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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 12 september 2017 

Aanwezig : Marion – Ans – Ineke – Wilma – Jessica – Timo – Wim – Hans – Ankie (verslag) 
Afwezig :  
Gasten  :  
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Ans 
Bruins, zij vertegenwoordigt de werkgroep Groen.  

 De agenda wordt vastgesteld. Klaas Holwerda en Joop van de Bunt komen misschien  
8 november a.s.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Brief van de gemeente over het aanvragen van het buurtbudget voor 2018.  

Dit moet voor 1 oktober a.s. gebeuren: Ankie vraagt aan.  

 Brief van Karin de Wit over de uitkomsten van het onderzoek Academie van de Stad.  
2 oktober is er een informatiemiddag hier kan iedereen zich voor opgeven.  

 

3. Notulen van-vergadering d.d. 17 mei 2017 

 Pag. 1, Punt 2 ingekomen stukken: Timo zendt de aangepaste begroting rond.  

 Pag. 1, Punt 3, Wim heeft het voorstel t.b.v. narrowcasting rondgemaild voor commentaar. 
Ook ter vergadering wordt zijn voorstel bekeken en besproken. Wim zal dit aangepaste 
voorstel doorzenden naar Pim zodat dit via narrowcasting geplaatst kan worden op scherm in 
centrale hal van De Neng.  

 Pag. 1, Punt 4, Timo heeft huur voor de kastruimte in de Neng betaald.  

 Pag. 2, Punt 7: Wijkkaart: Wim vertelt dat de ontwikkeling hiervan zich in de laatste fase 
bevindt. De wijkkaart zal via de basisscholen verspreid worden. Ook op belangrijke plekken 
zal deze kaart verkrijgbaar zijn. Het is de bedoeling dat de Wijkkaart ook via de app Mijn 
Hoogland te bekijken is. Graag ook een link op de website van Hooglands Dorpsteam. 
Tevens graag een vermelding op Facebook.  

 De actie-afsprakenlijst wordt aangepast. Uit het contact met Yvonne van Norden blijkt dat er 
nog niets bekend is over de woningplannen op het terrein van de oude bibliotheek.  
 

Het verslag van de vergadering van 17 mei 2017 wordt goedgekeurd.  
 
4. Website 

 Stand van zaken vernieuwing:  
Jessica vraagt om een foto van het Dorpsteam Hoogland op het Dorpsfeest. Zij kan die dan 
plaatsen op Facebook en op de website.  
Oproep aan alle werkgroepen om zoveel mogelijk foto’s van de werkgroepen te maken en 
aan Jessica te mailen. Ook oude foto’s zijn nog welkom.  

 Facebookpagina 
 

5. Werkgroep Spelen 

Wilma vertelt over de gang van zaken sinds de laatste vergadering.  
 
De paasactiviteit was geslaagd en er zouden nieuwe partijen aansluiten. Helaas vielen al deze 
partijen zoals de SRO en de Jonge Onderzoekers in de loop der tijd weer één voor één om diverse 
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redenen af. Alleen Wilco van de bibliotheek wilde nog participeren. Uiteindelijk bleven alleen 
Gerda en Wilma over. Wilma heeft toen aangegeven te willen stoppen.  
Stand van zaken is nu dat bekeken wordt of de kerst- en paasactiviteit door kunnen gaan. 
Marion zal een afspraak met Gerda maken en samen met haar en Wilco verder in overleg 
hierover gaan.  
 
Wilma wordt bedankt voor al haar moeite. Wilma blijft wel in het Hooglands Dorpsteam; ze zal 
zich aansluiten bij een andere werkgroep.  
 

6. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen/Kids Active: 

 Zie agendapunt 5. 
o Mobiliteit: 

 Hans vertelt over het bezoek van de werkgroep aan basisschool de Horizon. Dit 
bezoek was in samenwerking met Suzanne Rekveld en haar (hulp)honden. Hans 
geeft aan dat de werkgroep er graag nog een paar leden bij wil hebben. Graag 
aandacht hiervoor op de website, mogelijk in de Hooglander en via de Narrow 
Casting in de Neng.  

 Misschien in overleg met de scholen gaan om te kijken waar zij behoefte aan 
hebben. In ieder geval zal het rechtstreekse, persoonlijke contact het beste 
werken. Mogelijk richting de scholen mobiliteit als onderdeel van 
maatschappelijk bewustzijn noemen. Wim is bereid de werkgroep te 
ondersteunen in de voorbereiding en het uitwerken van de plannen. 

o Verkeer: 
 De werkgroep komt volgende week bij elkaar. De crisis lijkt voorbij; alles is 

uitgepraat.  
o Buurtbudget: 

 Ankie deelt mee dat de declaraties langzamerhand binnen komen. In oktober is 
er weer een vergadering van de commissie. 

o Maatjes: 
 Marion vertelt dat er vorige week een vrijwilligersmiddag was. De Maatjes gaan 

door met diverse activiteiten. De Neng heeft het organiseren van de Maatjestafel 
over genomen.  

o Groen:  
 Ans vertelt dat er gisteren een eerste vergadering is geweest. Er zijn twee 

aandachtspunten: zwerfafval en vlindertuintjes. Er is contact gezocht met het 
Groene Huis in Park Schothorst. Ze hebben daar allerlei materiaal en leskisten; 
dit mag werkgroep Groen ook gebruiken. ‘Matchpoint’ probeert mensen te 
betrekken bij maatschappelijke zaken. Zij hebben als speerpunt zwerfafval 
opruimen op Kraailand. Wordt contact gezocht met twee scholen, Biezen en 
Bieshaar. Er zijn afspraken maken gemaakt met Groene Huis, er zijn nu meer 
mogelijkheden/geld. Werkgroep Groen gaat naar andere scholen om lessen 
hierover te geven.  

 Vlindertuintjes: zijn weer een beetje opgepakt. 
 

7. Afspraken Dorpsfeest: 
De afspraken over te leveren materiaal en bezetting van de stand worden gemaakt. Er zullen ook 
weer T-shirts uitgedeeld worden.  
 

8. Rondvraag en sluiting 

 Hans vertelt over een bijeenkomst voor nieuw ingezetenen in Amersfoort, ‘Aangenaam 
Amersfoort’, op 30 september a.s.  
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Tijdens deze bijeenkomst kunnen verenigingen e.d. zich presenteren aan deze nieuwe 
inwoners van Amersfoort. Hans zal er namens De Neng bij zijn. Hij vraagt of er materiaal van 
de diverse groeperingen van het Hooglands Dorpsteam aangeleverd kan worden.  

 Marion haalt spullen van werkgroep Spelen op bij Fleurine.  

 Jessica heeft als advies richting werkgroep Groen om contact op te nemen met de mensen 
die de Kunstkijkroute organiseren. (Patricia Veenman).  

 Marion sluit de vergadering. 
 

Komende vergaderingen 

Dag Datum Tijd Plaats 

Woensdag  8 november 2017 20.00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1.  17-5-17 Website: 

 Email adres Hans aanpassen: 
 <hansvselm47@gmail.com> 

 Werkgroep buurtbudget bij Ineke 
verwijderen. 

 Werkgroep Spelen wijzigen in Kids 
Active.   

 T.z.t. link Wijkkaart plaatsen op 
website en Facebook  

 Data meeting het laatste eindje 
plaatsen. (via Marion) 

 Oproep uitbreiding leden werkgroep 
mobiliteit 

 
Jessica 

2.  17-5-17 Activiteiten werkgroepen doormailen aan 
Jessica zodat zij dit kan melden op FB 

Allen 

3.  17-5-17 ANWB automaatje. Bekijken/navragen (via R. 
Linnenbank?) welke afdeling van de gemeente 
hier toestemming voor moet geven. 

Marion 

4.  12-9-17 Klaas Holwerda en Joop van de Bunt 
uitnodigen voor de vergadering van 8 
november a.s.  

Ineke 

5.  12-9-17 Buurtbudget 2018 aanvragen voor 1 oktober 
a.s. 

Ankie 
 

6.  12-9-17 Aanleveren materiaal bij Hans t.b.v. 
bijeenkomst nieuwe Amersfoorters  

Allen 

7.  12-9-17 Aanleveren foto’s bij Jessica omtrent 
activiteiten Hooglands Dorpsteam. 

Allen 

8.  12-9-17 Contact met Gerda en Wilco i.v.m. doorstart 
Kid’s Active 

Marion 

9.  12-9-17 Ondersteunen werkgroep mobiliteit bij 
voorbereiden en uitvoeren van activiteiten 

Wim 

10. 1 12-9-17 Aanleveren spullen werkgroepen aan Hans 
t.b.v. ‘Aangenaam Amersfoort 

Allen 

11.  12-9-17 Spullen werkgroep Spelen ophalen bij Fleurine Marion 

 


