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Een rijtje vervallen huizen op dit lapje grond, op de 
hoek van de Van Campenstraat en Leusderweg  was 
jarenlang de rotte kies in dit deel van Amersfoort. 
Onderhandelingen tussen gemeente en vastgoedon-
dernemer Schoonderbeek liepen op niets uit en een 
Albert Heijn vestiging ging niet door. Na een brand 
in een van de panden werd de boel eindelijk gesloopt. 
Met toestemming van de eigenaar  is het terrein over-
genomen door buurtbewoners, die er een ontmoe-
tingsplek creërden. Ze doopten het ‘Postzegelpark’ 
want op de stadsplattegrond is het niet veel groter dan 
een postzegel, ook al kent iedereen in de wijk de plek.

De Stichting Postzegelpark, die in juni officieel is 
opgericht, heeft de toezegging dat ze het gebied voor 
de periode van tenminste 5 jaar mogen herinrichten 
en beheren. “We werken met klusdagen en deelpro-
jecten om er een park van te maken voor iedereen, 
maar het accent ligt wel op Amersfoort Zuid,” vertelt 
Carolien Mastenbroek, voorzitter van de stichting. 
Het moet op den duur een ontmoetingsplek worden 

Metershoog kunstwerk blikvanger Postzegelpark
Je kunt er niet omheen. Het metershoge en even lange kunstwerk op de zijgevel van de voormalige 
Rabobank langs het Postzegelpark. Het werk is gemaakt door graffitikunstenaar Martijn Hoogeveen, 
die ook in de wijk woont, en twee vrienden van de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Een kunst-
werk waar volgens de initiatiefnemers van het park heel wat in te ontdekken valt als je er een poosje 
voor gaat staan. En een blikvanger voor dit omvangrijke burgerinitiatief.

met zitjes, gazon, planten, groentetuin, terras, een 
limonade-, koffie- en theehoek en een waterspeelplek 
voor kinderen. “Misschien komt het wel nooit af. Er 
moet nog zoveel gebeuren. Maar het deel langs de 
Leusderweg is nu klaar. We hebben de bouwhekken 
afgezaagd en in de grond gezet als afscheiding. Via 
een klaphekje bij de Rabobank kun je naar binnen. Een 
tweede ingang zit aan de Van Campenstraat. En in de 
toekomst kun je via de carport van het bankgebouw 
aan de Van Bemmelstraat ook naar binnen,” aldus 
Mastenbroek. Inmiddels bestaat er een kerngroep van 
zes mensen met ongeveer dertig 30 vrijwilligers daar-
omheen waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt. 

Om het project te doen slagen en continuïteit te waar-
borgen zijn buurtbewoners, de winkeliersvereni-
ging, de gemeente, de Nieuwe Kerk, kunstenaars in 
het voormalige bankgebouw en jongeren in de wijk 
benaderd.  En het resultaat is er naar vindt de voor-
zitter. “Ons doel is ontmoeting tussen wijkbewoners 
te bevorderen.” Lees verder op pagina 3.

De muurschildering in het Postzegelpark
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De gemeente wil dit gat in heel Amersfoort vullen 
met Steun- en Informatiepunten, de zogeheten STIPs, 
een plek waar elke bewoner met al zijn of haar vragen 
naar toe kan. Uiteindelijk moet in elke wijk met hulp 
van de bewoners(!) zo’n STIP worden ingericht. Aan 
onze stichting is gevraagd om hier een rol in te spelen. 
Voor ons een goed moment om alle activiteiten die 
wij al verrichten rondom het thema maatschappelijke 
zorg en welzijn te bundelen in een nieuwe werkgroep. 
Deze past mooi in de structuur van onze stichting, 
waarin alle vrijwilligers actief zijn in werkgroepen. 
Welke dit zijn kunt u zien op onze website: www.
amersfoortzuid.nl. Misschien zit er ook een interes-
sante werkgroep voor u bij?

Op zaterdag 5 oktober hebben we een Informatie-
markt in de Martuskerk gehouden. Dit was een 
geslaagd evenement waar ruim 40 organisaties aan 
wijkbewoners en elkaar lieten zien wat zij doen voor 
het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier en Bosge-

Van de voorzitter
Wegens bezuinigingen worden in Amersfoort alle wijkcentra gesloten. Voor Amersfoort Zuid bete-
kende dit in het voorjaar het sluiten van Wijkcentrum de Driehoek. Een groot gemis omdat een aantal 
bewoners nu hun vaste ontmoetingsplek moet missen en er een centrale plek voor allerhande hulp-
vragen uit de wijk is verdwenen.

bied. Het is bijzonder om te zien hoe steeds meer 
bewoners zich inzetten voor een fijne en veilige 
woonomgeving. 
In dit kader wil ik u aanmoedigen om na te denken 
over wat u kunt betekenen voor uw leefomgeving, 
uw buren, uw straat, buurt of wijk. Heeft u een goed 
idee voor het verbeteren van de veiligheid bij u in de 
buurt? Weet u een leuke activiteit om eenzame wijk-
bewoners bij elkaar te brengen? Of weet u een goede 
bestemming voor een deel van het buurtbudget? Wij 
horen het graag!

Het is nu weer mogelijk om buurtbudget aan te vragen 
voor 2014. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
onze website. Voor al uw andere vragen en suggesties 
kunt u mailen naar: info@amersfoortzuid.nl

Ellen Molenaar
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid 

Nederland werd 7 december vorig jaar verrast door een dik pak sneeuw. Ook  Amersfoort raakte bedekt 
met een dikke witte deken, waarin kinderen sleeën en honden speelden. Gelukkig was het vrijdag en 
konden de meeste mensen genieten van een wit weekend. Maar het had ook zijn keerzijde.

Wijkkrant in het Bosgebied

De jongens en mannen van Scoutinggroep Impeesa 
moeten dan op pad om de wijkkrant in Amersfoort 
Zuid aan huis te bezorgen. En met die sneeuw is 
dat niet echt een makkelijke klus, is de ervaring. Ze 
slipperen over de stoepen en tuinpaadjes om zo snel 
mogelijk bijna 11.000 kranten te bezorgen. In de stad 
is het op veel plekken nog wel te doen, maar in het 
buitengebied, wat wij kennen als het Bosgebied, staan 
de huizen ver van elkaar en is er alleen op de door-
gaande wegen gestrooid. De oprijlanen zijn nog niet 
overal goed schoongemaakt waar de kranten per auto 
bezorgd worden. Op meerdere momenten komen 
de bomen langs de kanten van de weg en de oprij-
lanen wel erg dichtbij, doordat het voertuig heen en 
weer glibbert en nauwelijks op de weg te houden is. 
Gelukkig gaat alles goed, met de zegen van patroon-
heilige Sint Joris, maar voor de scouts is het een span-
nende tocht over een paar kilometer sneeuw, ijs en 
kou die hen nog lang zal heugen. En wat de bezor-
ging toch wel tot heel bijzonder avontuur maakte.

Renske Pruijt Amersfoort Zuid in de sneeuw
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Vervolg Metershoog kunstwerk blikvanger Postzegelpark
“Deze plek leent zich daar prima voor. Zo hebben een 
paar dertigers bedacht om hier volgend jaar zomer 
een ‘Open Park’ te houden met picknick en muziek. 
Iets soortgelijks bestaat ook in Arnhem. Voorwaarde 
is wel dat er geen commerciële wijkactiviteiten geor-
ganiseerd mogen worden.”
Toen de vrijwilligers het gebied gingen opruimen 
kwam er van alles naar boven zoals steen, houtafval, 
salontafels, televisies, huisraad, lampenkappen en 
PC-schermen. Al die voorwerpen zijn in de muurschil-
dering opgenomen, evenals een duif en een postbode. 

“We moeten een keer weg, wanneer is niet echt 
duidelijk ondanks de genoemde termijn. Maar als 
het zover is gaan we als stichting onze doelstelling 
‘Elkaar Ontmoeten’ elders waarmaken. Ook kunnen 
andere groepen met soortgelijke ideeën zich bij ons 
aansluiten en van onze kennis en expertise gebruik-
maken.” 
Tijdens de feestdagen vindt er een kerstmarkt plaats in 
het park. Kijk op www.postzegelpark-leusderweg.nl

Bert Vos

Breng uw stem uit voor: ‘een Kern met Pit’
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd 
door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
(KNHM). Via de wedstrijd dagen ze bewonersgroepen 
uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar 
te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het 
predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast 
wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een 
extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar van 

Verscholen achter de huizen in de Lennaert Nicasiusstraat ligt een klein paradijs: de gemeenschap-
pelijk buurttuin van Wijkje 77. Buurbewoners zitten er in het zonnetje, geven een feestje, laten hun 
kinderen spelen, ontvangen Sinterklaas en proeven en plukken allerlei lekkers uit de tuin.

Buurttuin bloeit en groeit

Negen jaar geleden is Peter Badenbroek met zijn 
vriendin in de straat komen wonen. Toen was de 
binnenring al door de Alliantie vrijgegeven voor 
gemeenschappelijk gebruik. Er was onder andere een 
zandbak en een schommel voor de buurkinderen. 
Langzaam is dit uitgebouwd tot een mooie tuin. Peter 
raakte ongeveer zes jaar geleden betrokken bij de 
tuin: “Door actief mee te doen, leer je mensen beter 

kennen. Ik ben lid geworden van de buurtcommissie 
en die organiseert allerlei activiteiten. We hebben 
een kleedjesmarkt gehouden en jeu-de-bouleswed-
strijden en Sinterklaas is langs geweest. Met elkaar 
ontstaan ideeën voor de tuin. De buurkinderen zijn 
nu groot dus is de zandbak omgebouwd tot vijver en 
we hebben een buurtbarbecue gebouwd. Met het geld 
van het Buurtbudget wilden we een proeftuin creëren. 
Een tuin waar je letterlijk van alles kunt proeven: aard-
beien, appels en druiven, maar ook kruiden. Het liefst 
wilde ik een kas, maar daar hebben we te weinig ruimte 
voor. Het buurtje reageerde zo enthousiast dat we al 
veel verschillende planten, struiken en bomen hebben 
gekregen. Spontaan is zo een proeftuin ontstaan en de 
eerste appeltaart is al gebakken. Het geld willen we 
nu gebruiken om een lange tafel voor ongeveer tien 
personen te maken zodat je met z’n allen kunt eten. 
Want dat is toch waar het uiteindelijk om gaat: samen 
delen, elkaar ongedwongen ontmoeten en iets meer 
contact hebben dan enkel een ‘hallo’ wanneer je elkaar 
op straat tegenkomt.”

Andrea OostijenFeest in de buurttuin

deze trofee wordt voor eenderde deel bepaald door een 
vakjury, eenderde deel door de deelnemers en de rest 
door het Nederlands publiek.
Het Postzegelpark doet mee met deze leefbaarheids-
wedstrijd. Tot en met 31 december kunt u uw stem 
uitbrengen voor dit project. Hiermee maken zij een 
grotere kans op het winnen van de trofee. U kunt 
stemmen via www.kernmetpit.nl
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Maar wat kunnen wij daar aan doen? Preventie 
geven aan mogelijke slachtoffers. Extra surveilleren 
en dadergerichte aanpak op notoire woninginbre-
kers. Als er dan toch een inbraak plaatsvindt zorgen 
wij voor een goede aangifte, zodat mensen hun geld 
via de verzekeringsmaatschappij vergoed krijgen. 
Wij houden een nazorggesprek om te informeren hoe 
het gaat en of er eventueel nog bijzonderheden zijn 
met betrekking tot de aangifte. 
Wat kunt ú doen? Zorg voor goed hang- en sluit-
werk. Inbrekers komen meestal via de achterzijde 
van uw woning binnen. Laat zowel aan de voor- als 
achterkant verlichting branden. Als u niet thuis bent, 
leg dan geen waardevolle spullen in het zicht. Maak 
regelmatig een backup van uw foto’s op uw laptop, 
Ipad of computer. Laat uw woning achter alsof er 
mensen thuis zijn. Zorg dat u goed verzekerd bent, 
dat voorkomt teleurstellingen. 

De wijkagent in uw buurt
Na een mooie lange zomer is de herfst begonnen. De bladeren vallen van de bomen, het regent weer 
meerdere dagen achter elkaar en de donkere dagen zijn begonnen. Wij van de politie weten dat er 
tijdens deze dagen vaker bewoners slachtoffer worden van inbraken. 

Verder willen wij graag dat zoveel mogelijk bewoners 
zich aanmelden voor Burgernet. Burgernet helpt ons 
bij vermissingen van kinderen en ouderen, maar ook 
bij de opsporing bij situaties waar een mogelijke dader 
aangehouden kan worden. Nog niet aangemeld? Doe 
het direct op de website: www.Burgernet.nl
In uw wijken zijn ook Veiligheidsambassadeurs 
aanwezig. Dit zijn voor ons sleutelfiguren, waarmee 
wij regelmatig contact hebben. Zij zijn erg betrokken 
en dragen bij aan het vergroten van de veiligheid en 
leefbaarheid in hun eigen buurt. Als u ook iets meer 
wil betekenen voor uw buurt meldt u zich dan ook 
aan bij de gemeente Amersfoort. Alles over veilig-
heid staat op de website van de gemeente: 
www.amersfoort.nl

Wat hebben wij de afgelopen maanden in uw wijken 
gedaan cq meegemaakt? We hielden jongeren aan 
die fietsen hadden gestolen of erop reden. Er zijn  
woning-inbrekers gepakt die door buren gemeld 
waren via 112. We hebben meerdere autokrakers 
aangehouden die navigatiesystemen uit auto’s 
hadden gestolen. Zaterdag 5 oktober stonden we op 
de informatiemarkt om uitleg te geven aan belang-
stellenden. Samen met de gemeente waren er voor-
lichtingsbijeenkomsten voor ouderen in verband 
met babbeltrucs. We waren betrokken bij meerdere 
bemiddelingen, burenruzies, onwelwordingen en 
reanimaties. De ene was heftiger dan de andere. U 
kunt ons volgen op Twitter: @PolAfoortZuid
Wij werken met veel plezier in uw wijk. Er is 
genoeg werk te doen en wij zijn van mening dat 
het prachtige wijken zijn, waar wij voor u en mét u 
willen werken. 

Anne van Rekum, wijkagent Bergkwartier en Bosge-
bied, Gerard van de Grift en Paul Tekstra, wijkagent 
Vermeer- en Leusderkwartier De wijkagenten en de leden van de werkgroep Veiligheid

Vanaf nu is het weer mogelijk om buurtbudget 
aan te vragen voor een activiteit in de wijk. Dat 
kan een buurtfeest zijn, de aanschaf van speeltoe-
stellen, een buurttrip, een toneelvoorstelling, de 
knutselclub of een ander initiatief. Belangrijkste 
voorwaarde is dat het mensen met elkaar in contact 
brengt. Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel 
leuke en interessante initiatieven ondernomen, 
waarbij gebruik is gemaakt van het budget, dat 

Buurtbudget aanvragen
volgend jaar op 30.000 euro begroot is.
Wilt u ook iets organiseren voor en met uw mede-
buurtbewoners? Dan kunt u de aanvraag voor 
een financiële ondersteuning tot 1 maart 2014 
indienen. Voor meer informatie over hoe het 
werkt en wat de voorwaarden zijn, verwijzen wij 
naar de website: www.amersfoortzuid.nl. 

Peter Linde, penningmeester 
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Op een mooie dag in april liepen de 65 deelnemers 
een, drie of zeven kilometer door de buurt en Park 
Randenbroek. Een dweilorkest moedigde hen aan en 
aan de finish wachtte hen een groots applaus én een 
mooie medaille. Jos Brouwer is een van de initiatiefne-
mers en organisatoren. Hij geniet ieder jaar weer van 
dit sportieve evenement: “Veel mensen in ons buurtje 
lopen hard. Het is leuk om te doen en weer eens iets 
anders dan een buurtfeest of barbecue. Het idee was 
dus snel geboren en inmiddels is het eenvoudig om 
te organiseren, omdat we het al zo lang doen. Van 
het Buurtbudget betalen we het dweilorkest voor de 
muzikale warming-up en schaffen we de medailles 
aan. De tijdklok en het start- en finishdoek krijgen 
we gesponsord, dus kost het evenement vooral tijd 
en een beetje geld voor de limonade achteraf. De 
mensen doen gratis mee. De sfeer is altijd fantas-
tisch. Zelfs kleine kinderen lopen mee en zijn enthou-
siast. Na afloop staan we in een grote kring en krijgt 
iedereen zijn of haar medaille. De discussies over de 
gelopen tijden laaien op alsof ze de marathon hebben 
gelopen. Mensen zijn trots op een persoonlijk record 
of gewoon omdat ze voor het eerst een stuk hebben 
hardgelopen. Het is een beetje een kneuterig buurt-
evenement en dat moet het vooral blijven. Op deze 

Luiaardloop sportieve traditie
De Luiaardloop in het gelijknamige buurtje tegenover het Sportfondsenbad wordt zo langzamerhand 
een traditie. Al zes jaar organiseren buurtbewoners deze wedstrijd voor iedereen in de Luiaard die 
minimaal een kilometer kan hardlopen.

manier samen iets doen vergroot de saamhorigheid 
en gezelligheid in de buurt. Je hebt maandenlang 
iets om over te praten als je elkaar tegenkomt. Rond 
oud en nieuw beginnen buren namelijk al te vragen 
wanneer de Luiaardloop wordt gehouden. Het voegt 
iets toe waar we verder niets aan hoeven te veran-
deren. Zo’n evenement vaart wel bij de traditie,” 
aldus Brouwer.

Andrea Oostijen

Buurtbudget voor behoud cultureel erfgoed
Het in stand houden en zo mogelijk in de oorspronkelijke oude staat herstellen van het Landgoed 
Nimmerdor als natuur- en recreatiegebied. Dat is de kernboodschap van de Stichting Behoud 
Nimmerdor, die nu 26 jaar bestaat. De aanleiding voor de oprichting was het plan van de gemeente 
voor grootschalige woningbouw op het landgoed.

Een jarenlange strijd zorgde ervoor dat het cultureel 
erfgoed behouden bleef. Op dit moment is de stich-
ting een actieve gesprekspartner en procesbewaker en 
zijn er open dagen. De laatste open dag was in maart. 
Te zien was o.a. hoe een boomklimmer te werk gaat 
en men kon op boswandeling met Abe de Verteller. 
Hij nam de wandelaars mee op een spannende tocht 
door het gebied en vertelde mythen en sagen die 
over Nimmerdor de ronde doen. Kinderen mochten 
vogels herkennen vanuit een kijkhut en helpen met 
het maken van vogelhuisjes, vuurblokken en boom-
schijven. Ook gingen ze in de hoogwerker mee naar 
de toppen van de bomen om te zien hoe laanbomen 
worden gesnoeid. De stichting is blij met de mogelijk-
heid om hiervoor buurtbudget aan te kunnen vragen.

Renske Pruijt

Uitdelen van de medailles

Landgoed Nimmerdor



6

Straatbewoner en initiatiefneemster Marianne  
Nevens vertelt hierover: “Ik vermoedde al dat het 
eeuwfeest er aan zat te komen, zelf dacht ik dat dit 
pas in 2015 zou zijn. Onderzoek in het archief, waar 
twee  buurvrouwen ook al druk mee bezig waren, 
wees uit dat mijn gevoel me niet bedrogen had en 
dat het feest al volgend jaar gevierd kan worden. 
Dus dat werd haasten. Ik heb goed naar de vlag  van 
‘Amersfoort 750’ gekeken en die als mal gebruikt 
om het ontwerp op te laten maken. Met die witte 
vlakken is dat een ideaal werkmodel natuurlijk. 
Op de dag van het straatfeest wordt er altijd een 
stuk straat afgezet en een lange tafel neergezet met 
wasco krijt en papier erop. Iedereen had een oproep 

Straatvlag 100-jarige Pieter Bothlaan en DaCostaplein 
De bewoners van de Pieter Bothlaan hebben voor het derde achtereenvolgende jaar aan een gezamen-
lijk ‘kunstproject ‘ gewerkt . Dit keer is er een wedstrijd uitgeschreven om de straatvlag te ontwerpen 
voor het 100-jarig bestaan van de Pieter Bothlaan en het Da Costaplein in 2014. 

gekregen om mee te doen aan de wedstrijd. En, we 
hadden een jury, zoals dat hoort,” lacht Marianne. 
Uiteindelijk zijn ongeveer 35 ontwerpen ingele-
verd van de in totaal 54 huizen. “Er zit van alles 
tussen, veel kinderen hebben iets gemaakt,  maar 
ook volwassenen zijn  heel serieus te werk gegaan. 
Natuurlijk is het leuk dat zo’n vlag er komt maar 
het draait natuurlijk vooral  om het participeren, 
het elkaar leren kennen en als je zo aan tafel zit 
komen er vanzelf allerlei ideeën naar boven drijven. 
Zo wordt er nu een website gebouwd, waarop de 
geschiedenis van ieder huis terug te vinden zal zijn. 
Ieder huis z’n eigen pagina.” De overbuurvrouw en 
beeldend kunstenares Marjolein Zegers wist van het 
buurtbudget, zij had dat vorige keren ook aange-
vraagd. “De allereerste keer heeft  het budget echt 
iets betekent, namelijk het zetje wat we nodig hadden. 
Twee jaar terug hebben we houten vogels beschilderd, 
vorig jaar zonnebloemen, nu die vlag! Ook als we het 
budget niet gekregen hadden, zouden we het toch 
hebben gedaan. Je moest voor een bepaalde datum de 
aanvraag hebben ingeleverd en ik geloof dat ik pas op 
de laatste avond voor de deadline de aanvraag deed. ” 

De jury heeft  opzettelijk voor een ontwerp van een 
kind gekozen. Milou van zes heeft de winnende vlag 
gemaakt. Er moesten wel verschillende aspecten van 
onze straat in zitten. Eigenlijk wil ik nog iets met de 
andere ontwerpen doen in de vorm van een expo-
sitie of zo. Tijdens het gesprek bekijken we diverse 
ontwerpen. Op internet zijn er zoveel bedrijfjes die 
vlaggen maken, ze kunnen zelfs al  een foto op zo’n 
vlag drukken.” Voor ieder huis  is er een straatvlag 
van 75 bij 100 centimeter besteld. Nevens hoopt dat 
iedereen de vlag het hele jaar zal  laten hangen!  

Oscar Meijer
Tekenen van de vlag

Afgelopen zomer is de nieuwe bewonerscommissie Bosweg e.o. van start gegaan. Na een oproep van de 
Vereniging Huurders Belangen (VHB) om de ‘slapende’ commissie weer te doen ontwaken, meldden 
zich ruim tien mensen, waarvan er acht daadwerkelijk zijn toe getreden. 

Nieuwe bewonerscommissie van start met buurtfeest

Ze zijn de schakel tussen de bewoners van bijna 500 
huurwoningen en de VHB en de Alliantie. Het werk-
gebied van de commissie zit ruwweg ingeklemd 
tussen de Arnhemseweg, Bosweg, Reaumurstraat en 
de Lorentzstraat en vertegenwoordigt ook nog een 
plukje flats aan de Kamerlingh Onnesstraat. 

Om zich te presenteren hield de buurtcommissie in 
september tijdens Burendag een geslaagd buurtfeest, 
voor een deel gefinancierd vanuit het buurtbudget. 
Ondanks een veel te krappe voorbereidingstijd van 
twee weken, wisten commissieleden en organisatie-
talenten Mieke Smit en Ineke van Assen, een waar 
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Lekker eten tijdens het buurtfeest

In het kader van de participatiemaatschappij, zoals onze koning het tijdens zijn eerste troonrede 
verwoordde, is er in Amersfoort Zuid een nieuw project gestart, gesteund door zorgverleningsinstantie 
Welzin. Door de bezuinigingen die ons land treffen is het idee achter het project om op diverse plekken 
aanspreekpunten, oftewel buurtambassadeurs,  te hebben. 

Buurtambassadeurs gevraagd

Deze vrijwilligers willen een netwerk opbouwen 
van mensen die aan verschillende vragen kunnen 
voldoen. Hierbij valt te denken aan een (oudere) 
wijkbewoner die voor controle naar het zieken-
huis moet maar geen auto meer kan rijden en dus 
gebracht en gehaald moet worden. Of een moeder 
met kleine kinderen die door een griepje geveld geen 
boodschappen kan doen. Maar het kan ook gaan om 
een klein klusje in huis zoals de ramen wassen op de 
eerste etage omdat de buurvrouw met haar zwangere 
buik niet op het trapje durft te staan of een lekkende 
kraan repareren. Kleine dingen waarmee je elkaar 
kunt helpen maar die je niet zo snel ziet.
Soms maak je je als buurman of buurvrouw zorgen 
over iemand maar weet je niet of en waar je profes-
sionele hulp kunt krijgen. Ook in die gevallen kun je 
aankloppen bij de buurtambassadeur, hij of zij gaat 
dan een praatje maken en kijken of die zorg gedeeld 
wordt. Omdat het project wordt ondersteund door 

Welzin kan er ook makkelijk en laagdrempelig 
professionele hulp worden aangeboden.  

In het totaal zijn er voor Amersfoort Zuid tien tot 
vijftien buurtambassadeurs nodig en een groot 
netwerk van vrijwilligers die bereid zijn in hun 
vrije tijd anderen te helpen. Je krijgt er natuur-
lijk ook wat voor terug. Namelijk ondersteu-
ning, training/scholing, naar behoefte op maat en 
contacten met medeambassadeurs. Ook krijg je 
inzicht in de netwerken en sociale kaart zoals die 
nu al bestaan. Maar vooral leer je de mensen om je 
heen beter kennen. 
Wil je daar een steentje aan bijdragen of helpen dit 
concept verder te ontwikkelen? Geef je dan op bij 
de sociaal werker van Welzin: 
femmie.vandiest@welzin.nl

Renske Pruijt

feestgebeuren neer te zetten op het grasveld voor het 
kantoor van de wijkbeheerder aan de Cartesiusstraat. 
Met tenten, tafels en stoelen, de band Study Set die 
60er en 70er muziek speelde, druk bezochte kinder-
activiteiten, culinaire hoogstandjes zoals Marok-
kaanse koekenpannen en andere etenswaren, soep 
en hapjes van twee buurtcateraars, koffie en cake, 
slingers en ballonnen. Kwam het feest aanvankelijk 
aarzelend op gang, na twaalven stroomde het veldje 
vol, was de band goed op stoom en blikt de bewo-
nerscommissie tevreden terug op een geslaagde 
buurtbudgetactiviteit.

Maar een bewonerscommissie is er natuurlijk niet 
voor de jaarlijkse ‘barbecue’. De VHB, waaronder 
alle commissies vallen, vindt een bewonerscom-
missie ook noodzakelijk als spreekbuis tussen 
huurder, verhuurder en andere partijen. Zaken die 
voor buurtbewoners van belang zijn kunnen via de 
commissie doorgespeeld worden, naar bijvoorbeeld 
‘Huurdersbelangen’, de Alliantie of de wijkagent, 
Fred de buurtbeheerder en relevante instanties.Voor-
beelden om in actie te komen zijn: te hoge beplanting 
langs de voorruit, slechte verlichting woonomge-
ving, zwerfvuil, vernielingen, een gevoel van onvei-
ligheid, hangjongeren, beroerd woningonderhoud, 
ergernissen over de gezamenlijke verwarmings- en 
servicekosten, verkeersoverlast en nummer één met 
stip: geluidsoverlast.

Bij lopende projecten zoals de aanstaande bouw 
van een huisartsenpraktijk aan de Cartesiusstraat, 
toekomstvisie Kelvinstraat, groot onderhoud, reno-
vatie en de verkoop denkt en praat de bewonerscom-
missie mee namens de bewoners, bepaalt ze mede het 
beleid en verwoordt dat in duidelijke taal. De bewo-
nerscommissie is te bereiken via de mail: 
BCBosweg@hotmail.com of anders via de VHB, die 
uw telefoontje kan doorspelen.

Bert Vos
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Coördinator Geert Zimmermann en zijn team kijken 
tevreden terug op een geslaagde dag waar ze een half 
jaar aan gewerkt hebben. “We hadden 43 deelnemers 
en ruim 200 bezoekers in het kerkgebouw. Ik had deze 
klus via Ravelijn (organisatie voor vrijwilligerswerk, 
red.), op mij genomen. De laatste keer was drie jaar 
geleden in De Nieuwe Kerk met 38 deelnemers en iets 
van 150 belangstellenden. Er zit dus vooruitgang in.” 
Niet alleen maatschappelijke organisaties en buurt-
verenigingen presenteerden zich vanachter de markt-
kramen, ook waren de Oude Viltfabriek, de wijk-
agenten, veiligheidsambassadeurs, de buurtvaders, 
woningcorporaties Portaal en de Alliantie, Zorginstel-
ling Beweging 3.0, particuliere clubs en de Stichting 
Burgerinitiatieven Zuid aanwezig.

Informatiemarkt Amersfoort Zuid bindmiddel voor de wijk
Het moest wel een succes worden. De Informatiemarkt voor Amersfoort Zuid in oktober in de Martus-
kerk. Posters voor de ramen, flyers die enthousiast werden rondgedeeld en persberichten in kranten en 
bij de lokale omroepen moesten ervoor zorgen dat de wijkbewoners hun weg wisten te vinden naar de 
‘Markt’ aan de Copernicusstraat. 

Ondanks het sluiten van wijkcentrum De Driehoek 
aan de Woestijgerweg is er in Amersfoort Zuid veel te 
doen en te beleven, zo blijkt uit de deelname aan deze 
informatiedag. Echter, veel burgerinitiatieven, orga-
nisaties en activiteiten moeten naar een ander onder-
komen omzien nu buurthuizen een andere bestem-
ming hebben gekregen en van burgers meer eigen 
initiatief wordt gevraagd om zaken zelf te regelen. 
Opvallend was wel dat er geen allochtone organisa-
ties vertegenwoordigd waren, ondanks het feit dat 
de werkgroep ze wel had aangeschreven. Maar ze 
kregen helaas nul op hun rekwest. De organisator 
denkt dat deze afwezigheid te danken is aan het feit 
dat zij zich vooral op hun eigen doelgroep richten. 

“Het was lastig om een werkgroep Informatiemarkt bij 
elkaar te krijgen,” erkent Zimmermann. “Maar uitein-
delijk is alles gelukt en hebben we onze doelstellingen 
bereikt. Volgens een enquête was negentig procent 
van de ondervraagden zeer tevreden op de punten 
van gezelligheid, informatievoorziening en de orga-
nisatie. Bijna honderd procent wil een volgende keer 
terugkomen en vijf procent zei misschien. Niemand 
zei ‘ik kom niet meer’. En wat opviel was dat zestig 
procent naar de informatiemarkt was gekomen door 
publicaties in de papieren media.” Met het team wordt 
alles nog eens flink geëvalueerd om zo de leerpunten 
eruit te halen en zich te bezinnen op een volgende 
keer. “Want,” zegt Zimmermann, “komt de markt er 
volgend jaar niet, dan toch zeer zeker het jaar erop.”   

Bert VosMarktkramen in de Martuskerk

Uit in Zuid
KunstKijk’n: iedere derde zondag in de maand van 13.00 tot 17.00 uur in de Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47.
Poppenkast: (vrijwillige bijdrage)  in de Fontijnkerk elke tweede zondag om 15 uur van de maand, Robert Kochstraat 2-4.
Open maaltijd: woensdag 18.15 uur (bijdrage € 3,- p.p.) aanmelden op telefoonnummer 033- 4630852 of via 
samenopwoensdageten@martuskerk.nl
Filmavond: elke laatste vrijdag in de maand met een hapje en drankje (bijdrage € 1,- p.p.) Ongeveer twee weken van te 
voren staat op de website www.martuskerk.nl welke film er wordt gedraaid.


