
Samen werken wij aan een fi jn Amersfoort Zuid 

Dit plan gaat over jouw wijk en de onderwerpen die jij belangrijk 
vindt. Aan die onderwerpen wordt het komende jaar gewerkt in de 
wijk; door inwoners, mensen van Indebuurt033 en andere mensen 
die in de wijk werken. Voor het maken van dit plan hebben we ge-
sprekken gevoerd met bijvoorbeeld jongerenwerkers, mensen van 
de gemeente en veel inwoners. Ook was er een vragenlijst over 
de wijk. Misschien heb jij die ook ingevuld? Dan heb je informatie 
gegeven voor dit Wijkplan. Dank je wel daarvoor!

De belangrijkste wensen die we hebben verzameld, staan als doe-
len in dit wijkplan. Doelen die te maken hebben met prettig sa-
menleven, je thuis en veilig voelen in de wijk, elkaar ontmoeten en 

Wijkplan 2023

Lees hierover meer in dit wijkplan 

omzien naar elkaar. Veel mensen willen een buurt waar iedereen 
op zijn of haar manier kan meedoen en waar je je buurman of buur-
vrouw om hulp kan vragen. Ook gezondheid, ruimte om te spelen 
en ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie zijn onder-
werpen die door de mensen in Amersfoort Zuid genoemd worden. 
Zoals iemand zei: “Prettig wonen houdt voor mij in dat dat in goede 
harmonie is met mensen in mijn omgeving. Een praatje, aandacht, 
een keer helpen, de boel schoon en veilig houden.”

Dit wijkplan is ook de basis om te bepalen of subsidieaanvragen 
van buurtbewoners passen bij wat de mensen in de wijk willen 
voor hun wijk. Heb jij een idee voor je straat, buurt of wijk? Of wil 
je een activiteit organiseren? Laat het me weten en ik help je graag 
verder. Samen aan de slag om Amersfoort Zuid nóg fi jner te maken!

Bergkwartier, Leusderkwartier

Vermeerkwartier, Bosgebied, 

2023
Aan de bewoners van dit adres

Goede buren Ontmoeten Groen en gezond Steun in een 
kwetsbare 

situatie



Goede buren
In veel buurten in Amersfoort Zuid gaat het goed en zijn er veel activiteiten en initiatieven. 
Er zijn ook plekken waar contact gemist wordt, waar er juist behoefte is elkaar (beter) te 
kennen. 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. Want goed contact met je buren maakt het 
wonen in de wijk nog prettiger. Je kunt anderen helpen met boodschappen, een klusje in huis 
of met de tuin. Dit kan ook op grotere schaal voor meerdere bewoners tegelijk. Denk aan de 
burenhulpdienst Buurtpunt Zuid, de Straatambassadeurs of wijkmaaltijden. Wil jij hieraan 
meedoen? Laat het mij, de Buurtnetwerker, weten en ik help je graag verder.

Ontmoeten
Ontmoeting in de wijk zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen. Niemand wil eenzaam 
zijn. In Amersfoort Zuid kennen veel mensen intussen Huis Miereveld als plek waar je je 
buurtgenoten kunt ontmoeten en waar je mee kunt doen aan allerlei activiteiten.
In onze wijken wonen veel verschillende mensen. Soms is het lastig om elkaar goed te 
begrijpen. Wat dan helpt is om samen iets te doen. Bijvoorbeeld samen eten, muziek maken of 
een straatfeest organiseren. Heb jij een goed plan of een mooi idee? Wij komen graag met je in 
contact om met jou mee te denken hoe jij je idee tot werkelijkheid kunt laten komen.

Groen en gezond
Gezond zijn of voelen is voor de meeste mensen heel belangrijk. Woon je in een buurt met 
veel ‘groen’, bloemen en bomen, dan voel je je vaak ook beter. Iedereen wil minder stress 
en spanning. Wat helpt zijn mogelijkheden om (samen) te bewegen in de wijk en een groene 
omgeving. We krijgen gelukkig steeds meer groene buurtpleinen en moestuinen.
Het Wijknetwerk Amersfoort Zuid Gezond is een netwerk waar inwoners en professionals 
samen werken aan gezonde initiatieven. Zo’n netwerk helpt om meer wijkbewoners te laten 
bewegen, gezond te laten opgroeien en gezond ouder te worden. Misschien heb jij zelf ook 
een goed plan? Laat het mij weten, ik denk graag mee over de manier waarop jij je idee tot 
werkelijkheid kunt laten komen.

Ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie
Iedereen doet mee in de wijk. Ook mensen die zorgen hebben over geld, door de stijgende 
energierekening of dure boodschappen. Of mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven of de 
Nederlandse taal niet goed spreken. En ook buurtbewoners die niet goed kunnen lopen, die een 
handicap, beperking of bijvoorbeeld dementie hebben en mantelzorgers doen mee. Jong en 
oud en alles daartussen in, iedereen hoort erbij in de wijk.
Meedoen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom bieden we hulp en steun 
aan mensen die in een kwetsbare situatie zitten. Door hen te helpen met brieven, klusjes, de 
Nederlandse taal of wat er nodig is om iedereen mee te laten doen die dat wil. Heb jij een goed 
plan of een mooi idee om mensen te helpen? Laat het mij, de Buurtnetwerker, weten, ik denk 
graag met je mee.

Kan jij Amersfoort Zuid en de bewoners helpen? Heb jij ideeën die helpen om bovenstaande 
doelen te bereiken? Indebuurt033 denkt graag met je mee. Neem contact op met 
Buurtnetwerker Hetty Buist: hetty.buist@indebuurt033.nl of 06 10 932 423.
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Geld voor je activiteit

Wijkwerkgroep Zuid (Buurtbestuur) persoon. Ook zijn er soms andere mogelijkheden, zoals het 
Oranjefonds of andere subsidies van de gemeente Amersfoort. 
De Buurtnetwerker denkt daarover graag met je mee.

Dit is al gelukt in jouw wijk!
In de periode 2017 t/m 2022 zijn er in Amersfoort Zuid ruim 
120 aanvragen binnengekomen waarvan er meer dan 90 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 en vergroenen schoolplein De 

Bolster
 Burenhulpcentrale Buurtpunt Zuid 
 Bakfietsproject voor de buurt 
 Zomerfeest in het Juliana van Stolbergpark 
 Wijkkrant Amersfoort Zuid
 Huis Miereveld

Subsidie of Buurtbudget; twee regelingen, één adres!

Vier keer per jaar kun je voor jouw initiatief subsidie (geld) 
vragen bij Indebuurt033. Belangrijk is dat de activiteit past bij 
de doelen in dit plan en dat je kan laten zien dat inwoners uit 
de wijk echt behoefte hebben aan deze activiteit. Daarnaast 
is het handig om samen te werken met andere inwoners of 
mensen die in de wijk werken, samen bereik je meer dan 
alleen! Kijk op: www.indebuurt033.nl/subsidie

Naast de subsidie van Indebuurt033 kun je ook terecht bij 
het Buurtbudget Amersfoort Zuid. Je kunt geld vragen voor 
bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, het opknappen van een 
speelplek, een sporttoernooi, activiteiten die te maken hebben 
met kunst etc. 
Kijk op: amersfoortzuid.info/webpagina/270/buurtbudget

Stuur je idee, initiatief, project of vraag naar: 
buurtactiviteitenzuid@gmail.com en je komt direct bij de juiste 

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en 
vrijwilligerswerk in Amersfoort. De medewerkers van 
Indebuurt033 in Amersfoort Zuid 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. 

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. 

Informatiewinkel Zuid
Amsterdamseweg 6K
Telefoon: 033 737 0294
E-mail: zuid@indebuurt033.nl 
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9:00 - 13:00 uur

Wijkwerkgroep Zuid (Buurtbestuur) 

Buitenkast Ganskuijl

In Amersfoort Zuid is er een Wijkwerkgroep Zuid, het 
Buurtbestuur. Een actieve groep van inwoners en 
professionals die zich inzet om samen zaken op te bouwen 
en op te pakken. Zij doen hun best om ervoor te zorgen dat 
bijvoorbeeld mensen die het thuis moeilijk redden, het steuntje 
in de rug krijgen dat zij verdienen. De Wijkwerkgroep is er ook 
om nieuwe initiatieven verder op weg te helpen, bijvoorbeeld 
door te ondersteunen bij een aanvraag voor subsidie, of de 
aanvragers in contact te brengen met de juiste personen. 
De werkgroep heeft een adviserende rol bij het maken van 
het wijkplan en het beoordelen van subsidieaanvragen. 
Ook organiseert een aantal van hen, samen met andere 
wijkbewoners, activiteiten waar zij met buurtbewoners 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 je ook meepraten? Je bent van 
harte welkom!

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 83 188 423 of nadia.elkaddouri@indebuurt033.nl



MEER INFORMATIE OP INTERNET:

www.samenindebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl/in-de-wijk/bergkwartier-
leusderkwartier-en-vermeerkwartier/
www.amersfoortzuid.nl/buurtpunt-zuid
www.amersfoortzuid.info/webpagina/270/buurtbudget
www.amersfoortzuid.nl
www.huismiereveld.nl
www.abc-amersfoort.nl 
www.buurtsportcoach.nl 
www.wijkteam-amersfoort.nl 

MEEHELPEN IN JE 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 van het Vermeerkwartier, Bergkwartier, Bosgebied en het 
Leusderkwartier: Hetty Buist, hetty.buist@indebuurt033.nl of 06 10 932 423.

Buurtsportcoach

ABC 

Straatambassadeurs

Wijkwebsite

De Buurtsportcoach in Amersfoort Zuid wil graag dat sport- 
en beweegactiviteiten toegankelijk en bereikbaar zijn voor 
iedereen; laagdrempelig en aansluitend op jouw behoefte. 
De Buurtsportcoach weet welk sport- en beweegaanbod 
er in de wijk is. Samen met wijkpartners uit zorg, welzijn, 
onderwijs, 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

In Amersfoort Zuid is steeds meer aanbod voor kinderen. Het 
ABC samenwerkingsverband is de afgelopen tijd gegroeid en 
bestaat uit SKA, een aantal basisscholen en Indebuurt033. 
Er zijn mooie activiteiten opgezet en er zijn nog meer mooie 
ideeën en wensen voor het nieuwe schooljaar. 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

Natuurlijk is het fijn als je oog of zorg hebt voor je buren 
en anderen in de straat. Je kunt nog meer doen; word 
straatambassadeur! We zoeken mensen die bijvoorbeeld:
  nieuwe inwoners verwelkomen met een kaart, bloemetje 

en/of informatie 
  een bloemetje of kaartje brengen bij een zieke buurman of 

buurvrouw
  de oren en ogen van de straat willen zijn
Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je erin stopt en wat je als 
ambassadeur graag wil doen. Je hoeft het niet alleen te doen, 
samen met een buurman of buurvrouw is nog leuker. Dan 
kunnen jullie de straat, het huizenblok of de galerij verdelen. 
Meer weten? Neem contact op met de Buurtnetwerker.

De wijkwebsite is een ontmoetings- en informatiepunt voor 
bewoners, organisaties werkzaam in de wijk, en ZZP-ers. 
Iedereen kan er ideeën en wensen op zetten; 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 Amersfoort Zuid. Elke week 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

Samenwerking met Werkgroep 
Gezonde Wijk
Het doel is om vanuit de ideeën van Positieve Gezondheid 
buurtbewoners te ondersteunen in wat zij willen veranderen in 
hun leven om positiever gezond te zijn. De Werkgroep Gezonde 
Wijk heeft een aantal speerpunten geformuleerd: 
  Gezond oud(er) worden, met focus op meer bewegen, 

verminderen van eenzaamheid, aandacht voor opvoeden 
 Aandacht voor verward gedrag van inwoners
  Aandacht voor kwaliteit van leven, zingeving, mentaal 

welbevinden en meedoen, naast de lichamelijke kanten 
van gezondheid

Heb je een mooi idee of wil je meedoen? Neem contact op met 
de Buurtnetwerker.
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