
Begin dit jaar hebben we de wĳ kkrant en de wĳ kwebsite aan een onderzoek onderheven. Hieruit 
is naar voren gekomen dat vooral onze website aan vernieuwing toe is. Maar ook de wĳ kkrant had 
puntjes van aandacht. 

Onderzoek
We hebben een onderzoek gedaan naar u als bewoners. Hoe zien onze drie wĳ ken er uit? Twintig procent van onze wĳ k 
bestaat uit 0 tot 14 jarigen, 6% bevindt zich in de lee� ĳ dscategorie 15 tot 19 jaar en 60% is volwassen. Vĳ � ien procent 
van de bewoners is de lee� ĳ dsgrens van 65 jaar gepasseerd. In onze wĳ k wonen relatief veel hoog opgeleiden. 
Wĳ  hebben ons tot doel gesteld in elke wĳ kkrant zoveel mogelĳ k alle drie de wĳ ken onder de aandacht te brengen en 
alle lee� ĳ dscategorieën tegemoet te komen. Wĳ  gaan ons best doen om deze doelstelling zoveel mogelĳ k te halen. 

Kleurstelling
We hebben voor de energieke kleur rood gekozen. Met een rustige lay-out komt er meer ruimte voor a� eeldingen, 
die voortaan in full colour worden weergegeven. Tegen de wi� e achtergrond worden de teksten beter leesbaar, wat 
een belangrĳ k verzoek vanuit de wĳ k was. 
Nu vraagt u zich misschien af of deze nieuwe wĳ kkrant in deze tĳ d van kostenbesparing wel kan. Alle onderzoeken 
en restyling zĳ n gedaan door vrĳ willigers en wĳ  doen onze uiterste best om de kosten zo laag mogelĳ k te houden. 

Nieuwe rubrieken
Een aantal onderwerpen blĳ �  u in deze krant terugzien, zoals algemene lokale onderwerpen, de ondernemer en een 
wĳ kgedicht. Maar er zĳ n ook nieuwe rubrieken bĳ  gekomen, zoals een geschiedenisverhaal, een foto om te raden, 
een sudoku-puzzel en andere onderwerpen die een breed publiek aanspreken. In deze krant leest u de tĳ dloze 
artikelen. Tĳ dgebonden artikelen en foto’s krĳ gen voortaan een plek op onze website.
Volgend jaar gaan we ook onze website vernieuwen. Deze zal er uiteindelĳ k hetzelfde uit gaan zien als deze wĳ kkrant. 
Wilt u ook meehelpen met het tot stand brengen van de wĳ kkrant? We zĳ n nog op zoek naar redacteuren. 

Heel veel leesplezier! 

WIJKKRANT 
AMERSFOORT-ZUID
Krant Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, editie winter 2010

... met een nieuwe look & feel
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In de vorige krant stelde ik het Wĳkbeheerteam (WBT) aan u voor. Dit keer kan ik weer twee nieuwe 
mensen aan u voorstellen: Lineke van Hall en Peter Linde. Lineke houdt zich bezig met de opmaak van 
de wĳkkrant en andere publicaties. Peter Linde is aspirant lid. 

Petra Koning nam onlangs afscheid. Zĳ hee� onder andere de opmaak van deze krant de afgelopen 
tien jaar voor haar rekening genomen. We danken Petra heel hartelĳk voor haar enorme inzet van de 
afgelopen jaren.

Van het Wĳkbeheerteam

Hoofdactiviteiten
De gemeente is in overleg met alle WBT’s over de 
onderlinge samenwerking tussen de gemeente en de 
WBT’s. Wĳ hebben aangegeven dat zĳ ons kunnen 
aanspreken op: 

- werving en selectie van de buurtbudget 
aanvragen; 

- wĳkbewoners te informeren via de wĳkkrant 
en -website; 

- organiseren van activiteiten om de sociale 
samenhang in de buurten te vergroten, zoals 
‘Welkom in de wĳk’, ‘Een schone zaak’ en 
incidentele activiteiten zoals de Infomarkt van 
afgelopen oktober. 

Meedenken
Dan was er nog de vraag van de gemeente of het 
WBT mee wilt denken over het wel en wee in de wĳk 
en over de participatie van bewoners bĳ plannen 
van de gemeente en andere organisaties. Incidenteel 
zal het WBT meedoen, zoals bĳvoorbeeld met het 
meedenken over de nieuwe structuurvisie of het 
nieuwe bomenbeleid. 

Buurtbudget
Het aanvragen van buurtbudget komt er weer aan. 
Ook in 2011 is er hiervoor in de gemeentebegroting 
budget beschikbaar. Op pagina 9 in deze krant kunt 
u daar meer over lezen. 

Wĳkwethouder
Met wĳkwethouder Ben Stoelinga hebben we 
kennisgemaakt en is er gesproken over het 
gemeentebeleid, zaken als de alcoholopvang in 
de wĳk en hoe het verder verloopt met de Visie op 
Welzĳn. Op de volgende pagina kunt u kennis maken 
met onze nieuwe wĳkwethouder. 

Infomarkt
Op 2 oktober 2010 was de informatiemarkt, een 
informatie-uitwisseling van achtendertig organisaties 
die in en voor de wĳk werken. Het was een 
samenwerking van het Wĳkbeheerteam en de 
Stichting Welzĳn Amersfoort (SWA) in de persoon van 
Femmie van Diest. De markt was zeer geanimeerd, er 
werd veel genetwerkt, zowel door de standhouders 
onderling, als met de bezoekers. 

Trudy Meĳ 
Voorzi�er Wĳkbeheerteam 

De nieuwe wĳkwethouder...
Ben Stoelinga is onlangs benoemd als de nieuwe wĳkwethouder voor de wĳken Vermeer-, Berg- en 
Leusderkwartier. 

“Vroeger werden plannen op het gemeentehuis 
gemaakt en daarna als feit gecommuniceerd naar 
de bewoners. Ervaring leert dat bewoners er nog 
wel eens anders tegenaan kĳken, dan de gemeente. 
Vandaar dat ik het anders aan ga pakken, en de 
bewoners vanuit de wĳk wil gaan betrekken bĳ het 
maken van plannen over hun leefomgeving”, aldus 
Ben Stoelinga. 

Veel kennis en ervaring
“Er zit veel kennis en ervaring bĳ de bewoners 
in Amersfoort-Zuid. Daar wil ik graag gebruik 
van gaan maken. Zeker ook omdat we in deze 
economisch mindere tĳden, minder budget ter 
besteding hebben. 
Ook de gemeente krĳgt minder geld vanuit de 
rĳksoverheid, waardoor we bewuster keuzes moeten 
maken. Dit geldt niet alleen in het toekennen van 
subsidies voor lokale projecten, maar ook voor het 
oplossen van bepaalde wensen en problemen. Ik 
wil op een creatieve manier gaan kĳken hoe we 
noodzakelĳke aanpassingen toch samen kunnen 
realiseren”, aldus de wethouder.
Ben: “Ik zie veel initiatieven vanuit bewoners 
ontstaan. Bĳvoorbeeld een project van bewoners 
uit het Bergkwartier, die mogelĳkheden zien voor 
implementatie van duurzame energie in de wĳk. Met 
die bewoners, en anderen, wil ik graag in gesprek 
komen over de mogelĳkheden die zĳ zien, zodat 
we samen efficiëntere beslissingen en maatregelen 
kunnen nemen”. 

Contactmomenten
“Voor mĳ zĳn ook het wĳkbeheerteam en de 
wĳkcoördinator belangrĳke informatiebronnen 
om te volgen wat er speelt bĳ u in de buurt en 
wat er gedaan zou kunnen worden. Belangrĳke 
contactmomenten met de bewoners zĳn buurtfeesten, 
de informatiemarkt en contactavonden, zoals 
Energiebesparing in de wĳk. Hier hoor je wat er in 
de wĳk lee�. Samen kunnen we kĳken hoe we uw 
leefomgeving structureel kunnen verbeteren. Ziet 
u mogelĳkheden die de lee�aarheid in uw buurt 
verbeteren, dan kunt u ook uw vraag per e-mail aan 
mĳ stellen: wethouderstoelinga@amersfoort.nl.”

“Ik werk niet vanuit een ivoren 
toren, maar vanuit de visie dat 
we het samen beter doen”

Ben Stoelinga
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Agenten in de wĳk
Amersfoort-Zuid hee� twee wĳkagenten: Gerard van der Gri� 
voor het Vermeer- en Leusderkwartier en Petra Markink voor 
het Bergkwartier, die we graag aan u voorstellen.  

Wat doet een wĳkagent…
Waar een ‘gewone’ agent vooral reageert op meldingen, hee� een wĳkagent 
een proactieve rol. Als er een structureel of terugkerend probleem is, 
gaat de wĳkagent samen met gemeente, instanties en betrokkenen 
kĳken hoe de situatie opgelost kan worden. Petra: “De wĳk is mĳn toko, 
ik wil mensen mee zien te krĳgen, om met veranderingen, problemen 
structureel op te lossen. Door de betrokkenen te enthousiasmeren zorg 
je er samen voor dat verandering tot stand komt”. 

… in Amersfoort-Zuid?
“Het leuke aan wĳkagent zĳn, is dat je het eerste aanspreekpunt 
namens de politie bent voor de wĳk. Als het goed of slecht gaat qua 
veiligheid krĳg je dat te horen. Daar is veel voldoening uit te halen”, 
aldus Gerard. 
Amersfoort-Zuid is een afwisselende wĳk wat betre� politiewerk. 
Er zĳn naast woningen, ook winkels, horeca, scholen en het station. 
Petra vult aan: “In het Bergkwartier heb je ook centra voor geestelĳke 
gezondheidszorg, wat zeker ook onze aandacht hee�”. 
Overlast door hangjongeren komt ook hier voor. De wĳkagenten kennen 
veel van deze jongeren persoonlĳk. Soms bezoeken zĳ deze jongeren 
thuis, om ze persoonlĳk op hun gedrag aan te spreken. Samen met deze 
overlast veroorzakende jongere wordt gezocht naar een oplossing om 
de overlast te verminderen. 

Verdachte situatie, bel 112
Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Meld verdachte situaties zo 
snel mogelĳk; zoals een persoon die in geparkeerde auto’s gluurt of 
onbekenden die rondkĳken in de tuin van uw buren. Ziet u een verdachte 
situatie, bel dan direct 112! “Schroom niet om het alarmnummer 
hiervoor te bellen”, aldus Gerard. “Negen van de tien meldingen 
krĳgen we namelĳk van ople�ende burgers. Na iedere melding bellen 
wĳ de bewoner terug om te vertellen wat er met de melding gedaan is.” 
Wilt u ook helpen om de veiligheid in onze wĳk te verhogen? Meldt u 
dan aan voor Burgernet.

Tip van uw wĳkagent
Wees alert voor mensen die met een smoes aan de deur komen. Mogelĳk 
zĳn zĳ erop uit om geld of goederen bĳ u te stelen. Loop nooit weg van 
de open deur, sluit deze eerst. Mist u achteraf goederen, bel dan de 
politie via 0900-8844.

Burgernet, iets voor mĳ?
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. Burgernetdeelnemers krĳgen een ingesproken bericht via de vaste of mobiele 
telefoon of een SMS met het verzoek uit te kĳken naar een duidelĳk omschreven persoon of voertuig. U hoe� 
niet zelf achter daders of een vermist persoon aan te gaan. Uw informatie belt u door naar de politie, die met 
uw informatie aan de slag gaat. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht 
over de afloop van de actie. 
Wilt u ook een bĳdrage leveren aan de veiligheid in uw omgeving? Meldt u dan aan via de website www.
burgernet.nl.

De definitie van veiligheid volgens de van Dale is: “het veilig zĳn”. 
Maar wat betekent dit? De veiligheid op straat kan uitgedrukt 
worden in cĳfers, zoals in onderstaande tabel weergegeven is. Je 
kan daardoor een veiliger gevoel krĳgen, als je ziet dat je in een wĳk 
woont waar minder incidenten plaatsvinden. Maar meestal is dit 
een kwestie van een persoonlĳk gevoel dat je hebt. Bĳvoorbeeld: 
ik loop ‘s avonds laat liever niet meer alleen over straat. 

Per wĳk hebben wĳ voor u de meest voorkomende meldingen, die bĳ de 
politie binnen zĳn gekomen, op een rĳtje gezet. We hebben de aantallen 
van 2008 vergeleken met die van 2009. 

Vermeerkwartier
In het Vermeerkwartier zĳn de meeste meldingen binnen gekomen van 
vandalisme. Vorig jaar laat een stĳging zien van 17% ten opzichte van 
2008. In één jaar tĳd is diefstal uit auto’s en diefstal van (brom)fietsen 
met 35% fors gedaald. Anderzĳds is inbraak gemiddeld met 16% 
toegenomen. Geweldsdelicten, zoals  straatroof, zedenmisdrĳven, moord 
en doodslag, openlĳke geweldpleging, bedreiging en mishandeling 
komen hier het minste voor. 

Bergkwartier
Het overgrote deel van de meldingen betre� de diefstal van (brom)fietsen, 
voornamelĳk bĳ het station. Toch zĳn in één jaar tĳd gemiddeld 36% 
minder meldingen gekomen over zowel auto-inbraken als (brom)fiets 
diefstallen. Op de berg is het aantal inbraakgevallen met maar liefst 
35% toegenomen. Het dievengilde onderaan de berg hee� met 4% het 
werkgebied verlegd. De meldingen over vandalisme zĳn met 6% gedaald, 
maar komen vooral in het zuidelĳke deel van de wĳk veel voor. 

Leusderkwartier
In 2009 is voor het eerst burengerucht (geluidsoverlast van buren) 
geregistreerd. Dit is de meest voorkomende melding uit deze wĳk. Veel 
aangi�en gaan in deze wĳk over vandalisme, wat in één jaar tĳd met 32% 
is toegenomen. Bĳ diefstal uit auto’s is hier een afname te constateren 
van 40%. Er worden ook minder (brom) fietsen gestolen, 32% minder 
dan in 2008. De (poging tot) inbraak is in deze wĳk met 4% gedaald. 

Als we naar het totaal aantal aangi�en in 2009 kĳken, dan komen de 
meeste meldingen uit het Bergkwartier. Vanuit het Leusderkwartier 
komen de minste meldingen. Gemiddeld genomen komt 17% van alle 
Amersfoortse aangi�es uit Amersfoort-Zuid. Dus de vraag “welke wĳk 
het veiligst is”, kunt u het beste zelf beantwoorden....

Welke wĳk is het veiligst?

2009 Incidenten Aangi�e

Aantallen Jeugd-
overlast 

Buren-
gerucht

Gewelds-
delicten

Diefstal uit 
auto

(Brom) 
fietsdiefstal

Vandalisme Inbraak 
Woning/ 
bedrĳf

Vermeerkwartier 50 55 28 78 34 115 54

Berg-Noord 19 53 30 50 136 52 58

Berg-Zuid 32 56 35 52 28 65 44

Leusderkwartier 27 69 17 47 13 58 43
Bron: www.amersfoort.nl
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Sommige mensen noemen het Vermeerkwartier ‘Dorrestein’. Verwarrend, maar niet zo gek. Tussen 
1960 en 2003 hee�e het Vermeerkwartier ook Dorrestein. 

Is het Vermeerkwartier of is het Dorrestein? 

Vermeerkwartier
Het eerste deel van het Vermeerkwartier is gebouwd 
in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 
De straten kregen schildersnamen en de wĳk 
werd vernoemd naar de belangrĳkste straat, de 
Vermeerstraat. De wĳk lag tussen Park Randenbroek, 
Gasthuislaan, Bisschopsweg en de Woestĳgerweg. 

Dorrestein
Na de Tweede Wereldoorlog werd de wĳk groter. 
Ook aan de andere kant van de Gasthuislaan werden 
huizen gebouwd. Daar lag boerderĳ Dorrestein. Al in 
1569 wordt er gesproken over een hoeve Dorrestein. 
Het is dus een oude naam. In 1960 hee� de gemeente 
besloten om het Vermeerkwartier en de nieuw 
gebouwde wĳk samen Dorrestein te noemen. 

Toen werd het Vermeerkwartier
Echter, in 2003 is de naam op aandringen van de Club 
van 100 van de voetbalclub CJVV weer gewĳzigd in 

Vermeerkwartier. De voetbalclub hee� zĳn velden 
op het sportpark Vermeerkwartier. Tot zover wat 
het Archief Eemland (www.amersfoorteemland.nl) 
hierover vermeld. 

De oud-voorzi�er van de Club van 100 stelt 
dat er nooit sprake is geweest van een officiële 
naamsverandering van Vermeerkwartier naar 
Dorrestein. Het is er meer met de tĳd ingeslopen. Toen 
de voetbalclub verplicht werd te verhuizen van 
het Leusderkwartier naar het Vermeerkwartier, is 
er nogal wat losgekomen bij de ‘oudere generatie’. 
Dat laat weer eens zien hoe verbonden mensen 
zich voelen met hun wijk. De Club van 100, die 
zich ook inspant om historische zaken te bewaren, 
heeft zich toen bij de gemeente sterk gemaakt om 
de naam Vermeerkwartier weer terug te krijgen. 
En dat is gelukt.

Gasthuislaan
Tot 1914 staat de laan bekend onder de naam Grote 
Gasthuislaan. Hoewel de huidige weg naar het 
ziekenhuis voert, hee� de naam daar niets mee 
te maken. De weg leidde al in de middeleeuwen 
naar het Sint Pietersgasthuis. Tot in de negentiende 
eeuw werd het meestal Gasthuissteeg genoemd. In 
1570 komt de laan voor op de kaart van cartograaf 
Jacob van Deventer. 

Bisschopsweg 
Voor het eerst te zien op de pla�egrond van 
Jacob van Deventer (ca. 1570). Toen hee�e de weg 
ongetwĳfeld al Bisschopsweg, aangezien in 1642 
wordt gesproken over de ‘oude Bisschopswech’. 
In de middeleeuwen behoorde het gebied ten 
zuiden van de Bisschopsweg tot het gerecht van 
de Utrechtse bisschop, dat wil zeggen dat de 
bisschop daar de overheidsmacht bezat. Het is niet 
uitgesloten dat de Bisschopsweg zo werd genoemd, 
omdat in die vroege tĳden ook de weg tot het 
gebied van de bisschop van Utrecht behoorde. Ook 
is wel eens geopperd, dat de Bisschopsweg ouder 
is dan Amersfoort en het oosten van het land met 
de stad Utrecht verbond. Jacob van Campen kreeg 
in 1644 toestemming om het deel van de weg langs 
Randenbroek op te heffen, zodat de Bisschopsweg 
ophield bĳ de beek. Het gedeelte tussen de 

Geschiedenis van de wĳk

Boerderĳ De Ganskuĳl

Waar is dit?
Waar ergens in de wĳk is dit. Weet u het? Kĳk gauw voor het antwoord op pagina 11. 

Wilhelmus Hendrikus Keesom (1876 – 1956) was een natuurkundige uit Nederland. Hĳ studeerde wis- en natuurkunde 
in Amsterdam en werd hoogleraar aan het Kamerlingh Onnes laboratorium in Leiden. Willem Keesom slaagde er 
in 1926 als eerste in om helium van vloeibaar naar vast te krĳgen. Hiermee werd hĳ in de wetenschappelĳke wereld 
wereldberoemd en het leverde hem meerdere onderscheidingen op, binnen en buiten Nederland.
Bron: Wikipedia

Waar komt de naam Keesomstraat vandaan?

tegenwoordige Hendrik van Viandenstraat en de 
beek werd tot in 1914 naar blekerĳ De Luiaard ook 
wel Achter Luiaard genoemd. 

Ganskuĳl 
De naam van een stuk land, genoemd in de akten 
van 1414 van het archief van het St. Pieter- en 
Bloklandgasthuis. Later stond daar een boerderĳ 
genaamd De Ganskuĳl. Op de plek waar de 
boerderĳ stond staat nu het Corderius College. 
Bron en beeldmateriaal: Archief Eemland
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Jongeren
“De aanvragers van de Buurtbudget zĳ n jongeren tussen 
de 15 en 18 jaar met een korte termĳ nfocus. Ze willen 
snel handelen en snel resultaat zien. Helaas zĳ n er weinig 
locaties in Amersfoort-Zuid waar deze lee� ĳ dsgroep 
zich ongestoord kan vermaken. Daarom zĳ n de jongeren 
zelf met dit plan gekomen en hebben ze meegewerkt met 
de opzet en uitvoering ervan. Ze willen een mooie plek 
krĳ gen, waar ze met veel plezier kunnen chillen”, aldus 
begeleidster Suzanne Leĳ endekkers. 
Met deze aanvraag leren ze ook hoe je een aanvraag 
voor buurtbudget in kan dienen en hoe gemeentelĳ ke 
procedures verlopen. En als het dat lukt, kunnen ze er 
trots op zĳ n dat ze dit voor elkaar gekregen hebben. 

Frustrerend 
Er is regelmatig overleg met de gemeente geweest, 
maar er staat helaas nog geen hangplek. Vooralsnog een 
gemiste kans, vindt Suzanne. De aanvraag is urgent, 
want de jongeren hebben nú hun eigen plek hard nodig. 
De reden waarom het nog niet gerealiseerd is, zĳ n de 
tĳ drovende procedures bĳ  de gemeente. De aanvraag 
moet langs diverse afdelingen en dit is niet voor de 
zomervakantie gelukt. Het oorspronkelĳ ke idee was 
namelĳ k dat de jongeren in de herfstvakantie dan 
daadwerkelĳ k aan de slag konden gaan met het helpen 

“Blĳ f kĳ ken naar de kern van de vraag en de kansen die er zĳ n.“
De jongeren in het van Stolbergpark hebben dit jaar voor een “wind en regenvrĳ e hangplek met enkele 
zitplaatsen“, een bĳ drage gekregen uit het buurtbudget. Nu, een half jaar later, zĳ n we benieuwd naar 
de voortgang van dit project. 

opbouwen van de hangplek. Om voor de winter een 
wind- en regendichte ruimte te hebben. 
Omdat de jongeren korte termĳ n gedreven zĳ n, beginnen 
zĳ  hun belangstelling en energie voor het project te 
verliezen. Ze kĳ ken niet naar de procedurele kant, maar 
naar de oplossingskant. Ze begrĳ pen niet dat, nu ze de 
middelen hebben, de hangplek nog niet gerealiseerd 
wordt. En dat ervaren ze als frustrerend. 

Hangplek
Suzanne: “Ze hebben de meeste stemmen tĳ dens de 
buurtbudgetverkiezing gekregen. Dit is een erkenning 
vanuit de buurt dat deze hangplek echt noodzakelĳ k 
is. Er moet toch een plek in de wĳ k zĳ n, waar zĳ  zich 
kunnen vermaken?” Ook vanuit het wĳ kbeheerteam en 
het opbouwwerk van de Stichting Welzĳ n Amersfoort 
hebben we de noodzaak voor realisatie bĳ  de gemeente 
onder de aandacht gebracht. 
Suzanne en de jongeren vinden dat deze buurtbudget 
aanvraag urgent is. Qua tĳ dsinvestering die het plan 
vraagt, zou het bĳ  de gemeente sneller moeten gaan. En 
als het de gemeente niet lukt om dit binnen de gestelde 
termĳ n af te handelen, zo stelt Suzanne, keer dan terug 
naar de kern van de vraag en zoek een andere weg om 
het doel alsnog te bereiken. 

Ook zin in om iets leuks voor de buurt te regelen? Vraag dan nu buurtbudget aan voor 2011.

Spelregels
- Iedereen die in het Vermeer-, Berg- of Leusderkwartier woont, kan schri� elĳ k een plan indienen;
- Uw plan moet vóór 14 februari 2011 ingeleverd zĳ n bĳ  het wĳ kbeheerteam;
- Plannen die minder dan € 1000,- kosten kunt u het hele jaar indienen;
- Het plan moet passen binnen het gemeentelĳ ke beleid;
- Bĳ dragen voor buurtfeesten (dit jaar € 175,- per straat/feest) vraagt u vooraf aan; er wordt geen buurtbudget 

meer gegeven voor eten en drinken (gemeentelĳ ke afspraak);
- U moet duidelĳ k maken wat u als bewoner(s) zelf bĳ draagt aan de uitvoering van uw plan.

Het buurtbudget is niet bedoeld voor regulier onderhoud of grote aanpassingen aan straten vanwege bĳ voorbeeld 
parkeer- of verkeersoverlast. 
De bewoners rondom de plek waar uw plan wordt uitgevoerd, moeten akkoord zĳ n met uw plan. U moet dit 
aantonen bĳ  de aanvraag.

Hee�  u een plan?
- Schrĳ f het plan zo duidelĳ k mogelĳ k op, eventueel met foto’s en tekeningen;
- Schrĳ f op wat er nodig is, zoals materiaal, werkzaamheden en ondersteuning;
- Maak een scha� ing van wat het plan gaat kosten;
- Vermeld naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mail van de contactperso(o)n(en).

Het opbouwwerk kan hulp bieden bĳ  het formuleren van uw plan.

Buurtbudget 2011

Aanvraagformulier Buurtbudget 2011
Naam organisatie/groep

Wat is uw plan?

Contactpersoon organisatie/groep: naam, adres, postcode, telefoon, e-mail:

Aantal actieve deelnmers: namen, adres, postcode, telefoon, e-mail:

Datum van mogelĳ ke uitvoering:

Gescha� e kosten:

Nadere toelichting op uw plan:
(ook aangeven of, en welke hulp u daarbĳ  eventueel nodig hee� )

Aanvragen boven de € 1000,- worden beoordeeld op juistheid en haalbaarheid door de bewonerswerkgroep 
buurtbudget, samen met gemeente en met ondersteuning van het SWA-opbouwwerk. De plannen worden daarna 
voorgelegd aan het Wĳ kbeheerteam. Aanvragers ontvangen zo snel mogelĳ k bericht of hun plan akkoord is, en mee 
kan doen met de wĳ kraadpleging op de prioriteringsavond.
Aanvragen onder de € 1000 worden, na akkoord van de gemeente, direct toegekend. We streven er naar om op de 
prioriteringsavond het hele beschikbare buurtbudget toe te kennen.
Prioriteringsavond is dinsdag 19 april 2011 in de aula ROC ASA, Leusderweg 30-34. Houd de website in de gaten 
voor details: www.amersfoortzuid.nl
Aanvragen 2011: datum uiterste inleverdatum: 14 februari 2011, inleveren bĳ  opbouwwerk in wĳ kcentrum de 
Driehoek. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden en verzenden via www.amersfoortzuid.nl. Telefoon 
opbouwwerk: 461 81 87.
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WĲK

hier moest een mooi gedicht
van Kerstmis in de wĳk
van stilte en van licht
en donker tegelĳk
van de gordĳnen dicht
familie bĳ elkaar
ja Kerstmis in de wĳk
intiemste tĳd van het jaar

hier moest een mooi gedicht
van kransen op de deur
door lampjes mooi verlicht
groen rood goud van kleur
van een arrenslee
waar belgeklingel klinkt
een kerstman die gedwee
op ba�erĳen zingt

van Kerstmis in de wĳk
hoe lampjes coniferen 
en boompjes liefderĳk
zacht stralend decoreren
hoe kaarsjes heel verfijnd
voor donkere ramen branden
en hoe mĳn hulst verdwĳnt
in kerststukjes van anderen

of voor ‘t konĳn van buren
dat onze planten vreet
het jaar nog lang zal duren
is iets dat ik niet weet
ik kan echt niets vertellen
van Kerstmis in de wĳk
ik neem, en geef me ongelĳk, 
elk jaar met Kerst de wĳk

Mia Wi�op Koning

De gevelsteen is ingemetseld in de muur 
van de Nillmijflat, staande aan de Lambert 
Heijnricsstraat. De gevelsteen is gemaakt door 
Hans Meijer. Waarom deze flat Nillmijflat 
wordt genoemd is onduidelijk. Nillmij was 
een verzekeringsmaatschappij in Nederlands 
Indië en staat voor “Nederlandsch-Indische 
Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij”.

Schout en schepen
De straat is genoemd naar Lambert Heijnrics 
soen. Deze man was lid van het stadsbestuur 
als schout (1465-1466 en 1474-1477) en schepen 
(1479). Een schout was iemand, aangesteld door 
de leenheer van een “heerlijkheid”, om in diens 
naam te handelen. Maar het kon ook een hoofd 
van een dorp of stad zijn. Een “heerlijkheid” is een 
bestuurlijke en juridische bestuursvorm, welke in 
de middeleeuwen gebruikt werd.
Een schepen van toen, is vergelijkbaar met de 
wethouder nu. In België wordt het woord deels 
nog steeds gebruikt: het College van Burgemeester 
en Schepenen.

Weet u meer te vertellen over Hans Meijer, 
wat deze gevelsteen voorstelt of waarom deze 
flat Nillmijflat heet? Wij horen graag van u via 
redactie@amersfoortzuid.nl.

Antwoord 
“Waar is dit?”

Mijn bankje
Afgelopen voorjaar hoorde ik regelmatig een 
knapperend kampvuurtje. Ik zag het tafereeltje 
voor me: een groep half aangeschoten jongens en 
meiden rond een vuur. Lekker hoog, lekker groot. 
Leve het leven en de lol. Ik stelde me voor dat zij 
hopen dat de sloop van de woningen nog heel 
lang wordt uitgesteld, zodat ze nog lang kunnen 
chillen, op mijn bankje. Op mijn bankje? Ja, dat 
vooroordeel had ik. Ik had vorig jaar namelijk een 
heel schattig houten bankje gekocht. Tijdens het 
straatfeest 2009 had ik het op straat gezet en na 
het feestweekend laten staan. Dat stond gezellig 
onder het raam en nodigde wat meer uit tot een 
kop thee buiten in een warm nazomerzonnetje.

...was verdwenen
Die pret mocht niet lang duren. Nog voordat 
de herfst begon, was mijn bankje verdwenen. Ik 
dacht meteen: dat hebben die jongeren gejat, en 
veroordeelde mezelf als een tut met vooroordelen. 
Toch, als ik ’s avonds langs de sloophuisjes liep, 
keek ik stiekem of mijn bankje niet toevallig daar 
ergens stond. Ik zag hem nooit. Tot mijn lieve 
buurvrouw mij op een voorjaarsavond sms’te: “je 

Chillen op een bankje
Chillen is een werkwoord dat je als 47-jarige vrouw niet hoort te gebruiken. Maar het is een woord 
waar je niet omheen kunt als je langs de dichtgetimmerde huisjes aan de Leusderweg loopt. Vooral ‘s 
avonds laat, tĳdens het laatste rondje met de hond.

bankje staat in de voortuin. Ben om half 11 thuis, 
kunnen we ‘m wel ff ophalen. X”
Bijna een jaar later, dat kon toch niet? Als ze het 
al hadden gejat, dan was het nu toch zeker al 
gesloopt. Maar mijn hersens draaiden op volle 
toeren: kan ik bewijzen dat het mijn bankje is? Wat 
als die jongeren thuis zijn? Durf ik dan zomaar 
mijn bankje terug te jatten? 
Mijn buurvrouw is kordater dan ik en sleepte 
me mee naar de Leusderweg. Het was zonder 
twijfel mijn bankje en het stond daar zomaar in 
het voortuintje van het huis waar ik het in mijn 
vooroordeel had vermoed. “Nemen we het nu 
gewoon mee?” vraag ik nog weifelend. “Het is 
toch jouw bankje? Doe niet zo raar, we nemen ‘m 
mee.” Mijn buurvrouw stond al in de voortuin. 
Het was inderdaad van de zotte dat ik me een 
halve dief voelde, dus stapte ik achter haar aan. 
Niemand die ons tegenhield....

Chillen...
Deze nazomer heb ik heerlijk met mijn jongste 
zoon op ons bankje zitten chillen, bij een vuurtje. 
We dronken een beker chocomelk en aten een hele 
reep chocolade op.

Foto’s: Ilja van Diest



Buurthuiskamer
Dit is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor 
bewoners uit de directe omgeving Ganskuĳ l. We 
zĳ n verhuisd naar Ganskuĳ l 99A. Dit is naast de 
Buitenkast. 
De activiteiten

Vrouwen
Dinsdag en donderdag 

13.00 - 15.00 uur  Nederlandse taalles

Dinsdag 
9.30 - 11.00 uur  Koffi  eochtend, met 

   kinderopvang
19.30 - 21.00 uur  Arabische les

Woensdag
19.30 - 21.00 uur  Vrouwenontmoetings-
    avond, Naailes

Meiden
Dinsdag

15.30 - 17.00 uur  Meidenclub 8 t/m 12 jaar
Woensdag

15.00 - 17.00 uur.  Meiden vanaf 12 jaar

Mannen
Donderdag

19.00 - 20.00 uur  Buurtvaders. Vanaf 20.00 uur
   loopt men in de buurt zelf.

Sport
In het Corderius College wordt er op maandagavond 
van 19.00 - 20.00 uur voor vrouwen Aerobics geven. 

Dinsdag
14.00 - 15.00 uur Sociale Vaardigheidstraining 

Donderdag
13.30 - 14.30 uur  Biodanza (zie tekst hiernaast)

Vrĳ dag
14.00 - 15.00 uur  Gespreks- Gezelschapsgroep
16.30 - 19.30 uur  Wĳ kmaaltĳ d, 1x per maand.  

   Kosten € 3,50.

Wat is Biodanza?
Dit is een activiteit waar je door middel van beweging, 
muziek en expressie bezig bent met je eigen welzĳ n 
en balans. Het levert rust en ontspanning op. Je 
krĳ gt meer energie. En zelfvertrouwen! Je beweegt 
op je eigen manier, ervaring is niet nodig. Biodanza 
is ontwikkeld door Rolando Toro Araneda, een 
psycholoog en medisch antroposoof. Het is sinds 
het jaar 2000 ook bekend in Nederland. Er komt 
ook Biodanza voor kinderen op wĳ kcentrum de 
Driehoek!Informatie: Flora Wirtz. (033-4618187) 
Voor informatie en opgave over deze activiteiten kunt 
u contact opnemen met Wĳ kcentrum de Driehoek, 
tel. 033-4618187 (Flora Wirtz).

Nieuwe website ABC scholen 
Er is een nieuwe website in de lucht voor leerlingen 
van de deelnemende Amersfoortse Brede Combinatie 
(ABC) scholen en organisaties in het Bergkwartier. 
Ouders, leerlingen en professionals van organisaties 
uit de wĳ k hebben meegeholpen om deze website 
vorm te geven en tot stand te brengen. Het resultaat 
mag er zĳ n! Voor meer informatie: www.abcberg.nl 

Berichten vanuit SWA

Colofon
De wijkkrant, en de website www.amersfoortzuid.nl zijn uitgaven van bewoners van het Vermeer-, Berg- en 
Leusderkwartier. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of in te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Trudy Meij, Petra Jansen, Lineke van Hall, Femmie van Diest (ondersteuning opbouwwerk). Met 
medewerking van Mia Wittop Koning. Gast redactie: Andrea Oostijen. Eindredactie: Petra Jansen
Vormgeving: Lineke van Hall. Druk: drukkerij Patria Leusden. Oplage: 11.000.
Heeft u iets te melden dat leuk of interessant is voor de wijk, neem dan contact op met de redactie: 
redactie@amersfoortzuid.nl, of neem contact op met het opbouwwerk: wijkcentrum de Driehoek: 033 - 461 81 87.

www.amersfoortzuid.nl


