
Inwoners van Vathorst en Hooglanderveen willen dat ieder-
een zich thuis kan voelen in wijk en dorp. Velen zijn betrok-
ken bij de eigen straat of buurt en er zijn veel mooie initia-
tieven. Inwoners denken actief mee over wat nodig is om te 
zorgen dat iedereen mee kan doen op zijn of haar manier. 
Samen met partners in het gebied is er een wijkavond en 
dorpsavond georganiseerd. Wijkbewoners en organisaties 
hebben via die weg samen meegedacht over de wensen in 
dit plan.

Het plan beschrijft de wensen voor wijk en dorp die gaan 
over de thema’s opvoeden en opgroeien, zorgen voor jezelf, 
omkijken naar elkaar en prettig samenleven in de buurt. 

Wijkplan 2020 / 2021

Lees hierover meer in dit wijkplan 

Hooglanderveen kan het best omschreven worden als een 
hecht dorp. Er is sprake van een sterke, sociale verbinding 
tussen inwoners en een actief verenigingsleven. Vathorst is 
een jonge, nog altijd groeiende, wijk. Er wonen relatief veel 
kinderen en jongeren in het gebied. Naast de vele faciliteiten 
zijn er ook veel initiatieven.

Inwoners ervaren het als prettig wonen. Toch zijn er ook ge-
noeg wensen in het gebied om samen aan te werken. Initia-
tieven passend bij de wensen kunnen in aanmerking komen 
voor subsidie. Doe je mee? 

Kijk voor de cijfers over de wijk en het dorp op 
www.indebuurt033.nl
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Kinderen en jongeren centraal
Kinderen en jongeren zijn, juist in het meest jeugdige stadsdeel van Amersfoort, de toekomst. 
Inspraak vanuit jeugd vinden we daarom belangrijk. Niet praten over, maar praten met!

Afgelopen jaren zijn er veel ontmoetingsplekken gerealiseerd voor en door jeugd in Vathorst en er is 
nog een inventarisatie bezig voor plekken in Hooglanderveen. Het is van belang dat initiatieven kunnen 
voortbestaan. Nieuwe initiatieven zien we graag ontstaan vanuit of met de jongeren zelf. 

Elkaar ondersteunen bij opvoeden willen we graag stimuleren. 
“It takes a village to raise a child”, dus laten we samen zorgen voor een mooie basis waarin onze kinderen 
opgroeien en we omkijken naar elkaar. Initiatieven voor en door ouders, samen en onderling, zien we 
graag ontstaan.

Burencontact 
In een groot gebied zoals Vathorst en Hooglanderveen willen we graag het burencontact, of contact in 
kleine sociale kringen, meer stimuleren. Initiatieven op straatniveau kunnen hieraan bijdragen, zoals het 
werken met straatambassadeurs. Doel is om meer mensen te betrekken bij alles wat mogelijk is in de 
wijk en het dorp en te zorgen voor meer onderling contact in de eigen straat.

Omkijken naar elkaar
Het stimuleren van ontmoeting is belangrijk, met laagdrempelige ontmoetingsplekken en met activiteiten 
waar mensen met elkaar een netwerk kunnen vormen.
Het realiseren van praktische ondersteuning is nodig om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Zo 
vermindert eenzaamheid in het gebied en kunnen we mantelzorgers ondersteunen. 
 Samen eten verbindt en is een voorbeeld wat al veel wordt gedaan in Vathorst en Hooglanderveen. 
  Mantelzorgers ontmoeten elkaar en dat stimuleren we graag door hen te ondersteunen en 

informatiebijeenkomsten te organiseren waar nodig. 
 Er is nog behoefte aan meer (ontmoetings-)voorzieningen en activiteiten voor en door senioren. 
  Vervoer is een wens, zodat iedereen makkelijker kan aansluiten bij bestaande 

ontmoetingsactiviteiten. 
  Tot slot is er de wens voor meer ondersteuning voor en door “nieuwkomers”, zoals samen de taal 

oefenen of fietslessen in de wijk zelf.

Inclusie: iedereen kan meedoen
In een gebied met relatief veel begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding is het van belang 
dat iedereen zich thuis en gezien voelt. Wij stimuleren dat initiatieven inclusief zijn, zodat iedereen kan 
aansluiten, met begeleiding of ondersteuning waar nodig. 

Ondersteuning bij zorgen
Het realiseren van ontmoeting en (onderlinge) ondersteuning bij financiële zorgen, mantelzorg en bij 
scheiding is een wens. Veel kinderen en ouders komen in de knel als een of meer zorgen opspelen. In ons 
gebied willen wij hierin de juiste ondersteuning bieden met ontmoetingsgroepen op thema of gedeelde 
zorg en met de inloop van Indebuurt033. 

Communicatie
Er zijn al mooie initiatieven om mensen te informeren over alles wat er is in het gebied. Graag zien we 
dat deze initiatieven kunnen voortbestaan en meer bekendheid krijgen. De wens is om nog een papieren 
versie te ontwikkelen, huis aan huis verspreid, voor alle inwoners, met informatie en agenda. Ook bestaat 
de wens voor een app, zodat ook jeugd makkelijker aansluit. Zo zorgen we dat iedereen weet hoe hij of zij 
mee kan doen.
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GOED OM TE WETEN

Indebuurt033

Subsidie aanvragen

Buurtbestuur Vathorst 
Hooglanderveen: en nu jij!

Buurtbudget

ABC

Buurtsportcoach

Plan van Aanpak

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en 
vrijwilligerswerk in de gemeente Amersfoort. 
Indebuurt033 werkt samen met inwoners en partners 
aan een fi jne buurt. Een plek waar iedereen meetelt en 
meedoet. Met ondersteuning voor wie dat nodig heeft. 
Indebuurt033 werkt per gebied samen met partners, 
inwoners en een buurtbestuur. Inwoners kunnen met 
vragen, wensen en zorgen terecht bij Informatiewinkel 
Noord én het wekelijkse Informatiepunt in De Bron. Zie 
voor locaties en openingstijden: www.indebuurt033.nl/
informatiewinkels. Kijk voor verdere dienstverlening 
van Indebuurt033 op www.indebuurt033.nl

Lees je in dit plan iets waar je meer over wilt weten 
of waar je betrokken bij wilt zijn? Heb je een idee voor 
een activiteit of project voor jouw buurt of wijk, en 
draagt het bij aan de doelen? Neem dan contact op met 
de buurtnetwerker of jongerenwerker! Per kwartaal 
kunnen er aanvragen gedaan worden voor fi nanciële 
ondersteuning. 
Kijk maar eens op www.indebuurt033.nl/subsidie voor 
meer informatie.

Inwoners denken en werken in Amersfoort actief mee 
aan de leefbaarheid in de wijk. Zo is er het Buurtbestuur 
Vathorst Hooglanderveen: VathetVeen: En nu jij!
Deze groep bestaat met name uit inwoners. Zij denken 
mee over wat er nodig is, ondersteunen initiatieven en 
leggen verbindingen in de wijk en motiveren andere 
inwoners om actief mee te doen. Iets voor jou? Neem 
gerust contact op! buurtbestuurvhhv@gmail.com 

Ook is er Buurtbudget beschikbaar voor initiatieven 
in het dorp of de wijk. In Vathorst kan dat via het 
Vathorst Buurtbudget, in Hooglanderveen kan dat via de 
werkgroep Buurtbudget van de Belangenvereniging. 
www.bvhooglanderveen.nl 
www.buurtbudgetvathorst.nl 

Vathorst en Hooglanderveen kennen vele scholen. 
De meeste hiervan zijn aangesloten bij een ABC, 
Amersfoortse Bredeschool Combinatie. Indebuurt033 
werkt actief samen met de ABC’s. ABC zorgt o.a. voor 
een naschools aanbod voor kinderen en ouders. 
Wil je hier meer over weten: www.abc-amersfoort.nl 

De buurtsportcoach in Vathorst/Hooglanderveen wil 
graag realiseren dat sport- en beweegactiviteiten 
toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; 
laagdrempelig en aansluitend op de behoefte. De 
Buurtsportcoach heeft al het sport- en beweegaanbod 
uit de wijk in beeld. In samenwerking met wijkpartners 
uit zorg, welzijn, onderwijs en sportaanbieders en 
buurtbewoners kunnen nieuwe sportactiviteiten 
-of initiatieven georganiseerd worden waarbij de 
Buurtsportcoach adviseert, ondersteunt en waar 
mogelijk faciliteert.
Meer weten? Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

Vanuit Gemeente Amersfoort is er, in afstemming met 
Indebuurt033, een Plan van Aanpak opgesteld voor 
het gebied, waarin ook de buitenruimte en een veilige 
omgeving aan bod komen. Doelen uit het wijkplan en 
Plan van Aanpak zijn op elkaar afgestemd.



MEER INFORMATIE:

www.Hooglanderveenhub.net 
www.Vathorst.com 
www.youtube.com/VathorstTV
www.bvhooglanderveen.nl

GOED IDEE VOOR DE WIJK OF DORP? 

Heb je een suggestie of een vraag, wil je meedenken of 
wil je zelf aan de slag met een initiatief passend bij het 
wijkplan? 

Neem dan contact op met Buurtbestuur VathetVeen, En 
nú jij! via: buurtbestuurvhhv@gmail.com   
of met de buurtnetwerker van Vathorst en Hooglander-
veen. 

Samenwerkend Netwerk

Informatiewinkel

Elke maand vindt er een netwerkbijeenkomst plaats 
voor iedereen in de wijk en het dorp. De thema’s 
uit het wijkplan worden hier besproken en er wordt 
samenwerking gezocht n.a.v. vragen en wensen. 
Iedereen is hierbij welkom om mee te denken en mee te 
doen! Aanmelden kan via de buurtnetwerker.

Of je nu een vraag hebt, een idee, een wens of zorg, 
Indebuurt033 staat voor je klaar. Loop gerust eens 
binnen bij een van onze Informatiewinkels of bij de 
wekelijks Informatiepunt in De Bron. 

Informatiepunt De Bron
ruimte tienercentrum (Vathorst)
Oceaan 12, 3825 WC Amersfoort
E: noord@indebuurt033.nl
Iedere maandag van 13:30 – 15:30 uur.

Informatie033 Noord
Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt)
3823 WB Amersfoort
T: 033 – 7370353
E: noord@indebuurt033.nl
Maandag t/m donderdag 09.00 – 13.00 uur

VathetVeen

Wil je weten wat er zoal te doen is in Vathorst en 
Hooglanderveen? Wil je zelf activiteiten of oproepjes 
plaatsen voor het gebied? Wil je een wekelijkse 
nieuwsbrief ontvangen met activiteiten?
Kijk dan op www.VathetVeen.nl en meld je aan.

VERVOLG GOED OM TE WETEN


