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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 14 september 2016 

Aanwezig : Timo – Marion- Ineke – Wilma – Jessica – Hans– Jaap – Wim– Ankie (verslag) 
Afwezig :  
Gasten  : Ralph Linnebank, wijkmanager gemeente Amersfoort 

  Klaas Holwerda, contactpersoon Woningstichting de Alliantie 
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij heeft een speciaal welkom 
voor Klaas Holwerda en Ralph Linnebank.  
Op verzoek vertelt Ralph iets over zichzelf. Hij is sinds deze zomer op detacheringsbasis 
werkzaam bij de gemeente Amersfoort. Zie verder agendapunt 2 
Klaas is werkzaam als gebied-coördinator van de woningstichting De Alliantie. Hij is 
aanspreekpunt voor de woningen van de Alliantie in Hoogland.  

 De agenda wordt vastgesteld 
 

2. Kennismaken met de nieuwe wijkmanager Ralph Linnebank 

De gemeente Amersfoort is van plan “gebiedsgericht werken” in te voeren. De wijkmanagers 
worden getransformeerd tot gebiedsmanager. In principe is Ralph tot eind 2016 werkzaam als 
gebiedsmanager voor Nieuwland, Calveen en Buitengebied West, Hoogland, Kattenbroek, 
Schothorst, en Zielhorst. Er komen in Amersfoort uiteindelijk vier gebiedsmanagers.  
Aan het eind van het jaar volgt definitieve gebiedsindeling en worden de mensen hiervoor 
aangewezen. Zij sluiten wel aan bij de sociale wijkteams. Het is de bedoeling dat de 
gebiedsmanagers veel meer naar buiten gaan; zij willen meer zichtbaar in de wijken zijn. Zo zijn 
zij verantwoordelijk voor leefbaarheid en de veiligheid in een gebied. Ralph zijn opdracht is voor 
dit deel van de Noordelijke wijken in beeld te brengen welke aandachtspunten er liggen. Elke 
gebiedsmanager gaat een gebiedsplan schrijven; dit wordt met bewoners en gemeentemensen 
besproken en verder uitgewerkt.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Uitnodiging voor de bijeenkomst georganiseerd door Indebuurt033 op 5 oktober a.s. Deze 
organisatie gaat per wijk met bewoners praten om per wijk en voor de stad doelen en 
prioriteiten op te stellen. Deze gesprekken moeten leiden tot een concreet plan van aanpak 
per wijk en voor de stad in zijn geheel. Ineke zal het aantal deelnemers namens Dorpsteam 
Hoogland doormailen aan de organisatie. Aanvang is 19.00 uur in De Neng.  

 Ter info een stuk over de komende ‘Burendag’. 

 Bericht over de Dag van de Dialoog; concreet een uitnodiging tot het voeren van 
dialooggesprekken in Amersfoort. Timo en Wim zijn hier in geïnteresseerd. Timo gaat hierop 
reageren. Hooglands Dorpsteam zal zich aanmelden voor een tafel.  

 Dorpsfeest Hoogland kaarten voor donderdag 15 september 2016. Deze zijn inmiddels 
vergeven.  

 
4. Notulen van-vergadering d.d. 8 juni 2016 

 Pag. 3. Punt 7, Afscheid Gerda: Natuurlijk neemt Gerda afscheid i.p.v. Marion. Gerda blijft 
ook in de werkgroep Spelen.  

 Pag. 3. Actielijst: Hans vertelt dat hij met betrekking tot punt 5 contact heeft gehad met 
beheerder Pim. Deze gaf aan dat het voor het Hooglands Dorpsteam mogelijk is tegen een 
gereduceerd tarief van 150 euro gebruik te maken van ‘reclame’ op het tv-scherm in de hal 
van De Neng. Timo adviseert hier een buurtbudgetaanvraag voor te doen. Ineke zal dit 
regelen.  
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 Pag. 3, Actielijst: wordt aangepast. 
 

Het verslag van de vergadering van 8 juni 2016 wordt goedgekeurd.  
 
5. Nieuwe ontwikkelingen in het gemeentebeleid, zoals indebuurt033 

Ralph Linnebank licht vanuit zijn functie als gebiedsmanager toe: 
Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale 
verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Deze nieuwe coördinerende 
partij in Amersfoort is Indebuurt033. De gebiedsmanagers krijgen hierbij de regie. Het nieuwe 
welzijnswerk Indebuurt033 gaat in alle wijken bijeenkomsten organiseren waar ze met de 
wijkbewoners in gesprek gaat. Wat is er nodig, waar liggen de kansen en wat hebben de 
bewoners hiervoor nodig. Dit wordt geïnventariseerd/uitgewerkt. Zij gaat hierbij uit van sociaal 
makelaarschap waar de inwoners aan zet zijn. Uitgangspunt is: je moet het zelf doen. In 
zwakkere wijken zal Indebuurt033 hierbij ondersteunen. In het afgelopen jaar zijn al wijkscans 
gemaakt. Het gebiedsplan wat Ralph zal maken zal een plan op hoofdlijnen zijn. De uitwerking 
hiervan vindt plaats binnen de samenwerking vanuit de buurt en het gemeentehuis. Op dit 
moment wordt er geoefend met de gebiedsplannen in Vathorst en Liendert.  
Gebiedsplannen zijn een opsomming van prioriteiten die vervolgens opgelost/ingevuld worden. 
Uitgangspunt: van Buiten naar Binnen werken. 
Gebiedsgericht werken is opgelegd vanuit het College van B&W. Alle gemeentemedewerkers 
moeten hieraan voldoen. Dit betekent een andere manier van besturen, mentaliteitsverandering, 
cultuurverandering, heropvoeden van gemeenteambtenaren. Er wordt geprobeerd de kleine 
succesjes met elkaar te vieren. Bewoners hebben een belangrijke participerende rol. Nu is vanuit 
de gemeente vaak het antwoord: “nee kan niet”. Er moet meer worden gekeken/gereageerd met 
: “ goed punt, we gaan bekijken waarom iets wel of niet kan”.  
 
Klaas Holwerda vertelt dat de Alliantie al langer met gebiedsplannen werkt. Hier wordt dan ook 
een soort begroting aan vast gekoppeld. De gebiedsplannen zijn een levend iets en kunnen 
tijdens een periode veranderen. Hij noemt als handig hulpmiddel de BuitenBeterapp. Via deze 
app kun je met je smartphone bv. meteen een foto van de losliggende stoeptegel maken, dit 
verzenden naar de gemeente zonder dat je bijvoorbeeld hoeft te bellen of te mailen.  
 
Jaap meldt dat er inmiddels toch geld vanuit de gemeente is los gekomen om de bomen op 
Kraailandhof te vervangen.  
Ineke maakt zich zorgen over de bewoners van Leo’s Oord. Zij zijn de laatste tijd meerdere malen 
via een babbeltruc lastig gevallen. Klaas meldt dat Leo’s Oord onder het beheer van Portaal valt. 
Zijn advies aan de bewoners is om Portaal te benaderen. Dit hoeft niet via een officiële 
bewonerscommissie. Een aantal bewoners kan ook al samen een gesprek aanvragen bij Portaal 
om te kijken wat de mogelijke oplossingen hierin zijn.  
 

6. Website 

 Stand van zaken vernieuwing. Jessica heeft de website bijgewerkt met wat zij binnen heeft 
gekregen. Vraag van haar is of we over bv. de bijeenkomst Indebuurt033 iets op de website 
willen plaatsen. Dit wordt een goed plan gevonden. Jessica zal samen met Wim een opzetje 
maken en Marion kijkt dit na en geeft feedback. De oude site blijft nog een jaar in de lucht. 
Op de oude site staat een link naar de nieuwe. Mogelijk kan dit zo aangepast worden dat je 
automatisch meteen naar de nieuwe site gaat. Idee: foto van stand op het dorpsfeest en dan 
plaatsen op de website.  

 Facebookpagina 
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7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen:  

 Wilma vertelt dat de werkgroep naar een plan voor het kerstfeest kijkt.  
o Mobiliteit: 

 Hans legt uit dat ze bezigzijn de scholen te benaderen over lessen op school. Er 
werd nog geen reactie ontvangen.  

o Verkeer: 
 Timo meldt een brief aan B&W over inventarisatie van knelpunten om zo te 

proberen een grotere prioriteit te krijgen. Timo zal hem aan Ineke sturen en 
Ineke stuurt door aan Hooglands Dorpsteam en aan Ralph. Dit is inmiddels 
gedaan.  

o Buurtbudget: 
 Volgens Ineke loopt dit goed. Alle aanvragers moeten binnenkort een 

betalingsverzoek doen. Timo vertelt dat de totale aanvraag voor 2017 is 
aangevraagd. 

o Maatjes: 
 Wegens het grote succes van de Maatjestafel komt er iedere maand een tweede 

tafelmoment bij. Op 18 oktober zal deze voor de eerste keer plaatsvinden en 
vervolgens elke tweede dinsdag van de maand.  

o Groen:  
 Jaap heeft met Joop v.d. Bunt een rondje Kraailandhof gelopen. Een aantal 

dingen is er wel gebeurd. Zij hebben als bewoners de biggenruggen wit 
geschilderd. Twee bomen worden vervangen op Kraailandhof. Er zijn inmiddels 8 
leden van de werkgroep. De werkgroep heeft als plan de spullen uit de kast in de 
Neng te verplaatsen naar de fietskar van de werkgroep die in een garage 
opgeslagen staat. De kast in De Neng kan zo opgeheven worden. Jaap vraagt of 
het geld van de huur wat zo bespaard wordt naar de werkgroep Groen kan gaan. 
Klaas heeft als tip de website: www.pdok.nl hier kun je via de viewer een adres 
opzoeken en dan kijken wie de eigenaar is. Je ziet hier ook de erfgrenzen.  

 
Klaas en Ralph verlaten de vergadering.  

 
8. Dorpsfeest. 17 en 18 september 

 Afspraken deelname/tijdschema. Op verzoek van Timo haalt Marion bij de Sligro een 
tafelkleed. Timo staat er zondag vanaf half 10 de hele dag; hij neemt de spullen mee. Marion 
neemt spullen van de Maatjes mee. Marion neemt ook een aantal gele T-shirts mee om uit te 
delen. Ineke komt om kwart over tien. Hans komt ’s middags.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
 

 Wim vraagt of er na het eten bij De Maatjes gelegenheid is om de aanwezigen te bevragen 
over bepaalde zaken. Marion stelt dat de etentjes een avondje uit zijn en dat er hiervoor  
mogelijkheden zijn tijdens andere bijeenkomsten van De Maatjes.  

 Marion sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum Tijd plaats 

Woensdag 9 november 2016 20.00 uur De Neng 

Woensdag 14 december 2016 Onder voorbehoud  

http://www.pdok.nl/
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Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1.  18-11-15 Zorgdragen voor gezamenlijke brief werkgroepen 
Groen en Mobiliteit richting de scholen 

Werkgroep Groen en 
werkgroep Mobiliteit 

2. 13-4-16 Zorgen voor vermelding Hooglands Dorpsteam aan 
gevel De Neng 

Marion 

3. 8-6-16 
 
14-9-2016 

Mogelijkheid onderzoeken van plaatsing op tv 
scherm in hal dorpshuis.  
Via buurtbudget aanvraag 150 euro aanvragen.  

Hans 
 
Ineke vraagt dit aan.  

4. 8-6-16 
 
 
 
18-9-16 

Bekijken/opruimen van de kasten in De Neng. 
Mogelijk de spullen allemaal in één kast plaatsen. 
Bedenken of er een aanvraag voor buurtbudget 
moet worden gedaan.  
De kast van werkgroep Groen wordt ontruimd 

Werkgroep Speen 
Werkgroep Groen 
 
 
Werkgroep Groen 

5. 8-6-16 Kastruimte De Neng op agenda november plaatsen Ineke 

6. 8-6-16 Joop van de Bunt uitnodigen voor vergadering 14 
september a.s. Schuift door naar vergadering van 9 
november a.s.  

Ineke 

7. 14-9-16 Opgeven aantal deelnemers bijeenkomst 
Indebuurt033 op 5 oktober a.s.  

Ineke 

8. 14-9-16 Aanmelden voor Dag van de Dialoog plus tafel 
aanmelden 

Timo 

9. 14-9-16 Opzet maken bijeenkomst Indebuurt033. 
Marion kijkt hiernaar.  

Jessica en Wim 
Marion geeft feedback 

10. 14-9-16 Foto van stand Hooglands Dorpsteam op 
Dorpsfeest en deze sturen naar Jessica zodat zij 
deze kan plaatsen op de website 

??? 
 
Jessica 

 


