Sociale kaart Kattenbroek
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Gemeente Amersfoort
• Meldpunt Woonomgeving
• Wilt u iets doorgeven over het onderhoud van groen, straten en wegen,
sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair? Of
heeft u hierover een vraag?
Bel dan het Meldpunt Woonomgeving 14 033
of meld het via de website: http://www.amersfoort.nl/meldpunt.html.
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Gemeente Amersfoort
• Wijkwethouder

• Bertien Houwing, Wijkwethouder voor Kruiskamp-Koppel, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en Valleipoort, Bezoekadres:
Stadhuisplein 1, Postadres: Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort, (033) 469 43 49, E-mail: wethouderhouwing@amersfoort.nl
• Iedere wethouder heeft een aantal wijken onder zijn of haar hoede. Die krijgen bijzondere aandacht, naast de ‘normale’
taken die de wethouder vervult. Als u wilt, kunt u een afspraak maken met de wijkwethouder.

• Wijkmanager

• Marjanne van Loon, E-mail: mc.vanloon@amersfoort.nl, Telefoon: 14 033
• Wijkmanagers hebben als doel om leefbaarheid, veiligheid in de wijken te bevorderen. Dit doen zij door samen met de wijk
de vraagstukken te benoemen, kansen en bedreigingen te signaleren en dit te agenderen bij de gemeente en andere
organisaties. Wijkmanagers sturen programma’s aan die een bijdrage aan de oplossingen van vraagstukken bieden zoals: de
aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen, Amersfoort Vernieuwt en Stadshart.

• Wijkverkeersmedewerker:

• Julie Sy-A-Ten, Hellestraat 24, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
• Heeft u een vraag of melding over de verkeerssituatie in uw wijk? Bel Meldpunt Woonomgeving via 14 033, of meld het via
via de website: http://www.amersfoort.nl/meldpunt.html. De wijkverkeersmedewerker zal uw vraag in behandeling nemen.
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Gemeente Amersfoort
• Bewonersorganisaties
• Samenwerkende groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA): De SGLA is een
koepelorganisatie van bewonersverenigingen- en stichtingen in Amersfoort,
die zich bezig houden met diverse onderwerpen rondom de leefbaarheid in
wijk en buurt, maar ook met stedelijke thema's zoals verkeer en groen.
Hierover voert zij regelmatig overleg met de gemeente en spreekt zij in bij de
gemeenteraad. In nagenoeg elke wijk van Amersfoort heeft zij leden.
http://www.sgla.nl/
• BewonersInitiatieven Kattenbroek (voorheen Wijkbeheerteam Kattenbroek),
http://www.kattenbroek.net/
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Bewonersgroepen in Kattenbroek
• Kopersvereniging De Woonboot, Gangboord,
• Kopersvereniging houdt zich bezig met allerlei zaken die zich aan de
binnenkant van de woonboot bevinden, maar besteed ook aandacht aan
veiligheid (verkeer, inbraakpreventie, enz). Het bestuur helpt bij plannen en
ideeën van bewoners ter vergroting van de veiligheid (inbraakwerende
maatregelen) en leefbaarheid rondom de Woonboot.
http://www.kvwoonboot.nl/

• Bewonersvereniging De Ring
• Het doel van de bewonersvereniging is het behartigen van de woonbelangen
van de bewoners van de 170 Ringwoningen te Kattenbroek.
http://www.ringwoningen.nl/
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Bewonersgroepen in Kattenbroek
• Centraal Wonen in de Woonvorm van de Toekomst
• Een Centraal Wonen project in de wijk Kattenbroek te Amersfoort aan de Hof
der toekomst, waar ieder huishouden beschikt over een zelfstandige (koop- of
huur)woning en daarnaast een aantal zaken gemeenschappelijk heeft met de
andere bewoners in de hof.
• Er zijn veel mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten voor zowel
volwassenen als kinderen: ‘s ochtends staat in de Binnenhof de koffie klaar,
regelmatig worden er films vertoond, er zijn gezamenlijke klusdagen etc. Er is
een grote betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid door zelfbeheer van
de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. http://wvdt.nl/
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Bewonersgroepen
• Villa Hooghe Heide (De Strang 1 3823GL Amersfoort)
• Villa Hooghe Heide is een woonzorgvoorziening voor particuliere zorg. In
de Villa huurt de bewoner zelfstandig een appartement, de zorg kan met
een indicatie worden ingekocht. Wij bieden intensieve (professionele
verpleeghuis) zorg in een plezierige omgeving. Welzijn is ons
uitgangspunt. Wij hebben 2 appartementen als zorghotel ter beschikking
voor kortdurende opnamen. Villa Hooghe Heide zoekt vrijwilligers. Ga
voor meer informatie naar de website:
http://www.villahoogheheide.nl
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Bewonersgroepen in Kattenbroek
• Verkeersouders Kattenbroek (geen website)
• Vereniging Woonvorm van de Toekomst
• Woongroep Castellum (http://woongroepcastellum.webklik.nl/page/woongroep-castellum)
• RommelRoute (link naar WBT)
• Stichting vijverconcerten (stichting opgeheven)
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Organisaties in de wijk
• Inloophuis De Ontmoeting
• Inloophuis 'De Ontmoeting' is een diaconaal project en sinds 1997 een
zelfstandige Stichting met een bestuur, zo’n 50 vrijwilligers en een parttime
coördinator als beroepskracht. Het is de 'huiskamer in de wijk'. Elkaar
ontmoeten staat daarbij centraal, we hebben allemaal mensen om ons heen
nodig. Het is iedere dag enkele uren geopend rond koffie- of theetijd.
• http://www.inloophuisdeontmoeting.nl/

• http://www.stopherriestadsparkschothorst.nu/
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Sociaal wijkteam Kattenbroek-Hoogland
• Wijkteam Hoogland Kattenbroek
• 06 52 51 30 00
wijkteamkattenbroek@amersfoort.nl
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Gezondheid
• Fysiotherapie Schuilenburg - Locatie Kattenbroek
• http://fysio-schuilenburg.nl/

• FyZie - Locatie Kattenbroek

• http://www.fysiotherapiekattenbroek.nl/

• Kring-apotheek Kattenbroek
•

www.apotheekkattenbroek.nl

• Huisartsenpraktijk Kattenbroek

• http://www.huisartsenkattenbroek.praktijkinfo.nl/

• Gezondheidscentrum Kattenbroek

• http://www.gezondheidscentrumkattenbroek.nl/
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Gezondheid
• Psychologenpraktijk Amersfoort Noord - Locatie Kattenbroek (PAN)
• http://www.psychologenpraktijkamersfoortnoord.nl/

• Verloskundigen Amersfoort, Locatie Thijsseserre (Kattenbroek)
• http://socialekaartvogelplein.nl/?cat=24
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Maatschappelijk werk
• WELZIN - Maatschappelijk Werk Kattenbroek

• Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) en Maatschappelijke Zorg & Dienstverlening van Beweging 3.0 zijn gefuseerd tot een
nieuwe organisatie: WELZIN, dé organisatie voor welzijn en zorg in de regio Eemland.
• http://www.welzin.nl/

• Welzijn Senioren Het Pluspunt

• http://www.welzijnseniorenamersfoort.nl/

• De Goede Buren

• De Goede Buren is een initiatief van Welzijn Senioren Beweging 3.0.
• Kleine klusjes en problemen die worden aangepakt zijn bijvoorbeeld: een boodschap doen als het glad is, medicijnen bij de
apotheek halen, de hond uitlaten bij ziekte, de heg snoeien, de batterij van een rookmelder vervangen of even helpen een
oud meubelstuk buiten te zetten voor de Kringloop.
• Bewoners van Kattenbroek die door omstandigheden dit soort zaken niet zelf kunnen oplossen, kunnen een beroep doen op
de Goede Buren. Dit kan door op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur te bellen met Het Pluspunt via 033 455 00 88. Hulp
van de Goede Buren is gratis, men vergoedt alleen eventueel gemaakte kosten.

• Werkster Amersfoort Kattenbroek

• https://www.werksters.nl/amersfoort/kattenbroek/
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Kerken in en om Kattenbroek
• GKV de Lichtkring Emiclaer
• http://www.kerkdelichtkring.nl/

• Oecumenische geloofsgemeenschap het Brandpunt
• http://www.hetbrandpunt.net/Content/dynamic/default.aspx?KerkID=2
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