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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 13 april 2016 

Aanwezig : Timo – Marion- Ineke – Gerda – Wim – Wilma –Jaap - Jessica - Ankie (verslag) 
Afwezig :  
Gasten  : wethouder Menno Tigelaar, Karin de Wit, wijkmanager 

   
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor 
Karin de Wit en wethouder Tigelaar. 

 De heer Tigelaar zal vanwege werkzaamheden elders niet de gehele vergadering bij kunnen 
wonen. Agendapunt 3 wordt als eerste behandeld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Samenwerkingsafspraken tussen gemeente Amersfoort en het WijkbeheerTeam Hoogland 

 Notitie: ‘Bewoners van Amersfoort, verheft u’. Wim heeft diverse avonden over het SBI 

bezocht en geeft hier een presentatie over.  

 

3. Bespreking wethouder Tigelaar over samenwerking 

Wethouder Tigelaar refereert aan de vorig jaar gemaakte afspraken via de 
samenwerkingsovereenkomst. Deze gelden ook in 2016. Hij is blij dat het bestuur van het Hooglands 
Dorpsteam (WBT) is aangevuld met enkele nieuwe leden.  
Wim vraagt of het buurtbudget gecontinueerd wordt. De heer Tigelaar legt uit dat het buurtbudget 
losstaat van de activiteiten van S(ociale) B(asis) I(infrastructuur), maar terugkomt in de 
subsidieregeling. Van afschaffing/wegvallen van het buurtbudget is op dit moment geen sprake. Wel 
legt Karin de Wit uit dat de verdeelregels van het buurtbudget op verzoek van de raad op de agenda 
staan voor de tweede helft van 2016. 
De SBI werkt ook in het sociale domein en kent zeker raakvlakken met de werkzaamheden van het 
Hooglands Dorpsteam zoals die bij de Hooglandse Maatjes. Aangeraden wordt dan ook nog voor de 
zomervakantie een overleg met SBI te hebben over diverse subsidiepotten.  
Wethouder Tigelaar benadrukt dat door samenwerking met de SBI krachten in de wijken gebundeld 
kunnen worden: formele zorg en informele partijen kunnen elkaar versterken.  
 
4. Notulen van WBT-vergadering d.d. 3 februari 2016 

 Pag. 1, Ag.punt 2 ingekomen stukken: Wilma vertelt dat de Nengmarkt van 9 april jl. 
oorspronkelijk over twee verdiepingen verdeeld was. Uiteindelijk zijn de kraampjes van 
boven ook naar beneden verhuisd. Marion stelt voor om met het bestuur van de Neng te 
gaan praten. Zij wil graag een splitsing in een informatieve markt en in een markt met 
verkoop van spullen.  

 Aan de buitenzijde van het gebouw van De Neng staan organisaties vermeld die hun 
activiteiten hier hebben. Marion zal contact opnemen met het bestuur om er voor te zorgen 
dat er ook een tegel komt met de naam van het Hooglands Dorpsteam.  

 Pag. 3, Actielijst 

 Actielijst/Afsprakenlijst wordt aangepast.  
 

Het verslag van de vergadering van 3 februari 2016 wordt goedgekeurd.  
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5. Website 

 Op een overlegavond met andere wijkteams over digitale mogelijkheden heeft Jessica met 

iemand gesproken die een ander pakket voor de website aanraadde. Zij is hier mee aan de 

slag gegaan en is hier erg enthousiast over. Voordelen zijn: 

o Goedkoper, Jessica kan alles zelf ‘bijhouden’. 

o Iedereen kan via inlogcode inloggen op de website en bv. evenementenagenda 

aanpassen.  

o Via de, aan de nieuwe naam aangepaste, Facebookpagina kan automatisch 

doorgelinkt worden naar de website.  

Vervolgens laat Jessica een opzet voor de nieuwe website zien. Iedereen is enthousiast. Wim 

en Jessica zullen afspreken om te kijken of er van de website van het wijkteam van 

Nieuwland nog dingen over genomen kunnen worden. Zij berichten hier in de volgende 

vergadering over.  

 

6. Gebruik kast in de Neng 

Er bleek een probleem te zijn over de huur van een kast. Uiteindelijk heeft Timo met de 

beheerder afgesproken dat de huur van deze kast per 2017 officieel in zal gaan. Ook werd er 

afgesproken dat de beheerder van de Neng in het vervolg bij voorkomende gelegenheden 

contact op zal nemen met hetzij Timo hetzij Marion en niet met de leden van de individuele 

werkgroepen.  

 

7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen:  

 Gerda vertelt dat het paasfeest geweldig geslaagd was met 300 deelnemende 
kinderen. Er werden veel nieuwe jongere vrijwilligers ingeschakeld.  

o Mobiliteit: 
 Vrijdag 8 april werd er les gegeven op De Langenoord. De inleiding werd gedaan 

door Bert Kasper die over zijn handicap, blindheid, vertelde. Er zijn twee nieuwe 
leden in de werkgroep.  

o Verkeer: 
 Timo herhaalt dat er een brief naar gemeente en wethouders werd verzonden. 

Inmiddels heeft de gemeente hierop geantwoord. Ze beamen veel punten, maar 
vertellen hier als gemeente toch geen geld voor te hebben. Timo wil de gestelde 
punten verder uitzoeken/uitwerken samen met de vereniging Veilig Verkeer 
Nederland en deze dan als een gezamenlijke actie weer aan de gemeente 
aanbieden.  

 De punten die Wilma bij een vorig overleg had aangedragen over het rijgedrag 
op de Bunschoterstraat zijn tijdens de commissievergadering over gedragen aan 
de aanwezige wijkagent.  

o Buurtbudget: 
 Ineke heeft lijst van toegekend buurtbudget 2016 rondgestuurd.  

o Maatjes: 
 Er was recent een lezing over de tuin van slot Sypesteyn. Dankzij de gift van het 

garageconcert gaan ze 22 april a.s. de tuin van Slot Sypesteyn bezoeken.  
 Maatjestafel loopt ook naar behoren.  

o Groen:  
 Jaap is aangesloten bij de werkgroep Groen. Er is nog geen vergadering geweest.  
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8. Rondvraag en sluiting  

 Marion: heeft als idee via een interview in De Hooglander de nieuwe naam ‘Hooglands 
Dorpsteam’ te promoten. Jessica zal Marion interviewen.  

 Timo zal nog even precies uitzoeken hoeveel geld er over blijft indien we dit jaar minder 
subsidie krijgen.  

 Gerda: vertelt dat ze de volgende vergadering 8 juni a.s. afscheid zal nemen van het 
Dorpsteam Hoogland.  

 Marion sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum tijd plaats 

Woensdag 8 juni 2016 20.00 uur De Neng 

 
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. 13-4-16 Kijken naar website Nieuwland Jessica en Wim 

4. 13-4-16 Interview Hooglander over nieuwe naam Jessica/Marion 

 


