
Samen werken aan een sterk Amersfoort Zuid
De inwoners van het Vermeerkwartier, het Bergkwartier, 
het Bosgebied en het Leusderkwartier willen een fi jne buurt 
waar mensen prettig wonen en samenleven. Een buurt waar 
je je thuis voelt. Waar iedereen op zijn of haar manier kan 
meedoen en waar je je buurman of buurvrouw om hulp kan 
vragen. Een buurt waar mensen iets te zeggen hebben. Daar 
kunnen we samen voor zorgen.

Elke twee jaar maken wijkbewoners en mensen die werken 
in de wijk een wijkplan. Voor dat wijkplan wordt op veel ma-
nieren informatie opgehaald, o.a. via de bijeenkomsten van 
de Wijkwerkgroep, de Buurtdialoogtafels, netwerken in de 
wijk en uit individuele gesprekken met inwoners.

Wijkplan 2022

Lees hierover meer in dit wijkplan 

De belangrijkste wensen die we hebben verzameld, staan 
als doelen in dit wijkplan. Doelen die te maken hebben met 
opvoeden en opgroeien, zorgen voor jezelf, omkijken naar 
elkaar en prettig samenleven in de buurt. 

In het wijkplan staan veel ideeën hoe we hier in 2020 en 
2021 met elkaar aan kunnen werken. Mensen die in de wijk 
werken, kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen. Daarvoor 
hebben we de inwoners heel hard nodig. In dit plan staat 
hoe je mee kan helpen. 

Kijk voor cijfers en meer informatie over de wijken op:
www.indebuurt033.nl/actief-in-de-wijk/wijkplannen/
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Burencontact
Amersfoort Zuid kent op papier 23 buurten en in beleving misschien nog meer. In veel buurten 
gaat het goed en zijn er veel initiatieven. Er zijn ook plekken waar initiatief gemist wordt 
terwijl er juist behoefte is elkaar (beter) te kennen. Soms spelen factoren mee waardoor 
ontmoeting dichtbij huis niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van veel 
verloop, er mensen wonen met uiteenlopende achtergronden of doordat door grote renovaties 
voorzieningen voor ontmoeting wegvallen. Doel is om meer mensen te betrekken bij alles wat 
mogelijk is in de wijk en te zorgen voor meer onderling contact in de eigen straat.

Praktische ondersteuning
Praktische ondersteuning kan er (mede) voor zorgen dat je je thuis, of in de buurt, beter kunt 
redden. Diverse voorzieningen en initiatieven leveren hieraan een bijdrage, zoals Buren- 
hulpcentrale Buurtpunt Zuid, Bakfiets voor de Buurt en het Repaircafé. Zij zijn er voor hulp bij 
het lezen van een moeilijke brief of bij een klusje in huis of tuin. Ook in andere situaties kan 
praktische ondersteuning nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer je overbelast bent in de zorg voor 
een naaste (mantelzorg).

Participatie voor kwetsbare wijkbewoners
Gebruik maken van voorzieningen of deelnemen aan maatschappelijk leven is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Soms zorgt een persoonlijke situatie ervoor dat participeren 
moeizamer gaat. Bijvoorbeeld als je als kind of volwassene te maken hebt met een GGZ-
achtergrond, als je gevoelens van eenzaamheid ervaart, als je een fysieke beperking hebt of 
nieuw in Nederland bent komen wonen. Ook gaat deelnemen aan activiteiten minder makkelijk 
wanneer je minder sociale contacten hebt, een beperkt vangnet of als je geen vervoer hebt om 
naar een activiteit toe te gaan. Vervoer is daardoor ook een wens, zodat iedereen makkelijker 
kan aansluiten bij bestaande ontmoetingen. 

Opgroeien
In het najaar van 2018 is voor kinderen in de basisschoolleeftijd de Buitenkast in het Vermeer-
kwartier weer open gegaan. Ook startte ABC Leusderkwartier, een plek om te spelen en 
talenten (verder) te ontwikkelen. Toch wordt nog vaak uitgesproken dat er meer aandacht mag 
komen voor wensen van kinderen en jongeren zodat zij prettig kunnen opgroeien. 

Een sterk wijk-/ buurtnetwerk
Gebruik maken van elkaars contacten, elkaar verder helpen, mensen betrekken bij activiteiten 
en te weten komen wat er al is. Het is niet alleen leuk elkaar beter te kennen, het helpt ook om 
kruisbestuiving op gang te brengen, beter te weten wat er nodig is en/of problematiek ‘achter 
de voordeur’ inzichtelijk te maken. (Verder) werken aan wijknetwerken, zoals Amersfoort Zuid 
Gezond, waar inwoners en professionals samen werken aan gezonde initiatieven. Zodat meer 
wijkbewoners bewegen, gezond opgroeien en gezond ouder worden.
   
Informatie voor iedereen
Er zijn in Amersfoort Zuid veel voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Zij kunnen zichzelf 
kenbaar maken via de wijkwebsite waar inwoners en organisaties nieuws delen. Ook is er de 
wijkkrant die zichtbaar maakt wat er speelt en leeft. Het aanbod in de wijk is groot en er zijn 
veel ontwikkelingen, het inzichtelijk maken hiervan blijft aan de orde. 
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Indebuurt033

Wijkaanvraag VBBL 2022

Wijkwerkgroep Zuid (Buurtbestuur)

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligers- 
werk in Amersfoort. De medewerkers van Indebuurt033 in het 
Vermeerkwartier, Bergkwartier, Bosgebied en Leusderkwartier 
ondersteunen inwoners die een idee hebben voor hun buurt, 
die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben 
over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of 
andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, 
biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar 
nodig. Meer informatie over Indebuurt033 vind je op 
www.indebuurt033.nl. Voor de locatie en openingstijden van 
de Informatiewinkel in jouw buurt, kijk op 
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels

draagvlak is. Daarnaast is het handig om samen te werken 
met andere inwoners of mensen die in de wijk werken, samen 
bereik je meer dan alleen! De buurtnetwerker kan je hierin 
adviseren en ondersteunen. Per kwartaal kunnen aanvragen 
voor financiële steun ingediend worden. 
Kijk op: www.indebuurt033.nl/subsidie

In de periode 2017 t/m 2021 zijn er in Amersfoort Zuid 105 
aanvragen binnengekomen waarvan er 74 zijn toegekend. Een 
kleine keuze uit de aanvragen staat hieronder:
 Koffie-ochtend Dahliatuin
 Wijkwebsite
 Mamacafé Amersfoort Zuid
 Open Studio in Wijkhuis de Driehoek
 Buurtplein Bilalschool
 Burenhulpcentrale Buurtpunt Zuid
 Bakfietsproject voor de buurt
 Zomerfeest in het Juliana van Stolbergpark
 Wijkkrant Amersfoort Zuid

Vier keer per jaar kun je voor jouw project subsidie aanvragen 
bij Indebuurt033. Belangrijk is dat de activiteit aansluit bij 
de doelen in dit plan en dat je kan aantonen dat inwoners uit 
de wijk echt behoefte hebben aan deze activiteit, dus dat er 

In Amersfoort Zuid is er een Wijkwerkgroep Zuid, het Buurt- 
bestuur. Een actieve groep van inwoners en beroepskrachten 
die zich inzet om samen zaken op te bouwen en op te pakken 
in Amersfoort Zuid en netwerken in de wijk te versterken. Zij 
doen dit onder de naam “Wijkwerkgroep Zuid” en streven er 
onder andere naar dat mensen die het thuis moeilijk redden, 
het steuntje in de rug krijgen dat zij verdienen. 

De Wijkwerkgroep is er om nieuwe initiatieven verder op weg 
te helpen, bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het indienen 
van een aanvraag voor subsidie of de eigenaren van de 
aanvragen te verbinden met relevante contactpersonen. De 
werkgroep heeft een adviserende rol in de totstandkoming van 
het wijkplan en het beoordelen van subsidieaanvragen. 

Ook organiseert een aantal van hen, samen met andere 
wijkbewoners, buurtdialogen waar buurtbewoners en 
beroepskrachten met elkaar in gesprek gaan over wensen, 
dromen en noden voor de buurt. Zo wordt helder wat er nodig 
is om een sterke sociale basis te houden én te versterken.
Wil jij ook meepraten? Je bent van harte welkom!

Samenwerking met Werkgroep Gezonde 
Wijk

Subsidie of Buurtbudget?

De ambitie is om gezondheidsachterstanden in de wijken te 
verminderen. De Werkgroep Gezonde Wijk heeft een aantal 
wijkspeerpunten geformuleerd:
  Gezond oud(er) worden, met focus op meer bewegen, 

verminderen van eenzaamheid, aandacht voor opvoeden.
 Aandacht voor verward gedrag van inwoners.

Naast de subsidie van Indebuurt033 kun je ook terecht bij het 
Buurtbudget Amersfoort Zuid. Je kunt geld aanvragen voor 
bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, het opknappen van een 
speelplek, een sporttoernooi, activiteiten die te maken hebben 
met kunst etc. Kijk ook op www.amersfoortzuid.info, bij het 
kopje ‘Buurtbudget’.

De buurtnetwerker kan je adviseren of je voor jouw activiteit 
het beste bij Indebuurt033 of bij het Buurtbudget geld aan 
kan vragen. Ook zijn er soms andere mogelijkheden, zoals het 
Oranjefonds of andere subsidies van de gemeente Amersfoort. 



MEER INFORMATIE OP INTERNET:

www.indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl/in-de-wijk/bergkwartier-
leusderkwartier-en-vermeerkwartier/
www.amersfoortzuid.nl
www.abc-amersfoort.nl 
www.amersfoortzuid.nl/buurtpunt-zuid
www.buurtsportcoach.nl 
www.wijkteam-amersfoort.nl 
www.wijkhuisdedriehoek.nl 

MEER WETEN OVER DIT WIJKPLAN? 

Heb je in dit wijkplan iets gelezen waar je meer over wilt weten of waar je bij betrokken wilt zijn? Heb je een idee voor een activiteit, 
die aansluit bij de doelen in dit plan? Ben je nieuwsgierig hoe je andere inwoners hierbij kan betrekken of hoe je geld voor jouw 
project kan krijgen? 

Neem dan contact op met de buurtnetwerker voor Vermeerkwartier, Bosgebied, Bergkwartier en Leusderkwartier: Hetty Buist: 
06 – 1093 2423 of hetty.buist@indebuurt033.nl

Buurtsportcoach

Wijkinformatie

Buitenkast Ganskuijl

Wijkwebsite

De Buurtsportcoach in VBL wil graag realiseren dat sport- 
en beweegactiviteiten toegankelijk en bereikbaar zijn voor 
iedereen; laagdrempelig en aansluitend op de behoefte. De 
Buurtsportcoach heeft al het sport- en beweegaanbod uit de 
wijk in beeld. In samenwerking met wijkpartners uit zorg, 
welzijn, onderwijs en sportaanbieders en buurtbewoners 
kunnen nieuwe sportactiviteiten- of initiatieven georganiseerd 
worden waarbij de Buurtsportcoach adviseert, ondersteunt en 
waar mogelijk faciliteert. 
Meer weten? Kijk op: www.SRO.nl/buurtsportcoach.nl 

Waar en hoe kun je aan informatie komen? Allereerst is er een 
Informatiewinkel van Indebuurt033. Hier kun je terecht voor 
vragen over bijvoorbeeld zorg, ontmoeten in de wijk, wonen, 
geldzaken, hulp bij formulieren of brieven en vrijwilligerswerk. 
De ondersteuning van de Informatiewinkel is gratis. In de 
Informatiewinkel kan je ook meer informatie over de wijk 
krijgen en meenemen. 
De Informatiewinkel is te vinden aan de Amsterdamseweg 6K,
tel. 033-737 0294, e-mail; zuid@indebuurt033.nl 
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur. 

De Buitenkasten zijn veilige en verantwoorde speelplekken 
in de openlucht. Kinderen kunnen samen spelen en ouders 
ontmoeten elkaar. Ook in het Vermeerkwartier kunnen 
kinderen samen spelen bij de Buitenkast. Het adres is: 
Ganskuijl 25A. Wil je meer weten, bel of mail dan met 
Nadia El Kaddouri: 06 – 8318 8423 of 
nadia.elkaddouri@indebuurt033.nl

De wijkwebsite is een interactief ontmoetings- en infopunt 
voor bewoners, organisaties werkzaam in de wijk, en ZZP-ers. 
Iedereen kan ideeën en wensen delen; diensten aanbieden, of 
workshops, activiteiten of hulp in de buurt; projecten opstarten 
of mensen daarvoor zoeken. Dat kan gaan van gezondheid tot 
creativiteit, van loopbaancoaching tot sporten, van duurzame 
energie tot kinderactiviteiten, en alles wat daartussen zit. De 
kalender geeft een overzicht van wat er te doen is in dit deel 
van Amersfoort. 

Wekelijks wordt er een handige nieuwsbrief met tips van de 
website rondgestuurd. Daarvoor kun je je inschrijven via de 
site. Dus kom eens kijken op de wijkwebsite: 
www.amersfoortzuid.info

ABC

In Amersfoort Zuid is nog weinig aanbod voor kinderen, weinig 
speelplekken, en een gebrek aan ontmoetingsmogelijkheden. 
Genoeg reden om de mogelijkheden van een ABC samen- 
werkingsverband te onderzoeken. Intussen is er een stuur- 
groep ontstaan van SKA, een aantal basisscholen en 
Indebuurt033, die de eerste activiteiten opgetuigd heeft 
en nog meer mooie ideeën en wensen voor het nieuwe 
schooljaar heeft. Heb je zelf ideeën voor activiteiten, sluit 
je bij de stuurgroep aan. Het maakt niet uit of je een ouder, 
wijkbewoner, kind of professional bent. Wil je eerst meer 
weten? Kijk op www.abc-amersfoort.nl
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