
Amersfoort is een bruisende, middelgrote stad in Midden 
Nederland met ruim 155.000 inwoners. Een groeistad met 
mogelijkheden en uitdagingen. Amersfoort is een zeer di-
verse stad, met een historische kern, nieuwbouwwijken, 
industriegebieden en natuurparken. Ook de inwoners van 
Amersfoort zijn zeer divers. Toch komen de wensen van de 
inwoners met elkaar overeen. Ze willen een fi jne stad waar 
mensen prettig wonen en samenleven. Een stad waar je je 
thuis voelt. Waar iedereen op zijn of haar manier kan mee-
doen en waar je je stadsgenoten om hulp kan vragen. Een 
stad waar mensen iets te zeggen hebben. Daar kunnen we 
met zijn allen voor zorgen. 

Hoe kunnen we dat doen? Elk jaar maken inwoners en pro-
fessionals die wonen / werken in de stad een stedelijk plan. 

Lees hierover meer in dit stedelijk plan 

De informatie uit het stedelijk plan komt voor een deel uit de 
wijkplannen aangevuld met informatie van professionals en 
stedelijke inwonersinitiatieven die actief zijn in het sociaal 
domein. 

Het stedelijk plan 2023 gaat over de thema’s “opvoeden en 
opgroeien”, “zorgen voor jezelf en omkijken naar anderen” 
en “prettig samenleven”. In dit stedelijk plan worden deze 
thema’s verder uitgewerkt. 

Hebt u wensen voor de stad die passen bij deze thema’s? 
Loopt u al langer rond met een idee? Neem dan contact op 
met Indebuurt033. Initiatieven die passen bij de thema’s 
kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

2023

De stad Amersfoort

Stedelijk plan 2023

Terugdringen van 
eenzaamheid

Aandacht voor 
kwetsbare 
bewoners

Kinderen en 
jongeren 
centraal

Toegang tot 
informatie

Samenleven



Een veilige en zorgeloze jeugd
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad. Daarom stimuleren wij graag initiatieven 
die kinderen/jongeren betrekken bij de leefbaarheid van de stad. Ook aandacht voor gezondheid, 
gezond zijn en blijven is belangrijk. Ben jij zelf jong en heb je een leuk idee voor een activiteit of 
initiatief? Neem dan vooral contact op met de stedelijk netwerker. 

Zelfredzaamheid
Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Amersfoort zo zelfstandig mogelijk kunnen 
functioneren. Voor sommige inwoners is dat lastig, door bijvoorbeeld geldproblemen, een 
taalachterstand of een lichamelijke of psychische beperking. Daardoor is het fijn als er extra 
hulp of ondersteuning wordt georganiseerd voor deze inwoners. Dit kan bijvoorbeeld vrijwillige 
hulp in- en rondom het huis, een maatje of juist activiteiten in de wijk zijn waaraan zij kunnen 
deelnemen. Heb je een idee? Neem vooral contact op met de stedelijk netwerker.

Meedoen
Het gevoel van eenzaamheid kan bij jong en oud een groot probleem zijn. We stimuleren graag 
meer initiatieven in de wijk en in de stad, waar mensen een kopje koffie kunnen drinken of kunnen 
mee doen aan een activiteit. Het kan ook een maatje zijn, die met iemand op pad gaat en ervoor 
zorgt dat iemand zich minder eenzaam voelt. Heb je een idee? Neem contact op met de stedelijk 
netwerker.

De rijkdom van diversiteit
In Amersfoort wonen veel mensen met verschillende achtergronden en afkomsten. We willen 
graag een inclusieve stad zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Het organiseren van activiteiten, 
waar plek is voor iedereen, vinden wij belangrijk. Wij stimuleren activiteiten waarbij mensen met 
verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, en elkaar leren kennen. We hopen dat 
inwoners van elkaar kunnen leren, en elkaar daardoor meer accepteren en begrip hebben voor 
elkaar. 

Het delen van kennis en toegang van informatie
Het is belangrijk dat inwoners en organisaties elkaar kunnen vinden en begrijpen en dat ze de 
vele activiteiten en initiatieven in de stad weten te vinden. De stad is op zoek naar manieren 
waarop inwoners hun verhalen en ervaringen kunnen delen om zo beter begrepen te worden. 
Ook zijn we op zoek naar communicatiemiddelen die er voor zorgen dat de juiste informatie bij de 
juiste mensen terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld via een platform, een website, social media of 
een App zijn. Heb je een idee? Neem vooral contact op met de stedelijk netwerker.
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Indebuurt033

Stedelijk buurtbestuur

Informatie en advies

Subsidie aanvragen bij Indebuurt033

Indebuurt033 heeft verschillende diensten zoals de 
informatiewinkels en de vrijwilligersvacaturebank. Alle 
diensten staan op www.indebuurt033.nl

Inwoners van Amersfoort denken en werken actief 
mee aan de leefbaarheid in hun stad. In het stedelijk 
buurtbestuur zijn inwoners en professionals o.a. actief 
bij het adviseren van de stedelijke subsidieaanvragen 
en denkt men mee over de trends, signalen en 
ontwikkelingen van de stad op het gebied van welzijn. 

In de informatiewinkels van Indebuurt033 kunnen 
inwoners terecht voor vragen over o.a. zorg, 
ontmoeten, wonen, geldzaken, hulp bij formulieren, 
aanvragen van voorzieningen en vrijwilligerswerk. 
De informatiewinkels hebben een overzicht van de 
activiteiten in de stad. Er staat een team professionals 
en vrijwilligers klaar om je te helpen of je naar de juiste 
initiatieven of instanties door te verwijzen. Er zijn vier 
grote informatiewinkels en een aantal steunpunten in de 
wijken. Voor het juiste adres en openingstijden: 
www.indebuurt033.nl

Heb je in dit stedelijk plan iets gelezen waar je meer 
over wil weten of bij betrokken wil zijn? Heb je een idee 
voor een activiteit of project in de stad? Draagt het bij 
aan de hier beschreven stedelijke doelen? En ben je 
nieuwsgierig hoe je met anderen in contact kunt komen 
of welke mogelijkheden er zijn voor financiering? Neem 
dan contact op met de stedelijk netwerker:
Kristel van der Bijl, tel 06 42565844
E-mail: kristel.vanderbijl@indebuurt033.nl
Per kwartaal kunnen aanvragen voor financiële 
ondersteuning ingediend worden via 
www.indebuurt033.nl/actief-in-de-wijk/wijkplannen/

Wil je een aanvraag indienen voor je eigen wijk, neem 
dan contact op met de buurtnetwerker van je wijk. Voor 
plannen die wijk overstijgend zijn, kan je bij de stedelijk 
netwerker terecht. 



STEDELIJKE WEBSITES:

Wilt u meer informatie over activiteiten en organisaties 
in Amersfoort, neem dan eens een kijkje op de volgende 
websites.
 
www.samenindebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl
www.bewoners033.nl
www.amersfoort.nl

Subsidiemogelijkheden bij de gemeente 
Amersfoort

Naast de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via In-
debuurt033, zijn er ook andere mogelijkheden om een 
subsidie aan te vragen. 

Bij Indebuurt033 kunt u terecht voor subsidieaanvragen 
op het gebied van welzijn: ‘opvoeden/opgroeien’, ‘zorgen 
voor jezelf/zorgen voor een ander’ en ‘samen leven’. 

Bij de Gemeente Amersfoort kunt u informatie vinden 
over het buurtbudget, en kunt u ook subsidie aanvragen 
op het gebied van o.a. sport en bewegen, kunst en cul-
tuur, en duurzaamheid.
Meer informatie: www.amersfoort.nl/subsidies

Als u meer informatie wilt over andere financieringsmo-
gelijkheden, zoals sponsors, giften, of fondsen; denkt de 
stedelijk netwerker graag met u mee. Indebuurt033 be-
schikt ook over een online-fondsenboek. 

Ook Bewoners033 helpt en informeert initiatiefnemers 
over de verschillende subsidies die er zijn in Amersfoort, 
en hoe u daar aanspraak op kunt maken.
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