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De kersverse Amersfoortse wethouder is opgegroeid 
in Vught. Op haar 19de ging ze naar Tilburg om te 
gaan studeren. In 1998 kwam ze voor haar werk naar 
Amersfoort. Tussen 2002 en 2009 zat ze in de gemeen-
teraad voor de PvdA, waarna ze een pauze nam voor 
kind en werk. Wel bleef ze actief binnen de partij en 
was ze onder meer eindredacteur van het plaatselijke 
PvdA-blad. Na de verkiezingen van vorig jaar is ze 
weer terug in de actieve politiek als wethouder. Haar 
portefeuille bestaat uit Zorg, Wonen en Wijken. In 
die hoedanigheid is ze wijkwethouder van Vermeer-, 
Berg-, Leusderkwartier, Bosgebied, Soesterkwartier 
en Isselt. “Het leuke en bijzondere van het wethou-
derschap is dat je direct betrokken bent bij de leef-
omgeving. Als wethouder mag je echt iets doen, als 
raadslid is je invloed minder groot. Dat is ook het 
mooie aan de lokale politiek, het is zo dichtbij dat je 
echt iets kunt betekenen”, vertelt Imming.

Wethouder Fleur Imming wil betrokkenheid wijkbewoners
Door de lezers van ‘Binnenlands bestuur’ is ze tot de beste nieuwkomer in de plaatselijke politiek 
gekozen. Wethouder Fleur Imming. Imming is nog steeds verbaasd over alle aandacht en de vele mails 
die binnenkwamen om haar te feliciteren.

Leefbaarheid
Als wijkwethouder is ze de link tussen het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeente-
raad. Imming vindt het zelf een groot voordeel dat 
Zorg, Wonen en Wijken zo onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. “De wijzigingen in de zorg hebben 
direct invloed op wonen en de leefbaarheid in de 
wijk. De eigen kracht van mensen is hierdoor een 
integraal onderdeel van de vele veranderingen in de 
zorg. Als wijkwethouder zie je direct wat er speelt en 
zeker in Amersfoort Zuid is dit goed te zien. Door de 
samenstelling en de bewuste keus die mensen maken 
om in een grotendeels oude wijk te gaan wonen is 
de betrokkenheid onderling groot. Een van de bijzon-
dere eigenschappen is juist die diversiteit. Arm en 
rijk, oud en jong, alles woont naast en door elkaar en 
vormt een prachtig geheel.” 

Lees verder op pagina 4

Fleur Imming (foto Bert Vos)
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Ik ben sinds begin 2014 actief bij het buurtpunt dat 
bestaat uit een groep enthousiaste wijkbewoners, 
die graag mensen met een klein sociaal vangnet de 
helpende hand wil bieden. Inmiddels is dit uitge-
groeid tot een volwaardige burenhulpcentrale. 
Over heel Amersfoort Zuid hebben meer dan dertig 
mensen zich aangemeld als burenhulp. En dit aantal 
is stijgende. Door de huis-aan-huis flyer en korte 
lijnen met het wijkteam, thuiszorg, huisartsen en 
dergelijke, weten ook de hulpvragers ons steeds meer 
te vinden. Elke ingevulde hulpvraag geeft bewoners 
het gevoel dat ze gehoord worden en er niet alleen 
voorstaan. Een concrete bijdrage aan de leefbaarheid 
in de wijk! 

Doelstelling
Nu ben ik inmiddels al weer een half jaar voorzitter 
van de stichting en ervaar dat het werk van BAZ door 
de vele vrijwilligers met groot verantwoordelijk-

Van de voorzitter
Via BuurtpuntZuid ben ik bekend geraakt met de Stichting Bewonersactiviteiten Amersfoort Zuid. 
En als opvolger van Ellen Molenaar mag ik BuurtpuntZuid verwelkomen als nieuwe werkgroep. Meer 
hierover elders in deze wijkkrant.

heidsgevoel wordt gedaan. Het is voor mij een hele 
eer om hiervan deel uit te mogen maken. De belang-
rijkste doelstelling van de bewonersorganisatie is het 
vergroten van de leefbaarheid en de bewonersparti-
cipatie in ‘Zuid’. 

Omdat het buurtpunt hier op zeer concrete wijze 
aan bijdraagt, heeft het bestuur onlangs besloten dit 
initiatief te omarmen en als werkgroep in haar gele-
deren op te nemen. Ik ben benieuwd hoe dit zich 
verder ontwikkelt. Mocht u daar zelf een steentje aan 
willen bijdragen of heeft u een hulpvraag? Neem dan 
contact met ons op. Per mail: buurtpuntzuid@gmail.
com of telefonisch (kantooruren) via 06-30 85 01 72.

Mira Majoor
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid

Bij dit succesvolle burgerinitiatief kunnen bewoners 
van Amersfoort Zuid terecht voor een breed scala 
aan hulp. Van halen en brengen met de auto naar 
bijvoorbeeld het ziekenhuis of de tandarts, tuinwerk-
zaamheden, boodschappen doen, kleine (technische) 
klussen, koken, iemand wegwijs maken in Amers-
foort, de hond uitlaten, kledingherstel, een praatje 
maken, samen wandelen, formulieren invullen, hulp 
bij een officiële brief, et cetera. Het heeft de voorkeur 
dat een vrijwilliger dicht bij de hulpvrager woont in 
een van de wijken: De Berg-Noord en Bosgebied; De 
Berg-Zuid; Leusderkwartier en het Vermeerkwartier. 

Burenhulpformulier
Als er een aanvraag binnenkomt neemt een kern-
groeplid de aanvraag in behandeling en benadert 
een daarvoor geschikte vrijwilliger. Aan alle vrij-
willige medewerkers wordt namelijk gevraagd 
een burenhulpformulier in te vullen zodat bijvoor-
beeld bekend is voor welk type hulpvraag iemand 
benaderd kan worden en op welke tijden mensen 
veelal beschikbaar zijn.

Vrijwilligerscentrale BuurtPuntZuid van start gegaan
Vanaf nu heten de ‘buurtambassadeurs’ in onze wijken ‘Vrijwilligers BuurtpuntZuid’. “Dat dekt 
meer de lading en het klinkt wat minder zwaar”, zegt Gert van de Weerd, een van de initiatiefne-
mers van het buurtpunt, waar je met een hulpvraag of probleem terechtkan. Bij een wervingsbij-
eenkomst in februari schreven zich ruim dertig vrijwilligers in. Dit aantal is nog steeds stijgende. 
En inschrijven kan altijd.

BuurtpuntZuid is een bewonersinitiatief in ontwik-
keling binnen een veranderende omgeving door 
alle wijzigingen in de zorg en ondersteuning 
binnen onder meer de WMO, jeugdzorg en thuis-
hulp. Dat betekent meer wijkgerichte hulp en zorg. 
Naast de ‘klussendienst’ is er ook een laagdrem-
pelig spreekuur, elke woensdagochtend in de 
Amerhorst. Het kan zijn dat mensen met dusda-
nige complexe vragen komen dat professionele 
hulp geboden is. Dan kan doorverwezen worden 
naar het gemeentelijk wijkteam waar diverse hulp- 
en welzijnsorganisaties samenwerken. Wat dat 
betreft hebben de buurtpuntvrijwilligers ook een 
signalerende functie.

Voor hulp en informatie kan gebeld worden met 
06-30850172 (tijdens kantooruren) of gemaild naar 
buurtpuntzuid@gmail.com. Het spreekuur in de 
Amerhorst aan de Zandbergenlaan 44 in de gemeen-
schappelijke koffieruimte is van 10.45 tot 11.45 uur.

Bert Vos
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In veel straten in Amersfoort Zuid worden elk jaar straatfeesten gehouden, voor een deel gefinancieerd 
uit het buurtbudget. In sommige straten is dit al traditie. Een draaiboek kan ervoor zorgen dat het 
organiseren niet te veel tijd in beslag neemt. Zo heeft de Diamantweg er een gewoonte van gemaakt 
om op burendag samen te komen om Sint Maartenlampions te maken. Zodat ze in november met de 
de kinderen op pad kunnen. Twee keer plezier dus. En, dit jaar is er voor het eerst een taartenbakwed-
strijd gehouden.

Bewonersinitiatieven mogelijk dankzij buurtbudget

Het draaiboek voor het straatfeest op de Archimedes-
straat is bijna dertig jaar oud. Ieder jaar komt er weer 
wat bij of valt er wat af, maar de basis blijft gelijk. 
Het afgelopen jaar was het thema Disco en zijn er 
bijvoorbeeld gloeistaafjes en vingerlampjes gekocht. 
De bourgondische maaltijd is een vast onderdeel, net 
als het open podium met acts, muziek, dans, toneel, 
poppenkast of een voordracht. Dit jaar stond er 

zelfs een grand piano op het podium. In totaal gaat 
het om circa vijftig huishoudens (Archimedesstraat, 
Bosweg, Celsiusstraat en Stephensonstraat) die onder 
het bereik van het jaarlijkse feest vallen. Om het feest 
zo droog mogelijk te houden worden er in eerste 
instantie twee data geprikt en pas kort van tevoren 
wordt op basis van de weersverwachting een datum 
gekozen. Op de andere datum wordt er alleen even 
gezellig geborreld. 

Proeverij
Ook het comité van het straatfeest op het grasveld 
van de Hobbemastraat maakt gebruik van een al 
bestaand draaiboek. Net als bij de Archimedesstraat 
gaat het ook hier niet alleen om ‘Hobbema’, maar 
ook twee parallelstraten doen mee. Door het orga-
niserend comité wordt gekeken of er iets speciaals 
gedaan kan worden. Zo was er in 2013 een workshop 
djembé-spelen voor kinderen en dit jaar is een aantal 
ondernemers, die in de drie straten wonen, bereid 
gevonden om gratis workshops te geven. Zo was er 
een proeverij met gezond eten. Tevens waren aan 
lange tafels mensen bezig met het maken van kunst-
werken van gebruikte materialen, zoals windlichten 
van oude conservenblikken. Met een spijker en hamer 
werden er gaatjes volgens een eerst getekend patroon 
in het blik geslagen. Kaars erin en het is klaar. 

Houten huizen beschilderen

Monsters
Maar ook monsters van oude wasmiddelflessen of 
eierdozen met veertjes, ogen van flessendoppen 
enzovoorts werden in elkaar geplakt. Tevens werden 
door jong en oud houten huizen beschilderd. Deze 
hebben nog lange tijd in de bomen gehangen tot de 
herfststormen ze er uitbliezen. ’s Avonds kreeg de 
jeugd patat. Verder had ieder gezin voor de avond-
maaltijd een gerecht gemaakt. Iedereen had een kaart 
gekregen met een of meer kleuren. De tafels hadden 
ook deze kleuren en per gang werd er gewisseld 
zodat de samenstelling van de tafels steeds wisselde.

Leefbaarheid
Niet alleen de straatfeesten worden gefinancieerd door 
het buurtbudget maar ook vernieuwende projecten die 
bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Hierbij kan 
gedacht worden aan activiteiten met en voor elkaar en 
openbare evenementen en festiviteiten. Vorig jaar werd 
onder meer het ‘repaircafe’ gesteund. Zoals de naam 
al aangeeft kan iedereen daar defecte (huishoudelijke) 
apparatuur laten repareren door een handige buurtge-
noot. Ook zijn er bijdragen gehonoreerd voor het Post-
zegelpark aan de Leusderweg, de Luiaardloop, verschil-
lende speelplaatsen, de wijkkrant en Park Open.

Buurtbudget
Mocht u geïnspireerd zijn door deze voorbeelden. 
Tot maandag 1 juni kan via de site www.amers-
foortzuid.nl/buurtbudget nog buurtbudget worden 
aangevraagd. De buurtbudgetcommissie bepaalt, 
volgens de regels opgesteld door de gemeente, of er 
geld beschikbaar wordt gesteld en hoeveel. Op de 
site zijn de spelregels in te zien.

Renske Pruijt 

Gezelligheid en de avondmaaltijd
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“Natuurlijk heeft iedere wijk zijn leuke en minder leuke 
kanten, maar de bijzondere uitstraling van grote delen 
van Amersfoort Zuid geven net dat bijzondere tintje.”

Contacten
Als wijkwethouder komt ze graag op locatie en 
hierdoor worden er snel goede contacten gemaakt. 
Het is natuurlijk erg fijn dat ze zo positief is maar ik 
vraag me toch af of er initiatieven zijn die ze mist in 
dit deel van Amersfoort. Het antwoord is een korte 
‘nee’. Ze heeft wel een wens voor de vrijwilligers 
van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort 

Zuid. Namelijk dat ze hoopt dat we met onze inzet 
iedereen, die actief wil zijn, kunnen bereiken. Er zijn 
al heel veel actieve bewoners en ze vindt het fijn om 
in gesprek te blijven en te luisteren, om zo de brug te 
slaan tussen de bewoners en de gemeente.

Wijkkrant
Imming wil tot slot een compliment geven over de 
uitstraling en inhoud van de wijkkrant. “Naast een 
mooie lay-out en gevarieerde artikelen is het een 
goed middel om mensen te informeren en een prima 
medium om mij op deze manier voor te stellen.”

Renske Pruijt 

Wethouder Fleur Imming wil betrokkenheid wijkbewoners

De Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid bestaat uit een aantal werkgroepen en een over-
koepelend bestuur dat wordt gevormd door de werkgroepcoördinatoren. Naast ‘Veiligheid’, ‘Commu-
nicatie’, ‘Buurtbudget’ en ad hoc de werkgroep ‘Informatiemarkt’, hebben we onder invloed van de 
veranderingen in de maatschappij ‘Welzijn en Maatschappelijke Zorg’ (WMZ) en ‘BuurtpuntZuid’ 
toegevoegd.

De werkgroepen in Amersfoort Zuid

Welzijn en Maatschappelijke Zorg (WMZ)
Het doel van WMZ is het in stand houden en liefst 
verbeteren van het welzijn en de maatschappe-
lijke zorg van de bewoners van Amersfoort Zuid. 
De werkgroep ondersteunt buurtinitiatieven (zoals 
BuurtpuntZuid) die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld 
door verschillende initiatieven te verbinden of activi-
teiten te ondersteunen met buurtbudget.
De veranderingen in de zorg en ondersteuning (WMO 
en jeugdzorg etc.) zijn voor veel bewoners voelbaar. 
Iedereen maakt zich hierover zorgen. In hoeverre tast 
dit de leefbaarheid in de wijk aan? Worden mensen 
aan hun lot overgelaten? Wordt goede zorg vrijwel 
onbetaalbaar waardoor mensen de deur niet meer uit 
kunnen? WMZ volgt deze ontwikkelingen en is op 
zoek naar hoe ze hier een positieve bijdrage aan kan 
leveren. Hiervoor nodigen we graag bewoners uit die 
geconfronteerd worden met deze veranderingen om 
hun kennis en ervaring met ons te delen. Wie weet 
ontstaat hierdoor wel een nieuw bewonersinitiatief.

Veiligheid
Veiligheid maak je niet met mooie woorden op 
papier. Veiligheid maak je dagelijks en met z’n 
allen. Op straat, in winkel- en uitgaansgebieden, bij 
bedrijven, in huizen. Wij dragen allemaal bij aan de 
veiligheid in de samenleving, aldus onze wijkgenoot 
en burgemeester Lucas Bolsius. De werkgroep sluit 
zich hier graag bij aan en wil een schakel vormen 
tussen de bewoners van onze wijken en onder andere 

gemeente, politie en veiligheidsregio en zet zich actief 
in voor de verhoging van veiligheid en leefbaarheid. 

Buurtbudget
Werkgroep Buurtbudget is vermoedelijk de 
bekendste van de stichting. Iedere wijk in Amers-
foort ontvangt van de gemeente jaarlijks een bedrag 
om projecten van bewoners financieel te onder-
steunen. ‘Buurtbudget’ beoordeelt de aanvragen en 
verdeelt het bedrag onder inwoners die iets willen 
organiseren voor de buurt. Ieder jaar kan men 
hiervoor aanvragen indienen. Wij nodigen u uit om 
vernieuwende projecten op te starten, die bijdragen 
aan de leefbaarheid in de wijk. Hierbij kan gedacht 
worden aan activiteiten met en voor elkaar, openbare 
evenementen en festiviteiten. Maar ook straatfeesten 
kunnen een bijdrage aanvragen. Hiervoor is een vast 
bedrag beschikbaar van € 150,- per feest. 
Buurtbudget aanvragen is erg simpel en kan online 
worden gedaan. Voor meer informatie over onder 
meer voorwaarden, ga naar 
www.amersfoortzuid.nl/buurtbudget.

Al deze activiteiten kunnen niet zonder actieve vrij-
willigers. Mocht u het leuk vinden uw wijk beter 
of van een andere kant te leren kennen neem dan 
contact op met onze voorzitter voor meer infor-
matie en mogelijkheden of meld u aan via 
info@amersfoortzuid.nl
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De meeste panden zijn inmiddels afgebroken of 
verloren gegaan. Maar niet die aan de Kamerlingh 
Onnesstraat. In 2000 werd het cultureel erfgoed 
door het college op de gemeentelijke monumen-
tenlijst geplaatst. Initiatiefnemer was architect ir. 
A.J. Braakman die zich, als mogelijke koper, in de 
ontstaansgeschiedenis van dit bouwtype verdiepte. 
De indeling van het karakteristieke ruime pand 
uit 1950 was grotendeels intact gebleven, maar al 
lange tijd afgekeurd als schoolgebouw. Na jaren 
van overleg kon worden overgegaan tot behoud 
en verkoop door de gemeente. Het resultaat is een 
woonhuis annex kantoor, met een tevreden archi-
tect: “Ik werk niet aan huis, ik woon bij mijn werk”, 
aldus Braakman. 

De historie van de Finse school
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een grote behoefte aan schoolgebouwen, ook in 
onze wijk. Met haast nam de gemeente Amersfoort daarom een opdracht aan voor de aanschaf van twee 
zogeheten ‘Finse’ scholen, die dienst moesten doen als noodgebouw. Een daarvan in Amersfoort Zuid. 
Door de Nederlandse firma Panagro werden in drie jaar tijd meer dan honderd van dit soort scholen 
gebouwd, verspreid over Nederland.

Handelsverdrag
De naam Finse school ontstond door een handelsover-
eenkomst dat Nederland met Finland sloot. Als oud-
bondgenoot van Duitsland zat Finland na de oorlog 
in de problemen. Met handelsverdragen en herstel-
betalingen probeerde het zijn positie in de economie 
terug te krijgen. Zo werden alle scholen met Fins hout 
geprefabriceerd in Finland, wat de snelle opbouw in 
Nederland bevorderde en wat de naam verklaart. Als 
tegenprestatie kreeg Nederland de gelegenheid zijn 
zwakke producten naar Finland te exporteren. Geen 
Finse architect, maar de Nederlandse broers Lauren-
tius van Panagro ontwierpen het model. 

Finse school in de sneeuw

Gedenkbord

Architect Braakman bij de Finse school (foto Bert Vos)

Onderwijssysteem
In de loop van de jaren hebben verschillende school-
directeuren het kamertje van het schoolhoofd van 
binnenuit gezien. Een school met acht leslokalen aan 
de ene zijde van de hal en toiletten aan de andere kant, 
voldoet vandaag de dag niet meer aan de idealen. 
Braakman: “Het ontwerp berust op een achterhaald 
onderwijssysteem, vandaag vraagt men om gebouwen 
met een aula en lokalen daaromheen gesitueerd.” 
Echter, het markante klokkenstoel boven de ingang, 
de prachtige ligging, een goede isolatie en grote ramen 
op het zuiden, maken het pand wat Braakman betreft 
een fijne plek om te werken en te wonen.

Tineke Schutte
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Obstakels op de Leusderweg

Voetpaden voor iedereen
Van der Zwart, door een spierziekte afhanklijk van 
een elektrische rolstoel, weet waar hij over praat. 
“Mensen met een lichamelijke of visuele handicap 
komen elke dag obstakels tegen als ze op pad zijn. 
Het plan ‘voetpaden voor iedereen’ wordt fasege-
wijs uitgevoerd, telkens als er groot onderhoud 
wordt gepleegd, zoals bij de Van Campenstraat en 
de Kapelweg die een tijd bloot lagen. Die trottoirs 
zijn nu aangepast voor gehandicapten.”

Hindernis
Het zijn ogenschijnlijk kleine details, maar voor 
iemand met een beperking kan dat een bijna 
onneembare hinderis zijn, legt de secretaris uit. 
“Zoals geparkeerde fietsen tegen de brievenbus of 
vuilniscontainer, opgebroken stoepen, uitstekende 
stoeptegels, te steile hellingen, paaltjes midden op 
het trottoir, te hoge of te smalle drempels bij restau-
rants, winkels en cafés, vrachtwagens die laden en 
lossen half op de stoep op de Leusderweg waar je 
met de rolstoel omheen moet slalommen en glas-
containers met gebroken glas eromheen zoals laatst 
bij de bushalte aan het Borneoplein. Heel irritant, 
als je daar met je banden doorheen rijdt.” 

GPPA ziet ook obstakels in Amersfoort Zuid
Om te kunnen ervaren welke obstakels gehandicapten op straat tegenkomen hield het Gehandicapten 
en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) vorig jaar in de binnenstad een rolstoelrit voor raadsleden, 
wethouders, gemeenteambtenaren en verder iedereen die mee wilde doen. Fleur Imming en Menno 
Tigelaar, die het sociaal domein in hun portefeuille hebben, reden mee. “Amersfoort is met een uitge-
werkt plan bezig, dat ‘voetpaden voor iedereen’ heet”, vertelt Joost van der Zwart, secretaris van het 
GPPA. Het toegankelijkheidsplan wordt ook in andere gemeenten in de provincie Utrecht uitgevoerd.

Gesprekspartner
Alleen kritiek leveren schiet ook niet op, beseft 
Van der Zwart. “Het is belangrijk dat de GPPA als 
gesprekspartner met de gemeente meedenkt om de 
toegankelijkheid voor lichamelijk en visueel gehan-
dicapten in de stad te verbeteren. Zoals in het geval 
van de openbare bibliotheek aan het Eemplein. Door 
alle trappen zeer ontoegankelijk als je afhankelijk 
bent van een rolstoel of slecht ter been. En anno nu 
bij nieuwbouw onbegrijpelijk. Na een gesprek met 
de betrokken gemeenteambtenaren gaat een speciaal 
bureau onderzoeken hoe men dit kan aanpassen.”

Meldpunt
De belangenorganisatie zou graag in heel Amersfoort 
doorgetrokken fietsroutes zien die je makkelijk met de 
(electrische) rolstoel kunt afleggen. “Het lukt mij om 
vanuit Kattenbroek, waar ik woon, naar de binnen-
stad te rijden zonder obstakels. Maar je moet dan wel 
de weg weten. Ook een kwestie van zelf uitproberen 
en ervaren wat de beste route is.” De GPPA-voorman 
is wel positief over het Meldpunt Woonomgeving. 
“Als je die belt over een obstakel of ander probleen, 
zoals dat glas op het Borneoplein, dan wordt dat snel 
geregeld, is mijn ervaring.” www.gppa.nl

Bert Vos

Rolstoelrit raadsleden
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Het ziekenhuisterrein is bestemd voor woning-
bouw. Er komen vrije kavels voor vrijstaande en 
twee-onder-één-kap woningen en appartementen. 
Om aan de gang te kunnen, moest het overgedragen 
worden aan de gemeente. Die overdracht liep uitein-
delijk een jaar vertraging op. Maar sinds februari is 
Amersfoort dan toch eigenaar van het terrein en de 
gebouwen. En zal de Lichtenberg in 2015, het jaar van 
haar 60-jarig bestaan, gesloopt worden.

Bestemmingsplan
Over de toekomst en herontwikkeling van het terrein 
is al langer nagedacht. Gemeente en bijvoorbeeld 
de bewonersgroep Lichtenberg hebben vanaf 2005 
gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp Stedenbouw. 
Dit geeft de hoofdlijnen aan, zoals waar en hoeveel 
woningen er komen, de maximale hoogte, groenloca-
ties en de ontsluiting van het verkeer. Het ontwerp is 
in 2008 vastgelegd in een bestemmingsplan en werd 
in 2009 een Definitief Ontwerp. Het daadwerkelijk 
ontwerpen gebeurt pas in een later stadium. Verder 
moest de sloopvergunning goedgekeurd worden. 
En was een omgevingsvergunning nodig voor 
bomenkap en de aanleg van groenstructuren. Want 
voor de herontwikkeling moeten de meeste bomen 
gekapt worden. Na bezwaren tegen deze plannen is 
uiteindelijk afgelopen februari besloten dat de kap 
gefaseerd plaatsvindt. Begin maart waren eerst de 
bomen die de sloop in de weg staan aan de beurt. De 
rest volgt naar verwachting in september.

Lichtenberg in ontwikkeling
In december 2013 viel het doek voor ziekenhuis de Lichtenberg. Alle patiënten, artsen en activi-
teiten zijn verhuisd naar de Maatweg. Sindsdien ligt het verlaten, omgeven door beveiligings-
hekken, te wachten op de sloop. Hoever staat het inmiddels met de plannen voor de herontwikke-
ling van het terrein?

Straatnamen
De sloop start binnenkort en is klaar halverwege 
2016. Maar mochten er weer bezwaren op de nieuwe 
vergunningsbesluiten volgen, dan kan het proces 
verder vertraagd worden. Een ingenieursbureau 
bereidt de sloop gedetailleerd voor en bekijkt waar 
materialen hergebruikt kunnen worden. 
Hoewel er dus nog niets gebouwd is, zijn de straat-
namen van het toekomstige wijkje al gekozen. De 
lanen krijgen de namen van drie schrijfsters en dich-
teressen die tussen 1600 en 1900 geleefd hebben. Te 
weten: Petronella Moens, Anna Bijns en Elisabeth 
Post. Voor de schrijfsters is gekozen in aansluiting 
op de straten met (mannelijke) schrijversnamen in de 
directe omgeving. Anna Bijns kwam uit Antwerpen - 
Brabant in die tijd - en dichtte als rederijker. Omdat 
ze vrouw was mocht ze geen lid worden van een 
Rederijkersgezelschap. Moens trof het beter, ze was 
wel lid van een Rederijkerskamer en ook van allerlei 
andere patriottische dichtersgenootschappen. Elisa-
beth Post schreef naast sentimentele romans en lief-
despoëzie een aanklacht tegen de slavenhandel in de 
vorm van een briefroman. De vrouwen bevinden zich 
in goed gezelschap, liggend tussen 17e eeuwse schrij-
vers Joost van den Vondel en Hugo de Groot. 
Na alle planningen, ontwerpen en vergunningsproce-
dures lijkt het er op dat de herontwikkeling van terrein 
de Lichtenberg zich nu concreet gaat manifesteren.

Celesta Lente

Het verlaten ziekenhuisterrein
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Beste lezers,
Mijn naam is Bert Vos en ik ben eindredacteur van 
deze wijkkrant, die ook zeer gewaardeerd wordt 
door onze wijkwethouder Fleur Imming en burge-
meester Bolsius die in Amersfoort Zuid woont. 
Naast dit vrijwilligerswerk ben ik als freelance jour-
nalist verbonden aan De Stad Amersfoort en ben ik 
hoofdredacteur van een nieuwsverhalensite over 
Zuidoost-Azië. 

Met een klein team van vijf redactiemedewerkers 
presenteren wij dit jaar drie keer een kleurrijke wijk-
krant. Volgend jaar kan dat wellicht vier maal zijn. 
Maar dan moeten we wel versterking hebben. Als 
redactielid van de wijkkrant Amersfoort Zuid heb 
je veel vrijheid in wat je wilt schrijven. Dat kan een 
informatief stukje, een aankondiging of een achter-
grondverhaal zijn tot aan een interview met een 
buurtbewoner, iemand van de gemeente of mensen 
van de diverse organisaties die in ons verspreidings-
gebied actief zijn. Dat kan vanuit je huis of je gaat op 

Schrijvers gezocht
locatie zoals dat heet. Leuk en gevarieerd dus. 
Wij vragen aan onze schrijvers weliswaar een beetje 
schrijfervaring, maar vooral ook betrokkenheid, dat 
je meedenkt tijdens de redactievergaderingen en een 
dosis creativiteit om gezamenlijk iets moois van deze 
wijkkrant te maken. Wij komen ongeveer zes tot acht 
keer per jaar bij elkaar, bij iemand thuis, en houden, 
indien nodig, ook onderling contact. Het is leuk en 
gezellig om in het redactieteam te zitten. Vind ik. Het 
verdient niets, maar het geeft wel eeuwige roem en 
naamsbekendheid. 

Zonder vrijwilligers kan de werkgroep Commu-
nicatie, zoals wij officieel heten, niet functioneren. 
Vandaar mijn persoonlijke oproep aan iedereen 
die zich geroepen voelt om zitting te nemen in de 
redactie van de wijkkrant. Voor meer informatie en 
een eventuele afspraak ben ik te bereiken via mijn 
e-mailadres: bert.v@kpnmail.nl.

Bert Vos 


