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INLEIDING 
 
De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis wijkplannen en een stedelijk plan. In 
het wijkplan beschrijven we de doelen en de prioriteiten van de verschillende wijken in 
Amersfoort op sociaal terrein.  
 
Dit wijkplan is opgesteld samen met inwoners en organisaties die in de wijk actief zijn. Samen 
met u willen we dit wijkplan de komende maanden en jaren steeds verder verbeteren. Dit plan 
is nadrukkelijk een eerste aanzet met informatie uit onder andere de wijkbijeenkomsten die wij 
georganiseerd hebben op d.d. 14 september en 17 november 2016 en reeds bestaande 
documenten van wijkgroepen, de gebiedsscan en gesprekken met sleutelfiguren in de wijk 
(waaronder maatschappelijk werkers, de gebiedsmanager, jongerenwerkers en de wijkagent).  
 
Het doel van het wijkplan is niet om aan te geven hoe alles anders moet. Integendeel. Het doel 
van het wijkplan is om gezamenlijk vast te stellen wat er leeft en wat er speelt in een wijk. Op 
basis hiervan worden concrete acties benoemd en in gang gezet. Het wijkplan wordt vastgesteld 
door het College van B&W en is daarmee de basis voor het welzijnswerk in de wijk.  Het 
wijkplan is ook de basis voor inwoners en organisaties om activiteiten te ontwikkelen op sociaal 
terrein, waar indien nodig ook subsidie voor aangevraagd kan worden (subsidieregeling 
Projecten#Indebuurt). Deze subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die de sociale 
verbanden versterken, contacten en ondersteuning in de wijk verzorgen, kortweg de sociale 
basisinfrastructuur (SBI).  
 
Dit wijkplan is een eerste versie. Het is mogelijk dat niet iedereen zich in deze versie van het 
wijkplan herkent. Het is een werkdocument, dat samen met inwoners en organisaties steeds 
wordt aangevuld en verbeterd. Bent u het niet eens met bepaalde zaken, of mist u dingen, 
neem dan contact met ons op.  
 
 
Profiel van het Soesterkwartier en Isselt  
Het Soesterkwartier is van oudsher een volkswijk die in de jaren dertig van de vorige eeuw is 
ontstaan. Oorspronkelijk diende het als huisvestingswijk voor de arbeiders van het spoor en de 
wagenwerkplaats. Vandaag de dag is het een wijk in verandering met een verzameling van 
verschillende leefstijlen en sociale identiteiten. Het Soesterkwartier/Isselt telt ruim 13.000 
inwoners. Het is geen echte jongerenwijk – het percentage jongeren dat in het Soesterkwartier 
woont, is lager dan het Amersfoorts gemiddelde. Het aantal senioren in de wijk ligt precies op 
het Amersfoorts gemiddelde. Ook wonen er veel gezinnen en een hoog aantal alleenstaanden. 
Het Soesterkwartier kan gekarakteriseerd worden als een volkse wijk met vele generaties die elk 
hun eigen kenmerken hebben. De wijk kent veel inwonersinitiatieven en er heerst een sterk 
gevoel van saamhorigheid. Inwoners zijn ‘recht voor hun raap en je weet wat je aan ze hebt’.  
 
Krachten van het Soesterkwartier en Isselt   
Een aantal kenmerkende krachten in de wijk zijn:  

 Een echte kracht in het Soesterkwartier/Isselt is dat het een wijk is met sociaal sterke 
verbanden.  

 Er zijn erg veel inwonersinitiatieven in de wijk en er is een bruisend buurtnetwerk 
aanwezig.  

 De sociale relaties tussen de wijkinwoners is sterk en men kan altijd bij elkaar terecht. 
Het is een hechte, behulpzame wijk.  

 
  

http://www.indebuurt033.nl/bijeenkomsten/wijkbijeenkomsten/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV58boyJnQAhWEDRoKHVPTCdgQFghJMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D41e2af0c-3467-4893-8e4d-e0ad76ef475a%26owner%3Da46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1%26contentid%3D1934&usg=AFQjCNFVMUYD0wqqaHdcmSCTdzlc9O50fQ&bvm=bv.137904068,d.d2s
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Knelpunten van het Soesterkwartier en Isselt   
 Een knelpunt is in de wijk is dat relatief veel inwoners werkzoekend zijn. Dit werkt door 

in de mate van financiële problemen van inwoners: deze is namelijk relatief hoog.  
 Ook ervaren inwoners dat er veel vraagstukken spelen op het gebied van opvoeden en 

opgroeien in de wijk. Ze hebben het idee dat opvoedkundige problematiek op steeds 
jongere leeftijd van kinderen (in de leeftijd van 4-12 jaar) aan de orde is en dat ouders 
niet altijd goed weten hoe ze hun kinderen het beste moeten opvoeden.  

 In het Soesterkwartier zijn relatief veel kwetsbare gezinnen, waaronder gezinnen die te 
kampen hebben met (v)echtscheidingen en armoede. Opgroeiende kinderen ervaren 
daarvan last, bijvoorbeeld doordat ze niet mee kunnen op een schoolreisje of zonder 
ontbijt naar school moeten gaan.  

 Het Soesterkwartier/Isselt kent ook een aanzienlijk aantal jongeren (in de leeftijd van 
12-23 jaar) dat worstelt met ontwikkelingsproblemen. Vaak gaat het niet goed met hen 
op school, hebben zij moeite om werk te vinden en/of vast te houden en hebben zij 
vaak een laag zelfbeeld. Ondersteuning en voorzieningen op het gebied van opgroeien 
en opvoeden is zeer gewenst.  

 Een ander knelpunt in de wijk volgens inwoners is de mate van sociaal isolement, met 
name onder senioren. Er zijn senioren die zich (zeer) eenzaam voelen – ook hiervoor 
moet aan aandacht komen. 

 
Doelen voor het Soesterkwartier en Isselt  
Op grond van bovenstaande zijn daarom de volgende specifieke doelen gesteld. Uw activiteit 
wordt getoetst aan de bijdrage die het levert aan 1 of meerdere van onderstaande doelen. De 
eerste vier doelen gelden voor alle wijken van Amersfoort.  
 

Algemene doelen 
 

1. Het verminderen van financiële zorgen en/of schulden.  
Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij administratie, budgetadvies of een 
inloop uur op de diverse locaties. Aanbieden van gratis activiteiten voor kinderen 
en senioren. Ontmoetingsplek(ken) voor informatie, activiteiten en contact 

2. Het verminderen van de druk op mantelzorgers.  
Hierbij kan gedacht worden aan praktische ondersteuning door een vrijwilliger of 
lotgenotencontact 

3. Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding,  
Hierbij kan gedacht worden aan (natuurlijke) ontmoeting, sport en culturele 
activiteiten.  

4. Het uitbreiden van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners.  
Hierbij kan gedacht worden aan een klussendienst, praatmaatjes, repaircafé, 
mammacafé of boodschappenhulp of overige burenhulp.  
 

Specifieke doelen voor Soesterkwartier/Isselt 
 

5. Het bevorderen van de sociale samenhang in straat en buurt (het wij(k)-gevoel) 
Doelgroep: alle inwoners.  Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Het inzichtelijk maken van hoe de samenhang nu per buurt is;  
 Het organiseren van voorzieningen en activiteiten; 
 Het inzetten van verschillende informatiebronnen;  
 Het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende soorten 

organisaties. 
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6. Het continueren van voorzieningen, ontmoetingsplekken, informatiebronnen en 

activiteiten.  
Om leefbaarheid en kwaliteit van wonen & leven in de wijk te borgen. Gezien 
problematiek in de wijk is vertrouwen, structuur en een bekend gezicht erg 
belangrijk voor inwoners, dit ook om de netwerken te verstevigen en de kwaliteit 
te borgen en ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan een buurtnetwerk, 
inloop en informatie033.  
 

7. Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van verborgen armoede.   
Doelgroep: komt in elke laag van de (wijk)bevolking voor.  
Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Het inzichtelijk maken vanuit van bestaande voorzieningen (vanuit het 
buurtnetwerk); 

 Betere samenwerking tussen organisaties; 
 Het taboe doorbreken door meer te communiceren hierover;  
 Het verbeteren van de kennis bij inwoners van onder andere bestaande 

voorzieningen, fondsen en andere relevante informatie door gebruik te 
maken van informatiebronnen en sociale kaarten.    
 

8. Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken, hulp en informatie 
Doelgroep: ouders/verzorgers en hun kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar. 
Hierbij kan gedacht worden aan:  

 Het uitzoeken van de opvoedingsproblematiek; 
 Het organiseren van gratis activiteiten (ook voor jongeren 13-18 jaar); 
 Het creëren van laagdrempelige voorzieningen en inloop; 
 Het organiseren van opvoedhandvaten voor ouders om hun kinderen te 

kunnen ondersteunen; 
 Het versterken van onderlinge samenwerking tussen organisaties; en 
 Het aanbieden van informatie (preventief).  

 
9. Het bevorderen van de communicatie in en informatie over de wijk. 

Het optimaliseren en aanvullen van de huidige informatiekanalen. Hierbij valt te 
denken aan: 

 De Wijkwebsite 
 Wij-krant Soesterkwartier 
 Wijkgids 

 
Informatiebronnen in het Soesterkwartier/Isselt  
1. Wijkwebsite Soesterkwartier – website & facebook 
2. Sociale & Economische kaart Henry de Gooijer – op wijkwebsite & website samenwerkplaats 
3. WIJ-Krant Soesterkwartier – website & facebook & papieren uitgave huis aan huis 
4. WIJ-Kaart Plus – papieren uitgave huis aan huis & facebook  (komt eind 2016 uit!) 
5. Duurzaam Soesterkwartier – website & facebook 
6. Hulpdiensten in het Soesterkwartier – facebook  
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Locaties  
Indien u een locatie wilt gebruiken voor uw activiteit kan dat natuurlijk op elke plek. In een café, 
kerk, moskee, kantine, school of wellicht in een huiskamer of schuur. Van de onderstaande 
locaties weten we dat deze geregeld beschikbaar zijn voor inwoners om activiteiten te 
organiseren. Voelt u zich vooral vrij om andere locaties ook te gebruiken. Heeft u een locatie 
beschikbaar voor wijkactiviteiten? Laat het ons weten! 
 

Naam Locatie Adres  Openingstijden Wat voor ruimtes zijn 

beschikbaar 

JC Reset (Inloop) Plataanstraat 49  Afhankelijk van aanbod Ontmoetingsruimte  

JC Reset (Sport) Plataanstraat 49  Afhankelijk van aanbod sportzaal 

JC Reset (Flex) Plataanstraat 49  Afhankelijk van aanbod Flex ruimte  

De Nieuwe 

Sleutel 

Noordewierweg 

252-1 

 Diverse ruimtes 

Bij Bosshardt Noordewierweg Maandag t/m vrijdag Ontmoetingsplek en tevens in 

gebruik op de maandag voor 

kinderactiviteiten 

Speeltuin 

Rivierenwijk 

Dollardstraat  Hele week is de 

speeltuin geopend, 

Speeltuingebouwtje 

afhankelijk van aanbod 

Actieve speeltuin vereniging met 

diverse activiteiten voor kinderen 

en volwassenen in het 

speeltuingebouw. 

Speeltuin 

Soesterkwartier 

Noordewierweg Hele week Speeltuin met 

verenigingsgebouw. Activiteiten 

voor jong en oud 

KVVA Dollardstraat  Hele week Heeft naast het voetbalaanbod 

een wijkfunctie door de 

verschillende activiteiten voor 

wijkbewoners ( kinderen, 

mannen en vrouwen) 

Scholen (3) / op  

6 locaties 

Noordewierweg 

Spaarnestraat 

Dollardstraat 

Maasstraat  

 Ouderinloop op 2 scholen, verder 

nog geen invulling van 

maatschappelijke functies op de 

school. Wel mogelijkheden en 

bereidheid van de scholen. 

Verkeerstuin/ 

Wagenwerkplaats 

Soesterweg  Verkeerstuin en 

peuterverkeerstuin 

Plek voor kinderfeesten 

en bijeenkomsten 

Grote ruimte waar naast gebruik 

als wijkactiviteiten een gebruikt 

als multifunctionele wijkruimte.  

AKV 

Soesterkwartier 

Dollardstraat 121  Korfbalvereniging 

Rugby Club  B. Wuytierslaan   Rugby club Eemland 

De Posthoorn Sportpark 

Bokkeduinen 14 

 Voetbalvereniging 

 EmmaüsKerk Noorderwierweg  De Emmaüskerk beschikt over 

een groot aantal zalen die, indien 

niet in gebruik voor eigen 

activiteiten, verhuurd worden. 

Hosanna Puntenburgerlaan Verenigingsgebouw Te huur voor verschillende 

activiteiten, geschikt voor 80 man 
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Budget en belangrijke datums  
De gemeente Amersfoort stelt geld beschikbaar om activiteiten van inwoners en organisatie te 
ondersteunen. Natuurlijk moeten we keuzes maken als er teveel aanvragen komen. Het kan dus 
gebeuren dat niet voor ieder plan geld beschikbaar is. In de procedure staat uitgelegd hoe u een 
financiële bijdrage kunt aanvragen en aan welke eisen uw initiatief moet voldoen | naar 
aanvraagprocedure en aanvraagformulier (link volgt voor 1 december). Het beschikbare 
subsidiegeld en uiterste datum voor het aanvragen van subsidie zijn de volgende: 

 
WIJK SOESTERKWARTIER / 

ISSELT 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 2017 

Te verdelen subsidiegeld 2017  € 44.000   € 33.000   € 22.000   € 11.000   € 110.000  

Uiterste datum voor indienen 

van een subsidieaanvraag 

23 december 

2016 

1 april 

2017 

1 juli 

2017 

1 oktober 

2017 
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BIJLAGE 1: CIJFERS VAN HET SOESTERKWARTIER/ISSELT  
 

 Aantal  Procentueel t.o.v. 

aantal inwoners 

Amersfoorts 

gemiddelde 

SAMENSTELLING BEVOLKING    

Inwoners 13.000  152.000 

Jeugd 2.640 22% 26% 

Ouderen 1.560 13% 13% 

Gezinnen 3.720 31% 37% 

INFORMELE ONDERSTEUNING    

Mantelzorgers 1.200 10% 11% 

Vrijwilligers 3.720 31% 33% 

Mensen die zich verantwoordelijk 

voelen voor de buurt 
8.280 

69% 76% 

LEEFBAARHEID    

Buurtcijfer  7 7,4 

Gehechtheid aan wijk 8.520 71% 70% 

Inwoners die zich onveilig voelen 2.760 23% 24% 

SOCIAAL NETWERK    

Mensen die zich eenzaam voelen 3.840 32% 34% 

Mensen die zich geïsoleerd voelen 960 8% 8% 

WERK & INKOMEN    

Werkzoekenden 936 7,8% 6,2% 

Mensen met sociaal minimum 1.176 9,8% 7,2% 

Bijstandsgerechtigden 492 4,1% 3,0% 

Mensen met financiële zorgen 2.760 23% 20% 

Mensen met schulden 1.800 15% 10% 

ONDERSTEUNING     

Mensen met ondersteuning vanuit 

maatschappelijk werk 
1.680 

14% 13% 

Mensen met ondersteuning vanuit 

sociaal wijkteam 
396 

3,3% 2.10% 

Mensen met ondersteuning vanuit 

jeugdzorg 
552 

4,6% 2,1% 

Bron: De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit de stadsgebiedscan (2015)  
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BIJLAGE 2: ACTIVITEITEN VAN INWONERS EN ORGANISATIES IN DE WIJK 
 
In september, oktober en november hebben we diverse bestaande activiteiten van inwoners in 
kaart gebracht. Ook hebben we ideeën en plannen besproken over nieuwe activiteiten. Dit geeft 
een goed beeld van wat er is. Wilt u ons informeren als er nog activiteiten zijn die ontbreken in 
het onderstaande overzicht?  
 

Naam Omschrijving 

Buurtfeest Anjerplein Eens per 2 jaar buurtfeest t.b.v. ontmoeting 

Buurtfeesten 
Bloemenbuurt/Fuchsiastra
at 

Jaarlijks straatfeest voor ouder en kinderen 

Buurthuis De Nieuwe 
Sleutel/Buurtnetwerk SK 

Wijkcentrum gerund door bewoners is in handen van 
inwoners/afstemmingsoverleg formele en informele partijen in de wijk 

Burenhulp Soesterkwartier 
"Heb je even voor mij" 

Een hulpdienst voor en van mensen in het Soesterkwartier 

Dahlia vereniging Dahlia's kweken met inwoners 

Duurzaam Soesterkwartier  Vereniging van actieve inwoners voor een duurzame, leefbare en weerbare 
wijk 

Het Groene Spoor Informele groenvoorziening verbeteren t.b.v. de wijk 

WIJ-Kaart Plus Informatiekaart voor wijkbewoners van 18-110 jaar. Op de WIJ-kaart Plus 
worden voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor volwassenen en 
senioren in de wijk vermeldt. Komt 1x per jaar uit.  

Keistadkerk, verbonden 
aan de gemeenschap Kerk 
van de Nazarener. 

Kerkdiensten en betrokken met de wijk voor het welzijn in de wijk 

Sportverenigingen KVVA- 
AKV-Tennisvereniging 
Soesterkwartier- 
Rugbyclub Eemland 

 Voetbal, Korfbal, tennis en rugbyclub die draaien op inzet van vrijwilligers 

Redactie Wijkwebsite 
Soesterkwartier 

Doet verslag van alle activiteiten in de wijk van formele en informele zaken in 
de wijk. Beheert een wijkagenda en geeft ondernemers een platform. 

Repaircafé 
Soesterkwartier 

Repareren spullen en ontmoeting 

Stichting Amersfoort West allerlei activiteiten, wijkinfo, buurtbudget, evenementen, website 

Stichting Amersfoort west: 
Buurtbudget 
Soesterkwartier 

Verdeling buurtbudget 

Taal-ontmoetgroep 
Soesterkwartier 

Voor vrouwen die de Nederlandse taal beter willen spreken en ontmoeting 
en contact 

Vlindertuin Papillon Recreatietuin om te reserveren voor picknick en verjaardagen 

Westerkerk Gereformeerd vrijgemaakte kerk die graag voor de buurt van betekenis is 

Wijkmuseum 
Soesterkwartier 

Organiseren tentoonstellingen van, over voor en door de wijk 

Zorgcoöperatie (thuiszorg 
voor de wijk) 

Thuiszorg binnen de wijk opgericht. 

Bij Bosshardt Een ontmoetingsplek in de buurt. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een 
luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten 

Ouderen café  

Ouderen steunpunt  
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Naam Omschrijving 

Lyvore Grote zorgorganisatie die locaties in de wijk   

Emmauskerk Kerk in de wijk die activiteiten organiseert, ruimte beschikbaar stelt en 
betrokken is met de wijk  

Wijkleerbedrijf Om schooluitval te voorkomen en het vinden van een baan in de zorg te 
bevorderen, hebben Amersfoortse zorg- en welzijnsorganisaties samen met 
onderwijsinstellingen het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier 
opgezet. 

Plataan Tuin De Plataan, een voormalig schoolgebouw in de wijk Soesterkwartier, is een 
kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met dementie en een 
lichamelijke beperking. De Plataan functioneert tevens als 
dagactiviteitencentrum en is een ontmoetingsruimte & ontmoetingstuin voor 
mensen uit de buurt. 

Kledingbank Geeft kleding aan gezinnen die onder de armoedegrens leven. 

Voedsel Focus Amersfoort Voedselbank 

Kringloopcentrum 
Amersfoort 

Verkoop tweedehands spullen, werk/leerbedrijf waar vrijwilligers aan de slag 
kunnen.   

Wijkmuseum Een wijkmuseum midden in de wijk over de wijk Soesterkwartier 

Lindedance De Line dance groep in het Soesterkwartier oefent elke dinsdag in de 
Speeltuin Het Soesterkwartier. Het is een vaste groep die met veel plezier 
hun line dance steps met plezier en inzet bestuderen. 

De BoodschappenPlusBus Deelnemers worden thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Deze 
dienst draait grotendeels op vrijwilligers. Zij zijn betrokken bij planning, 
organisatie en rijden als chauffeur op de bus. 

Buurtbakfiets Deze is te huur voor 1 euro per uur tot maximaal 5 euro per dag. Het is te 
reserveren via MyWheels. 

Deelauto via Mobiel 
Soesterkwartier 

Vanuit duurzaam Soesterkwartier delen bewoners auto, bakfiets of 
elektrische fiets via MyWheels 

De Posthoorn Voetbalvereniging 

Hosanna Verenigingsgebouw Puntenburgerlaan. Te huur voor diverse activiteiten, max 
80 personen  
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Activiteiten specifiek voor kinderen & jongeren 
 

Naam Omschrijving 

Speelotheek 

OndersteBoven 

Uitleen van speelgoed & elke dinsdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur is er een 

speelinloop voor kinderen van 0-4 jaar.  

Mamacafé 

Soesterkwartier 

Mamacafé Soesterkwartier is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) 

mama's, papa's, opa's en oma's en hun (klein)kinderen tot 6 jaar. Elke 2e & 4e 

vrijdagochtend van de maand zijn ze open. Organiseren workshops en 

activiteiten voor ouders & kinderen 

Peuter & Kleuter 

Verkeerstuin 

Elke1e woensdagochtend van de maand. Georganiseerd door Mamacafé 

Soesterkwartier & de Verkeerstuin. Ontmoetingsplek voor ouders en hun 

kinderen tot 6 jaar. 

Verkeerstuin Ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen. Kinderen van 3 tot 12 jaar 

kunnen hier elke woensdagmiddag & zondagmiddag heerlijk overdekt 

skelteren en spelen 

Kinderwijkresto Voor kinderen tussen de 8-11 jaar. Zelf je recept koken, vaardigheden leren 

met snijden, omgaan met vuur en ervaren hoe je samen een lekker gerecht 

kan koken. 

Kinderpersbureau Kinderen maken verslag van de acties van de kinderwijkraad en van signalen 

uit de wijk. Leeftijd 8-11 jaar 

Kinder & 

Jongerenactiviteiten 

EmmaüsKerk 

 

Peuter/Kleuterdans door 

IkBenIkDans 

 

Kinderrepaircafé In het Kinderrepaircafé worden kapotte spullen gerepareerd en je leert hoe 

je zelf je spullen kunt repareren. 

Woeste Woensdag Voor kinderen van 8 – 12 jaar. Je kunt samen met andere tieners gamen, 

sporten, er is een spelatelier en huiswerkbegeleiding. 

Kinderactiviteiten Bij 

Bosshardt 

 

Kinder/jongeren 

sportactiviteiten SRO 

 

Kinderactiviteiten van de 

buurtkerk 

 

Meiden in preventie Programma voor meiden van 10-14 jaar om onder meer zelfvertrouwen, 

opkomen voor jezelf, leren nee zeggen te verbeteren. 

Meidenclub Voor meiden tussen de 8 en 11 jaar. Aandacht ligt op het aanleren van 

sociale vaardigheden in een veilige samenstelling. 

Maatje & co Maatje & Co is speciaal voor kinderen van 6 t/m 10 jaar, die te jong zijn voor 

Coach & Catootje maar wel individuele ondersteuning en aandacht kunnen 

gebruiken 

Billy Boem Billy Boem Kinderclub is er voor kinderen van 8 - 12 jaar die een extra 

steuntje in de rug kunnen gebruiken bij spanningen thuis. 

Piep zei de muis Kinderen van 4-8 jaar die thuis of in hun directe omgeving veel stress en 

spanningen meemaken 

Coach & Cootje Een coach die kinderen helpt bij de overstap van basisschool naar middelbare 

school. 

Girl’s Talk Een groepscounselingprogramma voor seksueel actieve, kwetsbare meisjes 

van 14 tot 18 jaar. 
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Naam Omschrijving 

Natuurtuin 

Wagenwerkplaats 

Natuurspeeltuin  

Kinder/jongeren 

sportactiviteiten 

sportverenigingen KVVA-

AKV-Tennisvereniging 

Soesterkwartier- 

Rugbyclub Eemland 

Sportverenigingen die draaien op inzet vrijwilligers 

Kinder & jongeren 

activiteiten Westerkerk 

 

Kinderactiviteiten 

Speeltuin Rivierenwijk 

 

Zin in de Zomer/ Zin in de 

Winter 

Zomer/wintervakantie activiteiten voor kinderen in de wijk van 4 t/m 12 jaar 

WIJ-Krant Soesterkwartier Informatiekrant voor alle ouders / verzorgers over opgroeien & opvoeden 

van 0 t/m 18 jaar in de wijk, inclusief plattegrond. Op papier & digitaal 

Kinderactiviteiten 

Speeltuin Soesterkwartier 

 

Huttenbouw Elke zomervakantie 1 week huttenbouw 

Ontdekmoestuin 

 

Locatie Speeltuin Rivierenwijk 

Kinderactiviteiten 

Speelplaats Amelie 

Speelplaats voor kinderen 

Speeltuin 

Wagenspeelplaats 

Speeltuin voor kinderen uit de wijk 

Tante Sjan’s Soesa dansers Wekelijkse dansles in Speeltuin Soesterkwartier 

Knutselkids Elke vrijdag om 19:00 uur is er knutselen met juffrouw Mus en Rosa. Het kost 

0,50 cent en je krijgt ook nog wat lekkers te drinken en een koekje. Leeftijd 4-

11 jaar. 

Kinderclub ‘De Bron’ De club is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, iedere zaterdag in basisschool 

De Magneet van 10:30-12:00 uur 

Straatwerk Jongeren  

Speelgoedbank Geeft speelgoed aan kinderen in gezinnen die onder de armoedegrens leven. 

Speel-o-theek Eemland Uitlenen van aangepast speelgoed en educatief materiaal 
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BIJLAGE 3: Schema huidige Activiteiten en Thema   
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BIJLAGE 4: ACTIVITEITEN VAN INDEBUURT033    

We werken de activiteiten die Indebuurt033 stedelijk en per wijk gaat uitvoeren op dit moment 

in meer detail uit. Diverse gesprekken met organisaties leveren hier nog belangrijke input voor. 

Hieronder beschrijven we de activiteiten die we sowieso uit gaan voeren. Daarbij geven wij de 

voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp of ondersteuning. 

Informatie en advies 
Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners en organisaties bij Indebuurt033 terecht voor informatie 
en advies op het gebied van prettig samenleven en meedoen in de maatschappij.  
Inwoners kunnen hiervoor terecht bij de informatiewinkels, die vanaf 1 december 2016  door 
Indebuurt033 worden bemand. De informatiewinkels blijven gehuisvest op de bekende locaties. 
In elke wijk worden spreekuren gehouden waar inwoners eveneens terecht kunnen met hun 
vragen. 
 
Indebuurt033 stelt in alle wijken zogenaamde buurtnetwerkers aan, die voor inwoners en 
organisaties het eerste aanspreekpunt vormen. Onze buurtnetwerkers zijn verbindend en 
ondernemend en stappen proactief af op inwoners en organisaties in de wijk.  
Buurtnetwerkers richten zich op een drietal aandachtsgebieden:  

- Opgroeien en opvoeden: zorgen voor een uitdagende omgeving voor kinderen en 
jongeren, een goed pedagogisch klimaat en netwerken rondom ouders, sportclubs en 
ABC-scholen. 

- Sociale leefbaarheid: extra aandacht voor veilige, vertrouwde en actieve buurten, onder 
andere door het bieden van plekken om elkaar te ontmoeten, initiatieven om buurten 
te versterken en buurtkamers. 

- Samenredzaamheid bevorderen: hier bedoelen we mee dat mensen naar elkaar 
omkijken en er extra ondersteuning en aandacht is voor (kwetsbare) inwoners die 
moeite hebben om te participeren en mee te doen in Amersfoort. Te denken valt aan 
ouderen, asielzoekers, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, inwoners met 
psychische problematiek of inwoners met een beperking.  

 
Ondersteuning 
Vanaf 1 januari 2017 zorgt Indebuurt033 voor ondersteuning. Onze maatschappelijk 
dienstverleners richten zich met name op:   

1. Sociale begeleiding van inwoners met een beperking; 

2. Budgethulp. 

3. Sociaal juridisch advies; 

4. Inburgering en taalondersteuning; 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning; 

 
Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Indebuurt033 alle diensten rondom vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Onze vrijwilligers- en mantelzorgmakelaars zorgen voor:  

 de individuele begeleiding en training van vrijwilligers en mantelzorgers;  
 het koppelen van hulpvragers aan vrijwilligers; 
 het beheer van de vacaturebank voor vrijwilligers; 
 het beheer van de informatiepunten in de stad. 
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Collectieve activiteiten 
Indebuurt033 organiseert en faciliteert collectieve activiteiten. Deze worden vermeld op de 
website www.indebuurt033.nl. Ook burgers en partners kunnen hun collectieve activiteiten op 
website laten zetten. Inzet is een collectieve agenda met alle activiteiten, per wijk en per thema. 
Voorbeelden van concrete activiteiten zijn bv Piep zei de Muis, Nanny Style, Ridder in de Wijk, 
SOVA training, Spelatelier en Sportmaatje maar ook budgetcursussen enz. 
 
Ontmoeting 
Wij stimuleren (en indien nodig ondersteunen) laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting 
voor inwoners, met als doel het vergroten van contact met buurt- en lotgenoten. Hierbij sluiten 
wij aan op activiteiten van inwoners op dit gebied.  
Onze jongerenwerkers trekken actief op met de jongeren in alle wijken om zo het (onderling) 
contact te bevorderen.  
 

Verdere concrete invulling per wijk aan de hand van het wijkplan 
Uiteraard is deze opsomming slechts het startpunt om vervolgens samen met de inwoners en 

organisaties van Amersfoort tot een concrete invulling per wijk te komen.  

Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ruimte geven aan inwoners en actieve netwerken en 

organisaties in de wijk om eigen activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Onze activiteiten 

geven per wijk invulling aan die zaken die niet al worden ingevuld door activiteiten van 

inwoners en organisaties in de wijk. Het wijkplan vormt daarvoor een belangrijk uitgangspunt.   

http://www.indebuurt033.nl/

