
Nog fi jner wonen en samen leven in Liendert of Rustenburg? 
Wat hebben inwoners nodig? Hoe doen we dat? Daarover 
gaat dit wijkplan. We hebben aan veel mensen gevraagd wat 
zij graag willen doen in de wijk. Maar het plan gaat ook over 
wat jongeren en ouderen nodig hebben om fi jner te wonen 
in de wijk. 

We hebben heel veel antwoorden en ideeën verzameld. Die 
hebben we gebruikt voor de doelen in dit wijkplan. Deze 
doelen hebben te maken met opvoeden en opgroeien, zor-
gen voor jezelf, omkijken naar elkaar en prettig samenleven 
in de buurt. 

Wijkplan 2020 / 2021

Lees hierover meer in dit wijkplan 

In het wijkplan staan voorbeelden hoe we hier aan kunnen 
werken. Dit lukt alleen als we dit samen met inwoners doen. 
In dit wijkplan staat hoe je mee kan helpen. 

Iedere wijk in Amersfoort is anders. Daar is veel informatie 
over te vinden. Wil je weten wat er bijzonder is voor Lien-
dert/Rustenburg? Kijk voor cijfers en meer informatie over 
de wijken op: www.indebuurt033.nl/liendertrustenburg 
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Iedereen doet mee
Iedereen doet mee in de wijk. Ook mensen die weinig geld hebben. Of mensen die niet goed 
kunnen lezen, schrijven of de Nederlandse taal niet goed spreken. Maar ook buurtbewoners 
die niet goed kunnen lopen en mantelzorgers doen mee. Iedereen hoort erbij in de wijk. Hoe 
zorgen we dat iedereen mee kan doen? Bijvoorbeeld met een burenhulpdienst, cursussen over 
omgaan met geld, een stage in de wijk of door taalmaatjes. 

Ontmoeten   
Ontmoeting in de wijk zorgt voor ervoor dat mensen zich prettig voelen. Niemand wil eenzaam 
zijn. Toch komt dat best veel voor, ook in Liendert en Rustenburg. Er zijn mensen in de wijk 
die hier iets aan kunnen doen. Wij noemen hen straatambassadeurs (zie pag. 4). In onze 
wijken wonen veel verschillende mensen. Gezinnen met jonge kinderen, jongeren en ouderen. 
Maar ook mensen die in 60 verschillende landen zijn geboren. Vaak is het leuk dat het zo 
verschillend is. Maar soms is het lastig om elkaar goed te begrijpen. Wat dan helpt is om 
samen iets te doen. Bijvoorbeeld samen eten, muziek maken of een uitje organiseren. 

Gezond, groen en gelukkig 
Je gezond voelen is heel belangrijk. Woon je in een buurt met veel bloemen en bomen, dan 
voel je je vaak ook beter en gelukkiger. Liendert en Rustenburg willen graag gezonde wijken 
zijn. We willen minder stress en spanning voor mensen. Maar ook minder mensen met 
suikerziekte (diabetes type 2) en minder eenzaamheid. Ook een groene omgeving is belangrijk. 
We willen meer moestuinen en voedselbossen. Maar ook minder zwerfafval in de wijk. Hoe 
gaan we dit doen? Bijvoorbeeld door groene plekken te maken waar je elkaar kunt ontmoeten. 
Of door informatie te geven over ‘hoe je kunt omgaan met stress’ en hoe je meer kunt 
bewegen. Een zwerfafvalproject van jongeren is ook een goed voorbeeld. Maar we willen ook 
de kinderen helpen met een wedstrijd om de wijk schoon te houden. 

Opgroeien in Liendert en Rustenburg 
We willen voor alle kinderen en jongeren gelijke kansen. Daarom willen we dat ze ontdekken 
waar ze goed in zijn. Bijvoorbeeld door activiteiten na schooltijd. Ze hebben daar zelf heel 
goede ideeën over. Kinderen willen graag activiteiten als knutselen, dansen of zingen. 
Jongeren hebben een muziekstudio opgericht en willen graag talentenjachten in de wijk. 
Daarnaast geven ouders aan dat ze hun kinderen niet altijd buiten durven laten spelen, terwijl 
de kinderen dat wel graag willen. Zij willen graag speelplekken waar het ook voor ouders leuk 
is om naartoe te gaan. Kinderen kunnen zo veilig buiten spelen. Veilig opgroeien en buiten 
spelen betekent ook dat ruzies opgelost worden. De Vreedzame Wijk (zie pag. 4) helpt daarbij. 

Informatie voor iedereen 
Aan welke activiteiten kun je meedoen? Hoe kom ik aan die informatie? Waar kan ik andere 
mensen ontmoeten? In de Informatiewinkel in de Groene Stee is alle informatie te vinden. Ook 
over mogelijkheden en toeslagen voor mensen met weinig geld. Elk jaar is er een wijkkrant 
met veel informatie over de wijk. We willen ook meer doen met social media. Inwoners van 
de wijk willen graag een wijkwebsite en een (online en/of papieren) wijkkrant. Daar moet 
informatie op komen over alle activiteiten. Ook mensen die niet zo goed zijn in taal, moeten dit 
kunnen lezen. 
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GOED OM TE WETEN

Indebuurt033

Geld aanvragen bij Indebuurt033 

BuurtBestuur Liendert-Rustenburg 

Geld aanvragen bij het Buurtbudget 
Liendert-Rustenburg 

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en 
vrijwilligerswerk in Amersfoort. De medewerkers van 
Indebuurt033 ondersteunen ook in onze wijken inwoners 
die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen 
organiseren. We zijn er ook voor: 
 mensen die anderen willen ontmoeten
  mensen die vragen of zorgen hebben over opgroeien en 

opvoeden 
 mantelzorgers
 mensen met vragen over geld, of wonen. 
Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend 
oor en helpt waar nodig. Meer informatie over Indebuurt033 
vind je op  www.indebuurt033.nl

Vier keer per jaar kan je bij Indebuurt033 geld (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! De buurtnetwerker kan je hierin adviseren of helpen.
Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie  

Goed om te weten: een deel van de activiteiten wordt betaald 
vanuit de Gezonde Wijk (GGD), dus je kunt ook activiteiten 
aanvragen die zorgen voor een goede gezondheid. Deze 
moeten ook aansluiten bij de doelen in dit wijkplan. 

Enkele voorbeelden van activiteiten die de afgelopen jaren 
betaald zijn door Indebuurt033: 
  Activiteiten in de Huiskamers van de Horsten, zoals een 

bibliotheek, handwerkgroep, zwerfafvalproject. 

 Maaltijden in het Huis van Bartels.
 Multicultureel wijkfeest bij het Huis van Bartels. 
  Ontwerp voor een groen buurtplein bij de Zonneparel.
 Muziekstudio voor jongeren in de Game. 
 Freerun Jongeren Parcours. 
 Cursus opvoeden in het digitale tijdperk.
  Materialen voor vakantie-activiteiten voor kinderen in de 

Horsten. 
  Materialen voor een ontmoetingsruimte in Residentie het 

Zwaluwnest. 
  Een bakfiets voor de Tuinen van Verbinding in 

Rustenburg, waarmee ze de oogst naar de Voedselbank in 
de Immanuelkerk kunnen brengen. 

In Liendert en Rustenburg 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 voor meer informatie naar: 06 12 397 510

Voor activiteiten in Liendert/Rustenburg kun je op 2 manieren 
geld aanvragen. Je kunt dit doen bij Indebuurt033. Maar 
je kunt ook bij het Buurtbudget Liendert-Rustenburg met 
een idee komen. Een aanvraag bij het 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 activiteiten die te maken hebben met 
kunst. Maar ook voor de Dodenherdenking, de wijkkrant of 
AED trainingen. 
Kijk ook op www.buurtbudgetliendertrustenburg.nl 

De buurtnetwerker kan je adviseren waar je het beste een 
aanvraag kunt doen. Ook kan zij helpen om andere fondsen te 
gebruiken. Het Oranjefonds is zo’n fonds. Maar zij weet ook of 
er een andere subsidie is bij de gemeente Amersfoort. 

Straatambassadeurs

Geef jij om je buren? Natuurlijk is het fijn als je zorg hebt voor 
je buren en anderen in de straat. Maar je kunt nog meer doen; 
word straatambassadeur! We zoeken mensen die: 
  nieuwe inwoners verwelkomen met een tas vol 

informatie;
  een bloemetje of kaartje brengen bij een zieke buurman of 

buurvrouw;
  de oren en ogen van de straat willen zijn. 

Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je er in stopt en wat je als 
ambassadeur graag wil doen. Je hoeft het niet alleen te doen. 
Je kunt het samen doen met een buurman of buurvrouw. Dan 
kunnen jullie straat, huizenblok of galerij verdelen. 



MEER INFORMATIE OP INTERNET:

www.indebuurt033.nl/liendertrustenburg 
www.abc-amersfoort.nl 
www.buurtsportcoach.nl 
www.wijkteam-amersfoort.nl 
www.groenestee.nl 
www.hethuisvanbartels.nl 
www.dehorstenliendert.nl 
www.projecthuismadiba.nl 
www.tuinenvanverbinding.nl  
www.het-zwaluwnest.nl/
www.facebook.com/liendert033 
www.nextdoor.nl 

MEE HELPEN IN DE WIJK? 

Heb jij in dit wijkplan iets gelezen waar je meer over wilt weten? 
Wil je meedoen? Heb je een ander idee voor een activiteit, dat 
aansluit bij de doelen in dit wijkplan? Ben je nieuwsgierig hoe 
je andere inwoners erbij kunt halen of hoe je geld voor jouw 
project kan krijgen? 

Neem contact op de buurtnetwerker van Indebuurt033 van Lien-
dert en Rustenburg: Hilde Breunissen, Telefoon: 06 12 397 510  
E-mail: hilde.breunissen@indebuurt033.nl 

Burenhulpdienst Informatie

  Boodschappen doen voor de buurman.
  Een mevrouw met auto naar huisarts of ziekenhuis 

brengen. 
  Een klusje doen. 
  Tolken voor buren die de Nederlandse taal niet goed 

begrijpen. 

Een burenhulpdienst brengt vraag en aanbod bij elkaar. In 
andere wijken is de burenhulpdienst al een succes. Help je 
mee bij het opzetten van een burenhulpdienst in onze wijk? 

Wil je straatambassadeur worden of meehelpen met een 
burenhulpdienst? Neem dan contact op met buurtnetwerker 
Hilde Breunissen, hildebreunissen@indebuurt033.nl / 
06 12 397 510 

Wil je iets anders doen in de wijk? Dat kan! We zoeken ook 
taalmaatjes en mensen die kinderen willen helpen oefenen 
met lezen. Wil je vrijwilliger worden? Loop dan binnen bij de 
Informatiewinkel in de Groene Stee of bekijk de vacatures op 
de Vrijwilligersvacaturebank van Indebuurt033.nl op 
www.vrijwilligers.indebuurt033.nl 

Waar en hoe kan je in Liendert en Rustenburg aan 
informatie komen? Allereerst is er een Informatiewinkel van 
Indebuurt033 in de Groene Stee. Hier kun je terecht voor 
vragen over bijvoorbeeld zorg, ontmoeten in de wijk, wonen, 
geld, hulp bij formulieren of brieven en vrijwilligerswerk. Het 
heet een winkel, maar het is gratis! De Informatiewinkel is 
te vinden in de Groene Stee, Wiekslag 92, tel. 033-3036420, 
e-mail; liendert@indebuurt033.nl 
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 u. 

In de Informatiewinkel kan je ook meer informatie over de 
wijk krijgen en meenemen. Er is een WIJ-kaart voor ouders 
en opvoeders van kinderen van 0-18 jaar en een WIJ-Kaart 
Plus voor volwassenen. Ze zijn ook online te bekijken als 
interactieve kaart via www.wij-kaart.nl 

Rechts naast de Informatiewinkel, in The Game, is er ook een 
Jongeren Informatie Punt (JIP). Hier kunnen jongeren al hun 
vragen stellen. Voorlopig is het JIP open op maandag van 
11:00-16:00 uur, dinsdag van 12:00-20:00 uur en donderdag 
van 11:00-16:00 uur. Zie voor meer informatie: 
www.indebuurt033.nl/liendertrustenburg 

Wijkkrant en website

We missen in de wijken nog een (online) wijkkrant en 
wijkwebsite. Help jij mee in de redactie? Ben je handig met 
computer, teksten schrijven of maak je goede foto’s? Door mee 
te doen zorg je ervoor dat inwoners goede informatie krijgen. 
Meld je aan bij buurtnetwerker Hilde Breunissen.

VERVOLG GOED OM TE WETEN

De Vreedzame Wijk in Liendert 

De wijk is van ons allemaal, maar hoe doen 
we dat samen? In Liendert gaan kinderen, 
ouders en andere inwoners werken aan de 
Vreedzame Wijk. Ze gaan leren hoe je een 
ruzie op een goede manier op kunt lossen. 

Maar ook hoe je positief met elkaar omgaat. Wie dat wil, kan 
opgeleid worden voor mediator. Dat is iemand die helpt bij het 
oplossen van een ruzie. Dit gaat helpen om de buurt leuker 
en mooier te maken. De Vreedzame Wijk is een project van 
de gemeente Amersfoort en gaat in twee wijken van start: 
Liendert en Schuilenburg. Hopelijk volgen daarna andere 
wijken. Voor meer informatie: Suzanne Toussaint, Vreedzame 
Wijkcoördinator, suzanne.toussaint@indebuurt033.nl / 
06 12 623 684


