
De zomer is voorbij. De barbecues zijn weer opgeruimd en de tuinen winterklaar gemaakt. Even leek 
het erop dat de zomer zou verregenen, maar uiteindelijk brak toch de zon door. Gelukkig, want er zijn 
weer veel straatfeesten en -barbecues georganiseerd in Amersfoort Zuid! 
Voor veel van deze activiteiten is buurtbudget aangevraagd. En dat is precies de bedoeling, want zo 
wordt de betrokkenheid van bewoners bij hun straat en/of buurt bevorderd. Als u in 2013 ook een 
straat- of buurtactiviteit wilt organiseren, houdt dan vooral onze website in de gaten.

Wijkkrant 
amersfoort Zuid
Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied, editie winter 2012

Eigen kracht

Een bezoek aan onze website www.amersfoortzuid.
nl is sowieso een goed idee, want deze is  aanzien-
lijk verbeterd! De werkgroep Communicatie heeft de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan een meer over-
zichtelijke site waarin het nieuws uit en over Amers-
foort Zuid centraal staat. Daarnaast biedt de website 
een kijkje in vorige wijkkranten, alles over het buurt-
budget en het project ‘veiligheid in de buurt’ en infor-
matie over de verschillende werkgroepen. Via een 
gebruiksvriendelijk contactformulier kunt u ook uw 
eigen nieuwsberichten, aankondigingen voor activi-
teiten en/of foto’s op de site laten plaatsen. Zolang 
het natuurlijk betrekking heeft op ‘onze’ wijken. 
De werkgroep Veiligheid gaat de komende tijd 
schouwen organiseren. De eerste proefschouw heeft 
al plaatsgevonden en veel punten van aandacht 
opgeleverd. De werkgroep bekijkt nu samen met 
de gemeente hoe deze zaken (kunnen) worden 
opgepakt. Geen makkelijke opgave in deze tijd van 
bezuinigen! Duidelijk is dat de gemeente vaker een 
beroep op de buurtbewoners gaat doen om mee te 
werken aan oplossingen. Aan de hand van de resul-
taten worden nieuwe schouwen ingepland. Ook de 
wijkwethouder zal hieraan deelnemen.

Ondertussen heeft de Sociale Agenda van onze wijken 
gestalte gekregen. Nu is het zaak om te bepalen wie 
wat op gaat pakken. Een uitdaging voor de gemeente 
met wederom het besef dat de bezuinigingen overal 
een rol spelen. Steeds vaker klinkt de term ‘Eigen 
Kracht’ door. En dat is ook waar het om draait in deze 
tijd: je met zijn allen verantwoordelijk voelen voor 
het welzijn in onze wijken. Als Stichting Bewoners-
initiatieven Amersfoort Zuid willen we hier graag 
ons steentje aan bijdragen!

In het kader ‘Eigen Kracht’ wil ik graag een bijzonder 
initiatief van een groep wijkbewoners noemen: het 
Postzegelpark Leusderweg. In plaats van zich te 
blijven storen aan de overlast die door het braaklig-
gende terrein werd veroorzaakt, hebben zij met hun 
enthousiasme een flinke groep mensen in beweging 
gezet om met zijn allen een mooi park te maken van 
deze plek. Wordt u ook enthousiast om zich in te 
zetten voor onze mooie buurt? Dan zie ik graag uw 
mail tegemoet op info@amersfoortzuid.nl.

Ellen Molenaar
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort

Buurtbudget
Ook in 2013 is er weer geld vrijgemaakt voor initiatieven in onze wijk! Vanaf 1 januari kunt u weer buurtbudget 
aanvragen via het formulier op onze website (www.amersfoortzuid.nl). Op de website vindt u meer informatie en 
de voorwaarden waaraan uw plan moet voldoen. Heeft u vragen? Mail dan naar buurtbudget@amersfoortzuid.nl.

Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid gaat in 2013 een informatiemarkt organiseren. Het doel is om 
bewoners, vrijwilligers en professionals binnen het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied met elkaar in 
contact te brengen, informatie uit te wisselen en te netwerken. Veel organisaties blijken namelijk altijd weer op zoek 
naar nieuwe leden of mensen met nieuwe ideeën. 
Voor de informatiemarktwerkgroep zijn we op zoek naar een coördinator en enkele medewerkers. De werkgroep 
vergadert gemiddeld één keer per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alie van der Wal 
(Werkgroep Informatiemarkt) via info@amersfoortzuid.nl.

Medewerkers gezocht voor informatiemarkt
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Door de bevolkingssamenstelling van de buurt zijn 
de jonge deelnemers van diverse afkomst zoals naast 
Nederlands ook Marokkaans, Turks en Antilliaan. 
Ondanks dat het christelijk geloof en het uitdragen 
daarvan een rol speelt bij de activiteiten van De Schat-
zoekers is dat geen beletsel voor kinderen met een 
islamitische achtergrond de club te bezoeken, consta-
teert Van der Lingen. “We beginnen met een spelletje, 
binnen of buiten, zingen liedjes, lezen een verhaaltje 
uit de Bijbel voor, doen weer een spel en drinken wat. 
De gezelligheid staat voorop. De naam die wij bedacht 
hebben voor deze activiteit slaat op het zoeken van 
schatten in de Bijbel. We willen laten zien wat het 
geloof biedt. Dat christenen helemaal niet eng zijn. Een 
initiatief als dit brengt geloven juist dichter bij elkaar. 
Zaaien van vertrouwen kun je het noemen.”

De Schatzoekers zaaien vertrouwen
Elk jaar kunnen wijkbewoners buurtbudget aanvragen voor activiteiten die de leefbaarheid van hun 
buurt of straat kunnen verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de Kinderclub De Schatzoekers in de 
buurt Ganskuil/Gasthuislaan en omgeving. Een keer in de twee weken op zaterdagmiddag komt de 
club, voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud, samen in een lokaal van het Corderiuscollege. “Daar 
zijn wij twee jaar geleden mee begonnen. Ik vraag daarvoor elk jaar een budget aan van maximaal 1000 
euro en dat krijgen we ook altijd,” zegt coördinatrice Ellen van der Lingen. 

Als de middag begint wordt eerst de vlag opge-
hangen. Dan weten de buurtkinderen dat ze welkom 
zijn. “Sommigen mogen echter niet van hun ouders 
omdat wij over Jezus praten. En we hebben hier ook 
wel eens alleen gezeten als de moskee een uitje had. 
Dat wisten wij natuurlijk niet.”
Het buurtbudget wordt gebruikt voor het jaar-
lijkse straatfeest, materialen en knutselspullen. Het 
volgende feest is zaterdagochtend 22 december in 
de aanloop van de kerstdagen. ‘Vrolijk Theater’ uit 
Amersfoort komt dan op bezoek en er worden marsh-
mallows in een vuurkorf gemaakt. 
De tweewekelijkse zaterdagmiddagclub is van 14.00 
tot 16.00 uur.    

Bert Vos

Communicatie essentieel in aanpak veiligheid
In het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 van de gemeente Amersfoort worden de kaders en 
prioriteiten vermeld. De kernwoorden van dit veiligheidsbeleid zijn: verbondenheid, verantwoorde-
lijkheid en vertrouwen.

Volgens de gemeente zijn bewoners prima in staat om 
samen beslissingen te nemen over zaken die spelen 
in hun directe leefomgeving. Die eigen kracht wil ze 
meer ruimte geven. Dit betekent dat het primaat van 
veiligheid vooral in de buurten moet komen te liggen 
en de sleutel voor een succesvolle aanpak van onvei-
ligheid op buurt (of zelfs straat-) niveau ligt. Goede 
communicatie tussen bewoners is essentieel in de 
aanpak van onveiligheid. 
De strategische doelstelling luidt: het voorkomen 

en zichtbaar bestrijden van criminaliteit en overlast 
en het voorkomen en adequaat aanpakken van cala-
miteiten.  Om deze doelstelling te realiseren richt 
de gemeente zich de komende jaren vooral op vijf 
hoofdthema’s; 

I.  Overlast en verloedering (jeugdoverlast, 
verloedering fysieke woonomgeving) 

II.  Aandachtsbuurten 
III. Veelvoorkomende criminaliteit (fietsendief-

stal, auto-inbraak en vernieling) 

De Schatzoekers in actie (foto’s Ellen van der Lingen)
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De vereniging gaat weer meer aan de weg timmeren, nadat de activiteiten een tijdje op een laag pitje hebben 
gestaan. Interim voorzitter Michel Nipshagen zet zich daarom met veel enthousiasme en energie in voor ‘zijn’ 
winkelstraat. Samen met drie andere Leusderwegwinkeliers vormt hij een denktank, die regelmatig samenkomt 
om te brainstormen. Zij organiseren activiteiten om de winkelstraat te promoten en ontwikkelen nieuwe ideeën.

Middenstandsvereniging Leusderweg timmert aan de weg

Ongeveer tweederde van de winkeliers is lid van de 
vereniging. “Het lidmaatschap kost natuurlijk geld 
en dat is in deze tijden soms een probleem. Door 
leuke en originele activiteiten te bedenken hopen wij 
meer winkeliers warm te krijgen om mee te doen. 
Want samen sta je sterker en hebben we een krach-
tiger stem richting gemeente. Zeker in deze tijden 
moet je gewoon dingen samen doen, samen naar 
buiten uitdragen, om te zorgen dat dit een hele mooie 
winkelstraat blijft.”
Hoewel ze het initiatief een warm hart toedraagt, is 
de vereniging formeel niet betrokken bij het Post-
zegelpark, op de hoek van de Leusderweg en de 
Van Campenstraat, dat onlangs geopend is. “We 
hebben het geld gewoon erg hard nodig voor onze 
eigen activiteiten. Wel doen winkeliers individueel 
mee. Zo verzorgden ze de catering bij de opening in 
september,” aldus Nipshagen.
Veel winkels zijn particulier eigendom en worden 
al generaties door dezelfde familie beheerd. Het 

aanbod is veelzijdig, met naast supermarkten 
diverse leuke specialiteitenwinkels. Mensen komen 
er speciaal voor naar de Leusderweg. Helaas wordt 
de weg steeds drukker en is er veel verkeersover-
last. De vrij smalle straat is niet berekend op de 
hoeveelheid verkeer die zich er doorheen probeert 
wringen, nu het een belangrijke toegangsweg naar 
Amersfoort is geworden.  Daarnaast is er een tekort 
aan parkeergelegenheid. Dit levert soms gevaarlijke 
situaties en ongelukken op. Extra parkeerplaatsen 
realiseren is lastig. De bouw van een nieuwe Albert 
Heijn met parkeergarage is onder andere vanwege 
de crisis op de lange baan geschoven. Snelheidsrem-
mende maatregelen zijn niet toegestaan omdat het 
een toegangsweg is. De winkeliersvereniging zou 
graag meer fietsparkeerplekken creëren en het vuil 
op straat verder terugdringen. 
Samen met de wethouder maken de voorzitters van 
de Amersfoortse winkeliersverenigingen regelmatig 
uitstapjes naar andere steden met de vraag: hoe doen 
die het, waar lopen zij tegenaan? De Leusderweg-
voorzitter is hierdoor enthousiast geraakt over de 
mogelijkheden van het ‘nieuwe winkelen’. Dat speelt 
in op het gebruik van nieuwe media zoals gratis wifi 
in de winkelstraat en klanten informeren, via hun 
smartphone, over het winkelaanbod. Hij zou dit 
graag op de Leusderweg realiseren. “Want iedereen 
heeft het nu natuurlijk moeilijk, je moet proberen met 
de tijd mee te gaan.”
In oktober hielden de aangesloten middenstanders 
een Rode Loperdag, waarop  gratis bioscoopkaartjes 
werden uitgedeeld. Een geslaagde activiteit vond 
Nipshagen. “En zo komen er volgend jaar nog meer 
leuke acties aan, we hebben namelijk nog veel meer 
ideeën, maar die ga ik nu niet verklappen natuurlijk.”

Celesta Lente
Michel Nipshagen

IV. Ingrijpende misdrijven (woninginbraken, over-
vallen, (uitgaans)geweld) 

V. Georganiseerde criminaliteit en Bestuurlijke 
aanpak criminaliteit

Op www.stopdecriminaliteit.nl heeft u, door uw 
postcode in te typen, inzage in het aantal inbraken 
in woningen of pogingen daartoe, het aantal 
autokraken en opgerolde hennepkwekerijen. U 
kunt daarbij kiezen voor de laatste week, laatste 
maand of laatste 3 maanden. Onder de woning-

inbraken zijn ook de methodes met uitleg aange-
geven. Binnen Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid hebben wij een werkgroep veilig-
heid, waarvan de leden samen met de gemeente en 
de wijkagenten actief een steentje willen bijdragen 
o.a. aan het terugdringen van bovengenoemde 
criminaliteiten.

Zin om mee te doen? 
Meld U dan aan via onze website !!!!
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Braakliggende blikvanger wordt ontmoetingsplek
In het hart van het Leusderkwartier, naast het drukke kruispunt Leusderweg/Van Campenstraat, werken 
wijkbewoners aan een ontmoetingsplek voor de buurt. Carolien Mastenbroek, uit de Van Bemmelstraat, 
mobiliseerde alles en iedereen om de braakliggende blikvanger om te toveren in een ‘Postzegelpark’.

Als op Nationale Burendag op 22 september, de 
bouwhekken opengaan, stromen de vrijwilligers toe. 
Met kruiwagens, hamers, harken en scheppen zijn 
zowel jongeren als ouderen in de weer om de eerste 
contouren van het park te creëren. Naast een muur van 
stapelstenen wordt een slingerende aarden wal opge-
worpen. Aan de straatkant is een ploeg buurtbewo-
ners bezig om het hoog opgaande onkruid te verwij-
deren. “Eindelijk gebeurt er wat met deze puist in de 
wijk,” is kort samengevat de mening van het langs-
trekkende publiek. Een vrouw vertelt dat ze in één van 
afgebroken huizen op het terrein is opgegroeid. “Mijn 
vader was steenhouwer. Het zou me niet verbazen als 
er nog wat stenen van hem in de grond zitten.”

De paar honderd bezoekers maken een rondje langs 
de informatieborden, naast het podium met een jazz-
bandje. Dankzij de winkeliers in de omgeving is er 
meer dan genoeg te eten en te drinken. Achter op het 
terrein, onder de partytent, maken kinderen mozaïek-
tegels, die later een plek zullen krijgen in het park. 
“Het was een zonnige, gezellige dag,” zegt Carolien 
als ze er aan terugdenkt. “Ik ergerde me al jaren aan 
die lelijke plek, op zo’n centrale locatie in de wijk. 
Toen een aantal lokale bureaus voor stedenbouw-
kunde en architectuur via de media een oproep 
plaatsten om braakliggende plekken voor te dragen, 
heb ik geen moment geaarzeld. Twee bureaus (SVP 
en Amer) hebben toen een voorstel gemaakt voor de 
herinrichting. Maar ik vond het jammer als het daarbij 

zou zijn gebleven. Daarom ben ik mensen en instanties 
in de directe omgeving van het terrein gaan benaderen 
zoals buurtbewoners, de winkeliersvereniging, de 
gemeente, de Nieuwe Kerk, kunstenaars in het naast-
gelegen voormalige bankgebouw en jongeren in de 
wijk. Er bleek verrassend veel animo. De eigenaar van 
het terrein, aannemer Schoonderbeek, heeft aange-
geven dat er in de komende vijf jaar niet gebouwd 
wordt. Zolang mogen wij het terrein beheren.”

Inmiddels is er een kerngroep van zes mensen gevormd 
met ongeveer 30 vrijwilligers. Ieder brengt zijn eigen 
expertise in. Carolien droomt van een ontmoetings-
plek waar je graag wilt verblijven. “Nu rij je er liefst 
zo snel mogelijk aan voorbij, maar straks zijn er allerlei 
zitjes, ligt er een gazon, is er een groentetuin, is de 
blinde muur van het oude bankgebouw opgeknapt 
en kun je er niet-commerciële wijkactiviteiten organi-
seren, bijvoorbeeld een kerstmarkt. Ik ben er van over-
tuigd dat dit soort initiatieven de leefbaarheid van de 
wijk vergroot en bewoners van allerlei pluimage met 
elkaar in contact brengt.” 
De initiatiefneemster denkt dat het bijvoorbeeld zo 
maar zou kunnen dat een horeca-uitbater over vijf 
jaar zijn kans schoon ziet, om op die locatie iets te 
gaan bouwen. “De buurtbewoners komen er dan 
inmiddels al graag.” 

Koos van Noppen
Meer informatie: www.postzegelpark-leusderweg.nl. 

Aan de slag in het postzegelpark (foto’s Jos Stöver)


