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“PLUK ER 
DE VRUCHTEN VAN”
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Meer groen en minder stenen in  
de buurt door aanpassing openbaar 
gebied en minder parkeerplaatsen.  

Fietsen en wandelen krijgt meer 
ruimte, auto levert ruimte in.  

Meer veiligheid door aanpassen 
straten en begroeiing en aansluiting 
woningen .

Circa 55 (betaalbare) koopwoningen 
(2 en 3 kamers) met voorrang voor 
Overvechters .

Plekken voor ontmoeten en spelen 
dichtbij de woningen. Mogelijk  
peuterspeelzaal in nieuwbouw .

INSPIRATIE VOOR DE 
HANOIDREEF

NIEUWE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE
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ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT
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Meer groen en minder stenen  
op de Marokkodreef .

Verbeteren entrees en wandelroutes 
naar park .

Meer veiligheid en kwaliteit door 
toevoegen van wonen aan het park, 
en aansluiting bestaande bouw.

Circa 90 sociale huur en (betaalbare) 
koopwoningen (2 en 3 kamers)  
met voorrang voor Overvechters . Deel 
sociaal omzetten naar middenhuur.

Plekken voor ontmoeten en sporten 
dichtbij de woningen. Sportveld krijgt 
plek in de nabijheid. Mogelijk ontdek-
hal en buurtkamer in nieuwbouw. 

NIEUWE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE

INSPIRATIE VOOR DE 
MAROKKODREEF

MAROKKODREEF
ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT
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Meer groen en minder stenen in  
de buurt door aanpassing openbaar  
gebied en herinrichten parkeerplaatsen.  

 

Verbeteren entrees en wandelroutes 
naar park .

Meer veiligheid en kwaliteit door 
toevoegen van wonen aan het park, 
en aansluiting bestaande bouw.

Circa 60 sociale huur (2 en 3 kamers) 
met voorrang voor startende Overvech-
ters. Overvechters krijgen ruimte zelf 
CPO patio woningen te ontwikkelen. 

Ruimte voor ontmoeten en spelen 
dichtbij de woningen.  

NIEUWE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE

INSPIRATIE VOOR DE 
GAMBIADREEF

GAMBIADREEF
ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT
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Meer groen en minder stenen in  
de buurt door aanpassing openbaar 
gebied en minder parkeerplaatsen.  

Aansluiting groene lint. 

Meer veiligheid en kwaliteit door 
verbetering binnentuin en  
aansluiting bij de bestaande bouw. 

Circa 130 middeldure huur en (betaal- 
bare) koopwoningen (2 en 3 kamers) 
met voorrang voor Overvechters. 

Plekken voor ontmoeten en sporten 
dichtbij de woningen. Bijvoorbeeld 
gezamenlijk gebruik ecologische 
tuin bestaande en nieuwe bewoners. 

NIEUWE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE

INSPIRATIE VOOR DE 
CARNEGIEDREEF

CARNEGIEDREEF
ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT
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Meer groen en minder stenen. Met  
school bekijken om speelplein groter te  
maken . Voedseltuin verplaatsen naar park.

Meer prioriteit voor fiets en  
voetganger door parkeerplaatsen  
te herschikken .

Meer veiligheid en kwaliteit door 
toevoegen van wonen aan het park, 
en aansluiting bestaande bouw.

Circa 80 sociale en middeldure huur 
appartementen (2 en 3 kamers) met 
voorrang voor Overvechters die  
grotere woning achterlaten .

Plekken voor ontmoeten dichtbij  
de woningen. Horeca en maat- 
schappelijke functie in de plint .

NIEUWE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE

INSPIRATIE VOOR DE 
BANGKOKDREEF

BANGKOKDREEF
ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT

DEF-TIZA-Dreven-Posters-Overvecht.indd   6DEF-TIZA-Dreven-Posters-Overvecht.indd   6 09-09-2021   17:1609-09-2021   17:16



Meer groen en minder stenen in  
de buurt door aanpassing openbaar  
gebied en minder parkeerplaatsen.  

Fietsen en wandelen krijgt meer  
ruimte, auto levert ruimte in.  

Meer veiligheid door aanpassen  
straten en begroeiing en aansluiting  
woningen. 

Circa 60 sociale en (betaalbare) 
koopwoningen (2 en 3 kamers) met 
voorrang voor Overvechters.

Plekken voor ontmoeten en spelen 
dichtbij de woningen. Gezondheids-
centrum op de Ibisdreef. 

NIEUWE SITUATIE

INSPIRATIE VOOR DE 
PIRAMIDE -EN IBISDREEF

BESTAANDE SITUATIE

PIRAMIDE- EN IBISDREEF
ONS VOORSTEL VOOR DE BUURT

DEF-TIZA-Dreven-Posters-Overvecht.indd   7DEF-TIZA-Dreven-Posters-Overvecht.indd   7 09-09-2021   17:1609-09-2021   17:16


