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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 9 november 2016 

Aanwezig : Marion- Ineke – Wilma – Hans– Jaap – Wim– Ankie (verslag) 
Afwezig : Jessica, Timo 
Gasten  : Joop van de Bunt, wijkopzichter 

  Gerda Dechamps 
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij heeft een speciaal welkom 
voor Joop van de Bunt en Gerda Dechamps 

 De volgende agendapunten worden toegevoegd: 
o Kastruimte de Neng, te bespreken bij de rondvraag. Dit gebeurt uiteindelijk via 

aanpassing actielijst.  
o Vergaderingen 2017: eerste datum vaststellen bij de rondvraag 

 De agenda wordt vastgesteld. Als eerste wordt agendapunt 3 behandeld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Een krantje met berichtgeving Buurtbudget. Dit is doorgestuurd naar de PR-afdeling van 
commissie Buurtbudget. Zij zullen dit verder afhandelen.  
 

3. Informatie over groen- en wijkbeheer door de heer J. van de Bunt, wijkopzichter 

 De heer Van de Bunt geeft een toelichting. Hij heeft verschillende wijken onder zich o.a. 
Hoogland, Hoogland-West en Zielhorst. In de toekomst zal dit wijzigen. De gemeente 
Amersfoort maakt een andere wijkindeling. In totaal komen er 9 zogenaamde ‘sociale 
wijken’, met elk een eigen beheerder. Dit heeft ook te maken met het samenvoegen van 
twee afdelingen op het stadhuis. Op dit moment wordt de precieze uitwerking van dit 
samengaan nog op het stadhuis onderzocht. Het is al wel duidelijk dat Hoogland-West onder 
Nieuwland zal komen te vallen. 

 Dit jaar is er extra geld vrijgekomen voor bomen en speeltuintjes. Toch gaat In heel 
Amersfoort een derde van het aantal speelplaatsen verdwijnen. Dit gebeurt via een soort van 
sterfhuisconstructie; speeltoestellen die kapot of aan vervanging toe zijn worden niet 
vervangen. Er blijven hier wel open (speel)plekken bestaan. Bewonersinitiatieven voor 
verdere invulling van deze plekken worden gepromoot. De overgebleven speeltuintjes 
worden geüpgraded. Op dit moment is er nog geen definitieve lijst van de overblijvende 
speeltuintjes. Dhr. Van de Bunt zal aan Ankie Hilhorst hiervan een link of het uiteindelijke 
plan van aanpak zelf sturen. Per gebiedsplan is er een bepaald budget beschikbaar. Het ene 
jaar wordt er meer aandacht besteed aan bomen, het andere jaar meer aan de 
speeltoestellen.  

 De bomen in Amersfoort worden bewaakt via een ‘ketenregie’. Voor iedere handeling zijn 
twee mensen verantwoordelijk. Iedere drie jaar wordt elke boom in een wijk gecontroleerd 
en zo nodig gesnoeid en/of behandeld. Totaal zijn er 87.000 bomen in de stad.  

 Afkoppeling van het regenwater. Er valt meer regen in korte tijd. Het complete riool is niet 
op dergelijke hoosbuien berekend. Er worden maatregelen genomen in de stad om het 
regenwater af te koppelen van het riool.  

 Aanpak Japanse duizendknoop; hier is de gemeente mee bezig. Er wordt geïnjecteerd met 
een bepaald product.  

 Marion vertelt dat er een compliment vanuit de werkgroep Groen richting de heer Van de 
Bunt is gekomen met betrekking tot het plaatsen van de bomen op de Kraailandhof. 
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 Jaap vraagt of de stronken van weggehaalde bomen blijven staan. Dhr. Van de Bunt 
beantwoordt dit bevestigend. De stronken blijven staan ook als politiek signaal dat dit het 
gevolg is van de bezuinigingen.  

 In 2019 verwacht dhr. Van de Bunt dat er weer financiële ruimte komt voor onderhoud 
bomen.  

 Marion bedankt dhr. Van de Bunt; hij verlaat hierop de vergadering.  
 

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

 Pag. 1, punt 4, Gerda blijft in de werkgroep spelen en mobiliteit.  

 Pag. 4, Actielijst, punt 9: Inmiddels het Concept wijkplan voor Indebuurt 033 gepubliceerd. 
Ankie mailt dit aan de aanwezigen.  

o Vandaag is er een overleg geweest met VDH en Hooglands Dorpsteam en 
Indebuurt033 over het concept werkplan. De eerste aanzet is gemaakt. Bedoeling is 
dat er juridische informatie wordt ingewonnen op welke manier hier structuur aan 
kan worden gegeven. Wim zal op de website een stukje hierover schrijven.  

o Op woensdag 16 november is er weer een bijeenkomst. Wim, Marion en twee 
bewoners uit Kattenbroek gaan hier naar toe.  

 Pag. 3, Actielijst: wordt aangepast. 
 
Het verslag van de vergadering van 14 september 2016 wordt goedgekeurd.  
 
5. Nieuwe ontwikkelingen in het gemeentebeleid, zoals indebuurt033 

Zie hierboven onder punt 4. 
 

6. Website 

 Stand van zaken vernieuwing: in verband met afwezigheid Jessica vervalt dit punt. 

 Te plaatsen /wijzigen op website door Jessica:  
o Foto Hans: toevoegen ‘werkgroep Mobiliteit’ 
o Foto Wim: toevoegen ‘communicatie’ 
o Gerda levert stukje aan over kerstfeest in De Neng 

 Facebookpagina 
 

7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen:  

 Wilma vertelt over voorbereidingen voor het kerstfeest in de Neng. De 
werkgroep is nog bezig om vrijwilligers te werven.  

o Mobiliteit: 
 Hans vertelt over het Blauwe Boek: ‘Een beperking…Nou en? ‘. Dit is iets 

aangepast.  
o Verkeer: 

 Timo afwezig.  
o Buurtbudget: 

 Oproep van Ineke aan de verschillende werkgroepen om de uitwerking van hun 
aanvraag bij de buurtbudgetcommissie/Natascha te declareren.  

 Ineke waarschuwt alvast de diverse werkgroepen dat zij tijdig volgend jaar 
buurtbudget aanvragen.  

 Er is nog geld over voor het vrijwilligersbuffet. Dit wordt de volgende vergadering 
verder besproken. Agenderen voor de volgende vergadering.  
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o Maatjes: 
 Marion vertelt dat er op 18 november 2016 een bijeenkomst via het Rode Kruis 

over Veiligheid in Huis wordt georganiseerd. Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan 
eventueel ook bij mensen thuis langs om de veiligheid te bepalen.  

o Groen:  
 Jaap vertelt dat de werkgroep een vervanger voor Arthur Hooijer heeft 

gevonden.  
 

8. Rondvraag en sluiting 
 

 De vergadering van 14 december graag onder voorbehoud beschikbaar houden.  

 Ineke maakt de datalijst voor 2017. De eerste vergadering van 2017 wordt vastgesteld op 
18 januari 2017. 

 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 De Neng 

Woensdag  18 januari 2017 20.00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1. 13-4-16 
 
9-11-16 

Zorgen voor vermelding Hooglands Dorpsteam aan 
gevel De Neng 
Aanvraag buurtbudget i.vm. kosten 

Marion 
 
Timo/Marion vragen aan. 

2. 8-6-16 
 
14-9-2016 

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

Hans 
 
Timo/Marion vragen aan.  

3 14-9-2016 Concept wijkplan In de Buurt033 
Stukje schrijven en op website plaatsen. 

Wim schrijft stuk 
Jessica plaatst op website 

4. 8-6-16 
 
9-11-16 
 
 

Bekijken/opruimen van de kasten in De Neng. 
Mogelijk de spullen allemaal in één kast plaatsen. 
Kasten inmiddels opgeruimd en verplaatst. Met 
kerstfeest verder leegmaken. 
Buurtbudget aanvragen t.b.v. fietskar plus huren 
garage voor opslag van spullen werkgroep Groen. 

Werkgroep Spelen 
Werkgroep Groen 
Werkgroep Spelen 
 
Jaap 

5. 14-9-16 
 
9-11-16 

Aanmelden voor Dag van de Dialoog plus tafel 
aanmelden. 
Uitgesteld wordt avond van de dialoog.  
Stuk schrijven en op website plaatsen.  

Timo 
 
Marion schrijft stuk  
Jessica plaatst op website 

6. 9-11-16 Lijst/Plan van aanpak speeltuinen mailen aan Ankie 
Hilhorst 

Joop van de Bunt 
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7. 9-11-16 Te plaatsen /wijzigen op website door Jessica:  

 Foto Hans: toevoegen ‘werkgroep Mobiliteit’ 

 Foto Wim: toevoegen ‘communicatie’ 

 Gerda levert stukje aan over kerstfeest in De 
Neng 

Jessica 
 
 
 
 
Gerda/Jessica 

8. 9-11-16  Declareren uitwerking aanvraag buurtbudget 
2016 

 Aanvragen buurtbudget 2017 

Alle Werkgroepen 

9. 9-11-16 Vrijwilligersbuffet agenderen voor vergadering 14 
december/18 januari2017 

Ineke 

10. 9-11-16 Voorstel Vergaderdata 2017 maken Ineke 

 


