
Geen drop meer voor ons redactielid Oscar Meijer (51) om aan de koningin te geven. Een ritueel dat 
hij vanaf 1995 tijdens Koninginnedag opvoerde. Thuis zijn foto’s aan de muur stille getuigen waarop 
koningin Beatrix de zoute hoedjesdrop aanneemt van de Amersfoorter, die in het Bergkwartier woont. 
Dit jaar ging het echter niet door.

Wijkkrant 
amersfoort Zuid
Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied, editie zomer 2013

Oscar Meijer: “Geen drop meer voor de koningin”

Altijd was hij aanwezig waar de koningin en haar gevolg 
te gast waren. Zoals vorig jaar in Veenendaal, waar hij 
nog niet wist dat het de laatste keer was. Hij begrijpt 
haar keuze van de troonsafstand, maar vindt het wel 
jammer.“Het is het einde van een tijdperk,” zegt hij in 
zijn flat vol oranjespullen. “Ik had nog in gedachten 
iets aan te bieden aan Willem-Alexander, maar zie daar 
vanaf. Het was iets tussen de koningin en ik.” 
Na de mededeling van Beatrix aftreden schreef hij haar 
een brief en vroeg of hij nog eenmaal een zak drop 
mocht aanbieden tijdens de afscheidsmanifestatie in 
Rotterdam. “Tot nu toe heeft ze nog niet geantwoord.”

Langs de weg
Met Prinsjesdag en Koninginnedag stond hij aan de 
kant van de weg, uitgedost in een opvallende oranje 
trui. “Veel mensen gaven iets, meestal bloemen. 
Dat wilde ik ook, maar niet het duizendste boeket! 
En bedacht toen de drop, De eerste keer, in Sittard, 
gaf ik het met gestrekte arm, hopend dat ze het zou 
aannemen. Ze stopte, pakte het aan, en zei: ‘Dat komt 
goed uit, want ik heb pijn in de keel, dank je wel’, en 
tot haar hofdame: ‘zorg je wel dat ik ze straks in de 
bus krijg?’ En vanaf dat moment bleef ze altijd staan 
voor een praatje en een hand. Vorig jaar voelde Oscar 
dat het net even anders was. “Ze vroeg heel expliciet 
hoe het met mij ging. Ze bleef ook wat langer. Toen 
wist Beatrix al dat ze ging aftreden.”

Bert Vos Oscar Meijer bij zijn foto’s van het koningshuis

Buurtbudget 2013: Kan ik het nog aanvragen?
Tot eind februari konden alle wijkbewoners een aanvraag indienen voor het buurtbudget. Voor de straat-
feesten was dat tot 1 juni. Inmiddels heeft elke aanvrager bericht gehad en zijn er bedragen toegekend. 

Bosgebied - Wijkmanager - Informatiemarkt - Wijkagenten

Bent u echter vergeten een aanvraag te doen, of is er 
alsnog een goed idee opgeborreld voor een buurtac-
tiviteit of buurtverbetering? Geen probleem, u kunt 
gewoon het aanvraagformulier op onze website 
invullen. Als er nog een restbudget is kan het zijn 
dat het meteen wordt toegekend. Zo niet, dan wordt 

uw idee op de reservelijst geplaatst. Aan het eind 
van het jaar bekijken wij die. Als blijkt dat er dan 
nog budget over is, kan dit alsnog worden toege-
kend. Bewaar wel de originele bonnen als er al geld 
is uitgegeven voor een activiteit. 
Voor meer informatie: www.amersfoortzuid.nl.
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In deze periode komen de aanvragen binnen en 
moeten deze stuk voor stuk worden beoordeeld. De 
ideeën die voldoen aan de gestelde voorwaarden 
worden vervolgens geprioriteerd om tot een goede 
verdeling van het budget te komen. Gelukkig is het 
ook voor 2013 weer mogelijk om een aantal mooie 
initiatieven binnen Amersfoort Zuid te steunen!
Helaas hebben de media de afgelopen periode vooral 
aandacht besteed aan het feit dat in 2012 niet alle finan-
ciële bijdragen op de juiste plek zijn terechtgekomen. 
Graag wil ik hier aangeven dat wij ons buurtbudget 
alleen toekennen aan initiatieven binnen Amersfoort 
Zuid. Ook daar waar het Amersfoort-brede activi-
teiten betreft, denk bijvoorbeeld aan Struinen door de 
Tuinen, stellen wij duidelijke eisen aan het besteden 
van het geld binnen onze wijken.

Leefbaarheid
Niet alleen in Amersfoort, maar ook landelijk, wordt 
een steeds groter beroep op bewoners gedaan om zelf 

Van de voorzitter
Een belangrijke taak van Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid is het verdelen van het buurt-
budget. Het begin van een nieuw jaar is daarom altijd een drukke tijd voor onze werkgroep ‘Buurtbudget’.

verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid 
in de eigen omgeving. Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid bekijkt samen met de gemeente hoe 
de bewoners meer betrokken kunnen worden bij acti-
viteiten in onze eigen wijken. 
Daarom willen we in oktober 2013 een informatie-
markt organiseren. Op deze markt brengen wij initi-
atieven en organisaties bij elkaar, die op allerhande 
wijze bezig zijn de leefbaarheid en saamhorigheid 
binnen Amersfoort Zuid te verbeteren. Voor iedereen 
dé kans om te zien welke initiatieven in de buurt 
plaatsvinden. Misschien ook het moment om te 
besluiten om zelf een actieve(re) bewoner te worden?      
Meer informatie over de Informatiemarkt en onze 
andere activiteiten kunt u vinden op: 
www.amersfoortzuid.nl.

Ellen Molenaar
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid 

Sinds 1 januari 2013 is daar verandering in gekomen. 
Amersfoort Zuid heeft het Bosgebied toegevoegd aan 
de wijk zodat deze wijkkrant nu ook daar terechtkomt.
Tanja van der Knoop is dertien jaar geleden met haar 
gezin in het Bosgebied gaan wonen. De tuin is inmid-
dels een waar paradijs. Voor het woonplezier heeft 
zij de stad dan ook niet nodig. “Toch kruip je steeds 
meer naar de stad toe”, legt Tanja uit. “De kinderen 
zijn er naar school gegaan en sociaal word je ook 
steeds actiever. Dan is het best vervelend als vanuit 
de wijk regelmatig wordt gezegd: ‘Oh, maar jij woont 
in Soesterberg’. Dan krijg je het gevoel dat je er niet 
bij hoort en dus niet mee mag praten over zaken die 
de stad aangaan. ”

Stichtse Rotonde
Volgens de bosgebiedbewoonster ligt de oorzaak van 
de scheiding in de Stichtse Rotonde, die geeft een knip 
in de Utrechtseweg, waar deze anders rechtdoor zou 
lopen. Hierdoor gaat het contact tussen het ‘stads’deel 
voor de rotonde en, grofweg, Zon en Schild verloren. 
Tanja: “Ik begrijp wel dat we daardoor worden ver-
geten en geen krantjes krijgen waar belangrijke infor-
matie instaat. Maar één keer vond ik het echt niet leuk. 
We wilden graag meedoen aan Gluren bij de Buren 

Bewoners Bosgebied horen er ook bij
Het valt niet op, maar voorbij de Stichtse Rotonde, in het Bosgebied, wonen mensen. Hun huizen 
liggen van de weg af, in riante tuinen, dus is het makkelijk ze over het hoofd te zien. En dat is precies 
wat er in de afgelopen jaren is gebeurd: de bewoners van het Bosgebied hoorden nergens bij. Zelfs de 
gemeente vergat hen. 

en Struinen in de Tuinen, maar omdat we zo ver uit 
de stad wonen, werden we geweigerd. Dat vond ik 
heel jammer want ik had graag onze buurt- en stads-
genoten iets leuks aangeboden. Verder ben ik blij dat 
we straks het wijkkrantje krijgen. Amersfoort Zuid is 
namelijk een heel mooie wijk, waar ik graag woon.”
De prachtige tuin van Tanja is vanaf eind april te 
bezoeken. Kijk op www.hofvandevierdesortie.nl voor 
de openingstijden, rondleidingen en evenementen.

Andrea Oostijen

Huis en tuin van Tanja van der Knoop
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“Wij krijgen een ‘Berlijnse muur’, met een betonnen bak en een geluidswal van drie meter hoog. Dat 
zegt Theo Stubbé, voorzitter van Bewonersvereniging Kersenbaan Actief, op het bericht dat de aanbe-
stedingen voor de Kersenbaan gestart zijn.

“Onze wijk krijgt een Berlijnse muur”

Volgens het stadsbestuur vergroot de nieuwe toe-
gangsweg de doorstroming, een grotere verkeers-
veiligheid en een betere leefbaarheid in de wijk. Ook 
wordt het budget van 28 miljoen niet overschreden. 
Volgens Stubbé gaat het project echter miljoenen 
meer kosten. Verantwoordelijk wethouder Buijtelaar 
herkent zich echter niet in de berekeningen van de 
bewonersvereniging.

Omrijden
Stubbé: “In 2003 werd gezegd dat als die Kersenbaan 
er niet komt, er over tien jaar grote files ontstaan in de 

PON-spoorlijn langs toekomstige route Kersenbaan

wijk en de stad. Dat zou een groot probleem worden. 
Heeft u de verkeersopstoppingen gezien, nu tien jaar 
later? Daarbij, het Julianaplein zal dan een- tot twee-
duizend auto’s per dag extra te verwerken krijgen. 
Daar is die rotonde veel te klein voor. Dus alles komt 
vast te zitten. Een ander tegenargument is de luchtver-
vuiling en dat een flink stuk natuurgebied verdwijnt. 
Er worden 266 bomen gekapt.” 
Volgens buurtbewoner Hans Verburg kun je straks 
niet meer zo gemakkelijk van de ene kant naar de 
andere kant van  de wijk rijden. “Dan moet je telkens 
een stuk om. En een groot deel van de Arnhemseweg 
wordt eenrichtingsverkeer. Gevolg: mensen gaan 
sluiproutes nemen.”

Raad van State
De gemeente is door de Raad van State drie maal 
teruggefloten. “Daarom pasten ze het plan telkens 
aan en de vierde keer werd het, met de hakken over 
de sloot, aangenomen. We gaan nog een keer met de 
raadsleden praten. We willen ze ervan overtuigen 
alleen de rotonde bij Roethof aan te leggen voor 
‘slechts’ 5 miljoen euro en over vijf jaar te kijken of alle 
verkeersproblemen zijn opgelost. Wij denken namelijk 
van wel”, aldus een strijdvaardige voorzitter.

Bert Vos

De leefbaarheid en de veiligheid in de wijken bevorderen en bij structurele problemen een standaard-
procedure ontwikkelen. Dat is globaal de functie van wijkmanager Niko Paap die nu ongeveer 6 jaar 
onder meer Amersfoort Zuid onder zijn hoede heeft. Hij probeert kansen en bedreigingen te signa-
leren en dit te agenderen bij de gemeente en andere organisaties en een oplossing te vinden.

Wijkmanager Niko Paap: “Het is de variatie die het leuk maakt” 

Amersfoort Zuid, met Leusderkwartier, Vermeer-
kwartier en De Berg, is zeer divers qua bebouwing en 
bevolking. Van zeer grote villa’s tot sociale woning-
bouw, van brede straten tot kleine hofjes en hechte 
buurtjes. “Juist al die varianten maakt deze wijk leuk 
om in te werken en contacten te onderhouden met 
wijkorganisaties, winkeliersverenigingen en de veilig-
heidsambassadeurs,” vertelt Paap. Echt grote bedrei-
gingen voor dit stuk Amersfoort ziet de manager niet. 
En inbraken heb je overal zegt hij, vooral bij oudere 
woningen die slecht beveiligd zijn. “We houden, met 
gemeente en politie, wel vier groepen jongeren in de 
gaten. We weten wie het zijn en waar ze wonen. Op 
sommige plekken zorgen ze voor overlast, een voor-
beeld is het Stolbergterrein aan de Leusderweg. Het 

is rustig als het te koud is, maar als het weer mooi 
weer wordt is het een aandachtspunt.”

Wijkcentrum
De dreigende sluiting van de Driehoek speelt wat 
overlast betreft geen rol zegt Paap: “Voor de oudere 
jeugd is er maar één avond dat ze er terechtkunnen. 
Het is nog maar de vraag of het wijkcentrum echt 
dicht gaat. De gemeente draait weliswaar de subsidie-
kraan dicht, maar er zijn alternatieven zoals andere 
gegadigden waar we mee in gesprek zijn. En zo niet, 
de deuren gaan pas echt op slot als we voor activi-
teiten een andere plek hebben gevonden.”
 
Bert Vos
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Informatiemarkt Amersfoort Zuid

Het doel is het met elkaar in contact brengen van 
bewonersinitiatieven en lokale organisaties met bewo-
ners in onze wijk. Bij organisaties valt te denken aan 
sport- en jeugdverenigingen, kerken, welzijns- en 
bewonersorganisaties, cliëntenraden, kunst, kinderop-
vang, muziek, theater, discussiegroepen, et cetera. Wat 
ze allemaal gemeen hebben is dat ze willen bijdragen 
aan de leefbaarheid en/of saamhorigheid in onze wijk.
De ‘markt’ vindt plaats op zaterdag 5 oktober. De 
locatie is nog niet definitief, maar bevindt zich zeker 

Uit in Zuid
KunstKijk’n!: iedere derde zondag van de maand, 12-17 uur, in de Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47.
Muziek & Ontmoeting (lunchconcerten): zondags vanaf 12 uur: 6 oktober, 24 november en 15 december, in de 
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 2-4.
Poppenkast: iedere tweede zondag van de maand, vanaf 15 uur, in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 2-4.
Meer informatie op www.amersfoortzuid.nl.

Wij stellen ons graag aan u voor: Paul Tekstra, Anne van Rekum en Gerard van de Grift. Paul en Gerard 
zijn als wijkagent werkzaam in het Leusder- en Vermeerkwartier, Anne in het Bergkwartier/Bosgebied.

Voorstelrondje wijkagenten

Een wijkagent onderhoudt contacten in de wijk om 
te horen wat er leeft en speelt en brengt criminaliteit, 
overlast en dader- en risicogroepen in beeld, surveil-
leert en voert controles uit. 
Wij zijn er voor de wijk en willen ons steentje 
bijdragen om deze veilig(er) te maken. Maar, daar 
hebben wij u ook voor nodig. Als bewoner weet u als 
geen ander wat er speelt. Wij willen u dan ook vragen 
ons deelgenoot te maken van deze kennis. Heeft u 
bijvoorbeeld kennis van een strafbaar feit, iets gezien 
of gehoord wat het daglicht niet kan verdragen, of 
heeft u wellicht ideeën? Dan horen wij dit graag. 
Voor spoedeisende zaken bel 112. Voor minder 
urgente zaken en contact met de wijkagent kunt u 
0900-8844 bellen. Wij gebruiken ook twitter om te 
laten weten wat wij doen. Neem een kijkje op: 
PolAfoortZuid.
Wanneer u aan de veiligheid in uw wijk wilt bijdragen 
en ons wilt helpen deze veiligheid te vergroten,  meldt 

u dan aan bij Burgernet, of wordt veiligheidsambas-
sadeur en/of meldt u aan bij Jack zoekt een maatje. 
Voor meer info: www.amersfoort.nl/veilig.

in Amersfoort Zuid. De toegang is uiteraard gratis. 
Alle bij ons bekende organisaties en bewonersiniti-
atieven in Amersfoort Zuid worden in de komende 
periode benaderd of zij willen deelnemen. Wij 
rekenen op een grote belangstelling en opkomst.
Houd onze website www.amersfoortzuid.nl in de 
gaten voor verdere informatie. Voor vragen of inte-
resse om mee te werken kunt u mailen naar: 
Informatiemarkt@amersfoortzuid.nl. 

Het bestuur van de stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid heeft een team van vrijwilligers 
gevonden om de Informatiemarkt in het najaar te organiseren voor het Vermeer-, Leusder- en Berg-
kwartier/Bosgebied. Met Geert Zimmermann als coördinator is de werkgroep al volop aan de slag.


