Overzicht websites met wijkinformatie
Versie juli 2020

Dit document bevat een compleet overzicht van alle websites met
wijkinformatie. Verdeeld in stedelijke en wijkgebonden informatiebronnen. De
websites bieden o.a.: agenda met activiteiten, projecten, nieuws, vraag &
aanbod, locatieoverzichten, organisatieoverzichten en een nieuwsbrief.
Het overzicht bevat links naar websites of andere plaatsen in dit document.
Deze links zijn zichtbaar doordat ze zijn onderstreept en de tekst is blauw. Als u
op het logo van sociale media klikt wordt u ook direct doorgelinkt.
Voorbeeld:
www.test.nl
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Stedelijke informatiebronnen

Indebuurt033
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen
Sociale media

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in
Amersfoort.
www.indebuurt033.nl/in-de-wijk
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
Projecten
√
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
√ Vraag & aanbod
De informatie op deze website wordt door de organisatie zelf vormgegeven.

Bewoners 033
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen

Website voor Amersfoorters die initiatieven nemen om de stad mooier en
prettiger te maken.
www.bewoners033.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
Vraag & aanbod
Je moet zelf een account aanmaken, daarna kan je zelf informatie op de
website plaatsen.

Sociale media
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Wij-kaarten (online sociale kaart)
Wij-kaarten
Voor ouders/verzorgers met kinderen t/m 18 jaar. Op deze kaarten staat zoveel mogelijk informatie
over opgroeien & opvoeden in de wijk en waar wijkbewoners naartoe kunnen gaan met hun
kind(eren). Op de plattegrond staan alle adressen van bijvoorbeeld sportclubs, speeltuinen, scholen,
activiteiten en hulpinstanties die zich richten op kinderen.







Hoogland
Kruiskamp & de Koppel
Liendert & Rustenburg
Randenbroek & Schuilenburg
Schothorst, Zielhorst & de Hoef
Soesterkwartier

Wij-kaarten PLUS
Voor alle wijkbewoners van 18 t/m 110 jaar. De kaart is een plattegrond van de wijk waarop
voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor volwassenen en senioren staan aangegeven. Een
kaart die antwoord geeft op vagen als: waar kan ik buurtbewoners ontmoeten? Welke
mogelijkheden zijn er om samen te eten en welke voorzieningen zijn er op het gebied van zorg en
welzijn?






Kattenbroek
Kruiskamp & de Koppel
Liendert & Rustenburg
Schothorst, Zielhorst & de Hoef
Soesterkwartier
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ABC Amersfoort
De ABC’s zijn samenwerkingsverbanden in de wijken die zich richten op het bevorderen van
ontwikkelingskansen voor kinderen. De websites bieden informatie over welke scholen en
kinderopvangen er in de wijk zijn. Aangevuld met een overzicht met welke activiteiten er vanuit het
samenwerkingsverband zijn georganiseerd.














Kattenbroek
Kruiskamp – Koppel
Leusderkwartier
Liendert
Nieuwland
Randenbroek
Rustenburg
Schothorst
Schuilenburg
Soesterkwartier
Vathorst, de Laak
Vathorst, Midden
Vathorst, de Bron
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Wijkgebonden informatiebronnen

Hooglands Welzijn
Korte omschrijving

WWW
Bevat

Iets plaatsen
Sociale media

Naast de verschillende Hooglandse burgerinitiatieven op het gebied van
ouderenwelzijn geeft de site ook een overzicht van alle reguliere
zorgaanbieders in Hoogland.
www.hooglandswelzijn.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuwsbrief
√ Nieuws
Vraag & aanbod
De informatie op deze website wordt door de organisatie zelf vormgegeven.
-

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen
Sociale media
App

Op deze website vindt u praktische informatie, nieuws en agenda uit
Hoogland.
www.dorpsbelangenhoogland.nl
Locatieoverzicht
√ Agenda met activiteiten
Organisatieoverzicht
√ Projecten
Nieuwsbrief
√ Nieuws
Vraag & aanbod
De informatie op deze website wordt door de organisatie zelf vormgegeven.
Hoogland beschikt over een app waar u alle informatie kunt vinden.
Google Play App Store & Apple App Store.
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BewonersInitiatieven Kattenbroek
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen
Sociale media

Op deze site vind je informatie over mogelijke ondersteuning van buurt-,
wijk-, bewoners- en burgerinitiatieven in de wijk Kattenbroek.
www.kattenbroek.net
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuwsbrief
√ Nieuws
Vraag & aanbod
De informatie op deze website wordt door de organisatie zelf vormgegeven.

Hallo Kruiskamp Koppel
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen
Sociale media

Op deze website vindt u alle praktische informatie, nieuws en agenda uit
Kruiskamp en de Koppel.
www.hallokruiskampkoppel.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
Projecten
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
Vraag & aanbod
Berichten en/of nieuws plaatsen kan door een mail te sturen naar
info@hallokruiskampkoppel.nl of via het contactformulier op de website.
-

7
Overzicht websites met wijkinformatie, versie juli 2020

Wijkwebsite Liendert/Rustenburg
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen

Het website voor alle informatie over de wijken Liendert & Rustenburg.
www.liendertrustenburg.nl
Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuws
Nieuwsbrief
√
Vraag & aanbod
Stuur een maar naar info@liendertrustenburg.nl onder vermelding van
“bijdrage wijkwebsite”.

Sociale media

Wij zijn Nieuwland
Korte omschrijving

WWW
Bevat

Iets plaatsen

Dit is de digitale ontmoetingsplek en vindplaats van informatie van
Nieuwland. Wie woont of werkt in Nieuwland kan zelf informatie
plaatsen over onze wijk. Ontdek hier alle leuke en verbindende activiteiten,
lokale ondernemers, informatie over voorzieningen en leer je medeNieuwlanders kennen!
www.wijzijnnieuwland.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuwsbrief
√ Nieuws
√ Vraag & aanbod
Je moet zelf een account aanmaken, daarna kan je zelf informatie op de
website plaatsen.

Sociale media
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Randenbroek
Korte samenvatting

Deze wijk heeft geen eigen website met wijkinformatie.
Er is wel een Wij-kaart van Randenbroek beschikbaar. Een Wij-kaart is een
online sociale kaart van de wijk.

In Schothorst
Korte omschrijving

WWW
Bevat

Iets plaatsen

Inschothorst.nl is de website van, voor en door iedereen die in Schothorst
woont. Vol informatie en mét de mogelijkheid om ook eigen berichten te
plaatsen.
www.inschothorst.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuwsbrief
√ Nieuws
Vraag & aanbod
Je moet zelf een account aanmaken, daarna kan je zelf informatie op de
website plaatsen.

Sociale media

Schuilenburg
Korte samenvatting

Deze wijk heeft geen eigen website met wijkinformatie.
Er is wel een Wij-kaart van Schuilenburg beschikbaar. Een Wij-kaart is een
online sociale kaart van de wijk.
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Wijkwebsite Soesterkwartier
Korte omschrijving

WWW
Bevat

Iets plaatsen

Wijkinformatie, wijknieuws en activiteiten van en door bewoners en
ondernemers. Van het Spoor tot de Eem en van DierenPark tot en met het
Eemplein!
www.soesterkwartier.info
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
Vraag & aanbod
Berichten en/of nieuws plaatsen kan door een mail te sturen naar
redactiesoesterkwartier@gmail.com of via het contactformulier op de
website.

Sociale media

Wijkwebsite Vathorst/Hooglanderveen
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen

Op deze website is alles te vinden aan wat er speelt in en rondom Vathorst
en Hooglanderveen.
www.vathetveen.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
Nieuwsbrief
√ Nieuws
√ Vraag & aanbod
Je moet zelf een account aanmaken, daarna kan je zelf informatie op de
website plaatsen.

Sociale media
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Wijkwebsite Zielhorst
Korte omschrijving
WWW
Bevat

Iets plaatsen

De wijkwebsite met alle informatie over de wijk Zielhorst.
www.wijkzielhorst.nl
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
√ Projecten
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
Vraag & aanbod
Informatie aanleveren voor nieuwsbrief of agenda kan via
webmaster@wijkzielhorst.nl.

Sociale media

Wijkwebsite Amersfoort Zuid
Korte omschrijving

WWW
Bevat

Iets plaatsen

Van en voor bewoners van het Vermeerkwartier, Dorrestein,
Leusderkwartier, De Berg en Bosgebied.
Een digitaal stadsplein waar je informatie vindt over activiteiten in je wijk en
samen met anderen zaken van de grond kunt tillen die je belangrijk vindt.
www.amersfoortzuid.info
√ Agenda met activiteiten
√ Locatieoverzicht
Projecten
√
√ Organisatieoverzicht
√ Nieuws
√ Nieuwsbrief
√ Vraag & aanbod
Je moet zelf een account aanmaken, daarna kan je zelf informatie op de
website plaatsen.

Sociale media
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