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1. In het kort: Indebuurt033
Vanaf 1 januari gaat één organisatie in Amersfoort al het welzijnswerk en de bestaande, sociale
verbanden in de stad coördineren. Deze nieuwe organisatie heet Indebuurt033. Dit is een
samenwerkingsverband tussen drie partijen (MEE, Welzin en B&A).
Om het sociale veld in Amersfoort opnieuw in te kunnen richten, gaat Indebuurt033 samen met
inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen plannen van aanpak maken. Er
komt een plan voor iedere wijk. Daarnaast komt er een apart plan voor de stad Amersfoort als geheel. In
deze plannen staan de visie en de ambities van Indebuurt033 centraal: meer inwonersinitiatieven en
nauwere samenwerking tussen organisaties en professionals. Om dit te kunnen realiseren, wordt onder
andere gestart met de BuurtBestuurt: een werkwijze waarbij een aantal inwoners zich gezamenlijk met
professionals en buurtnetwerkers inzet voor een wijk of buurt. De BuurtBestuurt wordt vormgegeven met
een stadsraad en wijkraden. In alle raden is het van groot belang dat deze bij de start tenminste voor de
helft uit inwoners bestaan en dat het aandeel inwoners steeds groter wordt.
2. Het gebied Hoogland & Kattenbroek
Op woensdagavond 5 oktober is voor Hoogland en Kattenbroek een bijeenkomst in Dorpshuis De Neng
georganiseerd. Veel inwoners, zowel afkomstig uit Hoogland als uit Kattenbroek, waren aanwezig bij deze
bijeenkomst. Wijkwethouder Tigelaar opende de avond met een welkomstwoord. Vervolgens hielden drie
inwoners een korte pitch – gericht op kansen en knelpunten in hun eigen wijk. Sikko Bakker,
programmaleider van Indebuurt033, nam het woord over door een korte presentatie over Indebuurt033
te geven. Naast de visie, principes en planning van Indebuurt033, werden de volgende conclusies uit de
stadsgebiedscan genoemd:
 Hoogland kan getypeerd worden als ‘een dorp op zich’ met een bloeiend verenigingsleven;
 In Kattenbroek wonen veel werkende inwoners waardoor het overdag vaak rustig is;
 Voor kinderen en jongeren zijn er in het gebied onvoldoende ontmoetingsvoorzieningen;
 Sommige inwoners hebben problemen ‘achter de voordeur’ die niet voor iedereen zichtbaar zijn;
 In het gebied is sprake van dichte bebouwing waardoor het leven op straat snel tot overlast leidt.
Ook worden een aantal aanbevelingen voor het gebied gegeven, gebaseerd op de stadsgebiedscan. Zo
mist Kattenbroek bijvoorbeeld een eigen ‘stadshart’: een laagdrempelige plek voor ontmoeting. Een
dergelijke plek is (erg) gewenst in de wijk. Ook wordt de ouderbetrokkenheid aangekaart en problematiek
onder de jeugd. Het is van belang dat gekeken wordt naar manieren waarop ouderbetrokkenheid
vergroot kan worden en welke (extra) middelen nodig zijn om de juiste ondersteuning bij het opgroeien
te bieden.
3. Met elkaar in overleg tijdens de werkgroepen
Na de presentatie zijn de aanwezigen zelf aan de slag gegaan door in verschillende werkgroepen dieper
op kansen en knelpunten in Hoogland en Kattenbroek in te gaan. Hieronder worden de belangrijkste
conclusies uit deze werkgroepen weergegeven.
3.1 Kattenbroek




Advies en informatie
Er is een website en Facebookpagina van Bewonersvereniging Kattenbroek;
Het adverteren in huis-aan-huisbladen heeft een goed bereik, ook onder oudere inwoners;
Er komt een wijkblad, gebaseerd op Wegwijs in Schothorst;

1
















De ervaring leert dat oudere inwoners relatief vaak met vragen zitten over
informatieboekjes/folders. Hier moet aandacht voor komen;
Bewonersinitiatief Kattenbroek onderzoekt behoeften van de wijk samen met de gemeente. Ook
kwetsbare groepen (die niet op wijkbijeenkomsten komen), moeten daarin meegenomen worden.
Ontmoeten
Het buurthuis is wegbezuinigd en wordt door inwoners gemist. Groepen, buurten en wijkinitiatieven
kunnen aan het buurthuis verbonden worden;
Er is veel verloop geweest in Kattenbroek, maar er zijn nu steeds meer langblijvers. Ook wordt de
wijk meer divers;
Participatie is voornamelijk gericht op de eigen straat en er is minder overkoepelend besef (alhoewel
dit steeds meer begint te komen);
Op dit moment zijn er geen leegstaande panden in de wijk, maar de optie om scholen te gebruiken
als locatie wordt geopperd;
Er is een inloophuis, maar deze is voor veel ouderen (te) ver weg (rollatorafstand);
Jongeren en ouderen zijn niet aanwezig bij deze wijkbijeenkomst, hun behoeften moeten ook
achterhaald worden.
Jongeren
Er zijn veel jongeren in de wijk, maar er zijn geen activiteiten en ontmoetingsplekken voor deze
jongeren. Hier is wel sterke behoefte aan;
Aanwezige jongerenwerker geeft aan op een avond ambulant werken wel 10 verschillende
jongerengroepen tegen te komen, met allemaal hun eigen behoeften. Deze groepen zijn vaak in staat
om hun eigen activiteiten te organiseren, maar daar is geen ruimte voor.
Jongeren worden in openbare ruimten vaak als overlast gevend ervaren door buurtinwoners.

3.2 Hoogland












Advies en informatie
De Hooglander Courant heeft een goed bereik, wordt echter niet huis-aan-huis bezorgd;
Op dit moment is het spreekuur van het wijkteam niet voldoende toegankelijk voor ouderen – het is
te ver weg. Door de inwoners wordt geopperd om dit spreekuur te organiseren in Dorpshuis De Neng
zodat het voor oudere inwoners gemakkelijker wordt om dit spreekuur te bezoeken;
Inwoners moeten betrokken worden bij alle plannen, maar dat is lastig en is tijdsintensief. Een
concrete suggestie is het inrichten van een blog of platform om inwoners te informeren en betrokken
te maken/houden;
Er is behoefte aan een structureel overleg. Het is volgens inwoners aan te raden om bepaalde
groepen professionals (maatschappelijk werk, wijkverpleging, ondernemingsvereniging) maandelijks
bij elkaar te laten komen.
Ontmoeting
Belangrijke plekken om andere inwoners in Hoogland te ontmoeten, zijn:
o Kerk(en);
o Dorpshuis De Neng;
o Bibliotheek;
o Sportverenigingen;
Volgens inwoners is er sprake van eenzaamheid achter de voordeur. Het is raadzaam om een collecte
te houden in eigen straat om inwoners te leren kennen en een gesprek aan te gaan;
Het realiseren van speeltuinen voor kinderen in Hoogland is gewenst.
Jongeren
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Er overlast ervaren van hangjongeren. Deze doelgroep is lastig te bereiken. Ondersteuning van een
professional hierbij is gewenst;
Samenwerking tussen inwoners/ouders en jongeren kan vruchtbaar zijn;
Een concrete suggestie is een WhatsApp-groep voor moeders van schoolgaande puberkinderen. Deze
bestaat al in Hoogland en werkt goed.

Het vervolg
Met deze wijkbijeenkomst is informatie opgehaald die wordt gebruikt als input voor het plan van aanpak.
In de komende periode wordt het plan van aanpak voor het Hoogland en Kattenbroek opgesteld. Ook
worden in de komende weken alle bestaande inwonersinitiatieven in kaart gebracht en in een totaallijst
gepresenteerd. U kunt op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van Indebuurt033 via Facebook en
Twitter en onze website www.indebuurt033.nl.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via info@indebuurt033.nl.
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