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Wat leuk dat u het wijkplan van Hoogland
en Kattenbroek erbij pakt!
Hierin staat informatie over Hoogland
en Kattenbroek en vindt u de wensen
en doelen voor de buurten in dit gebied.
Heel interessant, maar ook handig bij
het opzetten van een project of initiatief
voor de wijk en/of het dorp. Het wijkplan
is namelijk de leidraad voor wat er in
Hoogland en Kattenbroek gebeurt.

Dit wijkplan is gemaakt door bewoners
en professionals uit uw buurt. Denk bij
professionals aan bijvoorbeeld huisartsen,
basisscholen, (thuis)zorg, wijkagent en
medewerkers van Indebuurt033.
In dit boekje vindt u dingen die goed gaan
in de buurt en ook uitdagingen voor de
toekomst. We zijn ontzettend blij met plekken
en activiteiten die mensen bij elkaar brengen.
Zoals elkaar helpen met de boodschappen
doen of samen een kop koffie drinken en de
alledaagse dingen bespreken.
Tegelijkertijd zien we dat nog niet iedereen de

weg weet te vinden naar passende activiteiten
in de buurt of dat deze er (nog) niet zijn. Meer
contact met anderen is een behoefte die we in
alle buurten en leeftijden tegenkomen.
Het wijkplan hebben we verdeeld in thema’s,
met daaronder de doelstellingen die bij dat
onderwerp horen. Zo maken we samen van
Hoogland en Kattenbroek nog fijnere plekken
om in te wonen en te leven. Zie de wensen
vooral als inspiratie om aan te sluiten en iets
voor een ander te betekenen. Heeft u een
goed idee voorde buurt? Wij denken graag
mee! Zo werken we met elkaar toe naar een
geweldige plek om te wonen.
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ACHTERGROND

Wat is een wijkplan en waarom?
Iedere wijk in Amersfoort heeft een wijkplan die
ingaat op de volgende thema’s:
+ Opgroeien & opvoeden
+ Zorgen voor uzelf en omkijken naar anderen
+ Prettig samenleven in uw buurt
Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en gebruikt
als basis voor de subsidieregeling.
In dit wijkplan 2019 voor Hoogland en Kattenbroek
zijn dus de laatste input en signalen uit het dorp
en de wijk meegenomen. Aangevuld met de doelen
vanuit de Gezonde Wijkaanpak Kattenbroek die in
2018 van start is gegaan. Buurtbestuur, bewoners,
basisscholen, huisartsen en andere partners uit het
gebied hebben hard meegewerkt aan dit exemplaar.
We hopen dat u zich laat inspireren en wie weet
heeft u een goed idee voor een initiatief of activiteit
in uw buurt!
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Buurtbestuur Hoogland en Kattenbroek
In Hoogland en Kattenbroek zijn buurtbewoners samen met professionals uit de wijk actief in
het Buurtbestuur. Belangrijke thema’s zijn opvoeden en opgroeien, praktisch ondersteunen en
helpen, ontmoeten en verbinden, inspireren en communiceren en het activeren en ontwikkelen
van jongeren. Het Buurtbestuur zet zich in voor activiteiten die bijdragen aan meer ‘naar elkaar
omzien’. Door te luisteren, te verbinden, te organiseren en te adviseren. En natuurlijk door de
mooie verhalen met elkaar te delen.
Indebuurt033
In opdracht van gemeente Amersfoort coördineert Indebuurt033 sinds 2017 alle
welzijnsactiviteiten in Amersfoort. Indebuurt033 werkt vanuit de basisgedachte:
“Samenwerken aan een leefbare buurt, een plek waar iedereen meetelt en meedoet met
ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat nodig heeft”. Indebuurt033 kent
verschillende diensten die bijdragen om dit te realiseren. Een daarvan is het ondersteunen van
de buurtbesturen in de stad. Kijk voor meer informatie op www.indebuurt033.nl.
Van idee tot uitvoering
Heeft u een goed idee voor de buurt? Wij helpen graag door mee te denken of bij de uitwerking
van het plan! Handig? Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke Wesdorp of doe direct
een subsidieaanvraag via www.indebuurt033.nl.
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ALLE DOELEN/
WENSEN OP
EEN RIJ
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Ontmoeten & verbinden
1. Ontmoeting organiseren voor mensen die zich
eenzaam voelen (focusgroepen dertigers en senioren)
2. MEER omzien naar elkaar

Opgroeien & opvoeden
5. Ontmoeting(splekken) en activiteiten voor
kinderen 0-12 jr. organiseren
6. Talentontwikkeling voor kinderen 4-12 jr.
stimuleren en bevorderen
7. Het bieden van vraaggerichte opvoedondersteuning voor kinderen (0-18 jr.) en ouders
8. Meer kinderen groeien gezond op (gericht op een
positieve beïnvloeding van de gezondheid
Gezonde Wijkaanpak Kattenbroek)

Inspireren & communiceren
3. Versterken van de communicatie- en
informatievoorzieningen in Hoogland en Kattenbroek
4. Inspireren van mede-buurtbewoners (om initiatief
te nemen in Hoogland en Kattenbroek) als het gaat
om ‘meer naar elkaar omzien’

Praktisch ondersteunen & helpen
11. Bieden van ondersteuning aan mantelzorgers
12. Minder financiële zorgen
13. Bieden van praktische ondersteuning aan kwetsbare bewoners (extra focus: vervoer)
14. Meer senioren worden gezonder oud (gericht op een positieve beïnvloeding van de gezondheid
Gezonde Wijkaanpak Kattenbroek)
15. Minder mensen in de wijk die stress- en spanningsklachten ervaren (gericht op een positieve
beïnvloeding van de gezondheid Gezonde Wijkaanpak Kattenbroek)

Jongeren & de buurt
9. Ontmoeting(splekken) en activiteiten voor
jongeren 12-23 jr. organiseren
10. Talentontwikkeling voor jongeren 12-23 jr.
stimuleren en bevorderen
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Project ‘Goede Buur Kattenbroek’
Kattenbroek

thema’s

EENZAAMHEID VOLWASSENEN

42%

37%

42%

ONTMOETEN & VERBINDEN

EENZAAMHEID SENIOREN

51%

44%

51%

+ Ontmoeting voor mensen die zich eenzaam voelen. Hoogland: senioren. Kattenbroek: senioren en dertigers
+ MEER omzien naar elkaar

CIJFER BUURT

7,5

Bron:
Gemeente Amersfoort
in cijfers

In 2017 en 2018 hebben verschillende bewoners en organisaties al gebruik
gemaakt van de faciliteiten en de subsidieregeling van Indebuurt033.
Moeiteloos ontmoeten, Bakkie Kroost, thema-avond ‘Eenzaamheid kent
vele gezichten’, Burendag 2017 en het ontwikkelen van buurtpleinen van de
basisscholen in Kattenbroek zijn hier voorbeelden van.

7,7
7,4
CIJFER SOCIALE COHESIE

6,4
6,8
6,3
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Samen werken we aan een buurt waarin we prettig samenleven en naar
elkaar omzien.

Kattenbroek
Hoogland
Amersfoort

inloophuis ‘De
Ontmoeting’
voelt als een
warme jas die
je aantrekt
Gastvrouw Femie, ‘de Ontmoeting’

Is er nog werk aan de winkel? JA! Nog niet iedereen weet wat er allemaal
te doen is en waar je terecht kunt. Daarnaast is er nog steeds behoefte
aan meer en andere ontmoetingsplekken en -activiteiten. Wat doen we
bijvoorbeeld voor nieuwkomers in de buurt? Of ouderen bij u om de hoek?
Ik heb een idee voor de buurt?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke.
06 – 81352564
eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
ONTMOETEN & VERBINDEN | 14

INSPIREREN & COMMUNICEREN

communicatie kanalen in en voor de wijk

+ Versterken van de communicatie- en informatievoorzieningen in Hoogland en Kattenbroek

Dorpshuis De Neng
Ontmoetingsplek

WIJ-Kaart

+ Inspireren van mede-buurtbewoners om initiatief te nemen, als het gaat om ‘meer naar elkaar omzien’

Hoogland

kattenbroek.net

Hoe weten bewoners de weg te vinden naar activiteiten in de buurt? Wat is
er allemaal te doen? Welke mogelijkheden zijn er om mijn ideeën verder
te ontwikkelen? Hoe kan ik bijdragen aan een gezellige, prettige straat of
buurt?

Website BIK

Smartphone-app

Seniorengids

‘Mijn Hoogland’

Hoogland

hoogland
De Hooglander

Krant & online platform

Website

hooglandswelzijn.nl

WIJ-Kaart+
Kattenbroek

kattenbroek
Gezonde Wijk
Nieuwsbrief

In onze
wijken
gebeurt op
straatniveau
meer dan we
denken
Jan Kooning, vrijwilliger BIK
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Op dit gebied zijn er al verschillende initiatieven genomen. Maar nog
altijd is er werk aan de winkel. Hoe kunnen we het gedachtegoed als een
olievlek over de buurt verspreiden? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen
enthousiast raken om iets te betekenen voor de buurt en medebewoners?
En hoe bereiken we die mensen die onze activiteiten het hardste nodig
hebben?
Ik heb een idee voor de buurt?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke.
06 – 81352564
eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
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30%

22%

11%

8%

OPGROEIEN & OPVOEDEN
+ Ontmoeting(splekken) en activiteiten voor kinderen 0-12 jr. organiseren
+ Talentontwikkeling voor kinderen 4-12 jr. stimuleren en bevorderen

Volwassene die behoefte heeft aan
DESKUNDIGE HULP of advies bij opvoeding,
gedrag of ontwikkeling kind (19-64 jr)

Jongeren die gebruik maken
van JEUGDHULP (tot 18 jr)

+ Het bieden van vraaggerichte opvoedondersteuning voor kinderen (0-18 jr.) en ouders
+ Meer kinderen groeien gezond op (Gezonde Wijk Kattenbroek)

Kattenbroek

Een thema waar we soms (te) weinig bij stilstaan. Hebben we in ons drukke
bestaan voldoende aandacht als het gaat om het opvoeden van onze kinderen?

Hoogland

10%

8% 10,3%

Jongeren tussen de 4-11 jaar
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Amersfoort
Bron:
GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

Elke d
insda
g
10:00
-12:0
0 uur
inloop
spree
kuur
het P
in
luspu
nt
over o
pvoed
ing

Ik word veel
gepest in de
klas, maar
hoe stop ik
dat?

Helaas zijn er kinderen en ouders/opvoeders in Hoogland en Kattenbroek
die vastlopen op sommige gebieden. Zo is er jeugd die rondloopt met milde
tot serieuze psychische problemen, weten ouders vaak niet wat hun kind
online allemaal uitspookt en hebben opvoeders soms zelf ook moeite om
alle ballen in de lucht te houden. Laten we kijken wat we op dit gebied voor
elkaar kunnen doen.
Ik heb een idee voor de buurt?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke.
06 – 81352564
eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
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JONGEREN
(12-24 jaar)

18%

ONVOLDOENDE WEERBAAR
(13-17 jaar)

17%

9%

8%

LID VAN EEN SPORTCLUB
(13-17 jaar)

77%

75%

jongeren & de buurt
+ Ontmoeting(splekken) en activiteiten voor jongeren 12-23 jr. organiseren
+ Talentontwikkeling voor jongeren 12-23 jr. stimuleren en bevorderen

Bron: Jeugdprofiel

Kattenbroek

Bron: GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

Hoogland

Amersfoort

Bron: GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

1. We kunnen zelf meer activiteiten organiseren in
b.v. de Neng of So What
2. Gesprekken aangaan met bewoners die overlast
van ons ervaren
3. Activiteiten organiseren voor en door jongeren.
4. Beter gebruik maken van de mogelijkheden
m.b.t. subsidieregeling
5. Met de gemeente in gesprek over een locatie
in de wijk waar we wel mogen zitten
6. Beter laten weten wat we belangrijk vinden
aan de jongerenwerker en/of jongeren die zich
in zetten ten behoeve van Jeugd
19 | JONGEREN & DE BUURT

Volgens de jongeren is het zichtbaar dat er in Kattenbroek veel jongeren
zijn en beschrijven het winkelgebied Emiclear en omgeving als ‘relaxte’
ontmoetingsplek, ondanks dat er ook wel spanningen en overlast worden
ervaren. Toch vinden jongeren het prettig om elkaar te ontmoeten en kijken
op tegen de oudere positieve jongeren. Volgens hen liggen er dan ook
kansen die beter benut kunnen worden.

Kansen in de wijk volgens
jongeren:
Langzaam
beseffen
jongeren dat
ze ook hun
stem mogen
laten horen

Door de jongerenwerkers van Indebuurt033 zijn er in 2018 Jeugdprofielen
per wijk geschreven. Wilt u meer weten of het hele jeugdprofiel inzien?
Neem dan contact op met onze jongerenwerker Mohamed Achalhi;
06-43142797 of mohamed.achalhi@indebuurt033.nl.
Ik heb een idee voor de buurt?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke.
06 – 81352564
eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
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WERKZOEKENDE

GEEFT
MANTELZORG

510 personen

13%

16%

Bron: GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

MANTELZORGER VOELT
ZICH OVERBELAST

23%

14%

Bron: GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

PRAKTISCH

ONDERSTEUNEN & HELPEN
+ Bieden van ondersteuning aan mantelzorgers
+ Minder financiële zorgen
+ Bieden van praktische ondersteuning aan kwetsbare bewoners

320 personen
Kattenbroek

Hoogland

Amersfoort

+ Meer senioren worden gezonder oud
+ Minder mensen in de wijk die stress- en spanningsklachten ervaren (Gezonde Wijk Kattenbroek)

8470 personen
Bron: Gemeente Amersfoort in cijfers

ALLEENSTAANDE

31,4%

27,3%

BEPERKTE MOBILITEIT 65+

36,8%

Bron: Gemeente Amersfoort in cijfers
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26%

22%

Bron: GGD Wijkprofiel Kattenbroek 2018

Inmiddels zijn er al verschillende initiatieven van start gegaan of zijn
al langere tijd actief: de Hooglandse Maatjes, GoedeBuurKattenbroek,
Repaircafé, de Informatiewinkel, Internettrainingen voor senioren, de
wijkmobiel, en ANWB Automaatje die sinds dit jaar ook in onze buurt
rondrijden.
Op het gebied van mantelzorg is er nog weinig ontwikkeld. Er zijn dus nog
voldoende doelen waar we onze schouders onder kunnen zetten. Doe mee!
Ik heb een idee voor de buurt?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke.
06 – 81352564
eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
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gez

nde
wijk

Gezonde Wijk
Kattenbroek

+ Meer kinderen groeien gezond op (gericht op een positieve beïnvloeding van de gezondheid)
+ Meer senioren worden gezonder oud (gericht op een positieve beïnvloeding van de gezondheid)
+ Minder mensen in de wijk die stress- en spanningsklachten ervaren (gericht op een positieve
beïnvloeding van de gezondheid)

De Gezonde Wijk is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak waarmee de gemeente
Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners wil versterken. De uiteindelijke
ambitie is om hiermee de gezondheidsachterstanden in de stad te verminderen.
Vanuit de Gezonde Wijk in Kattenbroek werken we met professionals én inwoners ook samen
aan de doelen vanuit de aanpak Gezonde wijk. Hierbij bepalen we de doelen mede vanuit het
wijkgezondheidsprofiel van Kattenbroek.
Ook de Gezonde Wijk is er vooral voor de kwetsbare groepen in de wijk en is gericht
op de positieve beïnvloeding van de gezondheid: focus op veerkracht en
zelfredzaamheid.
Naast de subsidieaanvragen die aansluiten bij de wijkdoelen uit
dit wijkplan, heeft iedereen de mogelijkheid om subsidie aan te
vragen voor projecten die gericht zijn op gezondheidscriteria.
Dus heb je een goed idee, wil je meehelpen of wil je een activiteit
organiseren gericht op de speerpunten van de Gezonde Wijk?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke Wesdorp.
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Project ‘Buurtplein’
Kattenbroek

bijlagen

+
+

Totaaloverzichten gesubsidieerde activiteiten 2017-2018
Cijfers in beeld (Gemeente Amersfoort)

Toegekende
subsidieaanvragen 2017

Toegekende
subsidieaanvragen 2018

1ste Kwartaal
+ Moeiteloos Ontmoeten
+ Hoogland App
+ Ouderengids
+ Online portaal ouderengids
+ Netwerkborrel
+ Realisatie van WIJ-Kaart in Hoogland
+ Realisatie van WIJ-Kaart in Kattenbroek
+ Pilot Wijk en School Kattenbroek
+ Nengtafel en Maatjestafel

1ste Kwartaal
+ Project ‘In verscheidenheid verbonden’
+ Dorps-DIS in Dorpshuis De Neng (2x per maand)

Hoogland & Kattenbroek

2e Kwartaal
+ De sjoelclub Hoogland
+ ‘t Wisselkraampje
+ Senioren Societeit Hoogland (Soos)
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+ Talentonwikkeling muziekstudio
+ Pre-Party (voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar)
+ Zomercarnaval (voor mensen met een verstandelijke
beperking)
+ Dreesfeest (seniorenfeest tijdens Dorpsfeest Hoogland)
3e Kwartaal
+ Buurt betrokken plein
+ Goede Buur Kattenbroek
+ Van schoolplein naar wijkplein – deel 2:ontdektuin
+ Internet trainingen voor Senioren

Hoogland & Kattenbroek

2e Kwartaal
+ Repair Café
+ (Social) Media opvoeding voor kinderen en
ouders Kattenbroek
+ Dorps- DIS in Dorpshuis De Neng (2x per maand)
+ Sportaanbod in de Bieshaar Hoogland
+ Bakkie Kroost
+ 25 jarig jubileum Hof der Toekomst
+ Subsidie materialen voor het buurthuis de Neng

3e Kwartaal
+ ‘Buurtplein in beweging’ en ‘Jong en oud samen actief’
+ Grootouderdag
+ Keistad Kerst Projectkoor
4e Kwartaal
+ Dorpsdis Hoogland
+ ANWB Automaatje
+ De Ontmoeting: huiskamer in de wijk
+ Tienerdisco
+ Kerststukjesactie jong oud

4e Kwartaal
+ Herinrichting schoolplein OBS De Dubbelster
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CIJFERS IN BEELD
Kattenbroek
Aantal
%

Hoogland-Hoogland west
Aantal
%

Stad Amersfoort
Aantal
%

Samenstelling bevolking						
Inwoners
11.046		 9.910		
155.233
Afkomst niet-westers land		
11,4		
4,3		
4-11 jaar		
-		
-		
0-19 jaar		
25,9		
22,3		
20-64 jaar		
62,1		
56,5		
65+ jaar		
12,1		
21,2		
Paar zonder kind(eren)		
25,1		
33,7		
Paar met kind(eren)		
34,7		
32,7		
Eenoudergezin		
8,5		
6,0		
Alleenstaand		 31,4		
27,3		
Leefbaarheid						
Rapportcijfer buurt		
7,5		
7,7		
Sociale cohesie		
6,4		
6,7		
Onveiligheidsgevoel 		
17		
10 		
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15,4
25,3
60,2
14,4
25,2
28,8
7,7
36,8

7,4
6,3
21

Kattenbroek
Aantal
%

Hoogland-Hoogland west
Aantal
%

Stad Amersfoort
Aantal
%

Werk en inkomen						
Werkzoekend 15 – 64 jaar
510
6.0
320
4,2
8,470
Huishoudens met minimum inkomen
270
5,9
140
3,2
5.020
Laag opleidingsniveau		
17		
19		
Middelbaar opleidingsniveau		
36		
43		
Hoog opleidingsniveau 		
47		
38		
Sociale infrastructuur						
Vrijwilligers tov bevolking		
41		
43		
Mantelzorgers tov bevolking		
16		
16		
Overbelaste mantelzorgers						
Gezondheid en eenzaamheid						
Rapportcijfer ervaren gezondheid volwassenen
7,8		
7,8		
Eenzaamheid volwassenen		
42		
37		
Eenzaamheid senioren		
51		
44		

Bron: Gemeente Amersfoort in cijfers – wijkatlassen www.amersfoortincijfers.nl

7,3
7,6
17
34
49

38
21

7,8
42
51
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Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen
van het Buurtbestuur, Een avond
meedenken of een idee presenteren?
Je bent van harte welkom!
Neem contact op met buurtnetwerker Eefke:
06 - 81352564 / eefke.wesdorp@indebuurt033.nl

Project ‘‘Internet trainingen voor senioren’
Hoogland & Kattenbroek
31 |

