Jeugd
Bewoner van Overvecht en profvoetballer Redouan el Yaakoubi startte
Stichting Durf te Dromen. Ruim 100 kinderen van basis- en middelbare
scholen krijgen huiswerkbegeleiding en masterclasses van rolmodellen uit
Overvecht. De stichting krijgt 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 39 jongeren terug naar school en 25 zijn gestart met een baan

FC Utrecht gaat trainen bij de voetbalclub EDO in Overvecht
en zet zich in om meer kinderen en jongeren aan het sporten
te krijgen, hun talenten te ontwikkelen en gezond te leven.
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De verbouwing van de Ontdekhal (de nieuwe naam van TEC
Utrecht) aan de Gageldijk is gestart. In de Ontdekhal kunnen
kinderen en jongeren vanaf begin 2021 op een speelse manier
kennismaken met techniek.

Veilige buurten (buurtaanpak)
Een pand in de Zambesibuurt is gesloten omdat er illegaal werd gegokt.

De jongerenoverlast bij het Shopping center is door
een mix van maatregelen in de zomer afgenomen.

In de buurtaanpak Zambezi startte een 2e groep van
5 buurtambassadeurs: Betrokken bewoners die
helpen om de buurt schoon, heel en veilig te maken.

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
Bij de renovatie van de hoge flat aan de Nigerdreef krijgen
52 bewoners hulp op het gebied van schulden, gezondheid en werk.

Bij de renovaties van de hoge flats aan de Haifa- en Tigrisdreef zijn
187 bewoners gesproken. Hierdoor krijgen 30 extra bewoners hulp
op het gebied van schulden, gezondheid en werk.

De Buurtbuik is doorontwikkeld in de Buurtmaaltijden.
Vanuit buurtcentrum De Boog koken en bezorgen
tientallen vrijwilligers eten bij kwetsbare bewoners.
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Werk & Ondernemerschap
Bij de Beroepentuin startte 17 mensen met een leerwerktraject
bouw & techniek met baangarantie. De pilot is succesvol en wordt
uitgebreid met 10 deelnemers .

De Werkwinkel is al meer dan 150 keer bezocht door bewoners
die hulp zoeken bij het vinden van een baan of opleiding.
16 bezoekers zijn inmiddels aan de slag gegaan met een baan,
vrijwilligerswerk, leerwerktraject (Beroepentuin) of opleiding.

De buurttuin De Amazone bij het gezondheidscentrum is gestart.
Er werken gemiddeld 10 vrijwilligers uit de buurt. De vrijwillige gastheer
heeft na zijn werkervaringsperiode betaald werk gevonden.

Sinds april heeft Mohammed Elkarouni van Pozitive in totaal
21 mensen geholpen aan een baan (19) of opleiding (2).

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

