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Bewoners van Kruiskamp, de Koppel en de Binnenstad willen een fijne buurt, waar mensen prettig wonen en samenleven. Een buurt waar je je thuis voelt. Waar iedereen op
zijn of haar manier kan meedoen en waar je je buurvrouw of
buurman om hulp kan vragen. Waar het normaal is dat men
naar elkaar om kijkt. Een wijk waar mensen iets te zeggen
hebben en invloed hebben op die zaken die voor hen van
belangrijk zijn. Daar kunnen we met zijn allen aan werken.

en informatie op te halen zijn wijknetwerkbijeenkomsten
georganiseer en gesprekken met wijkpartners gevoerd. Het
wijkplan 2020 is een vervolg op wijkplan 2019. Inwoners en
andere wijkorganisaties worden uitgenodigd om plannen te
maken. Als subsidie wordt aangevraagd voor deze plannen,
dan moeten deze aansluiten bij de wijkdoelen in het wijkplan. De wijkdoelen zijn ook bepalend bij de toetsing van de
wijkaanvragen.

Hoe kunnen we dat doen? Elk jaar maken bewoners en mensen die werken in de wijk een wijkplan. Zij doen dat met
vragen en verbeterpunten die de wijkbewoners en andere
betrokkenen in de wijk samen aangeven. Om deze vragen

Het wijkplan 2020 gaat over de thema’s opgroeien en opvoeden,
zorgen voor jezelf, omkijken naar anderen en prettig samenleven in je buurt. Dit wijkplan geldt voor de jaren 2020/2021.
www.indebuurt033.nl/bewonersinitiatief/wijkplannen/

Lees hierover meer in dit wijkplan 
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Aandacht voor kwetsbare inwoners, praktische ondersteuning
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven (wonen). Voor sommige wijkbewoners is dat moeilijk
door geldproblemen, een taalachterstand of omdat zij te maken hebben met een lichamelijke of
psychische beperking. Wij willen inwoners stimuleren om meer naar elkaar om te kijken. Elkaar
te helpen als het even tegenzit of als er een vraag is, denk aan burenhulpdienst en wijkvervoer.
Mantelzorgers zijn vaak niet zichtbaar. Ook voor hen willen we meer aandacht en ondersteuning door
lotgenotencontact, voorlichting en het delen van ervaringen.
Meer mensen doen mee
Steeds vaker krijgen we signalen over inwoners die niemand meer spreken. Ze blijken vaak ook
andere problemen te hebben zoals armoede, werkloosheid of laaggeletterdheid. Hierdoor ontstaat
vermijdingsgedrag dat hun isolement versterkt. Ook steeds meer jongeren hebben daar mee te maken.
Wat kan helpen is meedoen met activiteiten in je straat of buurt. De straatambassadeurs spelen
daar een belangrijke rol in. Voor anderstaligen zijn taalontmoetingsplekken of buurtmaatjes goede
manieren om meer aan te haken.
Voorzieningen in de wijk
Elkaar ontmoeten is van groot belang en hiervoor zijn fysieke plekken nodig. De uitdaging voor 2020 is
om samen een ontmoetingsplek voor de wijk Kruiskamp te maken waar allerlei functies samenkomen.
Denk aan ontmoeting, informeren, nieuwe ideeën, initiatieven en netwerken. De 3 winkels aan de Linie
vormen zo’n locatie. In de Koppel willen de inwoners graag de Buitenkast Koppel verplaatsen naar een
nieuwe plek, zodat er meer kinderen en ouders actief kunnen meedoen. In de Koppel willen we ook
graag een plek waar ouders met opvoedvragen terecht kunnen, kunnen leren van elkaars ervaringen
en waar we ze informatie en uitleg kunnen krijgen.
Leefomgeving en veiligheid
Iedereen wil in een veilige buurt wonen, een buurt waarin je je thuis voelt. Buurtbewoners kunnen
samen de buurt veiliger maken door elkaar te kennen en te vinden. Schoonmaakacties, bijeenkomsten
over duurzaamheid of buurtfeesten helpen hierbij. Vooral in Kruiskamp en de Koppel willen inwoners
graag een schone en gezellige buurt, en bijvoorbeeld samen met winkeliers het zwerfvuil aanpakken.
Inwoners zijn blij met de groenplekken in de wijk en willen daar graag meer bijen- en moestuinen. In
Kruiskamp maken inwoners zich ook sterk voor veilig verkeer rond het Neptunusplein.
Kinderen en jongeren centraal
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze wijk. Daarom willen we graag initiatieven die
kinderen betrekken bij de leefbaarheid in de wijk en een bijdrage leveren aan hun identiteits- en
talentontwikkeling. De diversiteit in de wijk vraagt daarnaast om aandacht voor de verschillende
culturele achtergronden. Natuurlijk moeten alle kinderen mee kunnen doen, ook kinderen die in
moeilijke omstandigheden opgroeien. We denken aan duurzame ondersteuning bij het vergroten van
weerbaarheid en zelfvertrouwen. Verder willen we meiden tussen de 12-20 jaar extra aandacht geven.
Gezond zijn en blijven stimuleren we met bewegen, gezonde voeding en gezond gewicht.
Communicatie en informatie
De Informatiewinkel van Indebuurt033 helpt inwoners uit Kruiskamp, Koppel en Binnenstad met
vragen over geld, moeilijke brieven, wonen, scheiden, opvoeden en opgroeien, praktische hulp of
mantelzorg. We willen meer bekendheid voor deze winkel, zodat mensen deze makkelijker vinden.
Bijvoorbeeld via lichtkranten, beeldschermen, of informatiedisplays in diverse wachtkamers en op
andere publieke plekken. De nieuwe wijkwebsite HalloKruiskampKoppel.nl willen we graag bekender
maken. We zoeken wijkbewoners om mee te doen als redacteur, fotograaf of schrijver. Ook kinderen
zijn van harte welkom om mee te doen: met de Razende Reporters Kids Klup.

GOED OM TE WETEN
De Binnenstad telt ruim 3000 inwoners. Het is een veelzijdige
wijk met functies als winkelgebied, uitgaan en wonen. Elk jaar
verhuizen er veel mensen in en uit de Binnenstad, waardoor er
steeds weer nieuwe gezichten en mensen komen wonen in de
buurt. Er is een hoog percentage alleenstaanden (64%) en er
wonen relatief veel ouderen. In de Binnenstad is sprake van
eenzaamheid en niet aangehaakt zijn. In verschillende buurtjes
van de Binnenstad wonen mensen die niet vanzelfsprekend de
weg weten of zichzelf goed kunnen redden in het dagelijks leven. Denk aan de Teut, het Poth kwartier, Boldershof en de Grote Haag. Initiatieven in de Binnenstad zijn erop gericht om deze
ouderen, maar zeker ook jongeren mee te laten doen.
In Kruiskamp en de Koppel wonen een kleine 10.000 mensen
met vele nationaliteiten naast elkaar. De uitdaging blijft om
meer met elkaar te delen en samen te beleven. Inclusie is waar
de wijk naar streeft en aan werkt. Ouderen, nieuwkomers, jongeren en alleenstaanden of eenoudergezinnen hebben te maken met verschillende thema’s zoals eenzaamheid, armoede,
zelfredzaamheid of opvoedvragen. Dit vraagt om een specifiek
aanbod en aanpak. Er zijn ook inwoners die allerlei zaken oppakken en kleur geven aan de wijk. Zoals de vrijwilligers van
het repaircafe, de bewonersstichting die initiatieven uit de wijken ondersteunt en moeders die straatambassadeur worden
voor hun buurt.

Geld aanvragen voor je plan
Voor activiteiten in Kruiskamp Koppel Binnenstad kun je op
twee manieren geld aanvragen. Je kunt dit doen bij Indebuurt033. Maar je kunt ook bij het buurtbudget KruiskampKoppel of buurtbudget Binnenstad met een idee komen.
Bij Indebuurt033 kun je 4 keer per jaar subsidie aanvragen
voor jouw project. Belangrijk is dat de activiteit aansluit bij
de doelen in dit wijkplan. Je moet laten zien dat inwoners uit
de wijk deze activiteit zelf ook willen. Daarnaast is het handig om samen te werken met andere inwoners of mensen
die in de wijk werken. Samen bereik je meer dan alleen! Zie
ook: www.indebuurt033.nl/subsidie
Aanvraag bij buurtbudget kun je op ieder moment doen.
Je kunt geld aanvragen voor een buurt- of straatfeest, het
opknappen van een speelplek, een sporttoernooi of voor
buurtactiviteiten die te maken hebben met kunst. Maar
ook voor een ouderenuitje, schoonmaakactie of picknicktafel. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op
www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl en voor de Binnenstad op www.bbn-amersfoort.nl

Goed om te weten: een deel van de activiteiten wordt gesubsidieerd vanuit de Gezonde Wijk-aanpak (GGD). Subsidieaanvragen voor gezonde activiteiten moeten ook aansluiten bij de doelen in dit wijkplan. Meer informatie vind je op
www.gezondewijkamersfoort.nl
Verder kun je andere fondsen gebruiken, bijvoorbeeld het
Oranjefonds, of IkbenGeweldig.nl voor jongeren. De buurtnetwerker kan je meer vertellen hierover.
Neem contact op met de buurtnetwerker voor Kruiskamp,
Koppel en Binnenstad: Jolande Koelewijn, via
06 43 14 11 16 of jolande.koelewijn@indebuurt033.nl
Enkele voorbeelden van wijkaanvragen die in 2019 zijn toegekend:
 Buurtmoeders De Koppel
 Petje af
 Ontmoeting bij Bosshardt
 Boer in de wijk
 Bewegen door bewegen
 Bakfietsproject Smalle pad
 Wijkwebsite Hallokruiskampkoppel
 Jongeren helpen jongeren in de Koppel
 De Koffiebus op het Neptunusplein

Buurtbestuur Kruiskamp/De Koppel
en Binnenstad
In Kruiskamp, de Koppel en de Binnenstad zijn inwoners actief in het Buurtbestuur. Dit doen zij samen met mensen die
in de wijk werken. Leden van het Buurtbestuur kennen de
wijken goed. Zij denken mee met inwoners die iets willen
doen in de wijk. Vaak is voor een activiteit geld nodig. Het
Buurtbestuur beoordeelt aanvragen van inwoners die geld
nodig hebben voor hun activiteit. Wil jij als buurtbewoner
ook in het Buurtbestuur? Bel naar buurtnetwerker Jolande
Koelewijn: 06-43141116.

Stichting Hallo Kruiskamp Koppel
Deze bewonersstichting faciliteert activiteiten die voor en
door bewoners georganiseerd worden. De stichting zet zich in
voor een buurthuis in de wijk en ondersteunt de Wijkwebsite.
Inwoners die een subsidieaanvraag doen, maar niet het geld
zelf willen beheren, kunnen dit door de stichting laten doen.
Kortom, de stichting wil talent in de wijk een kans geven!

VERVOLG GOED OM TE WETEN

Wijkwebsite HalloKruiskampKoppel.nl

Een buurthuis in Kruiskamp-Koppel!?

Wijknieuws, praktische informatie en een agenda met alle
activiteiten in de wijk zijn te vinden op de wijkwebsite HallokruiskampKoppel. Enthousiaste inwoners vormen de redactie en zorgen voor verhalen over bijzondere mensen uit
de wijk en de activiteiten die er georganiseerd worden. Zo
H A Lalles
L O Kruiskamp
blijven wijkbewoners op de hoogte van
wat er te doen
is in Kruiskamp en De Koppel. Wil HjeAeen
bijdrage leveren
L L O Koppel
aan de wijkwebsite? Neem contact op via:
H A L L O KruiskampKoppel
info@hallokruiskampkoppel.nl

Een plek waar de energie uit de wijk kan gaan bruisen: dat
is wat de bewoners uit de wijken Kruiskamp en de Koppel
wensen. Er zijn genoeg ideeën en gelukkig stelt woningcorporatie Portaal maar liefst drie panden aan de Liendertseweg beschikbaar.

Informatiewinkel Kruiskamp
In de Informatiewinkel van Indebuurt033 kunnen inwoners
terecht met vragen over geld, brieven, wonen, scheiden,
opvoeden en opgroeien, praktische hulp of mantelzorg en
vrijwilligerswerk. De Informatiewinkel heeft een overzicht
van wijkactiviteiten en themabijeenkomsten. Er staat een
team professionals en vrijwilligers klaar om te helpen of,
waar nodig, naar de juiste initiatieven of instanties door te
verwijzen. Kijk voor meer informatie o:
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels
Informatiewinkel Kruiskamp ligt naast de Jumbo
Neptunusplein 66k | 033 475 5664
kruiskamp@indebuurt033.nl
Open op maandag t/m donderdag, van 9.00- 13.00 uur of
op afspraak

Straatambassadeurs
Dit zijn actieve inwoners die het wel en wee in hun straat en
buurt kennen. Ze helpen mee om het wonen in de straat zo
prettig mogelijk te maken. Zij stimuleren buurtgenoten mee
te doen aan activiteiten. Er zijn al 11 straatambassadeurs
actief in Kruiskamp en we willen dit graag uitbreiden naar
de Koppel en de Binnenstad.

Buurtsportcoach
De Buurtsportcoach in Kruiskamp en de Koppel maakt het
mogelijk dat iedereen in de wijk kan sporten, op een manier die aansluit bij je eigen mogelijkheden en behoefte. De
Buurtsportcoach heeft contact met alle verenigingen en organisaties in de wijk en organiseert veel sportieve activiteiten. Meer weten? Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

Wijkbewoner Wendy de Jager vertelt: “In onze wijk was er
al lang geen plek meer waar de energie van de inwoners en
ideeën samen konden komen. Er waren dus ook veel minder mogelijkheden om verbindingen tot stand te brengen
tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk.” De
Jager is blij met het initiatief om de drie pandjes beschikbaar te stellen aan de buurtbewoners. Zij heeft plannen om
‘De Buurttafel’ op te zetten. Een plek waar inwoners gewoon
naar binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, een praatje
of een luisterend oor. “Misschien kunnen er hierdoor vriendschappen ontstaan en kunnen mensen weer op nieuwe
ideeën voor de wijk komen.” Dit is één van de vele plannen
waarmee wijkbewoners kwamen tijdens de grote bewonersbijeenkomst van zomer 2019.
Om te kunnen starten moet er veel gebeuren en is er nog
veel nodig. Denk aan inrichting, keuken, inventaris, publiciteit, ondersteuning en advies, ruimtes schilderen etc. Wil
je meedoen of heb je een idee of plan? Bel buurtnetwerker
Jolande Koelewijn 06 43 141 116.

WEBSITES EN FACEBOOK:
www.hallokruiskampkoppel.nl
www.indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels
www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskampkoppel.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.buurtsportcoach.nl
www.speeltuinkruiskamp.nl
www.weggeefwinkelamersfoort.nl
www.facebook.com/kruiskamp
www.facebook.com/straatambassadeurs
www.leergeldamersfoort.nl/huiswerkbegeleiding
www.wij-kaart.nl

