
De diversiteit is groot in de wijken Randenbroek en Schui-
lenburg en Stoutenburg-Noord. Er zijn inwoners met veel 
verschillende achtergronden. In deze wijken merken we dat 
verschillen tussen inwoners een positieve kracht vormen in 
de wijk. Er is veel betrokkenheid van inwoners en er worden 
veel initiatieven gestart. Het is de uitdaging om die krachten 
te bundelen en samen te zorgen voor nog meer ontmoeting, 
samenwerking en een prettige leefomgeving. 

Dit wijkplan is het resultaat van de uitkomsten van een aan-
tal bewonersbijeenkomsten die plaats hebben gevonden in 
verschillende buurten in de wijken Randenbroek en Schui-
lenburg. Dit wijkplan is door en voor de inwoners opgesteld 
en bevat drie kernthema’s: 1) prettig samenleven en samen-
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Lees hierover meer in dit wijkplan 

werken 2) opvoeden en opgroeien en 3) zorgen voor elkaar. 
Deze zijn ook als doel vastgesteld, met voor ieder doel een 
aantal speerpunten voor de komende twee jaren. Deze vor-
men de richtlijnen voor de inzet van Indebuurt033, Buurtbe-
stuur en andere betrokken partijen in de wijk. Daarnaast zijn 
deze wijkdoelen de toetssteen voor het beoordelen van sub-
sidieaanvragen voor initiatieven en activiteiten en besteding 
van het wijkwelzijnsbudget. Dit betekent dat de doelstelling 
van elke subsidieaanvraag betrekking moet hebben op een 
of meerdere hieronder vermelde wijkdoelen.

Voor meer informatie over Randenbroek, Schuilenburg en 
Stoutenburg-Noord, ga naar: 
www.indebuurt033.nl/actief-in-de-wijk/wijkplannen/
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Prettig samenleven en samenwerken
Een belangrijk speerpunt is om contact en samenwerking tussen verschillende (etnische)
groepen en generaties in de wijk te bevorderen. We willen dat inwoners actiever meedoen, 
ongeacht (etnische) afkomst of leeftijd. Dat zij met elkaar in gesprek gaan en zich de principes 
van de Vreedzame wijk eigen maken ((versterken van begrip en dialogen tussen verschillende 
bewonersgroepen) en dat er meer ontmoetingen tussen bewoners plaatsvinden. Dit versterkt 
de saamhorigheid in de wijk en de binding tussen wijkbewoners. Daarnaast willen we actief 
inzetten op leefbaarheid, veiligheid en levendigheid in de wijk. Zo zorgen we er samen voor 
dat de buurt/wijk veilig is, bijvoorbeeld met inzet van de vrijwillige Buurtvaders, die toezicht 
houden op straat. Inwoners zorgen samen voor een schone en nette buurt. Hiervoor worden 
activiteiten georganiseerd. Om leefbaarheid én gezelligheid te bevorderen, is het plan om 
mini-wijkfestivals te organiseren, informatiemarkten, mini-braderieën, in combinatie met 
maatschappelijke kinderactiviteiten. Ten slotte willen we informatievoorziening in de wijk 
en communicatie richting inwoners verbeteren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
communicatiemiddelen die voor iedereen te toegankelijk zijn en goed te begrijpen. 

Opvoeden en opgroeien
De speerpunten bij dit wijkdoel zijn tweeledig. Aan de ene kant willen we investeren in 
activiteiten gericht op ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Activiteiten voor 
kinderen waar identiteit, talentontwikkeling en zelfredzaamheid centraal staan. Daarnaast 
willen we meer activiteiten voor kinderen en jongeren en hun opvoeders samen, waar eerder 
een maatschappelijk doel centraal staat. Het andere speerpunt is de verdere uitvoering van 
de Vreedzame Wijkaanpak. Schuilenburg is als Vreedzame Wijk aangemerkt. Dat betekent dat 
we, samen met inwoners en organisaties in de wijk, investeren in een vreedzame sfeer, een 
(pedagogisch) klimaat voor kinderen en jongeren, met ruimte voor dialoog en de vreedzame 
principes die bij de aanpak horen. 

Zorgen voor elkaar
Zorgen voor elkaar, dat betekent klaarstaan voor elkaar, luisteren naar elkaar, maar ook een 
ander helpen met een klusje of een boodschap. Zodat iedereen het beter kan redden thuis. De 
Burenhulpdienst Randenbroek helpt hierbij. Het is belangrijk dat we de vrijwilligers die deze 
praktische hulp bieden in de wijk zo goed mogelijk ondersteunen en versterken. Daarnaast 
zetten we in op financiële redzaamheid en willen we meer ondersteuning bij administratie, 
computervaardigheden of bij ingewikkelde brieven of aanvragen. Bij dit thema hoort ook de 
aandacht voor mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Ten slotte willen we meer 
aandacht voor ouderen die weinig contacten hebben, bijvoorbeeld door het organiseren van 
zinvolle dagbesteding voor ouderen. Als ouderen minder eenzaam zijn en deelnemen aan 
sociale activiteiten, dan vergroot dit hun netwerk en vangnet. Zij kunnen zich weer beter 
redden. 
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Indebuurt033 Buurtbestuur Randenbroek 
Schuilenburg Stoutenburg

Infomatiewinkel033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk 
en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij bieden 
ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor 
hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn 
we er voor mensen 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. Inwoners uit Randenbroek, Schuilenburg 
en Stoutenburg kunnen met vragen terecht bij de 
Informatiewinkel in Kruiskamp, bij de buurtnetwerker en 
jongerenwerker. 

Voor meer informatie over de Indebuurt033, contact- 
personen en voorzieningen in de wijken Randenbroek/
Schuilenburg, ga naar www.indebuurt033.nl/actief-in-
de-wijk/gezichten-in-de-wijk/

Het Buurtbestuur heeft als doel om de behoeften 
van inwoners in kaart te brengen, draagvlak in de 
wijk te creëren en de vastgestelde speerpunten 
en wijkdoelen in de wijk wijkgericht uit te voeren, 
in samenwerking met Indebuurt033 en andere 
betrokkenen. Het Buurtbestuur bestaat uit 
wijkbewoners en professionals/wijkwerkers die actief 
zijn in de wijk. Daarnaast sluit, namens de gemeente, 
de gebiedsmanager van de wijk (regelmatig) aan als 
toehoorder. Het Buurtbestuur vergadert gemiddeld 8 
keer per jaar.

Heb je belangstelling om deel te nemen? Heb je 
behoefte aan meer informatie over het Buurtbestuur? 
Neem contact op met: Joni Reiche (buurtnetwerker). 
Telefoon: 06 -1093 2783
Email: joni.reiche@indebuurt033.nl

Bij de Informatiewinkel van Indebuurt033 kun je terecht 
voor vragen over bijvoorbeeld zorg, ontmoeten in de 
wijk, wonen, geldzaken, hulp bij formulieren of brieven 
en vrijwilligerswerk. De Informatiewinkel is gevestigd in 
Kruiskamp, aan het in Neptunusplein (Kruiskamp). 
Neptunusplein 66-K, 3814 BR Amersfoort
Telefoon: 033 – 475 5664
E-mail: kruiskamp@indebuurt033.nl
Openingstijden: Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 9.00 - 13.00 uur.

Buitenkast Het Scala in Schuilenburg

Indebuurt033 biedt Buitenkasten in verschillende 
wijken in Amersfoort, waaronder ook in Schuilenburg. 
Buitenkasten zijn veilige en verantwoorde speelplekken 
in de openlucht. 

Alle kinderen zijn van harte welkom om te komen 
spelen! Ouders zijn uiteraard ook welkom. De 
Buitenkasten zijn de perfecte plek om andere ouders te 
ontmoeten. Buitenkasten zijn meerdere middagen in de 
week geopend, aansluitend bij schooltijden.
Ariaweg 115
Telefoon: 06 - 4262 3037
Email: karima.dahri@indebuurt033.nl 
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 13.30 tot 17.30 uur
Vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
Maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur voor 
volwassenen.



WIL JE OOK MEEHELPEN IN DE WIJK? HEB JE EEN 
GOED IDEE EN WIL JE SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Heb jij een idee voor een activiteit, die aansluit bij de 
wijkdoelen in dit plan? Of wil je weten of je subsidie 
voor jouw idee kan krijgen? Neem contact op met de 
buurtnetwerker van Randenbroek/Schuilenburg/
Stoutenburg-noord: Joni Reiche, via tel. 06-1093 2783 
of joni.reiche@indebuurt033.nl 

WIL JE EEN SUBSIDIEAANVRAAG INDIENEN?

Wil je alvast een subsidieaanvraag indienen? Dat kan! 
Ga naar onze website: www.indebuurt033.nl/subsidie 
voor alle informatie en het aanvraagformulier. De 
subsidieaanvragen worden per kwartaal ingediend. 

Buurtbudget Randenbroek/
Schuilenburg

Instellingen die werkzaam zijn in de 
wijken Randenbroek en Schuilenburg

Naast de subsidie van Indebuurt033 voor bewoners- 
initiatief, zijn er ook andere financiële middelen beschik- 
baar voor activiteiten in de wijk, zoals het Buurtbudget. 
Het Buurtbudget kan onder voorwaarden worden 
gebruikt voor wijkactiviteiten, van een straatfeest tot  
een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uit- 
stapje voor senioren of het opknappen van een speel- 
plek. Voor meer informatie ga naar: 
www.klokhuisamersfoort.nl

  Gemeente Amersfoort/Gebiedsmanager/adviseur 
sociaal en veiligheid Randenbroek/Schuilenburg 
www.amersfoort.nl / Tel: 14 033

  Wijkteam Randenbroek/Schuilenburg/
Stoutenburg-noord 
www.wijkteam-amersfoort.com  / Tel: 033-469 48 69

  Basisschool ’t Spectrum (ABC, Schuilenburg)
 Tel: 033-472 0221
 www.obs-spectrum.nl / www.abc-amersfoort.nl 

  Basisschool Caeciliaschool (ABC, Randenbroek)
 Caesiliaschool@kpoa.nl / Tel: 033-479 0021 
 www.abc-amersfoort.nl

  Basisschool Prins Willem Alexander school (ABC, 
Randenbroek)

 Tel: 033-479 0448
 www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl
 www.abc-amersfoort.nl 

  Basisschool Vrije School Amersfoort (Schuilenburg) 
 admin@vrijeschoolamersfoort.nl
 Tel: 033-472 7622
 www.vrijeschoolamersfoort.nl

  Politie/Wijkagenten Randenbroek/Schuilenburg 
(Voor spoed bel 112!)

  Wilt u weten wie de wijkagent is van uw wijk.  
Bel dan 0900-8844 en vragen naar de wijkagent.

  Bezoekadres hoofdbureau: Van Asch van 
Wijckstraat 45, 3811 LP Amersfoort

 De Alliantie Amersfoort
 www.de-alliantie.nl  /  Tel: 088-0023200

 SRO/Buurtsportcoach Amersfoort
 www.buurtsportcoach.nl
  Tel: 033-422 5100 (vragen naar buurtsportcoach 

Randenbroek/Schuilenburg)

 Kosmik (Cultuur)
 info@podiumkosmik.nl / www.podiumkosmik.nl

Project Vreedzame Wijk Schuilenburg

In de Vreedzame wijk Schuilenburg werken wij, 
kinderen, jongeren, wijkbewoners en professionals, 
samen aan een positief pedagogisch klimaat, waar 
kinderen hun geleerde democratische vaardigheden op 
school, ook veilig kunnen oefenen op plekken in de wijk, 
zoals op het nieuwe Vreedzame Buurtplein. Voor meer 
informatie, neem contact op met Saida Tesaguaguin, via 
06-1057 1255 of saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl
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