
Na het restylen van deze wijkkrant is het wijkbeheerteam druk bezig met het project om een nieuwe 
website te laten maken. Het is de bedoeling dat de nieuwe website er ongeveer hetzelfde uit gaat zien 
als deze wijkkrant. 

Wensen
We zijn begonnen met het in kaart brengen van de wensen, die als uitgangspunt dienen voor de nieuwe website. Onze 
wensen zijn bijvoorbeeld: een overzichtelijke website, waar u als lezer gemakkelijk de benodigde wijkinformatie 
kunt (terug)vinden. Met een makkelijke navigatiestructuur, zodat u in enkele muiskliks op de juiste pagina terecht 
komt. De gebruikersvriendelijkheid van de website, voor u als bezoeker en voor ons als websitebeheerders, staat 
bovenaan het lijstje.

Profielschets
De volgende stap in de aanloop van de site is het maken van een profielschets van de landingspagina, oftewel hoe de 
website er straks uit gaat zien. Met deze informatie zijn we offertes aan gaan vragen. In ons volgende nummer hopen 
wij u meer over de nieuwe website te kunnen vertellen. 

Foto’s insturen
De nieuwe website willen we aankleden met mooie sfeerfoto’s vanuit de drie wijken: Vermeer-, Berg- en 
Leusderkwartier. Weet u nog mooie plekjes, huizen, villa’s, panden, parken en plantsoenen? Maak er een mooie foto 
van en stuur deze naar ons door! De mooiste foto wordt geplaatst!

U kunt uw foto sturen naar: redactie@amersfoortzuid.nl, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en 
locatie van de foto. 

Wijkkrant 
amersfoort-Zuid
Krant Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, editie zomer 2011

De mooiste foto wordt geplaatst! 

Wijkwethouder - 3      Kaas - 5      Inbrekers - 7      Afscheid - 10
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Op de vernieuwde wijkkrant hebben we veel positieve reacties ontvangen, waar we erg blij mee zijn. 
Ook al heeft helaas niet iedereen de wijkkrant ontvangen, maar daar gaan we wat aan doen.

Van het Wijkbeheerteam

Gevelsteen Nilmijflat 
Op onze vraag in de vorige wijkkrant over de 
gevelsteen in de Nilmijflat hebben wij diverse leuke 
reacties gekregen. Rita van de Coterlet mailde ons 
waarom de flat de Nilmijflat werd genoemd. Dat 
kwam omdat op het dak van de flat de naam in grote 
letters stond. Over de gevelsteen werd door Jop 
Mendelts gemaild dat iedere Nilmijflat in Nederland 
een dergelijke steen heeft gekregen. 
Ook deze keer hebben we weer een foto met een 
vraag geplaatst. Op pagina 7 kunt u raden waar de 
foto gemaakt is. 

Samenwerkingsovereenkomst
Met de nieuwe wijkwethouder, Menno Tigelaar, 
hebben wij een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de gemeente Amersfoort en ons wijkbeheerteam 
ondertekend. In deze overeenkomst staat beschreven 
hoe wij onze rol als wijkbeheerteam vervullen en wat 
wij als wijkbeheerteam en de gemeente Amersfoort 
over en weer van elkaar verwachten. 
Wij hebben gekozen voor de rollen: 

- Activeren: de verdeling van het beschikbare 
buurtbudget; 

- Informeren: van u, als bewoners, via deze 
wijkkrant en de website;

- Verbinden: via de verschillende werkgroepen 
brengen we mensen, organisaties en 
initiatieven met elkaar in contact.

De rollen “netwerken op inhoud” (het meedenken in 
de volle breedte over de wijk) en “meedenken over 
participatie van bewoners bij plannen van de gemeente 
en andere organisaties” laten wij in verband met het 
benodigde tijdsbeslag nog even liggen. Ook met 
het opbouwwerk van Stichting Welzijn Amersfoort 
hebben wij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
getekend.

Buurtbudget
De verdeling van het Buurtbudget voor 2011 is 
afgerond. Tot 14 februari 2011 konden projecten boven 
de € 1000,- worden ingediend. Het was opvallend 
dat dit jaar veel projecten beneden de € 1000,- zijn 

aangemeld en het totaal aan ingediende projecten het 
beschikbare budget niet overschrijdt. Dat betekent 
dat alle door de gemeente en wijkbeheerteam 
goedgekeurde projecten door kunnen gaan. Op 
pagina 9 leest u meer over de verdeling van het 
buurtbudget over 2011. 

Wisseling van de wacht
Geheel onverwachts heeft onze voorzitter, Trudy Meij, 
haar voorzitterschap neergelegd. Zij is inmiddels 
verhuisd naar een nieuwe woning in Kattenbroek. 
Hierdoor heeft zij als bewoner haar voorzitterschap 
neergelegd. Namens het wijkbeheerteam danken wij 
Trudy voor haar rol als voorzitter en het vele werk 
dat zij voor het wijkbeheerteam heeft gedaan. 

Tijdelijk zal Alie van der Wal het voorzitterschap 
van Trudy overnemen. Het wijkbeheerteam gaat de 
komende maanden op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Heeft u ambities en interesse om het voorzitterschap 
van ons wijkbeheerteam op u te nemen? Neem dan 
contact met Alie van der Wal via telefoonnummer 
033-465 91 10 of via info@amersfoortzuid.nl. 

Alie van der Wal
Plaatsvervangend voorzitter wijkbeheerteam

Alie van der Wal, woonachtig in het Leusderkwartier en sinds 1998 betrokken bij het wijkbeheerteam. In 2000 
ben ik voor vier jaar gaan wonen en werken als adviseur microkrediet in Bhutan. Na mijn terugkomst ben ik 
in 2006 opnieuw lid geworden. Het wijkbeheerteam biedt mij de kans om actief betrokken te zijn bij het reilen 
en zeilen in de buurt. Samen met een aantal enthousiaste medebewoners en ondersteund door medewerkers 
van onder andere de gemeente, Stichting Welzijn Amersfoort en betrokken woningcorporaties. Vanwege een 
drukke baan zal ik het voorzitterschap slechts tijdelijk vervullen.
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De nieuwe wijkwethouder...., deel II
Dat de positie van wethouder zo maar kan veranderen, hebben we afgelopen december gezien. In de 
wijkkrant stelden wij toen wijkwethouder Ben Stoelinga voor. Dat de ontwikkelingen sneller gaan, 
dan het drukken van de wijkkrant, is gebleken.

Eind januari is Menno Tigelaar benoemd als 
wethouder Wijken & Beheer, Jeugd en Onderwijs. Hij 
is ook de nieuwe wijkwethouder voor Amersfoort-
Zuid en het Soesterkwartier. Menno Tigelaar is een 
Drent, die sinds 1995 in Amersfoort woont. Met vele 
jaren politieke ervaring als gemeenteraadslid voor de 
ChristenUnie. 

Zelfde beleid 
“De gemeente heeft besloten de komende vier jaren 
maar liefst € 20 mln. te bezuinigen. Geen leuk streven, 
maar wel heel noodzakelijk. Om de bezuinigingen 
te realiseren zullen we met elkaar inventiever 
moeten zijn. Wij, als college, zoeken daarom meer 
de samenwerking met u, als bewoner. We weten uit 
ervaring dat we samen kunnen kijken hoe we goede 
of noodzakelijke initiatieven toch kunnen ontplooien. 
Er wonen in Amersfoort veel mensen met goede 
ideeën die, soms met een klein steuntje in de rug, 
de plannen weten te realiseren. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de vijf appartementengebouwen aan de 
Surinamelaan. Waar bewoners, zowel eigenaren als 
huurders van de appartementen, de handen ineen 
slaan om hun flats te isoleren, zodat de woningen 
energiezuiniger worden. De flats gaan daardoor van 
energielabel E, F of zelfs G naar energielabel B.

De gemeente zal ook zichtbaar een stapje terug doen 
in het beheer en onderhoud van de stad. Zo zullen we 
zaken als een kapot bankje aan het Borneoplein wel 
verwijderen, maar niet meer vervangen. Een ander 
voorbeeld is dat wij hopen dat bewoners elkaar meer 
gaan aanspreken op het achterlaten van hondenpoep. 
Bewoners nemen dan meer het initiatief om parken 
en grasvelden schoner te houden, zodat ook kinderen 
hier weer kunnen spelen. Het uitgangspunt voor ons 
als gemeente is dat het wel schoon, heel en veilig 
moet zijn”, aldus Menno Tigelaar. 

Samenwerking
Menno: “Zoals u hiernaast heeft kunnen lezen heb ik 
namens de gemeente Amersfoort een overeenkomst 
getekend met het wijkbeheerteam van Amersfoort-
Zuid, waarin we vooraf afspraken gemaakt hebben 
over ‘wat we van elkaar kunnen verwachten’. 
Minimaal twee keer per jaar zoeken we elkaar op, om 
ervaringen met elkaar te delen. Ik blijf namelijk graag 
in contact met u als bewoner. Ziet u mogelijkheden om 
de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Dan kunt u 
uw vraag, opmerking of uitnodiging per e-mail sturen 
aan: wethoudertigelaar@amersfoort.nl.”
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Gemeentelijke lasten
Helaas ontkomen wij er allemaal niet aan, het betalen van gemeente belasting. Maar waar betalen 
wij nu eigen voor? En betalen wij er allemaal (evenredig) aan mee? Globaal kunnen we concluderen 
dat eigenwoningbezitters van grote woningen en ondernemingen de hoogste lasten afdragen en de 
huurders het minst betalen. 

*WOZ-waarde
De gemeente bepaalt jaarlijks opnieuw de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor alle panden 
binnen de gemeente. Het doel van de WOZ-waarde is dat voor verschillende belastingen dezelfde waarde 
wordt gehanteerd. Naast de OZB en de rioolheffing, geldt de WOZ-waarde tevens voor uw inkomstenbelasting 
en de waterschapsheffing. Tegen de hoogte van de WOZ-aanslag kunt u bezwaar aantekenen. Als u in het 
gelijk gesteld wordt, betaalt u minder belasting. 

Wijk Gemiddelde WOZ-waarde

Vermeerkwartier €   267.000,=

Berg-Noord €   671.000,=

Berg-Zuid €   262.000,=

Leusderkwartier €   245.500,=
Bron: informatie van gemeente Amersfoort

De gemeentelijke lasten bestaan uit vier belastingen:
- De onroerende zaakbelasting (OZB)
- Afvalstofheffing
- Rioolheffing 
- Hondenbelasting

Onroerend Zaakbelasting
De gemeente brengt de (algemene) belasting in 
rekening bij de huiseigenaren en de ondernemers. 
Huurders worden hier niet voor aangeslagen. 
De hoogte van deze aanslag is afhankelijk van de 
hoogte van de WOZ-waarde*. De opbrengst van de 
OZB-aanslagen komen ten gunste van de ‘algemene 
middelenpot’ van de gemeente Amersfoort. De 
minister van Financiën bepaalt jaarlijks het maximum 
percentage waarop de gemeentes de OZB-aanslag 
mogen verhogen. Voor 2011 is dat 3,5%. 

Afvalstofheffing
Hoeveel u aan afvalstofheffing betaalt is afhankelijk 
van uw gezinssamenstelling en of er huishoudelijke 

afvalstoffen ontstaan. Alleen huurders en eigen 
woningbezitters betalen deze belasting. Voor 
ondernemers geldt een andere regeling. Zij dienen 
voor de afvoer van afval externen in te schakelen om 
het afval op te halen. 

Rioolheffing
Rioolheffing wordt opgelegd voor het gebruik van de 
riolering. Iedereen betaalt hieraan mee. De opbrengst 
wordt gebruikt voor het beheer en het onderhoud 
van het gemeentelijke rioolstelsel. De hoogte van 
deze heffing wordt vastgesteld naar een percentage 
van de WOZ-waarde*, wat verschilt per huurder, 
woningeigenaar of ondernemer.

De afval- en rioolheffing zijn bestemmingsheffingen. 
De opbrengst wordt besteed aan een specifiek 
doel, zoals de inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afval en het beheer en onderhoud van 
het gemeentelijke rioolstelsel. Hierbij geldt dat de 
verwachte opbrengsten de verwachte kosten niet 
mogen overstijgen, zodat het kostendekkend is en er 
geen winst op gemaakt wordt. 

Hondenbelasting
Hondenbezitters betalen jaarlijks in Amersfoort een 
vast bedrag per hond van € 74,52. De opbrengst van 
deze belasting komt ten gunste van de ‘algemene 
middelenpot’ van de gemeente Amersfoort. De 
gemeenteraad bepaalt de hoogte van de aanslag.
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“Boerenkaas heeft meer smaak, daarom adviseer ik het ook zo 
graag”, aldus Piet Renkema. Eigenaar en franchisenemer van 
de Kaasspecialist aan de Leusderweg. Waar je terecht kunt voor 
25 soorten boeren Goudse kaas, 40 soorten Hollandse Goudse 
kaas en 120 soorten buitenlandse kaas.

Piet: “Ooit ben ik begonnen met een winkel aan het Euterpeplein en 23 
jaar geleden heb ik deze winkel aan de Leusderweg overgenomen. Mijn 
winkel is onlangs drastisch verbouwd en het concept is veranderd. Voor 
kaas, noten, eieren, wijn, port, salades en paté is de winkel toegankelijk 
voor de echte levensgenieter. Er zijn geen lange wachtrijen, omdat 
snelle shoppers snel door de winkel kunnen wandelen om de spullen 
te pakken en af rekenen. Voor diegene die advies wil hebben, loopt 
personeel rond. Zo hoop ik dat mijn klanten zich nog meer thuis gaan 
voelen in mijn nieuwe winkel.”

De droom van het gouden kaasmes
Jaarlijks vindt de verkiezing plaats van de beste Nederlandse 
kaasspecialist in Nederland. Eind vorig jaar is de winkel van Piet 
Renkema geëindigd op de vierde plaats in de ranglijst en mag het zich 
rekenen tot de top van de Nederlandse kaasspeciaalzaken. Dit is een 
jaarlijks terugkerende verkiezing, waarbij de winnaar het ‘gouden 
kaasmes’ ontvangt. 

De kaasspeciaalzaken worden jaarlijks beoordeeld door een 
deskundige jury. Dit zijn specialisten uit het vak, die onverwachts de 
winkels van deelnemende kaaswinkels bezoeken. Op maar liefst 120 
onderdelen wordt de winkel gejureerd. Zoals de uitstraling, vakkennis 
en adviesvaardigheid, op kwaliteit en niveau van het assortiment, 
maar ook op hygiëne, houdbaarheidsdata en vriendelijkheid van het 
personeel. De selectie is kritisch, want met één onvoldoende krijg je 
geen certificaat. Als het certificaat wel wordt verstrekt, ga je door naar 
de volgende ronde. Dan beginnen de onverwachte bezoeken weer, van 
deskundigen, maar ook van ‘mystery guests’. Dit zijn consumenten 
die onverwachts de winkel bezoeken en hun bezoek aan de winkel 
beoordelen. Piet: “Vaak halen we deze klanten er achteraf wel uit. 
Gewoon omdat we ze nog niet eerder in de winkel gezien hebben, of 
omdat ze hele specifieke vragen hadden.” De winkel die de meeste 
punten behaalt, wint het gouden kaasmes. 

“Mijn droom is om nu nog het gouden kaasmes te winnen, zeker 
voordat mijn zoon de winkel van mij overneemt. De verschillen tussen 
de top 4 van Nederland zijn klein. Maar door scherp te blijven op de 
winkeluitstraling, de kwaliteit van het assortiment en de vriendelijkheid 
en deskundigheid van mijn personeel wil ik mijn klanten meer bieden 
dan de supermarkt doet”, aldus Piet Renkema. 

185 soorten kaas

“Tot de top vier van Nederland te behoren, is geweldig”
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Gabriëlstraat 

Is het Appelweg of Appèlweg? 
Wat is de juiste uitspraak voor de Appelweg? De weg 
die loopt van de Utrechtseweg/Westerstraat naar de 
Van Campenstraat? De één zegt gewoon Appelweg, 
de ander legt er een klemtoon in: Appèlweg. 

Met of zonder klemtoon....
Volgens het archief Eemland komt de Appelweg voor 
het eerst voor op een kaart uit 1695. De weg maakte 
deel uit van de Betuweroute, waar groente en fruit 
naar de stadsmarkt (de Appelmarkt) werd vervoerd. 
De weg liep door naar de Appelweg in Leusden. 
Door de bouw van de kazerne aan de Leusderweg (1889) 
kreeg de Appelweg in de volksmond de klemtoon 
erbij, waardoor de latere verwarring is ontstaan. De 
juiste uitspraak is dus gewoon ‘Appelweg’. 

Een stukje geschiedenis..... 

De Gabriëlstraat ligt in Dorrestein en is, evenals veel andere straten in deze wijk, vernoemd naar een 
schilder. Deze schilder, Paul Joseph Constantin Gabriël, werd in 1828 geboren in Amsterdam. Hij had 
zijn creativiteit niet van een vreemde, zijn vader was beeldhouwer en tekenaar.

Gabriël wordt beschouwd als één van de grote meesters van de Haagse School, waarbinnen hij een zeer uitzonderlijke 
positie inneemt. Als een van de weinige schilders van de Haagse School wist hij de onmiskenbare tekenen van 
de nieuwe industriële tijd, zoals telegraafkabels, spoortreinen en fabrieksschoorstenen, op zijn schilderijen vast te 
leggen. Een tweede onderscheid met de schilders van de zogenaamde “grijze Haagsche School” is Gabriëls gebruik 
van felle kleuren, met een voorkeur voor zonnige landschappen. Gabriël is één van de vernieuwers van de 19de 
eeuwse Hollandse landschapskunst.

Nog een verband....
Op 20 maart 1945 werden tien gevangenen uit Kamp 
Amersfoort gefusilleerd, als vergelding voor een 
aanslag door het verzet op twee politiemannen aan de 
Westerstraat. Dit vond plaats bij de afscheidingsmuur 
op de Appelweg, nabij de Utrechtseweg. Waar 
nu het herinneringsmonument staat met de drie 
gedenkplaten en de kogelgaten ter herinnering. Met 
dodenherdenking wordt hier ieder jaar bij stilgestaan. 

Het adres van Kamp Amersfoort was de Appelweg 
in Leusden. Sinds 1 april 2008 zijn de ‘Appelweg’ en 
de ‘Laan 40-45’ gewijzigd in ‘Loes van Overeemlaan’. 
Ter nagedachtenis aan het hoofd ‘bijzondere 
hulpverlening’ van het Rode Kruis (1943-1945).
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Waar is dit?
Weet u waar in de wijk dit voorkomt? Kijk gauw voor het antwoord op pagina 11.

Het is heel triest dat het in deze tijd niet meer 
mogelijk is om de achterdeur of een raam op de eerste 
verdieping zonder direct toezicht open te laten staan. 
Dus pas op. Inbrekers en insluipers zijn vaak jong van 
leeftijd en daardoor flexibel. Ze betreden heel snel en 
gemakkelijk uw woning via bijvoorbeeld de schuur 
of een erker. Ook komen ze steeds vaker overdag, 
zelfs als u thuis bent! Een inbraak is heel vervelend. 
En omdat er in dit soort gevallen geen braakschade 
is, is er ook geen dekking vanuit uw verzekering. 

Vakantieperiode
De vakantieperiode breekt weer aan. Gaat u er ook 
elders heerlijk van genieten? Hoe laat u uw huis achter? 
Wij geven u graag een paar tips:

- Sluit ramen en deuren 

Hoe inbraakgevoelig is uw huis?
Als de zomer aantreedt is niets lekkerder om alle ramen en deuren op te zetten. Heerlijk genieten van 
het mooie weer en het huis lekker laten doortochten. Snel doen we even een boodschap en vergeten 
dan dat het raam boven openstaat....

- Haal sleutels uit de sloten;
- Berg waardevolle spullen op;
- Laat u post regelmatig weghalen;
- Laat kliko’s, losse stenen en trappen niet in 

het zicht staan, omdat u het inbrekers dan 
heel gemakkelijk maakt uw tuin of woning te 
betreden;

- Laat uw huis met een bewoonde indruk 
achter. Laat bijvoorbeeld de verzorger van uw 
woning de gordijnen in verschillende standen 
zetten. 

En berg vooral waardevolle spullen, sleutels en 
uw post uit het zicht op. Zo trekt uw huis minder 
aandacht van inbrekers. Mocht u toch een verdachte 
situatie aantreffen, bel dan direct de politie. 
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Tuindagen
De boerderijtuin is een tuin voor en door bewoners. 
Het is een sfeervolle kleurrijke ontmoetingsplek met 
voor elk wat wils. Men kan er niet alleen genieten 
van de mooie planten en struiken maar ook van 
de nutsfunctie van de tuin. Zo kunnen bewoners 
gebruik maken van de lekkernijen die de tuin te 
bieden heeft. Want naast kruiden groeien er ook 
bosbessen, frambozen, rode bessen, kruisbessen 
en bramen. Dit jaar zullen er drie tuindagen 
worden georganiseerd om de boerderijtuin te 
onderhouden. Een dag voor bewoners, voor 
buurtgenoten en voor vrijwilligers. De tuindagen 
worden door Kees Huijbregts van Kwintes, de 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke opvang, georganiseerd. “Samen 
met belangstellenden willen we lekker de handen 
uit de mouwen steken om de tuin weer mooi te 
maken. In het voorjaar planten we een aantal 
eenjarige bloeiende planten en kruiden zoals 
peterselie, citroenmelisse en selderij. In de zomer 
is er een algemene onderhoudsdag en in het najaar 
plaatsen we bollen en mooie winterplanten.”

De tuin in de Wattstraat

Met uw hulp wordt het weer genieten.....
Vroeger maakte de Wattstraat in het Leusderkwartier 
onderdeel uit van het voormalig terrein Oskam 
en bestond het uit agrarisch gebied met twee 
boerderijen en een schuur. In 1930 zijn er twaalf 
woningen voor ouderen gebouwd. Tegenwoordig 
wonen er vooral bewoners van het begeleid 
wonenproject van Kwintes. In de loop der jaren 
is de oorspronkelijke functie van de binnentuin 
verloren gegaan. “De afgelopen jaren was de tuin 
een rotzooitje maar sinds vorig jaar is het gelukkig 
weer genieten”, aldus een buurtbewoonster. 

Op initiatief van de huidige bewoners, Stichting Present Amersfoort en Kwintes, is vorig jaar met financiële 
steun uit het buurtbudget, de tuin van het hofje aan de Wattstraat opnieuw ingericht en feestelijk geopend. 

Nieuw groen in het Vermeerkwartier
Werkzaamheden
“Langs de kopgevels van de flats aan de Gasthuislaan is 
de beplanting aangepakt. De oude heesterbeplanting 
is weggehaald, de grond is gespit en wordt bemest. 
Een aantal locaties heeft zomerbloeiende sierheesters 
gekregen. Door de renovatie werkzaamheden in de 
Gabriëlstraat, worden nieuwe heesters op de hoek 
van de Gasthuislaan met de Gabriëlstraat in een later 
stadium geplant. 

Aan de zijde van de Gasthuislaan/Ganskuijl pakken we 
ook de heesterbeplanting aan. De locaties krijgen deels 
weer nieuwe beplanting in de vorm van sierheesters. 
Andere delen worden vervangen door gras. De 
reden hiervoor is dat de grond waarin heesters staan, 
vaak doorwoekerd is met wortelonkruid. Omdat 
de gemeente Amersfoort geen chemische middelen 
gebruikt om onkruid te bestrijden, is het alternatief 
om een gazon aan te leggen. Door het gras intensief 
te maaien, worden uiteindelijk de wortelonkruiden 
weggemaaid. Als het onkruid verdwenen is, dan is 
het mogelijk dat er weer sierheesters komen, om het 
aanzicht weer in oorspronkelijke staat te herstellen”, 
aldus wijkopzichter Theo van Ziel. 

Bomen
“Bomen zijn belangrijk, ze dragen in belangrijke mate 
bij aan de leefbaarheid en het woongenot in de wijk. 
Niet alleen vanuit een esthetisch perspectief, maar ze 
leveren ook een belangrijke bijdrage aan de productie 
van zuurstof. Daarnaast reduceren ze ook fijnstof 
(luchtvervuiling), dat veroorzaakt wordt door onder 
andere het verkeer, de industrie, open haarden en 
barbecues. 

Bomen hebben het niet altijd gemakkelijk in stedelijke 
gebieden. Soms komen ze in de verdrukking, worden 
ze ziek of zijn de ondergrondse omstandigheden niet 
gunstig voor de boom. Bomen worden daarom om 
diverse redenen gekapt. Hetzij ten gevolge van een 
storm, of door bijvoorbeeld een boomziekte zoals 
een schimmelaantasting. In dit soort situaties wordt 
een boom gekapt en in een later stadium vervangen 
door een jonge boom. Het kan ook voorkomen dat 
de boom, afhankelijk van de standplaats, gedeeltelijk 
wordt gekapt. Dan wordt de kroon verwijderd en 
blijft de stam staan. Dit doen wij om spechten en 
insecten de gelegenheid te bieden nog jaren gebruik 
te maken van de stam.”
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Verdeling Buurtbudget 2011 
Het buurtbudget voor 2011 is verdeeld. Graag informeren wij u over de projecten, die buurtbudget 
hebben ontvangen. Dit jaar is er geen prioriteringsavond geweest, omdat wij alle aanvragen, die in 
aanmerking konden komen voor het buurtbudget, hebben gehonoreerd. 

Er waren opvallend veel aanvragen beneden de € 1.000,-. Deze aanvragen worden door het wijkbeheerteam beoordeeld 
en kunnen, bij geschiktheid, meteen doorgang krijgen. Er zijn acht aanvragen boven de € 1.000,- ingediend. Een 
overzicht van alle aanvragen is terug te vinden op onze website www.amersfoortzuid.nl.

Zoveel mogelijk projecten steunen 
Het wijkbeheerteam heeft als streven om zoveel mogelijk aanvragen te ondersteunen. Daardoor kan niet iedereen 
het gevraagde bedrag ontvangen. Voor dit jaar hebben wij daarom een maximale bijdrage van € 6.000,- ingesteld, wat 
mede afhankelijk is van het beschikbare gemeente budget. 

De verdeling van het Buurtbudget 2011: 

Verdeling Buurtbudget 2011 Gevraagd Bedrag toegekend

Totaal beschikbaar €        52.100,-

Kleine aanvragen:
Straatfeesten reservering 40 x € 175 €         7.000,-
Totaal aanvragen beneden € 1000,- €       19.815,-
Totaal kleine aanvragen €        26.815,-

Grotere aanvragen:
Verbouwing Fonteinkerk €         6.000,-
Nieuwe struiken Da Costaplein €         2.500,-
Open dag Dahliavereniging (workshops ed.) €         2.000,-
Grasveldpalen tegen parkeren Kingmaschool & ‘t Stort €         2.000,-
Wijkdebat te organiseren door jongeren J. van Stolberg €         1.500,-
Duo duikelrek Reaumurstraat €         2.000,-
Opknappen schoolplein en muur PW Alexanderschool €         2.250,-
Speeltoestellen Govert Flinckstraat €         6.000,-
Totaal grote aanvragen €        24.250,- 

Resterend saldo april 2011 €          1.035,-

Het resterende saldo van € 1035,- dient als reserve om bijvoorbeeld kleine verschillen in aanvragen op te vangen. 
Bezoek onze website www.amersfoortzuid.nl voor meer informatie. 

Buurtbudget voor 2012?
Gezien de bezuinigingen is het nog niet bekend of de gemeente volgend jaar buurtbudget beschikbaar stelt. Wij 
verwachten in ieder geval dat er dan minder budget beschikbaar is. Wij hebben aangegeven dat wij in ieder geval 
hopen op budget voor straatfeesten. 
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Wijkbeheerteam
Zes jaar ben ik als vrijwilliger betrokken geweest bij 
het wijkbeheerteam, waarvan de laatste twee jaar in 
de rol van voorzitter. Voor mij is het belangrijk om 
betrokken te zijn bij mijn woonomgeving, om te weten 
wat daar gebeurt en het waarom daarachter. Ik heb 
onder andere meegedaan aan de gemeentediscussies 
over de visie op de speelplekken en de visie op 
Welzijnswerk. Namens het wijkbeheerteam heb ik 
de belangen van de bewoners onder de aandacht 
gebracht over de 24-uurs alcoholopvang voor 
verslaafden. 

Daarnaast participeerde ik in de verschillende 
werkgroepen van het wijkbeheerteam, zoals het 
schrijven voor deze wijkkrant, het onderhouden van de 
wijkwebsite, de eerlijke verdeling van het buurtbudget 
en het organiseren van de informatiemarkt. Door 
de inzet van deze werkgroepen, blijven wij als 
wijkbeheerteam de wijk verbinden met de gemeente. 
De verbinding komt het meest tot zijn recht bij de 
verdeling van het buurtbudget. Met gemeentegeld 
kunnen bewoners met hun buren subsidie aanvragen 
voor wijkgebonden projecten en straatfeesten. Het 
wijkbeheerteam beoordeelt alle aanvragen en kijkt 

Afscheid van WBT voorzitter Trudy Meij
“Na vijfentwintig jaar ga ik mijn wijk Berg-Zuid (voor mijn gevoel het Leusderkwartier) verlaten. Met 
veel plezier heb ik op het Juliana van Stolbergterrein gewoond. Niet in een kazernewoning, maar in 
de nieuwbouw op het terrein. Dat het een prettige buurt is, hoef ik u niet te vertellen: er is veel groen, 
mooie huizen en de stad en de snelweg zijn goed bereikbaar. Ook de Leusderweg ga ik zeker missen. 
De groenteman, de slager en de kaasboer. Even neuzen bij de boekhandel en natuurlijk het lekkers 
van Maison Pierre. 

welke aanvragen voor prioritering in aanmerking 
komen. Wijkbewoners kiezen vervolgens welke 
aanvraag zij het meest belangrijk vinden. Gezien de 
bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren, 
ben ik erg benieuwd of volgend jaar nog budget 
beschikbaar komt. 

Waarom ik wegga
Ik verlaat de wijk omdat ik niet meer in een 
verloederde omgeving wil wonen. Ik heb de 
afgelopen jaren de buurt achteruit zien gaan. Jongeren 
laten bijvoorbeeld troep in ons trappenhuis achter. 
Men spuugt op de traptreden en er wordt in de lift 
geplast. Grof huisvuil wordt door buurtbewoners bij 
de vuilcontainers opgestapeld in plaats van weg te 
brengen of door de gemeente op te laten halen. Blikjes 
en ander verpakkingsmateriaal worden zomaar op 
straat neergegooid en zwerfvuil komt aanwaaien. 
De gemeente en de woningcorporatie doen hun 
best, maar het helpt onvoldoende. Ik hoop dat deze 
verloedering van de wijk snel gekeerd wordt. 

Omdat ik een (gelijkvloers) appartement in Kattenbroek 
heb gevonden, en daardoor de wijk verlaat, neem ik 
afscheid van het wijkbeheerteam. Ik wens hen en u 
allen alle goeds toe”, aldus Trudy Meij. 

“Het is belangrijk dat bewoners 
met de gemeente in gesprek 
blijven”
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VEILIG

buren gaan weer met vakantie
ramen zijn hermetisch dicht
ja wij zorgen voor de katten
en dat niemand iets komt jatten
post en kranten uit het zicht
schakelklok verzorgt het licht

ja zij reizen ja zij reizen
jaarlijks naar het buitenland
en wij houden wakend oogje 
op hun leeg verlaten pand
sloten grendels tralies hendels
knippen dievenklauwen
echt het huis zit veilig dicht
daar kun je op vertrouwen

wij genieten ondertussen
van de zon in eigen tuin
kunnen paradijs creëren
achter onze coniferen
bakken daar van teen tot kruin
schaars gekleed ontzettend bruin

ja wij doen het ja wij doen het 
lekker in de achtertuin
vrij en veilig vrij en veilig 
en dan bakken we ze bruin
kippenbouten runderworstjes
saté karbonaadjes
pindasausje stukje brood
wortel sla tomaatjes
paar sardientjes spiesje aal
scholletje en een garnaal
insluipers vangen hier bot
onze deur zit dan op slot.

Mia Wittop Koning

In het Bergkwartier staan hele bijzondere 
huizen in de Schaepmanlaan. Weet u meer 
over deze woningen te vertellen, mail (info@
amersfoortzuid.nl) het ons!

Antwoord 
“Waar is dit?”



Gezocht: Vrijwilligster voor het formulierenspreekuur 

Woont u in de omgeving van de Ganskuijl en de 
Gasthuislaan en heeft u tijd om één uur per week 
bewoners te helpen met het invullen van formulieren?
Vanuit de Buurthuiskamer bij de Ganskuijl/
Gasthuislaan zijn we op zoek naar een vrijwilligster, 
die bewoners uit de buurt wil helpen met het invullen 
van moeilijke en soms ook lastige formulieren. Zoals 
bijvoorbeeld het belastingformulier. 

Spreekuur
Op dinsdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur kunnen 
bewoners in de Buurthuiskamer koffie komen 
drinken en hun vragen stellen. Wilt u helpen, maar 

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, Marije van Rheenen, Alie van der Wal. Met medewerking van 
Mia Wittop Koning. 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

komt u dit moment niet uit? Dan vernemen wij dat 
graag. Want dan kunnen we samen naar een ander 
geschikt moment zoeken. 

Vrijwilliger meldt u bij... 
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen 
met Flora Wirtz (Wijkcentrum de Driehoek), 
bereikbaar via telefoonnummer 033- 461 81 87. U bent 
ook van harte welkom op de vrouwenavond op de 
woensdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve in 
de schoolvakanties) in de Buurthuiskamer, Ganskuijl 
99a in Amersfoort. 

Bus 5 naar Vathorst
Op regelmatige basis scheurt tegenwoordig Connexxion bus 5 naar Vathorst door de wijk. Een beetje uit de richting, 
zou je denken…. We treffen de bus aan op de route van bus 9 naar de Eemgaarde en weer terug via het Leusder- en 
Bergkwartier naar het station. Is het luiheid van de buschauffeur of zit hier wel degelijk een reden achter? 
De redactie heeft bij Connexxion uitleg gevraagd. Binnen 15 werkdagen krijgen we antwoord. Een termijn dat niet 
meer haalbaar bleek voor het drukken van deze wijkkrant. Als de redactie bericht krijgt, zullen we het plaatsen op 
onze website www.amersfoortzuid.nl. 


