
          

1 

 

Verslag KVO-overleg bedrijventerrein Nieuw Overvecht 

 

Datum: woensdag 15 maart 2017 

Tijd: 10.30 uur 

Locatie: Cantina Atletiekbaan 

 

Aanwezig: 

Fadua Azrar (gemeente Utrecht), Hans van Nistelrooij (wijkagent), Bastiaan Vastrick (bewoner/ondernemer), Yet 

van den Bergh (Cantina Atletiekbaan), André Overeem (VRU/brandweer), Michel van Ieperenburg (Ievema 

vastgoed), Frank van Essen (U-Safe), John van IJsdoorn (Jumbo), Nelis Goris (gemeente Utrecht stadswerken), 

Remi Schaap (gemeente Utrecht stadswerken), Ati van Linschoten (wijkbureau), Bob Scherrenberg (Overvecht 

Vastgoed/ONO), Ko van de Berg (Ievema vastgoed), Jan Schuin (T&H gemeente Utrecht), Daan Seller (T&H 

gemeente Utrecht) en Annemarie van de Beek (ONO/verslag).  

 

 

1. Opening 

Bob opent de vergadering met een welkom. Hij geeft aan dat hij het afgelopen jaar helaas wat minder in beeld 

is geweest vanwege hectiek door de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier e.d. Een korte voorstelronde 

wordt gehouden.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn veel afmeldingen voor dit overleg gekomen, van Rijchart van Oord, Stanomir Vukajlovic, Roger Conradi, 

Jan Willen de Langen, Harm Kamphuis en Okan Kirilmaz. Jammer, omdat de datum van dit KVO-overleg al 

langere tijd stond gepland.  

 

3. Verslag KVO-overleg van 9 november 2016 + actiepunten 

Het verslag is akkoord en de actiepunten zo goed als afgehandeld.  

Naar aanleiding van het verslag merkt Fadua op dat de gemeente de snelheidsproblemen op het 

bedrijventerrein ziet en erkent, maar er zijn vooralsnog geen mogelijkheden om de verkeerssnelheid te 

beperken. Voor het invoeren van een maximum snelheid van 30 km/u is een geheel andere weg nodig, wat 

te veel gaat kosten en niet haalbaar is met het vrachtwagen- en busverkeer. Hetzelfde geldt voor 

wegversmallingen. Het advies van de gemeente is om te handhaven. Yet stelt als evt. optie een om en om 

verkeersregeling voor, waarbij tegengesteld verkeer elkaar voorrang moet geven. Dat is volgens haar niet 

zo’n dure of ingrijpende maatregel. Bastiaan vraagt of snelheidscamera’s een oplossing zouden kunnen zijn. 

Het onderwerp staat op de agenda bij de gemeente, maar er is geen geld voor drastische maatregelen. Fadua 

laat het weten als er concrete oplossingen zijn. Het onderwerp wordt voorlopig geparkeerd, omdat er thans 

geen andere oplossingen zijn dan handhaving. De parkeerproblematiek heeft feitelijk te maken met een 

herinrichting van het bedrijventerrein en dat ligt buiten het bereik van het KVO.   

Sebastiaan heeft de indruk dat gaandeweg meer buitenlandse vrachtwagenchauffeurs overnachten op het 

bedrijventerrein. Dit is niet geoorloofd, maar wordt volgens hem door de gemeente gedoogd.  

De autokraken bij de Jumbo zijn gestopt, ook omdat er 7 camera’s zijn geplaatst. Frank adviseert deze te 

melden via ‘Camera in beeld’ van de politie (actie: John). Dit project wordt vermeld in de volgende 

nieuwsbrief van Nieuw Overvecht (actie: Annemarie). 

Frank stelt de vraag of flexibele camera’s ingezet kunnen worden op zgn. criminele hotspots op 

bedrijventerreinen. Ati gaat binnen de gemeente na of dit kan in het kader van privacywetgeving e.d. (actie: 

Ati).  
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Michel meldt dat hij regelmatig een hoop afval aantreft op de Arkansasdreef.   

 

4. Acties volgens KVO maatregelen/plan van aanpak 2016-2019 

 Onderwerpen voor ONO-nieuwsbrief: project Camera in beeld van de politie, de waarschuwing dat in de 

auto achtergebleven laptops/elektronica traceerbaar is, melding van de afname van inbraken/ 

autokraken door de plaatsing van camera’s, succesjes cameratoezicht (via de kentekencamera’s zijn 

vermiste/gestolen auto’s opgespoord/teruggehaald en daders opgepakt), gunstige politiecijfers en de 

oproep om altijd aangifte te doen (actie: Annemarie).  

 Aanpak aansluitende schouw bedrijventerrein: het gehele gebied zal worden geschouwd door 2 

verschillende groepen in auto’s.  

 

5. Cijfers politie en brandweer 

De cijfers van jan/feb t.o.v. dezelfde maanden in 2016 zijn gestegen, met name op het gebied van diefstal 

uit/vanaf motorvoertuigen. De politie ziet er geen verontrustende zaken in en is tevreden met de lage 

aantallen. De brandweer heeft geen cijfers/meldingen dit jaar. Voortaan komt er elke maand een tip vanuit 

de VRU, die ook in de nieuwsbrief kan worden opgenomen (actie: André √).  

 

6. Terreinrapportage Nieuw Overvecht en stand van zaken camerabeveiliging 

Momenteel vindt de afronding van de installatie van de camera’s plaats op alle bedrijventerreinen. Er zijn 2 

cameraposities die nog niet geplaatst kunnen worden op Lage Weide. Sommige posities zijn nog van een 

noodvoorziening (aggregaat) voorzien. Op Nieuw Overvecht staat alles op een definitieve mast.  

BBN Beveiliging is sinds 1 januari actief op het bedrijventerrein met mobiele surveillance. Een aantal leuke 

successen is inmiddels geboekt. Via de kentekencamera’s zijn vermiste/gestolen auto’s opgespoord en 

teruggehaald en zijn daders opgepakt, ook op de Cartesiusweg. Beelden van de dome camera’s mogen 

maximaal 7 dagen bewaard worden. Van belang is dat de politie of recherche binnen die termijn beelden 

opvraagt (via de Officier van Justitie). Het is Annemarie niet duidelijk of de meldingen via BBN aan het klant 

contact centrum van de gemeente ook goed worden verwerkt. Deze zijn namelijk niet zichtbaar op de 

plattegrond van de gemeentelijke meldingspagina. Fadua gaat dit na (actie: Fadua). Ati wil ook graag de 

rapportages van Spyke ontvangen, Frank gaat hiervoor zorgen (actie: Frank √).    

 

7. Rondvraag 

Fadua mailt de flyer over de Roadshow Veiligheid op 19 april aan de KVO-werkgroep (actie: Fadua √).  

 

8. Sluiting, datum volgend KVO overleg 

De vergadering wordt gesloten om 11.55 uur met dank voor ieders komst en inbreng, waarna de schouw van 

het bedrijventerrein wordt gehouden. Het volgende KVO-overleg wordt gepland op woensdag 28 juni om 

10.00 uur bij Cantina Atletiekbaan. 

 

 


