
Beste Nieuwlander, 

Help jij mee om van Nieuwland een nóg mooiere wijk te maken? We 
zijn op zoek naar inwoners die leuke ideeën hebben voor de straat, 
buurt of de hele wijk. We gaan graag samen met jou aan de slag! 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan snel door.

Dit wijkplan vormt de basis om subsidie aanvragen van 
Projecten#Indebuurt te toetsen. Bij het opstellen van dit plan 
kregen we hulp van buurtbewoners én professionals die actief zijn 
in de wijk. Bijvoorbeeld jongerenwerkers, gemeenteambtenaren en 
huisartsen. Wellicht heb je meegedaan met de wijkenquête? Dan 
heb je bijgedragen aan dit wijkplan. Bedankt!

Wijkplan 2023

Lees hierover meer in dit wijkplan 

In dit wijkplan vind je onze wijkdoelen. Deze zijn gebaseerd op de 
belangrijkste signalen die we afgelopen tijd hebben opgevangen uit 
de wijk. Met de doelen in dit plan streven we naar meer welzijn én 
gezondheid voor Nieuwlanders. Daar kunnen we jouw hulp goed 
bij gebruiken. Heb jij een mooi plan of een idee voor een activiteit? 
Laat het mij als Buurtnetwerker dan weten. 

Ramon van Rootselaar 
Buurtnetwerker Nieuwland
Ramon.vanRootselaar@indebuurt033.nl
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Aan de bewoners van dit adres



Goeie buren
Goed contact tussen bewoners maakt het wonen in de wijk nog prettiger. Herhaaldelijke 
activiteiten kunnen helpen om bewoners elkaar te laten ontmoeten. Bijvoorbeeld met 
gezamenlijke sport- of kunstactiviteiten.

Wanneer iets zelf even niet meer lukt, is het fijn als buren elkaar kunnen helpen. Je kunt 
anderen helpen met boodschappen, een klusje doen in huis of helpen met de tuin. Dit kan 
ook op grotere schaal voor meerdere bewoners tegelijk. Denk aan een klussendienst, het 
Repaircafé, of wijkmaaltijden.

Ondersteuning bij opvoeden 
Ouder worden en kinderen opvoeden levert diverse opvoedvragen op. Het kan dan prettig 
zijn om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld tijdens een 
mamacafé zoals Bakkie Kroost. 

Er kan van alles in het leven gebeuren wat voor kinderen en ouders een grote impact heeft. 
Denk aan echtscheiding, rouw bij verlies, stiefgezin worden of op jonge leeftijd mantelzorger 
worden. Passende uitleg geven en het bieden van handvatten kan het verschil maken. Denk 
daarbij ook aan ervaringsgroepen.

Indebuurt033 biedt eveneens een aantal mogelijkheden ter ondersteuning.  
Neem voor meer informatie contact op met de Preventiewerker Jeugd: Angelique Ok:  
angelique.ok@indebuurt033.nl

Activiteiten voor én door jongeren 
We vinden het belangrijk dat jongeren zelf (mee-)organiseren, zodat het aanbod écht 
bij hen aansluit. Er mogen nog meer activiteiten komen die talenten en mogelijkheden 
van jongeren (12 - 24 jaar) stimuleren. Het liefst op diverse plekken, voor verschillende 
jongeren, met verschillende interesses. Waar nodig krijgen ze ondersteuning van één van de 
jongerenwerkers: Aimad Ezanagui aimad.ezanagui@indebuurt033.nl of Manon van der Pot 
manon.vanderpot@indebuurt033.nl

Stimuleren en ondersteunen van vitaliteit, mentaal en fysiek
Vitaliteit stimuleren en verbeteren door middel van activiteiten. Hierbij kan je denken aan 
ontmoetings- en beweegactiviteiten op maat. Zoals wandelingen voor mensen die slecht ter 
been zijn. Ook valt te denken aan sociale activiteiten voor mensen met mentale of fysieke 
problemen. Het doel is om mensen in beweging te krijgen voor een gezonde leefstijl én om het 
sociale vangnet te vergroten.

Nieuwlanders weten wat er in de wijk gebeurt
Informatie over voorzieningen, regelingen en activiteiten, begrijpelijk voor alle inwoners. 
Dit kan online of offline zijn. Er gebeurt een hoop in de wijk, tegelijkertijd is niet altijd voor 
iedereen duidelijk wat er gebeurt. Het streven is om informatie toegankelijk, laagdrempelig en 
bereikbaar te maken voor alle wijkbewoners.
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Hieronder vind je de doelen waar het komende jaar aan gewerkt wordt. We zijn op zoek naar bewoners uit de wijk die 
aan de slag willen met deze doelen. Ben jij als professional werkzaam in Nieuwland, ook dan nodigen we je graag uit om 
hiermee aan de slag te gaan. Om je te inspireren vind je per doel een aantal voorbeelden van activiteiten.  



GOED OM TE WETENGOED OM TE WETEN

Geld aanvragen voor je activiteit

Bij Indebuurt033 kan je ieder kwartaal geld (subsidie) 
aanvragen voor jouw project. Belangrijk is dat deze 
aanvraag aansluit bij één of meerdere doelen uit 
dit wijkplan. Bovendien is het belangrijk dat andere 
inwoners uit de wijk deze activiteit zelf ook willen. 
Wellicht dat er buren zijn die samen met jouw idee aan 
de slag willen. Samen bereik je meer! Neem in ieder 
geval contact op met de Buurtnetwerker. Wil je meer 
informatie over de subsidiemogelijkheden kijk dan ook 
eens op www.indebuurt033.nl/subsidie

Een aanvraag bij het Buurtbudget kun je op ieder 
moment doen. Hier kan je geld aanvragen voor een 
buurt- of straatfeest, het opknappen van een speelplek, 
een sporttoernooi of voor buurtactiviteiten die te maken 
hebben met kunst. 
www.onsnieuwland.nl

Goed om te weten: een deel van de activiteiten wordt 
gesubsidieerd vanuit de Gezonde Wijk-aanpak (GGD). 
Subsidieaanvragen voor gezonde activiteiten, moeten 
ook aansluiten bij de doelen in dit wijkplan. 
Er zijn ook andere fondsen die je kan gebruiken. De 
buurtnetwerker denkt graag met je mee over andere 
mogelijkheden.

Nieuwland & Calveen
De meeste Nieuwlanders hebben regelmatig contact met 
hun buren. Zij ervaren dit contact als prettig. Tegelijkertijd 
gaan veel Nieuwlanders voor activiteiten en voorzieningen 
de wijk uit. Daardoor hebben ze minder binding met de wijk.

Nieuwland werd gebouwd als duurzame wijk met veel 
zonnepanelen, fietspaden, sloten en vijvers. Maar ook 
met veel privacy. De wijk is vrijwel geheel ommuurd door 
een geluidswal. Deze wal is op een duurzame wijze met 
“misbaksels” gemaakt. De wal wordt veelvuldig gebruikt 
door wandelaars en sporters uit de wijk. 

Buurtbestuur Nieuwland-Calveen

In Nieuwland-Calveen zijn inwoners actief in het 
buurt- bestuur. Dit doen zij samen met mensen die in 
de wijk werken. Gezamenlijk kennen zij de wijk goed 
en denken mee met inwoners die iets willen in de wijk. 
Het BuurtBestuur beoordeelt de subsidieaanvragen 
die gedaan worden. Er is altijd ruimte voor meer 
Nieuwlanders bij het BuurtBestuur. Heb je vragen over 
het BuurtBestuur, of interesse om mee te doen? Neem 
dan contact op met de Buurtnetwerker.

Totaal huishoudens 
5.744

Totaal inwoners
14.795

0–14 jaar 
2.905

15-24 jaar 
2.170

25–44 jaar 
3.375

45–64 jaar 
5.025

65+ jaar 
1.320

Stel met kind
38%

Alleenstaand
25,5%

1 ouder gezin
9,8%

Stel zonder kind
26,6%

Nieuwland is een wijk met veel jonge inwoners, ruim 30% 
van de inwoners is onder de 24 jaar. De relatief kleine groep 
65 plussers uit Nieuwland is bovengemiddeld fit. 
 
Nieuwlanders staan regelmatig klaar voor hun buren. Zo 
wordt er opgepast op kinderen, geholpen in de tuin en ook 
bij klusjes in en rondom het huis staan buren voor elkaar 
klaar. Wil je meer weten over Nieuwland en haar inwoners, 
neem dan eens een kijkje op één van de handige websites op 
de volgende pagina.



HANDIGE WEBSITES

www.wijzijnnieuwland.nl 
www.buurtinitiatiefnieuwland.nl
www.samenmakenwenieuwland.nl
www.deherbergnieuwland.nl
www.wijkboerderijnieuwland.nl
www.wijkteam-amersfoort.com
www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-nieuwland
amersfoortnieuwland.buurtzorg.net

MEEHELPEN IN DE WIJK? 

Heb jij in dit wijkplan iets gelezen waar je meer over wilt weten? Wil je meedoen? Heb je een ander idee voor een 
activiteit, dat aansluit bij de doelen in dit wijkplan? Ben je nieuwsgierig hoe je andere inwoners kunt betrekken of hoe
je geld voor jouw project kunt krijgen?

Neem contact op met de buurtnetwerker van Indebuurt033 in Nieuwland-Calveen:
Ramon.vanRootselaar@indebuurt033.nl

VERVOLG GOED OM TE WETENVERVOLG GOED OM TE WETEN

Indebuurt033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en 
vrijwilligerswerk in Amersfoort. Bij de Informatiewinkels 
van Indebuurt033 kun je terecht als:
 je graag anderen wilt ontmoeten;
 je vragen hebt over opgroeien en opvoeden;
 je vragen hebt over geld, wonen, scheiden;
 je vrijwilligerswerk zoekt;
 je mantelzorger bent.

Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een 
luisterend oor en helpt waar nodig. Loop gerust eens 
binnen bij de Informatiewinkel Noord of bij Bibliotheek 
Vathorst.

Informatiewinkel Noord
Bezoekadressen: 

Pluspunt in Kattenbroek
Hof der Gedachten 26, 3823 WB Amersfoort

Bibliotheek Vathorst
Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort

E-mail: noord@indebuurt033.nl 
Telefoon: 033 737 0353
Bereikbaar op ma-do 9:00 - 13:00 uur

Kijk voor actuele openingstijden op:
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels

Buurtsportcoach

Duurzaam Bouwloket  

De buurtsportcoach in Nieuwland helpt mee om sport- 
en beweegactiviteiten toegankelijk en bereikbaar te 
maken voor iedereen. Zodat meedoen makkelijker 
wordt en sport- en beweegactiviteiten ook passen bij 
de behoefte van wijkbewoners. De buurtsportcoach 
kent al het sport- en beweegaanbod in de wijk. Samen 
met wijkpartners uit zorg, welzijn, onderwijs en 
met sportaanbieders en buurtbewoners kunnen we 
nieuwe sportactiviteiten en initiatieven starten. De 
buurtsportcoach kan jou ook helpen om jouw idee een 
succes te maken. 
Meer weten? Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

Amersfoort werkt samen met inwoners en ondernemers 
aan een CO2-neutrale stad. Wil je jouw woning 
verduurzamen? Gemeente Amersfoort helpt inwoners 
met concrete stappen om zélf aan de slag te gaan 
met het verduurzamen van hun huis. Kijk voor de 
mogelijkheden op de website: 
www.duurzaambouwloket.nl


