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Verslag KVO-overleg bedrijventerrein Nieuw Overvecht 

 

Datum: woensdag 25 oktober 2017 

Tijd: 10.00 uur 

Locatie: Cantina Atletiekbaan 

 

Aanwezig: 

 

Fadua Azrar (gemeente Utrecht), Bastiaan Vastrick (bewoner/ondernemer), Yet van den Bergh (Cantina 

Atletiekbaan), Nelis Goris (gemeente Utrecht stadswerken), Stanomir Vukajlovic (Gamma), Bob Scherrenberg 

(Overvecht Vastgoed/ONO), Ko van den Berg (Ievema vastgoed) en Annemarie van de Beek (ONO/verslag).  

 

 

1. Opening 

Bob opent de vergadering met een welkom, de agenda is akkoord.  

 

2. Mededelingen 

• Er zijn afmeldingen voor dit overleg ontvangen van Jan Willen de Langen, Erik Lazet, John van IJzendoorn,  

Hans van Nistelrooij, Frank van Essen, André Overeem en Ati van Linschoten.  

• Bastiaan is een tijdje geleden de straat opgegaan om ONO-leden te vragen of zij ook naar het 

KVO-overleg gaan. Hij weet ook dat ONO-leden niet altijd komen opdagen. Bastiaan denkt dat bij veel 

ondernemers sprake lijkt te zijn van een gelatenheid om aan te schuiven bij het KVO-overleg (ondernemers 

zijn ook druk en prioriteren, dat snapt Bastiaan). Hij schetst dat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid voor 

ondernemers, met name op de Mississippidreef en St. Laurensdreef, een doorn in het oog blijft. Bob geeft 

aan dat de Vriendinnen van Nieuw Overvecht bij hun bedrijfsbezoeken juist merken dat veel ondernemers 

tevreden zijn met de gang van zaken op het bedrijventerrein. Men vindt alles goed geregeld en ziet weinig 

aanleiding om zich als lid aan te sluiten bij de ONO. Het probleem blijft dat bij de gemeente geen gelden 

beschikbaar zijn voor specifiek de aanpak van de verkeersveiligheid. Fors investeren in herindeling van de 

wegen leidt echter veelal ook niet tot gedragsverandering van de betreffende automobilisten. Bij de politie 

is door landelijke bezuinigingen momenteel ook te weinig bezetting voor zelfs een eenmalige 

verkeerscontrole. Bob heeft binnenkort een afspraak met Alan Grommers van Ondernemersfonds Utrecht 

(OFU) om te bespreken of met OFU-gelden de verkeersproblematiek aangepakt kan worden (actie: Bob). 

Ook staat op korte termijn samen met ONO-voorzitter Simon Fortuyn een gesprek met de burgemeester 

gepland over de veiligheid op Nieuw Overvecht. Daarin zou de verkeersveiligheid ook aangekaart kunnen 

worden. Yet noemt Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier van justitie, als geschikt persoon om 

eventueel advies bij in te winnen. Hij heeft heel veel kennis. Om de verkeerssnelheid te remmen, kan de 

gemeente volgens haar beter om handhavingsmaatregelen gevraagd worden dan om fysieke 

investeringsmaatregelen. Bob stelt voor om eerst Frank van Essen te vragen of/hoe het huidige 

camerasysteem ingezet kan worden voor het in kaart brengen van de gereden snelheid (actie: Bob). Dit om 

tot een duidelijke onderbouwing te komen. Ten aanzien van het KVO Nieuw Overvecht is er ook te veel 

onwetendheid bij de achterban over wat er feitelijk besproken en gedaan wordt. Er kan meer 

gecommuniceerd worden over de inspanningen en succesjes, o.a. via de ONO-nieuwsbrieven (actie: 

Annemarie). Bob geeft aan dat met de collectieve surveillant BBN nu ook geprobeerd wordt om meer te 

melden via de gemeentelijke site of de Buiten Beter app, zodat een meer doorlopende schouw van het 

bedrijventerrein plaatsvindt. Fadua vindt de vertegenwoordiging van ondernemers voor het KVO Nieuw 

Overvecht, vergeleken bij veel andere KVO werkgroepen, bovengemiddeld. Met in principe meer dan 5 

ondernemers aan deze KVO-tafel, mogen we niet klagen. 

• Bob heeft via een advertentie in Dreefnieuws een vutter met binding met de wijk Overvecht gezocht die  

deels vrijwillig/deels voor een vergoeding via Overvecht Vastgoed ondersteuning kan geven aan het KVO 

e.d. Binnenkort voert Bob met 3 kandidaten een gesprek, hij hoopt het volgende KVO-overleg de gekozen 

persoon voor te kunnen stellen (actie: Bob). 
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• Gevraagd wordt of voortaan weer periodieke overzichten van KCC-meldingen inzake onderhoud/beheer in  

het KVO-overleg behandeld kunnen worden om zo een overzicht te kunnen houden op wat er speelt en 

wat wel of niet afgehandeld kan worden. Fadua vraagt deze via het wijkbureau op van de afgelopen 

periode (actie: Fadua).  

• KVO-hercertificering: de volgende audit dient voor december 2018 plaats te vinden. De aanwezigen geven 

aan dat ze hiermee willen doorgaan, het ONO-bestuur idem dito. Het KVO-certificaat is ook belangrijk voor 

het imago van het bedrijventerrein en ondernemers kunnen er korting mee krijgen op hun 

verzekeringspremie. In 2018 wordt vooralsnog een frequentie van driemaal een KVO-overleg 

aangehouden.  

• Vertegenwoordiging van ondernemers binnen KVO Nieuw Overvecht: een goede spreiding over het  

bedrijventerrein is wellicht belangrijker dan het aantal vertegenwoordigers. Deelname aan het KVO zou 

echter als minder vrijblijvend moeten worden beschouwd.   

• Voor versterking van de onderlinge communicatie en betrokkenheid wordt voorgesteld een  

WhatsApp groep voor de KVO-werkgroep te in te richten (actie: Bob). Er zal worden toegezien op het juiste 

gebruik hiervan, zodat alleen zinvolle zaken worden gemeld (actie: Fadua).   

 

3. Verslag KVO-overleg van 28 juni 2017 + actiepunten 

Het verslag is akkoord. T.a.v. de actiepunten: de gemeentelijke opvolging van de kapot gereden inritten op de 

Floridadreef dient nog te worden teruggekoppeld aan Datavideo (actie: Bob/Annemarie √). Fadua gaat na 

wat de gemeente hieraan gaat doen of heeft gedaan (actie: Fadua √).  

Getracht wordt het snoeien van bomen die het camerazicht belemmeren efficiënter en collectiever te 

organiseren voor een aantal bedrijventerreinen. De kosten voor evt. aanvullend snoeiwerk zouden volgens 

de KVO-werkgroep niet ten laste van de ondernemers moeten komen, het cameratoezicht is immers ook in 

het belang van de gemeente.  

De politie websitelink van ‘camera in beeld’ wordt gemaild aan John IJzendoorn (actie: Annemarie √).  

De BBQ-netwerkbijeenkomst van Nieuw Overvecht was een succes. Het spreekuur voor Nieuw Overvecht is 

tot nu toe nog geen succes.  

In het kader van het dumpen van afval op Nieuw Overvecht dient aan B&W nog een brief gestuurd te worden 

met het verzoek om de openingstijden van de stortplaats op de Tractieweg te verruimen (actie: 

Bob/Annemarie).  

André’s actie inzake een plattegrond van AED-locaties staat nog open (actie: André).  

De actie inzake loslopende pitbulls is afgehandeld.   

 

4. Voortgang maatregelen/plan van aanpak 2016-2019 

Bob bereidt voor de volgende vergadering voor welke zaken in het kader van de hercertificering opgepakt 

dienen te worden (actie: Bob).  

  

5. Cijfers politie en brandweer 

Het aantal auto inbraken op het bedrijventerrein is nog te veel. Hans wordt gevraagd of hij kan nagaan op 

welke locaties dit het meeste speelt (actie: Hans √).  

 

6. Terreinrapportage Nieuw Overvecht en stand van zaken camerabeveiliging 

Annemarie geeft aan dat de oplevering van de camera’s verder is vertraagd door o.a. een discussie met de 

leverancier over de meerwerkkosten en het bestek van de aanbesteding. Geprobeerd wordt een en ander 

voor het eind van dit jaar af te ronden. De deelnemende 8 bedrijventerreinen opteren voor een (extra) 5e 

jaar camerabeveiliging, waarvoor per gebied een financiële reserve zal worden aangelegd met OFU-gelden.    

 

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden.   

 

8. Sluiting, datum volgend KVO overleg 

De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur met dank voor ieders komst en inbreng. Het volgende KVO-

overleg wordt gepland op woensdag 31 januari om 10.00 uur bij Bob, Gageldijk 180. 

 


