
Schothorst en Zielhorst zijn groene wijken en de meeste mensen 
wonen er met plezier. De Hoef is een wijk in ontwikkeling. Scho-
thorst heeft een gevarieerde architectuur, van fl atgebouwen tot 
bungalows. Mede door de bouw van de wijk ervaren veel inwoners 
de wijk als een verzameling ’buurtjes’. Het ’buurtgevoel’ is dui-
delijk aanwezig en lijkt sterker dan het ’wijkgevoel’. De wijk heeft 
een multicultureel karakter en er wonen relatief veel senioren. 
Zielhorst heeft een speels stratenpatroon. Er staan vooral dure 
huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Er wonen relatief veel 
jonge gezinnen en kinderen. Momenteel worden er drie apparte-
mentencomplexen bewoond in De Hoef. Samen met jongeren die er 
wonen wordt al gewerkt aan verbindingen in de wijk en met elkaar. 

In de wijken zijn de afgelopen jaren veel initiatieven ontstaan die 
tot mooie verbindingen hebben geleid. Toch zijn er nog genoeg uit-
dagingen waarmee we samen aan de slag kunnen. Deze uitdagin-
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Lees hierover meer in dit wijkplan 

gen hebben geleid tot het formuleren van zes wijkdoelen. Op de 
volgende pagina’s staan deze uitgewerkt. 

Het wijkplan is tot stand gekomen met de inbreng van veel in-
woners en professionals. Tijdens bijeenkomsten van de Wijkraad 
Schothorst en Wijknetwerk Zielhorst is over de wijkdoelen over-
legd. Met dit wijkplan als uitgangspunt werken wij, inwoners en 
professionals, aan een fi jne wijk, waar mensen zich thuis voelen, 
omkijken naar elkaar en zich betrokken voelen bij straat, buurt en 
wijk. Schothorst en Zielhorst zijn “Gezonde Wijken”. Vanuit de GGD 
is extra aandacht en subsidie voor de thema’s: gezond opvoeden en 
gezond opgroeien, prettig en gezond ouder worden en omzien naar 
elkaar. Deze thema’s zijn verweven in de wijkdoelen. 

Kijk voor cijfers en meer informatie over de wijken op: 
www.indebuurt033.nl/in-de-wijk

Schothorst, Zielhorst & De Hoef

2020/
2021

Fo
to

’s
: N

ie
nk

e 
Go

rt
er

Verminderen van 
eenzaamheid

Meer kansen en acti-
viteiten voor kinderen 

en jongeren

Een ‘Gezonde Wijk’ 
voor iedereen

Verbinding op 
straat-, buurt- en 

wijkniveau

Aandacht voor en prak-
tische ondersteuning 

aan inwoners

Uitbreiden en behouden 
ontmoetings-

plekken



Verminderen van eenzaamheid 
Er is veel eenzaamheid in de wijk, onder jong en oud. Daarom stimuleren we het omzien naar elkaar, 
met name op straatniveau. We ondersteunen activiteiten die mensen met elkaar verbinden en die leiden 
tot een vergroting van het netwerk, zoals het inzetten van straatambassadeurs, het creëren van groene 
ontmoetingsplekken in buurtjes en van zinvolle vrijwilligersplekken voor ouderen. We willen werken 
aan een effectievere informatievoorziening: mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. Daarnaast 
willen we in beeld krijgen wat de behoeften zijn van mensen die zich eenzaam voelen, zodat er gericht 
activiteiten opgezet kunnen worden. 

Meer kansen en activiteiten voor kinderen en jongeren
In de wijk hoort iedereen zich thuis te voelen, ook kinderen en jongeren. Veel kinderen en jongeren 
hebben het moeilijk en dat is niet altijd zichtbaar. Een goede samenwerking tussen partners als scholen, 
wijkteam, buurtsportcoaches, kinderwerker en jongerenwerker is van belang. We stimuleren activiteiten 
die gericht zijn op het ontwikkelen van talenten, een goede omgang met elkaar en het opbouwen van 
vriendschappen. Jongeren moeten de kans krijgen om zelf in actie te komen en van betekenis te zijn 
voor hun omgeving, zoals de jongeren van jongerencentrum So What. Ouders moeten weten waar ze 
opvoedondersteuning kunnen vinden. We stimuleren initiatief van ouders om elkaar te ontmoeten en 
te ondersteunen rondom het thema opvoeding, door bijvoorbeeld het organiseren van een mamacafé 
of themabijeenkomsten. We willen contacten tussen generaties bevorderen, bijvoorbeeld door 
ontmoetingsplekken en activiteiten te realiseren die iets bieden aan álle generaties, denk aan kinderen 
die koken voor andere wijkbewoners. 

Uitbreiden én behouden van ontmoetingsplekken
De bestaande ontmoetingsplekken in de wijken willen we voor een breder publiek meer herkenbaar én 
aantrekkelijker maken. De buurtcaféfunctie van ‘t Middelpunt en De Koperhorst kan versterkt worden. 
Nieuwe activiteiten op bestaande plekken, zoals ontmoetingslunches door en voor inwoners, kunnen 
voor meer leven in de brouwerij zorgen. Maar ook nieuwe ontmoetingsmogelijkheden, onder andere in 
de buitenlucht, zijn welkom. In Schothorst is grote behoefte aan een ontmoetingsplek in een neutraal 
gebouw.

Aandacht voor en praktische ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben 
In onze wijken wonen mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Psychische, verstandelijke en/
of lichamelijke problemen, financiële zorgen, een taalachterstand, een klein netwerk, kunnen het mensen 
lastig maken om op een plezierige wijze aan de samenleving deel te nemen. Datzelfde geldt voor mensen 
met een zware mantelzorgtaak. We willen voor iedereen inzichtelijk maken waar men terecht kan voor 
praktische hulp. Denk hierbij aan de Informatiewinkel en het wekelijkse Informatiepunt van Indebuurt033, 
de WijkMobiel en de Burenhulp. We staan achter initiatieven die zijn gericht op het koppelen van vraag 
en aanbod, op de inzet van (taal)maatjes en op het goed informeren en voorlichten van deze groepen 
inwoners. 

Verbinding op straat-, buurt- en wijkniveau
In Zielhorst en Schothorst gebeurt al veel, maar met meer betrokken en actieve inwoners kunnen we nog 
veel meer bereiken. Elke inwoner kan meepraten in het Wijknetwerk Zielhorst, in de Wijkraad Schothorst 
en tijdens de “Bruisuurtjes” in beide wijken. Mensen die willen meehelpen de informatie-uitwisseling in 
de wijk te versterken, bijvoorbeeld via de wijkwebsites, zijn heel welkom. En natuurlijk kunnen inwoners 
ook zelf het initiatief nemen om van alles te organiseren: themabijeenkomsten, buurtwandelingen, 
creatieve ontmoetingen, buurtlunches, een buurtmoestuin enz. Wij stimuleren dat initiatieven inclusief 
zijn, zodat iedereen kan aansluiten, met begeleiding of ondersteuning waar nodig. In een wijk met veel 
verschillende culturen is het goed om elkaar beter te leren kennen. Het organiseren van multiculturele 
ontmoetingen, zoals samen eten of uitjes maken, kan daaraan bijdragen. Zo werken we met ons allen aan 
meer verbinding in de wijk. 
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Een ‘Gezonde wijk’ voor iedereen
Een goede gezondheid en je prettig voelen gaan hand in hand. Dat geldt voor iedereen, jong en oud. 
Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl en ondersteunen we voor alle leeftijdsgroepen activiteiten 
die gericht zijn op gezond bewegen en gezonde voeding, zeker als het gaat om groepsactiviteiten die 
verbindend werken. 

GOED OM TE WETENGOED OM TE WETEN
Subsidie aanvragen bij Indebuurt033

Indebuurt033

“BuurtBestuurt” Schothorst/Zielhorst/
De Hoef

Voor een initiatief dat past bij de doelen van dit wijkplan kun 
je subsidie aanvragen bij Indebuurt033. Belangrijk is dat 
je aantoont dat inwoners in de wijk behoefte hebben aan je 
activiteit: je moet kunnen aantonen dat het draagvlak in de 
wijk heeft. De buurtnetwerker kan je hierbij helpen en kan je 
helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Neem dus 
op tijd contact op!

Per kwartaal is er een subsidieronde. Vóór het begin van elk 
kwartaal kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij 
www.indebuurt033.nl/subsidie. Een adviesgroep bestaande 
uit inwoners en professionals uit de wijk adviseert over de 
aanvragen. Het geld is beschikbaar vanuit de gemeentelijke 
subsidieregeling Projecten#Indebuurt en vanuit het project 
‘Gezonde Wijk’.

Voorbeelden van initiatieven die subsidie hebben gekregen zijn:  
ontmoetingsplek Rozenbuurttuin, Wijkwebsites, Middelpunt- 
koor, Open Huiskamer “bij ons in Schothorst”, Burenhulpdienst, 
activiteiten Inloophuis Schothorst en Jongerenvereniging So 
What, Kleding maken, Kitchen Delicious, Straatambassadeurs 
en de WijkMobiel. 

Buurtbudget Schothorst en Zielhorst

Voor sociale initiatieven in straat of buurt kun je ook bij het 
Buurtbudget terecht. Schothorst en Zielhorst hebben ieder hun 
eigen Buurtbudget met eigen criteria waaraan een aanvraag 
moet voldoen. Inwoners van De Hoef kunnen voorlopig terecht 
bij het Buurtbudget Zielhorst. Kijk voor meer informatie op: 
www.buurtbudget-schothorst.nl of www.wijkzielhorst.nl. 

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligers-
werk in de gemeente Amersfoort. Indebuurt033 is er voor 
inwoners die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen 
hebben over bijv. zorg, wonen, opvoeden en opgroeien, man- 
telzorg, scheiden, geldzaken, ingewikkelde formulieren of  
andere zaken. Daarnaast ondersteunen we mensen die vrij- 
williger willen worden, een goed idee hebben voor hun buurt 
of zelf een activiteit willen organiseren. Indebuurt033 geeft 
informatie en advies en ondersteunt waar nodig. Kijk voor alle 
informatie en dienstverlening op www.indebuurt033.nl. 

De bijeenkomsten van de Wijkraad Schothorst en het 
Wijknetwerk Zielhorst zijn de plekken waar inwoners 
samen met de buurtnetwerker en andere professionals 
praten over alles wat in de wijk speelt. Ook de doelen van 
het wijkplan worden hier vastgesteld. Er ontstaan nieuwe 
ideeën en er wordt veel informatie uitgewisseld. Samen 
met de buurtnetwerker en de jongerenwerker kunnen het 
WijkBewonersTeam Zielhorst en de Wijkraad Schothorst 
ondersteuning bieden aan mensen met een goed idee. Wil je 
meedoen? Stuur een e-mail, dan krijg je alle informatie die je 
nodig hebt. Voor Schothorst: wijkraadschothorst@gmail.com, 
voor Zielhorst: wbt@wijkzielhorst.nl. 

Een ‘Gezonde Wijk’ 
voor iedereen

Burenhulp Zielhorst en Schothorst

Buren helpen buren. Dat kan met van alles zijn: boodschappen, 
tuinklussen, kleine klussen in huis, verhuishulp, technische 
hulp, vervoer, administratie, een gezellig praatje of een 
wandeling. Heeft u hulp nodig of wilt u zelf hulp bieden? Bel 
dan: 06-40 181 255 of e-mail: burenhulpzielenschothorst@
gmail.com of download de burenhulpapp! 
Meer informatie op www.wijkzielhorst.nl/burenhulp of 
inschothorst.nl/listing/burenhulp-ziel-en-schothorst/



MEER INFORMATIE OP INTERNET:

www.indebuurt033.nl/in-de-wijk

www.abc-amersfoort.nl

www.gezondewijkamersfoort.nl

www.wijkteam-amersfoort.nl

www.wijkzielhorst.nl/ontmoetingsplekken/wijkcentrum-t-

middelpunt

www.legerdesheils.nl/korpseemland

www.inloophuisdeontmoeting.nl

www.koperhorst.nl

www.inloophuisschothorst.nl

www.hoeksteenamersfoort.nl 

www.facebook.com/wijkzielhorst033

www.facebook.com/inschothorst

www.wij-kaart.nl/wij-kaart/schothorst-zielhorst/

www.nextdoor.nl

MEEHELPEN IN DE WIJK? 
Heb je in dit wijkplan iets gelezen waarover je meer wilt weten? 
Heb je een idee voor een activiteit die bij een van de wijkdoelen 
past? Wil je weten hoe je met anderen in contact kunt komen 
om zo’n idee uit te werken of hoe je geld kunt krijgen voor 
jouw project? 

Neem contact op met de buurtnetwerkers voor Schothorst, 
Zielhorst en De Hoef: Sanja Willems / Stephanie Niessen
Tel: 06 42 495 333 / 06 41 545 986
E-mail: sanja.willems@indebuurt033.nl
stephanie.niessen@indebuurt033.nl

VERVOLG GOED OM TE WETENVERVOLG GOED OM TE WETEN

Informatie in de wijk WijkMobiel

Voor mensen die minder mobiel zijn en vervoer nodig hebben, 
rijdt op werkdagen tot 22.00 de WijkMobiel. Het begin- en/of 
eindpunt van de rit moet liggen in Schothorst, Zielhorst of De 
Hoef. Je wordt bij de voordeur opgehaald en de (opvouwbare) 
rollator kan ook mee! € 2,00 per rit of € 7,50 voor een vijfritten-
kaart. Reserveren kan tot een dag van tevoren tussen 17.00 en 
21.00 via 06 - 40 831 647 of 033 - 472 6214. 
Kijk op www.wijkmobiel.nl

Informatiewinkel en wekelijks Informatiepunt
In de Informatiewinkel en bij het Informatiepunt van Indebuurt033 
kunnen inwoners gratis terecht met vragen over o.a. zorg, 
ontmoeten, opvoeden en opgroeien, mantelzorg, wonen, 
geldzaken, hulp bij formulieren, aanvragen van voorzieningen en 
vrijwilligerswerk. Er staat een team professionals en vrijwilligers 
klaar om te helpen of naar de juiste initiatieven of instanties door 
te verwijzen. 

Informatiewinkel Liendert
Wiekslag 92 (Groene Stee), ma t/m do 09.00-13.00 uur
Informatiepunt Schothorst 
Klaartje Donzepad 59 (De Hoeksteen), wo 14.00-16.30 
Informatiewinkel én Informatiepunt zijn tevens bereikbaar via 
liendert@indebuurt033.nl of 033 - 303 6420.

Alle informatie over de wijk vind je op de wijkwebsites:
www.wijkzielhorst.nl en www.inschothorst.nl. In Zielhorst 
verschijnt twee keer per maand de digitale nieuwsbrief, 
aanmelden kan via: wbt@wijkzielhorst.nl.
Het Wijknieuws van Zielhorst verschijnt vier keer per jaar en 
in Schothorst wordt jaarlijks de wijkgids Wegwijs in Schothorst 
uitgegeven. Beide worden huis aan huis verspreid.

Op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 kun je terecht in ’t 
Middelpunt in Zielhorst, Spinetpad 2, voor informatie over 
allerlei activiteiten in Zielhorst en subsidiemogelijkheden voor je 
activiteit. 

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach maakt het mogelijk dat iedereen in de 
wijk kan sporten, op een manier die aansluit bij de eigen 
mogelijkheden en behoeften. De buurtsportcoach heeft alle 
sport- en beweegaanbod uit de wijk in beeld en organiseert 
veel sportieve activiteiten. Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

Straatambassadeurs 

We zoeken enthousiaste inwoners die extra aandacht hebben 
voor de mensen in de straat. Ze krijgen een budget voor 
bijvoorbeeld een kaartje of bloemetje bij ziekte en bieden 
nieuwe inwoners een informatiepakket aan. Meer weten? 
nienke.gorter@indebuurt033.nl of 06-43 707 864.

Jongerenvereniging “So What”

Iedereen tussen de 12 en 23 jaar is welkom bij Jongeren-
vereniging So What! So What wordt zelfstandig beheerd door 
een aantal jongeren uit de noordelijke wijken. De vereniging 
organiseert allerlei activiteiten voor jongeren. Wil jij als 
jongere zelf iets organiseren met of voor andere jongeren uit 
je wijk of meedoen aan activiteiten? Je bent van 
harte welkom! Meer informatie vind je op
www.sowhat033.nl, Instagram: @_sowhat033


