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“De broeders Laarej zijn 
super ondernemers: ze 
zorgen dat iedereen 
welkom is om te sporten. 
Zulke ondernemers moet je 
behouden én stimuleren in 
de wijk.”

“Het is hier al zo’n klankkast. Wordt die 
geluidsoverlast niet erger met een gebouw dat het hof 
afsluit?”

Reactie: Goed dat u dit aangeeft. Geluid kan 
ontzettend storend zijn. Als dit project start, 

zullen we een adviseurs geluid vragen ons hierin 
te adviseren. We denken nu dat groene gevels 

helpt met de geluidsoverlast verminderen.

“Dit is een fantastisch plekje, 
behoud dat zo of beter, maak het 

nog fijner.”

“Er moeten zeker woningen gebouwd 
worden. Er is woningnood. En dat kan 

ook prima hier. Waar moeten mijn 
kinderen straks wonen? 

Het moeten wel sociale huurwoningen 
zijn die bijgebouwd worden, of 

betaalbaar in ieder geval.”

“Ik ben bang dat de 
nieuwbouw ten koste gaat 
van het sportveld.”

Reactie:  Het sportveld 
blijft in de plannen 

gewoon behouden.

“Ik zie zelf ook het dilemma. Ik juich meer 
diversiteit in de wijk toe en met nieuwe 
woningen voor bredere doelgroepen zou dat 
kunnen. Maar wees zuinig op het groen 
blijft ik zeggen.”

“Ik vind het plan niks. 
Ruimte om te spelen in 

het park voor de kinderen 
wordt zo veel minder.”

“Ik ben bezorgd over 
het uitzicht vanuit 

mijn appartement. En 
dat de middagzon zo 

verdwijnt.”

“Ik vind de plannen interessant. Er zijn 
te weinig woningen in de wijk, waardoor 
iedereen met elkaar vecht om een plekje.”

“Het idee van meer woningen, 
bevalt me. Maar niet zo hoog. 

Liever alleen laagbouw.”

“Ik vind zo’n haak 
ingewikkeld. Een recht 

blok past hier beter.”

“Zo kijken de bewoners van deze flats tegen 
de zijkanten van de nieuwe woonblokken 
aan. Als je het blok meer het park in zet, 

gaat er minder uitzicht voor hen verloren.”

“Dat kijk groen heeft ook een 
functie: sociaal psychologisch 

geeft dat rust.“

“Zo’n sportplein voor het nieuwe gebouw 
zorgt niet voor een toegankelijke entree naar 
het park/hof van de Ankaradreef.”

Reactie: daar heeft u gelijk in. We hebben 
deze vervangen in de plannen door een 

groen plein als ingang van het hof.

“Er zijn al zoveel flats en kinderen! Dit wordt 
een kleine speeltuin voor ze zo... En het is te 

dichtbij het voetbalveld. 
Maar er moeten wel woningen bij... Zelf wil ik 

ook verhuizen binnen Overvecht.”

“Ik schrok van de plannen voor de 
Ankaradreef. Zo’n grote groene open 
ruimte waar je een hokje van maakt. En 
het is al zo’n dicht bewoond gebied! Dit 
is hun voor- en achtertuin! Hier moet je 
zorgvuldig mee omgaan.”

“De nieuwe gebouwen aan de Ankaradreef  
snijdt echt het groen af, erg jammer.”

“Die L vorm maakt 
ruimte voor een 

gemeenschappelijke 
plek voor bewoners, 
maar die ligt in de 

schaduw...”

“Biodiversiteit en 
leefbaarheid zijn voor mij 

belangrijk. Die geveltuinen 
aan de flat lijken me 

mooi.”

 een rood bolletje = een (redelijk) negatieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

“Doordat je het hof afsluit wordt het een gHetto. Hier durft 
straks zelfs de politie niet meer te komen.”

Reactie: We zullen het plan binnenkort voorleggen aan 
de wijkagent. Door het toevoegen van het bouwblok moet 

het natuurlijk niet onveiliger worden: we willen juist dat 
mensen zich veiliger gaan voelen. 

“Ik ben bang dat het bouwblok 
ten koste gaat van de fiets- en 
wandelroute. Zo kom ik altijd thuis”

Reactie:  Goede opmerking. We 
laten de fiets- en wandelroute beter 

terugkomen.

“Ik woon hier niet. 
Maar dit lijkt me 
wel fijn wonen: met 
uitzicht over het 
water.”

 een geel bolletje = een algemene of neutrale reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

 een groen bolletje = een (redelijk) positieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

IMPRESSIE REACTIES OP DE 
THEMA-DREVEN: ANKARADREEF

Hieronder staan de verschillende ervaringen van 
participanten tijdens de bijeenkomsten op 15 en 
21 september. Reacties die allerlei kanten laten 
zien. Voor’s en tegens en mensen die neutraal 
tegenover de plannen staan. 

Een deel van de reacties over veiligheid en 
leefbaarheid zijn weggelaten: deze komen 
grotendeels overeen met de reacties die 
genoemd zijn in mei. 
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“Wij missen een buurthuis heel erg. 
Waar kinderen kunnen samen 
komen en activiteiten kunnen 

ondernemen.”
[Kinderen uit de flats]

“Het (sociaal) renoveren 
van de corporatieflats 
was niet voldoende. De 
flat is ontzettend snel 

weer verloederd.”

“Ikzelf vind het niet erg om de auto 
een stukje verder te parkeren, maar het 
overgrote deel van de bewoners parkeert 

het liefst voor de deur.”

“Ik vind het goed dat het 
voetbalveldje blijft, want hier 
komen veel jongeren spelen.”

“Je lost niet zomaar al de problemen op door alleen te 
bouwen, we moeten meer investeren in de mensen van de 
wijk. Momenteel zijn er weinig sociale voorzieningen en 
die komen ook niet echt terug in de plannen. Weliswaar 
in Panino Fresco, maar dat vind ik niet genoeg. Dan 
moet het geen commerciële plek zijn. Activiteiten moeten 
(bijna) gratis zijn en een kop koffie moet betaalbaar zijn 
(bijvoorbeeld een kwartje).”

“Bij de lagere woonblokken aan de Sint-Maartendreef en 
St-Eustatiusdreef zullen mensen in de schaduw zitten, 
en de mensen in de bestaande flatus zullen ook tegen een 
gebouw aankijken. Niet ideaal in mijn optiek.”

“Ik vind dat er een kans ligt om de Klopvaart 
te verbinden met Park de Gagel. Daarnaast 
liggen er kansen om het park levendiger te 

maken door een centraal punt te maken voor 
gedeelde werkplekken en ateliers om zo ook de 

diversiteit te vergroten”

“We vinden dat de woningen in dit plan 
erg dicht op elkaar staan. En we vragen ons 
af  waarom er geen woningen in het Park de 
Gagel zijn getekend, want hier is toch ruimte 
genoeg?”

“Ik vind het geen enkel probleem 
dat er woningen worden toegevoegd. 

Mensen moeten wonen. Er is plek 
zat.”

“Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Alleen jammer als 
de bomen weg moeten. Ik 
ben heel makkelijk, als er 
woningen bij moeten, dan 
moeten er woningen bij.”

“Ik heb zelf geen auto, maar ik 
maak me wel zorgen over het 

aantal parkeerplekken!”

“Als je ergens moet bouwen, doe 
het dan hier. Ook als een buffer 
tegen de racebaan van een Rio 

Brancodreef.“

“Op zich is bouwen op de plek 
van het Doe Mee centrum 
niet zo gek. Daar kunnen 

dan wel woningen bij. 
Maar niet zo hoog als hier 

ingetekend.”

“Het is hier al zo dichtbebouwd. Dichter 
dan Lombok! Maak er geen ghetto van! 
Belachelijk, als je hier bouwt, dan moet je 
ook het Griftpark volbouwen. Dit is onze 
tuin”

“Bouwen op deze plek is een heel slecht en dom plan, is een 
plan van ontwikkelaars die geld willen verdienen over de 
ruggen van de bewoners. Het is al heel druk bevolkt hier. 
Neem ons niet onze lucht en ruimte af.”

 een rood bolletje = een (redelijk) negatieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

IMPRESSIE REACTIES OP DE THEMA-
DREVEN: SINT MAARTENDREEF

Hieronder staan de verschillende ervaringen van 
participanten tijdens de bijeenkomsten op 15 en 
21 september. Reacties die allerlei kanten laten 
zien. Voor’s en tegens en mensen die neutraal 
tegenover de plannen staan. 

Een deel van de reacties over veiligheid en 
leefbaarheid zijn weggelaten: deze komen 
grotendeels overeen met de reacties die 
genoemd zijn in mei. 
 

 een geel bolletje = een algemene of neutrale reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

 een groen bolletje = een (redelijk) positieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

“Veiligheid is belangrijk! Op de 3D model lijkt het 
nu alsof er allerlei onveilige hoeken ontstaan.” 

“De flats en nieuwbouw staan wel erg dicht op 
elkaar. Een beetje hutje-mutje.”

“Natuurlijk moet er gebouwd worden. Er is woningnood. Hier 
is plek zat. En in de polder is ook plek zat. Mensen moeten nu 
eenmaal wonen. En dat beetje groen wat dan bebouwd gaat 
worden: daar hebben we voldoende van in de wijk.”



IMPRESSIE REACTIES 
OP DE THEMA-DREVEN

Hieronder staan de verschillende ervaringen van 
participanten tijdens de bijeenkomsten op 15 en 
21 september. Reacties die allerlei kanten laten 
zien. Voor’s en tegens en mensen die neutraal 
tegenover de plannen staan. 

Een deel van de reacties over veiligheid en 
leefbaarheid zijn weggelaten: deze komen 
grotendeels overeen met de reacties die 
genoemd zijn in mei. 
 

 een rood bolletje = een (redelijk) negatieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

 een geel bolletje = een algemene of neutrale reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

 een groen bolletje = een (redelijk) positieve reactie op de 
plannen voor de THEMAdreven door bewoners

“Onze parkeerplaatsen verplaatsen: dat is echt  
geen goed plan.” 
Reactie: in mei vonden mensen het verplaatsten van 
de parkeerplaatsen het onderzoeken waard. Blijkbaar 
heeft het onderzoek niet een verbetering gegeven voor 

de bewoners. In de nieuwe plannen handhaven het 
bestaande parkeerterrein zoals het was

“Ik ben sceptisch over de 
bewandelbare en befietsbare 
buurt: dat gaat je niet 
lukken. De bewoners in de 
wijk krijg je echt niet uit 
hun auto.”

“We vinden het een goed idee om meer 
looppaden en fietspaden te  realiseren. 
We kunnen hier niet overal veilig 
fietsen, lopen en spelen.” 
[kinderen uit de flat]

“Ik vind het belangrijk dat er een 
slimme parkeeroplossing komt 
voor de bewoners. En dat het fietsen 
aangemoedigd moet worden, 
maar dan moeten er wel goede 
fietsenstallingen komen.”

“Het wordt allemaal veel te hoog! Dit gaat ten 
koste van ons uitzicht. Straks zit ik in de 
schaduw! Dat er gebouwd moet worden snap 
ik wel. Er is woningnood. Maar niet in mijn 
uitzicht. Bouw maar op het bedrijventerrein.”

Reactie: Hiervoor zullen we een 
bezonningsstudie doen maar we schatten 

nu in dat deze nieuwbouw van 4 lagen 
geen invloed heeft op de bezonning van het 

koopappartementenblok.

“Oh is dit het maar? Ik 
was geschrokken door de 
flyer in mijn bus, maar 

dit vind ik meevallen. Het 
is niet zo hoog en niet zo 

dichtbebouwd.”

“Dat buurtplein is een 
goed idee! Nu is het echt 
een racebaan...”

“Ik denk dat het een illusie 
is dat je de Overvechter de 
auto uit krijgt.”

“Op dit parkeerveld bouwen, 
daar kan ik nog inkomen.” 
[bewoner die verder zeer 
kritisch was]

“Kan dit blok niet  
worden ontworpen zoals 
de experimentele flats?”

“Het is zo’n klein 
blokje. Er is hier 
veel ruimte langs de 
Rio Brancodreef en 
Tigrisdreef. Hier zou 
meer laagbouw blokjes 
kunnen komen, die 
als het ware een front 
vormen.”

SINT EUSTATIUSDREEF RIO BRANCODREEF
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“Prima als er bij gebouwd wordt. 
Ik zie dat wel zitten, zo’n 

uitzicht op de Klopvaart. Lijkt 
me erg mooi. Ik zou hier wel 

willen wonen”

“13 lagen aan 
Klopvaart: daar 

kan je wel bouwen. 
Mooi uitzicht. Let op 
geluidsoverlast van 

de straat.”

“13 lagen voor mijn 
deur?! Daar ga ik me 
tot de tandjes toe tot 
verzetten!!”

“De bewoners van 
de toren kijken zo 
in je tuin!”

“Ik begrijp dat er een woningnood is en dat er woningen moeten 
worden gebouwd. En ik vind het heel erg dat mensen zo lang op de 
wachtlijst staan om een woning krijgen. Maar waarom gaan we 
hier bouwen? Buiten Utrecht zijn genoeg weilanden waar woningen 
gebouwd kunnen worden.”

“Ik ben op zich niet tegen de 
plannen. Maar ik maak me 

wel  zorgen over de hoogte van 
de 13 lagen toren, of ze niet in 
mijn tuin kijken en privacy.”

“Geen bankjes 
voor mijn deur!!”

“Zo’n entree versterkt 
Overvecht niet. Het is 
uit balans. “

“Wees hier voorzichtig 
met een 13 hoog toren 

aan de Klopvaart, want 
dat is onderdeel van de 
Hollandse waterlinie! 
En er staan ook kleine 

woningen daaromheen.”

“Aanbeveling voor het tuinieren 
op het dek: zorg dat hier geen 
lange tijd schaduw is (dat is 
nu wel bij Ankara- en sint 

Maartendreef).”


