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Maatregelen omgeving Centrumgebied Overvecht
Met dit wijkbericht informeren wij u over de maatregelen die we nemen in het
C entrumgebied Overvecht om de leefomgeving te verbeteren.
Overlast

Er is al een tijd sprake van overlast op- en

•

alcoholgebruik en verwijzen de

rond het parkeerterrein bij Shoppingcentre

gebruikers van alcohol naar de

Overvecht. De overlast vindt plaats in de
avond en de nacht. Er is geluidsoverlast,

vervuiling, drugsoverlast en er wordt met

steiger bij de Marnedreef.

•

gebiedsverbod opleggen. Dit

ervaren bewoners en winkelend publiek,

betekent dat deze personen drie

ondanks het alcoholverbod op het

maanden niet op de Seinedreef en

winkelcentrum, overlast van personen die
Dit doen we om de overlast aan te pakken:
•

omgeving mogen komen.

•

Toegang voor onbevoegden, art.461

november worden op de

tussen 22.00 uur en 8.00 uur”

parkeerplaats aan de Seinedreef
racen op het parkeer-

terrein onmogelijk te maken.
•

In samenwerking met het

Shoppingcentre Overvecht is de

verlichting in de expeditie strook

onder de woningen aan de Seinedreef
aangepast. Ook zijn er camera’s
geplaatst.
•

Het aantal camera’s is door het
Shoppingcentre verhoogd.

•

De politie heeft diverse acties

uitgevoerd en forse bekeuringen
uitgedeeld. Om de pakkans te

vergroten, is de politie soms bewust
niet zichtbaar aanwezig.

Op de parkeerplaatsen rondom het
winkelgebied zijn borden “Verboden

Op maandag 18 en dinsdag 19

verkeersdrempels gelegd om het

De burgemeester gaat overlastgevers
met meerdere bekeuringen een

hoge snelheden geraced met auto’s. Ook

zichtbaar alcohol gebruiken.

Politie en Handhaving bekeuren op

neergezet;
•

Politie en Handhaving hebben op 22
oktober een handhavingsactie

gehouden waarbij personen bekeurd
zijn in verband met geluidsoverlast,

foutparkeren, hinderlijk gedrag,

overtredingen door brommers en
fietsers.
Overlast melden?

Samen met politie, toezichthouders,
jongerenwerk, hulpverlening en corporaties
werkt de gemeente aan het aanpakken van
overlast en criminaliteit in uw buurt. Het

gaat om complexe problemen en dit vraagt
tijd. Maar zonder de medewerking van

bewoners en ondernemers kunnen wij niet.
Wij horen graag van u!

Verspreidingsgebied: winkelgebied Seinedreef-Zamenhofdreef, Roelantdreef en Gloriantdreef

Z .O.Z. >>>

Voor veiligheidsproblemen waar u liever de
politie over wilt spreken is wijkagent René
Russ uw eerste aanspreekpunt. Hij is

bereikbaar via tel: 0900-8844. Bij verdachte
situaties moet u 112 bellen (want 112 daar
vang je boeven mee!).
U kunt altijd terecht bij het Wijkbureau aan
de Zamenhofdreef 17.
Overlast en andere zaken over de openbare
ruimte kunt u ook melden via het

Klantcontactcentrum van de gemeente:

telefoon 14030, via www.utrecht.nl/contact
of via de ‘slim melden Utrecht’app.

Samen bouwen we aan een beter
Overvecht

In Overvecht bouwen we samen aan
een betere wijk. Een wijk waar mensen
met plezier wonen en werken. Een
wijk waarin iedereen meetelt, zich

thuis voelt en waar aandacht is voor
elkaar. Waar kansen zijn voor

jongeren en waar het veilig is. Een
wijk waar je trots op bent. Bewoners,
vrijwilligers, organisaties en

ondernemers zetten zich hier samen
voor in.

Een van de kansen in Overvecht is het
Centrumgebied Overvecht. We willen

dat mensen daar nu en in de toekomst
op een prettige en veilige manier

kunnen wonen, werken, winkelen,

ondernemen en recreëren. Daarom
werken we aan extra woningen, de

verbetering van de openbare ruimte
en het aanpakken van overlast.

