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Een plek waar alles samenkomt wat met 
dit stadsdeel te maken heeft. Iedereen kan 
zelf content plaatsen, waardoor het een 
levendige website wordt, waar mensen 
elkaar vinden en informatie delen.

De afgelopen maanden is een aantal actieve 
bewoners en organisaties uit de wijk met 
de nieuwe site bezig geweest. Vanaf 17 
september is www.amersfoortzuid.info 
openbaar en bij deze nodig ik iedereen uit 
om een kijkje te nemen en ideeën, diensten 
en activiteiten te delen. Want hoe meer 
mensen er informatie opzetten, hoe inte-
ressanter de site wordt en hoe meer hij in 
de behoefte gaat voorzien! En daar gaat 
het ons om: dat bewoners elkaar vinden en 
interessante informatie met elkaar delen.

Van de voorzitter
Vol trots presenteert stichting BAZ de wijkwebsite voor en door alle bewoners 
van Amersfoort Zuid:

www.amersfoortzuid.info

U leest in deze krant waarvoor u de 
wijkwebsite kunt gebruiken. Maar eigen-
lijk moet u er gewoon doorheen surfen 
om een goed beeld te krijgen van de 
vele mogelijkheden die de site biedt. Ter 
inspiratie heeft de redactie een aantal 
mensen en organisaties geïnterviewd 
en gevraagd wat zij met de wijkwebsite 
zullen gaan doen. Zo weet u meteen wat 
meer over de wijk!

Ik hoop dat dit u uitnodigt om een kijkje 
te nemen op de site.

Mira Majoor
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid
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Er zijn straten of buurten met een eigen facebookpagina, whatsappgroepjes 
en apps zoals de Buurtapp en Nextdoor en veel websites van organisaties en 
verenigingen. Op onze nieuwe wijkwebsite, www.amersfoortzuid.info kun je 
nu zelf deze informatie, vindbaar voor iedereen, plaatsen. Het mooie daarbij is 
dat jij zelf bepaalt wat erop komt: er is geen inhoudelijke redactie.

Amersfoortzuid.info biedt scala aan mogelijkheden

Je kunt je presenteren als (nieuwe) 
bewoner of als iemand die professioneel 
of vrijwillig werkzaam is in de wijk. Je 
vindt er organisaties zoals bijvoorbeeld 
een kerk of moskee, een sportvereniging, 
ondernemers of maatschappelijk werk. 
Je vindt medebewoners die zich als vrij-
williger aanbieden of wensen voor de 
wijk hebben geplaatst en medestanders 
zoeken. Je plaatst zelf heel makkelijk infor-
matie nadat je een account hebt gemaakt. 

Nieuwkomers
Als je een wens hebt of een idee om je 
buurt leefbaarder te maken, of je wilt iets 
opzetten voor nieuwkomers in de wijk, 
dan kun je via de site mensen vinden die 
die wens delen. En als je samen in actie 
wilt komen, heb je op die manier een clubje 
bij elkaar. Dan kun je je wens als project 
op de site zetten zodat er publiciteit voor 
komt en meer mensen kunnen aanhaken. 
Je kunt ook activiteiten en producten of 
diensten zoeken en aanbieden en (nieuws)
berichten plaatsen. 

Wijkkrant
En natuurlijk blijven wij voor de wijk-
krant (want die blijft!) mooie artikelen 
en interviews schrijven over mensen 
en plekken in onze wijk, die ook via de 
website beschikbaar komen.
Je vindt alles ook overzichtelijk gepresen-
teerd op een plattegrond zodat je in één 
oogopslag kunt zien wat er bij jou in de 
buurt (of iets verder weg) gebeurt. Ook 
kun je door middel van filters gericht 
zoeken op type activiteit en onderwerp.

Nieuwsbrief
Er komt een nieuwsbrief en uiteraard is 
het mogelijk om interessante zaken via 
social media te delen met je eigen netwerk. 
En op termijn willen we ook graag dat de 
informatie via een app ontsloten wordt. 
Maar dat is toekomstmuziek en komt als 
project op de wijkwebsite te staan.

Annemarie de Bruijn

Voorbeeldpagina van de nieuwe wijkwebsite
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Sinds drie jaar huurt Kwintes Wijkhuis De Driehoek van de gemeente. Twee 
kantoren zijn in gebruik door de teams die ondersteuning bieden aan mensen in de 
wijk. De rest is beschikbaar voor (wijk)activiteiten. Enkele oude huurders, kwintes-
groepen en externe partijen weten het wijkhuis wel te vinden, maar de buurtbewo-
ners lopen de deur niet plat. Hopelijk brengt de wijkwebsite daar verandering in.

Kwintes vindt wijkwebsite waardevolle toevoeging

Kwintes maakt al gebruik van andere social 
media als Facebook, Twitter en Nextdoor. 
De informatie die binnen deze media wordt 
uitgewisseld kan nogal versnipperd zijn en 
komt bovendien alleen terecht bij degene 
die erop geabonneerd is. De wijkwebsite 
is, denken wij, een waardevolle toevoeging 
omdat wij ons hier in de volle breedte aan 
de wijk kunnen presenteren. 

IJburg
Dankzij de website kan in de toekomst 
een vaag voornemen, een diepgevoelde 
wens of kriebelend idee makkelijk z’n weg 
vinden naar een concrete bestemming. Op 
de voorbeeldwebsites van Gouda en IJburg 
levert even klikken al snel een schat aan 
informatie op, inclusief foto’s van locaties 
en betrokken personen. Er is ruimte voor 
elk idee of initiatief, hoe klein of lokaal 
of tentatief het ook is. Dit kan alweer een 
klein stukje van de drempel om actief mee 
te doen in de wijk wegnemen. 

Aansluiting
Veel cliënten van Kwintes vinden niet 
makkelijk aansluiting bij de samenleving. 
De wil en de wens is er, en de - figuurlijke 
- deuren staan vaak nadrukkelijk en uitno-
digend open. Maar de praktijk is weer-
barstig. Een eerdere poging om een soort 
inloop voor de wijk op te zetten binnen 
De Driehoek, was geen succes. Ik denk 
dat het wel lukt als het een gemeenschap-
pelijk initiatief uit de buurt is, en in een 
behoefte voorziet. Ik roep bij deze dan ook 
wijkbewoners op om met je idee naar het 
Wijkhuis te komen. 

De Driehoek, foto Ilja van Elburg

Open Podium
De vrijdagmiddag is beschikbaar voor 
een schaak-, haak-, of hondenwandelclub. 
Om een open podium te organiseren, 
je schilderijen tentoon te stellen of even 
kwijt te kunnen wat je bezighoudt. Met 
onbekenden een kopje koffie te drinken 
en na verloop van tijd ontdekken dat het 
geen onbekenden meer zijn. Ik hoop dat 
via de wijkwebsite de buurtbewoners de 
weg naar De Driehoek weten te vinden. 
Maar ook kan het, aan degenen voor wie 
dit een veilige haven is, een routebeschrij-
ving geven naar buiten.

Tip
De BAZ pakt de introductie van de 
website grondig aan, maar als ik een tip 
zou kunnen geven voor het goed ‘op 
de kaart zetten’ ervan, zou ik met een 
laptop aan een tafeltje gaan zitten in elke 
grote supermarkt in de wijk, en daar de 
komende tijd aan mensen laten zien hoe 
het werkt. En een pakkende naam en een 
mobiele applicatie.

Ilja van Elburg
Projectleider kwartiermaken Kwintes
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De nieuwe wijkwebsite is een plek waar initiatieven en organisaties samen 
kunnen komen en geeft een overzicht van wat er allemaal te doen is in de 
wijk. Dat zegt Annemieke de Kruijf, sociaal raadsvrouw bij Stadsring51, waar 
bewoners van Amersfoort Zuid elke donderdagochtend terechtkunnen op het 
Sociaal Juridisch Spreekuur.

“Wijkwebsite goede informatiebron activiteiten 
en contactgegevens”

Voorheen zat de raadsvrouw met enkele 
vrijwillige medewerkers aan de Schelte-
malaan, samen met het wijkteam. Bij het 
verschijnen van deze krant zitten ze in een 
verhuizing van de Utrechtseweg naar een 
ander pand in de buurt. 

Afspraak
Bewoners van het Bergkwartier, Leusder-
kwartier en Vermeerkwartier kunnen op 
het spreekuur terecht voor vragen over 
geld en recht. “Een afspraak maken is niet 
nodig”, zegt De Kruijf. “Men kan tijdens 
de openingsuren gewoon binnenlopen 
voor gratis hulp bij onder andere belas-
tingaangiften, het aanvragen en wijzigen 
van toeslagen, invullen van formulieren 

Annemieke de Kruijf, foto Bert Vos

en het schrijven van een brief of bezwaar-
schrift. Verder wordt er advies gegeven 
over bijvoorbeeld rechten op het gebied 
van wonen, werken en consumenten-
zaken, maar ook de praktische gevolgen 
van echtscheiding en ontslag.” 

GeldCheck
“Mensen kunnen ook laten checken of ze 
recht hebben op extra geld, bijvoorbeeld 
een toeslag, voorziening of fonds. Deze 
GeldCheck is een soort financiële APK. 
De medewerkers van Stadsring51 kijken 
tijdens een persoonlijk gesprek naar het 
complete inkomstenplaatje en beoordelen 
of alle geldzaken goed zijn geregeld, 
zodat er later geen problemen ontstaan.“

Informatiebron
De raadsvrouw ziet de wijkwebsite als een 
goede informatiebron over de verschil-
lende activiteiten in de wijk en voor de 
contactgegevens van verschillende orga-
nisaties en initiatieven. “Wij zullen onze 
cliënten tijdens het wijkspreekuur op de 
website wijzen.”

Voor meer informatie: 
www.stadsring51.nl

Bert Vos
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De nieuwe interactieve wijkwebsite voor en door bewoners van Amersfoort 
Zuid gaat online. Wensen en ideeën delen, activiteiten aanbieden, zichtbaar zijn 
of contact maken. Er is veel mogelijk. In de aanloop naar de realisatie bleek dat 
er heel wat wijkbewoners zijn die het interessant vinden mee te denken over de 
vormgeving van de site. 

Nieuwe website: Platform voor de wijk

Ruud Corduwener woonde in juni de 
informatie- en inspiratieavond over de 
website bij, die in de Driehoek plaats-
vond. Hij woont met zijn vrouw 25 jaar 
in Amersfoort Zuid en daarvoor vier jaar 
aan de Stadsring. Belangrijke redenen om 
naar het Leusderkwartier te verhuizen 
waren de stilte en het verlangen naar 
een tuin. Qua ligging vinden ze het hier 
heerlijk, dichtbij de winkels van de Leus-
derweg en het bos.

Tamtam
Met veel gedrevenheid vertelt hij over de 
projecten waar hij bij betrokken is. Vooral 
die bijdragen aan duurzaamheid en het 
behoud van de natuur hebben zijn hart. 
Zoals Stichting Duurzaam Amersfoort-
Zuid, Behoud Nimmerdor en in ruimer 
verband de Transitieschool Amersfoort. 
Daarnaast helpt hij weleens mee in het 
Postzegelpark. Als zijn gezondheid het 
toelaat hoopt hij in de toekomst buurtbe-
woners te kunnen bijstaan met technische 
klusjes via BuurtpuntZuid.
Over de komst van de nieuwe site is hij heel 
enthousiast en hij is ervan overtuigd dat zulke 
projecten via een website veel beter zichtbaar 
worden. “Zo’n site is een mooi platform, je 
bereikt heel gemakkelijk veel mensen in de 
wijk. Je kunt activiteiten aankondigen, infor-
matie geven, er echt reclame voor maken. 
Dan en dan gaan we van start met .... Even 
tamtam maken als het ware.”
Vanuit het IVN (Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid) was Cordu-
wener als adviseur actief bij de protesten 

tegen de kap en het gebruik van round-up 
in Nimmerdor. “Alle protesten hebben 
resultaat opgeleverd. Er wordt nu een 
beter beheersplan ontworpen en het gif 
wordt niet meer gebruikt. De bedoeling 
is om het bosonderhoud met een groep 
vrijwilligers te gaan doen. Want tijdens 
de actie waren er al 1400 sympathisanten. 
De stichting denkt dat daaruit ploegjes 
kunnen worden gevormd die meehelpen 
aan het onderhoud. Daar willen we mee 
van start gaan rond oktober. Het zou mooi 
zijn wanneer we van tevoren reclame 
kunnen maken op de site. Zodat mensen 
het weten en zich kunnen opgeven.” 

Nimmerdor, foto Renske Pruijt
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Ruud Corduwener, foto Celesta Lente

Smoelenboek 
“Maar ook als ik als bewoner minder 
actief zou zijn, zou ik het heel leuk vinden 
eens op zo’n site te kijken, om te zien wat 
er allemaal wordt gedaan. Er gebeurt 
vaak veel meer dan je denkt aan leuke 
projecten. Dat weet je nu soms niet”, 
vindt de vrijwilliger. “Een ‘smoelenboek’ 
erop is ook leuk. Dan zie je wellicht ook 
gemeenschappelijke interesses en kun je 
daarover met elkaar in contact komen.” 
Buiten Amersfoort zijn er al meer 
wijkwebsites in de lucht. Die van IJburg 
vindt hij een heel mooi voorbeeld. “IJburg 
heeft heel veel ingrediënten waarvan ik 
denk, ja dat is geweldig! Bijvoorbeeld 
dat je van allerlei personen profielen ziet, 
wat ze te bieden hebben, wat ze doen. 

Dat versterkt zichzelf en wordt weer een 
netwerk. Op die manier ga je ook mensen 
leren kennen, enzovoort.”

Wijkorganisaties presenteren
Volgens hem is een wijkwebsite een 
uitgelezen plek om bewoners kennis te 
laten maken met de organisaties die in de 
wijk werkzaam zijn. Hij kan zich voor-
stellen dat Buurtpunt Zuid (een buren-
hulpcentrale) daar veel profijt van zou 
hebben. “Iemand heeft een hulpvraag. 
Daar gaat vanuit het Buurtpunt altijd 
eerst iemand naartoe om te kijken wat 
de vraag precies inhoudt. Maar er zou 
alvast een soort intakeformuliertje op die 
site kunnen staan. Dat zou de drempel 
om iets te vragen verlagen. Nu moeten 
mensen het maar net kennen. Wat ik wel 
lastig vind: als je het belangrijk vindt de 
wijkorganisaties te laten zien, waar trek 
je dan de grens? Mogen de lokale winke-
liers er ook op? En de supermarkten? 
Mogen zij reclame maken?* Het lijkt me 
belangrijk een duidelijke grens te stellen 
bij zakelijke activiteiten.”

Bewonersverhalen
Corduwener is ervan overtuigd dat de 
site toegevoegde waarde heeft. Zeker 
voor de generatie die is opgegroeid met 
sociale media en internet, voor wie de 
papieren wijkkrant minder interessant is. 
“En je zou het misschien zelfs nog inter-
actiever kunnen maken als je ernaast ook 
facebook en twitter gaat gebruiken. Dat 
geeft weinig werk en veel profijt. Dan gaat 
het verspreiden nog vele malen sneller. 
En zorg je echt voor vulling vanuit de 
bewoners - hún verhalen en vragen.”

Celesta Lente

* Noot van de redactie: Bij de klankbordsessies met bewoners is besloten dat ook plaatselijke ondernemers 
(zoals winkeliers en zzp-ers) zich mogen presenteren op de site. Immers, juist door de samenwerking met deze 
partijen komen de mooiste initiatieven van de grond. De Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid 
bekijkt of het aandeel ten opzichte van de ‘gewone’ bewoners en non-profit-organisaties niet te groot wordt. 
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‘Het leven beweegt’. Dat is het motto van Carin Rijpkema. Ze woont en werkt in 
Amersfoort Zuid. In haar praktijk ‘Je Dans’ geeft Carin psychosociale therapie, 
lichaamswerk en dans. De wijkwebsite ziet ze als promotiemiddel voor wat ze 
doet.

Carin Rijpkema: “wijkwebsite verbindt”

‘Je Dans’ is gelegen in een mooie, lichte 
ruimte in het Eemklooster, aan de rand 
van Amersfoort Zuid. Carin begeleidt 
graag mensen die willen onderzoeken 
wat hen belemmert om vrijuit te bewegen 
in het leven. Daarbij kijkt ze naar de totale 
persoon, niet alleen wat je zegt is belang-
rijk, maar ook wat je erbij voelt of denkt. 
Deze ervaringsgerichte werkwijze geeft 
snel inzicht.

Thuiskomen
Een van de methodieken is authentic 
movement. Thuiskomen in jezelf en ervaren 
van je dans. Een zelfsturende manier om de 
gelaagdheid in jezelf te verkennen. Daar-
naast geeft ze de cursus ‘Leven in je lijf’ 
die is gebaseerd op Reichiaans lichaams-
werk. In deze cursus word je je bewust van 
hoe je in het leven staat: fysiek, mentaal en 
emotioneel. Verder geeft Carin cursussen 
dans, waarbij de dans als het leven zelf is, 
met alle bewegingen die je daarin tegen 
kunt komen.

Workshops
De dansvloer als plek om jezelf en de 
ander te ontmoeten op basis van dansex-
pressie en dansimprovisatie. Daarnaast 
geeft ze ook workshops op maat voor 
bedrijven of particulieren. Sinds 2007 
heeft Carin haar eigen praktijk. Carin Rijpkema, foto Carin Rijpkema

Voordelen
Carin is enthousiast en ziet voordelen 
voor de nieuwe site. “Dat kan een middel 
zijn om mensen kennis te laten maken 
met allerlei organisaties, waaronder mijn 
praktijk. Een wijkwebsite maakt de lijntjes 
kort tussen mensen, organisaties zijn 
goed te vinden en worden voor iedereen 
toegankelijker. En men komt elkaar op een 
andere manier dan persoonlijk tegen. Ook 
kan een website goed zijn voor het ontwik-
kelen van gezamenlijke initiatieven en de 
coherentie binnen de wijk. Kortom een 
wijkwebsite verbindt”, aldus Carin.

Voor meer informatie: 
www.jedans.nl

Laura Vogelpoel
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Het wijkteam heeft sinds de transitie twee jaar geleden vaste voet gekregen in 
Amersfoort Zuid. Ondanks het feit dat ze niet meer midden in hun werkge-
bied zitten sinds de verhuizing van de Scheltemalaan naar de hoek Zonnehof-
Utrechtseweg. “We hebben het erg druk, veel mensen weten ons te vinden”, 
zeggen teamleider Eelco Wobben en Marja Leijtens, aandachtsfunctionaris 
Sociale Basis Infrastructuur.

Wijkteam ziet voordelen in nieuwe website

Verslavingszorg, psychiatrie, schuldhulp-
verlening, (v)echtscheidingen, eenzaam-
heid, thuiszorg, financiën, huishoudelijk 
hulp en opvoedvragen. Om maar een 
paar gebieden te noemen waar het team 
van 25 medewerkers dagelijks vragen 
over krijgt. Daarbij is de Sociale Basis 
Infrastructuur in de wijk van groot belang 
wat samenwerking betreft en het signa-
leren van wat er speelt in het werkge-
bied van het Wijkteam: Leusderkwartier, 
Vermeerkwartier, Berg Zuid en het Bosge-
bied. Onder SBI worden partners bedoeld 
waarmee samen wordt gewerkt zoals: 
SRO, scholen, consultatiebureaus, huis-
artsen, wijkverpleging, welzijnswerk, het 
Buurtpunt Zuid en andere vrijwilligersor-
ganisaties, schuldhulp en de wijkagenten.
 
Problematiek
Er is veel verborgen problematiek achter 
de voordeur beaamt Wobben. “Wat er 
momenteel echt uitspringt is de vraag 
voor ondersteuning van ouderen en 
mantelzorgers en hulp aan mensen met 
een psychiatrische problematiek die 
het alleen niet meer redden. Er is een 
toename van verwarde mensen die hulp 
nodig hebben. Ook hebben we op alle 
basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs een wijkteammedewerker als 
contactpersoon. Dit heeft een preventieve 
werking en we kunnen behulpzaam zijn 
om bij mensen begeleiding te geven als 
dat nodig is. Waar we ook mee bezig zijn 
is een Werkgroep Gezonde Wijkaanpak.”

Website
Een wijkwebsite juichen ze toe. Vooral 
omdat bewoners er ook hun profiel, 
diensten, ideeën, voorstellen en wensen op 
kunnen zetten. “Mensen vinden op deze 
manier elkaar op die site zodat zij elkaar 
kunnen ondersteunen en nieuwe initia-
tieven kunnen ontstaan. Problemen kunnen 
sneller gesignaleerd en opgelost worden. 
Daar is het een mooi platform voor.” 
Voor het wijkteam zien de teamleider en 
collega Leijtens ook voordelen om zich te 
profileren. En het kan drempelverlagend 
zijn, vinden ze. “We kunnen ons voor-
stellen, wie we zijn, wat we doen, hoe 
wij te werk gaan en met wie wij samen-
werken. We zouden bijvoorbeeld eens 
per maand aan een onderwerp op de site 
uitgebreid aandacht kunnen besteden. We 
zien veel mogelijkheden.”

Verhuizing
In september moeten ze voor de derde 
keer in twee jaar verhuizen. “We hadden 
hier een tijdelijk huurcontract. We moeten 
plaatsmaken voor een nieuwe huurder. 
We schuiven een eindje verderop, vanaf 23 
september zitten we aan de Utrechtseweg 
29H. Maar zitten daar ook weer niet echt 
centraal. We hebben een jaar de tijd om 
een nieuw vast onderkomen te vinden, 
waarbij we wel weer in Amersfoort Zuid 
zelf zitten. Dat vaste adres zullen we op 
de nieuwe wijkwebsite zetten.”

Bert Vos
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Het nieuwe bewonersinitiatief Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid wil een 
onafhankelijk platform bieden, om per straat, buurt of wijk met elkaar concrete 
duurzaamheidsprojecten te ondernemen. De nieuwe wijkwebsite is daarbij een 
behulpzaam instrument, vindt het bestuur.

Bewonersinitiatief Duurzaam Amersfoort-Zuid

Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) is 
een uitbreiding en ‘doorstart’ van Stich-
ting Duurzaam Bergkwartier, onder 
leiding van voorzitter Henri Braakenburg. 
Dit burgerinitiatief zette zich in om meer 
zonnepanelen op de daken in het Berg-
kwartier te krijgen. Vorig jaar werden, 
in samenwerking met de Coöperatie 
Eemstroom en de gemeente, op de Juliana 
van Stolbergsporthal 450 zonnepanelen 
van ruim 80 Amersfoorters geïnstalleerd. 
Sinds juli vorig jaar leveren die stroom 
aan Eneco.

Machiel Lambooij en Henri Braakenburg, foto DA-Z

Zonnepanelen
Hierdoor enthousiast geraakt besloot het 
Bergkwartier verder te gaan met nieuwe 
projecten en breidde uit naar Leusder- 
en Vermeerkwartier en het Bosgebied. 
Volgens Machiel Lambooij, voorzitter van 
Duurzaam Amersfoort-Zuid, is de tijd 
rijp voor dit initiatief. “Er is al heel wat 
duurzame kennis en ervaring aanwezig 
bij wijkbewoners, maar te veel verspreid. 
Wij willen dat samenbrengen.” In mei 
werd DA-Z officieel gelanceerd tijdens 
een goedbezochte bijeenkomst over de 
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nieuwe mogelijkheden om zonnepa-
nelen op een fraaiere manier op de eigen 
woning te plaatsen.

Energieneutraal
Het initiatief start met enkele concrete 
projecten, zoals het energieneutraal 
maken van woningen. “We merken dat 
veel mensen hun huis willen verduur-
zamen, maar niet precies weten waar 
te beginnen,” zegt Lambooij. “Daarbij 
kunnen wij helpen.” Ook onderwerpen 
als de auto delen, duurzaam voedsel, 
natuur of afval kunnen aandacht krijgen. 
Duurzaam Amersfoort-Zuid wil vooral 
enthousiasmeren, voor objectieve infor-
matie zorgen en krachten bundelen. 

Buurauto
“Wij focussen op zaken waarmee Amers-
foorters daadwerkelijk een stap vooruit 
zetten. En willen graag samenwerken met 
andere partijen, zoals Stichting Woonkli-
maat Bergkwartier of het autodeel-initia-

tief Buurauto. En de wijkwebsite kan een 
mooi platform worden om ervaringen te 
delen. Wij richten ons op ‘bewonersduur-
zaamheid’, anderen bijvoorbeeld op acti-
viteiten of samenhang in de wijk. Zo’n 
website, bijvoorbeeld zoals die in IJburg, 
is een prachtig hulpmiddel om elkaar op 
te hoogte te houden en het onderlinge 
contact te versterken”, aldus de voorzitter.

Bestuur
Het bestuur telt nu vijf leden. Maar er is 
nog plaats voor uitbreiding met name voor 
bewoners uit het Leusder- en Vermeer-
kwartier en Bosgebied. Maar als iemand 
op een andere manier wil meehelpen, is 
hij of zij ook van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op: 
www.duurzaamamersfoortzuid.nl, 
Facebookpagina van DA-Z of mail naar 
duurzaamamersfoortzuid@gmail.com

Marianne Nevens

Zonnepanelen op het dak, foto Renske Pruijt



14

Tijdens de zomermaanden hebben inbrekers ruim veertig keer hun slag 
geslagen in het Vermeerkwartier en het Leusderkwartier, met de maand juli als 
hoogtepunt. Namelijk tien keer ongewenst bezoek. “Dit gebeurt voornamelijk 
in dertigerjarenhoekwoningen”, vertelt wijkagent Paul Tekstra. Hij en collega 
Gerard van der Grift zouden graag zien dat buurtbewoners alerter worden en 
elkaar attenderen op verdachte omstandigheden.

WhatsApp voor inbraakpreventie

Wat steeds populairder wordt is de 
oprichting van zogeheten WhatsApp-
groepen. Via de mobiele telefoon kunnen 
burgers elkaar snel gratis berichten sturen 
wanneer er iets vreemds aan de hand is én 
dat de politie al gealarmeerd is. Dit laatste 
om te voorkomen dat 112 een overvloed 

Inbraakschade, foto Politie Amersfoort

aan overbodige telefoontjes krijgt. “In 
deze twee wijken zijn er nu zestien van 
deze groepen. Dat is te weinig. Wij zouden 
dat graag uitgebreid zien en het liefst per 
straat met de zijstraten. Kleinschalig dus”, 
leggen de wijkagenten uit. 

SAAR
Voor het gebruik van de Buurt-WhatsApp 
is de SAAR-volgorde bedacht. Signaleer, 
Alarmeer de politie via 112, App naar de 
deelnemers om je waarneming bekend te 
maken en Reageer door bijvoorbeeld naar 
buiten te gaan en contact te maken met 
de verdachte persoon of maak kenbaar 
dat hij of zij gezien is. Maar alleen als 
het zonder risico en veilig is. “We willen 
geen angst of paniek zaaien, maar wel 
dat mensen zich meer bewust worden 
van hun omgeving en alert zijn op iets 
dat niet klopt in het alledaagse beeld. 
Bijvoorbeeld wanneer er iemand die je 
niet kent ineens over een schutting staat te 
gluren of zich verdacht ophoudt. Sociale 
controle is daarbij ook belangrijk. Vooral 
in de vakantieperiode en over een paar 
maanden wanner de donkere dagen weer 
komen”, aldus Tekstra.

Beheerder
De wijkagenten zitten zelf ook in de 
WhatsApp-groepen. Als het echt alleen 
over veiligheid gaat, dan doen zij mee. 
Zij bekijken hoe en wat er gemeld wordt 
en reageren daarop. Ook adviseren zij de 
bewoners en geven informatie. Zij denken 
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dat er meerdere groepen zijn die zich 
nog niet aangemeld hebben. Dat kan via 
www.amersfoort.nl/veilig. 
Iedereen kan een dergelijk initiatief 
nemen als beheerder. Per groep kunnen 
tweehonderdzesenvijftig personen met 
een mobiel nummer deelnemen. De 
beheerder heeft als enige de mogelijkheid 
om mensen toe te laten. Als deze de groep 
verlaat wijst WhatsApp willekeurig een 
ander groepslid aan als beheerder. 

Wijkwebsite
Volgens Tekstra en Van der Grift kan 
de wijkwebsite helpen om elkaar tips te 
geven en ervaringen uit te wisselen over 
inbraakpreventie en met elkaar te commu-
niceren over dit onderwerp. Ook voor hen 
is het een instrument om buurtbewoners 
attent te maken dat de vakantieperiode 
of de donkere dagen er weer aankomen. 
Hoogtijdagen voor het inbrekersgilde.

Veiligheidsambassadeurs
Er is al veel gedaan om te attenderen op 
inbraakpreventie via flyers, de krant en 
sociale media. Ook kregen bewoners het 
advies om in deze vakantieperiode huizen 
die leegstaan extra in de gaten te houden. 
Zowel bij de bibliotheek, het gemeente-
huis en de politie is informatie beschik-
baar over inbraakpreventie en deelname 
aan het mobiele waarschuwingssysteem. 
Een ander project dat al enkele jaren loopt 
zijn de veiligheidsambassadeurs. Buurt-
genoten die het onderwerp veiligheid 
onder de aandacht brengen. Het versprei-
dingsgebied van de wijkkrant heeft er nu 
54. Het Bergkwartier en Bosgebied hebben 
19 deelnemers, het Leusderkwartier 21 en 

Gerard van der Grift en Paul Tekstra, 
foto Politie Amersfoort

Vermeerkwartier 14. Maar er kunnen er 
meer bij. Aanmelden kan per mail: veilig@
amersfoort.nl of telefonisch via 1433. 

Voor meer informatie: 
www.amersfoort.nl/veilig

Bert Vos
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Aan de bewoners van dit pand

Vindt u het leuk om anderen op weg te helpen bij het duurzamer maken van 
hun woning? Stichting Duurzaam Amersfoort–Zuid (DA-Z) is op zoek naar 
mensen in Amersfoort Zuid die maatregelen hebben genomen in hun eigen 
huis en andere buurtbewoners daarover willen informeren.

Gezocht: duurzame huizen

Uw huis hoeft echt niet energieneutraal 
te zijn om als voorbeeld voor anderen te 
dienen. Of het nu gaat om spouwmuuriso-
latie, HR++ glas, zonnepanelen of balans-
ventilatie; al uw opgedane kennis en erva-
ringen zijn waardevol.

D-AZ is een onafhankelijk platform door 
en voor bewoners van het Berg-, Leusder- 
en Vermeerkwartier en het Bosgebied. Het 

doel is om mee te helpen om Amersfoort 
CO2-neutraal te maken, door praktische 
kennis en ervaring te delen en elkaar te 
ondersteunen bij straat- en wijkinitiatieven.

Interesse? Meldt u zich dan aan via 
duurzaamamersfoortzuid@gmail.com. 
Kijk tevens voor het landelijke initiatief 
op 5 en 12 november op de site 
www.duurzamehuizenroute.nl.


