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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. 
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Onderweg naar een toekomstplan voor Overvecht 
Centrum. Zitten we op de goede weg? 
 

De gemeente Utrecht, inwoners en ondernemers uit Overvecht en de eigenaren van panden en gronden 
werken sinds de zomer vorig jaar samen aan een toekomstplan voor Overvecht Centrum. In dit wijkbericht 
leest u wat de eerste ideeën zijn en wat we nog gaan doen. Zitten we op de goede weg? Op 14, 16 en 18 maart 
kunt u hierover met ons in gesprek in het winkelcentrum. Of vul de online vragenlijst in. 

Een toekomstplan voor Overvecht Centrum  
We willen dat Overvecht Centrum het kloppend hart 
van de wijk wordt. Daarom maken we een 
toekomstplan. Overvecht Centrum is het gebied tussen 
de Brailledreef, Einsteindreef en Zamenhofdreef (zie 
foto op de achterkant).  
  
De gemeente heeft al vaker geprobeerd om een plan 
te maken voor Overvecht Centrum. Dat ging niet altijd 
goed. Dit keer pakken we het anders aan. Een team 
van betrokken inwoners en ondernemers uit de wijk, 
eigenaren van grond en gebouwen en de gemeente 
werken daarom samen aan het toekomstplan.  
 
Waar staan we nu? 
De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een soort 
toekomstige plattegrond van het hele gebied. Daarin 
zijn nieuwe routes naar én door het centrum 
opgenomen. Met meer ruimte voor voetgangers, 
fietsers en het openbaar vervoer moet het gebied 
veiliger worden. Ook hebben we gekeken waar auto's 
kunnen parkeren. Er is gezocht waar nieuwe pleinen 
kunnen komen; met bomen, terrasjes en met de 
weekmarkt. Maar ook waar je rustig kan wonen. 

 
Ga met ons in gesprek in het winkelcentrum 
We staan op verschillende momenten in het 
winkelcentrum (binnenplein Hema) om in gesprek te 
gaan over het toekomstplan dat we aan het maken 
zijn. U kunt gewoon langslopen. 
 
 
 

We zijn op de volgende momenten in het 
winkelcentrum te vinden: 
- Dinsdag 14 maart van 13 – 16 uur   
- Donderdag 16 maart van 14 - 20 uur 
- Zaterdag 18 maart van 10 – 14 uur 
 
Vul de online vragenlijst in 
Zitten we op de goede weg? Op 
denkmee.utrecht.nl kunt u meer 
informatie over het plan vinden, 
waaronder een korte animatie. 
Hier kunt reageren door een 
korte vragenlijst in te vullen. 
 
 
 
 
Op de hoogte blijven  
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief. Dat kan via www.utrecht.nl/nieuwsbrief. 
Kies dan voor de wijk ‘Overvecht’.  
 
Meer informatie? 
Kijk op de website www.utrecht.nl/overvechtcentrum of 
stuur een mail naar overvechtcentrum@utrecht.nl.  
Wilt u bellen? Dat kan via telefoonnummer 14030. 
Vraag de medewerker om teruggebeld te worden door 
Maarten van Oosterom.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, 
of via telefoonnummer 14 030.  
 

Scan om direct naar de 
vragenlijst te gaan 

http://www.utrecht.nl/nieuwsbrief
http://www.utrecht.nl/overvechtcentrum
mailto:overvechtcentrum@utrecht.nl


 

  

 

 
Luchtfoto van het gebied Overvecht Centrum 

  

 

De ruimtelijke basisstrucuur voor Overvecht Centrum 

 


