WIJKPLAN

Schothorst en Zielhorst

Amersfoort, 15 mei 2017

INLEIDING
De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis wijkplannen en een stedelijk plan. In
het wijkplan beschrijven we de doelen en de prioriteiten van de verschillende wijken in
Amersfoort op sociaal terrein.
Dit wijkplan is opgesteld samen met inwoners en organisaties die in de wijken Zielhorst en
Schothorst actief zijn. Samen met u willen we dit wijkplan de komende maanden en jaren
steeds verder verbeteren. Dit plan is nadrukkelijk een “levend” document, dat twee maal per
jaar zal worden aangepast door input van bewoners en organisaties tijdens wijkbijeenkomsten
georganiseerd door het wijkbewonersteam (WBT) van Zielhorst en de wijkraad van Schothorst
op basis van de input van bewoners en organisaties. Het huidige wijkplan (mei 2017) is
aangepast na de wijkbijeenkomsten in april 2017. De volgende aanpassing zal waarschijnlijk
plaats vinden in november 2017.
Het doel van het wijkplan is niet om aan te geven hoe “alles anders moet”. Integendeel. Het
doel van het wijkplan is om gezamenlijk vast te stellen wat er leeft en wat er speelt in een wijk.
Op basis hiervan worden concrete acties benoemd en in gang gezet. Het wijkplan wordt
vastgesteld door het College van B&W en is daarmee de basis voor het welzijnswerk in de wijk.
Het wijkplan is ook de basis voor inwoners en organisaties om activiteiten te ontwikkelen op
sociaal terrein, waar indien nodig ook subsidie voor aangevraagd kan worden (subsidieregeling
Projecten#Indebuurt). Deze subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die de sociale
verbanden versterken, contacten en ondersteuning in de wijk verzorgen, kortweg de sociale
basisinfrastructuur (SBI).
Dit wijkplan is versie twee. Het is mogelijk dat niet iedereen zich in deze versie van het wijkplan
herkent. Het is een werkdocument, dat samen met inwoners en organisaties steeds wordt
aangevuld en verbeterd. Bent u het niet eens met bepaalde zaken, of mist u dingen, neem dan
contact met op met de buurtnetwerker van Indebuurt033 van de wijken Zielhorst en
Schothorst.

Profiel van Schothorst en Zielhorst
Schothorst en Zielhorst zijn beide als nieuwbouwwijken in de jaren zeventig en tachtig ontstaan.
De wijken zijn over het algemeen te typeren als rustig en veel inwoners wonen er al langere tijd.
Vergrijzing in Schothorst en Zielhorst is aan de orde – veel inwoners noemen het stadsgebied
dan ook ‘een beetje vergrijsd’. Inwoners zien zichzelf vooral als inwoner van de wijk Schothorst
of van de wijk Zielhorst. Er is relatief weinig contact tussen Schothorst en Zielhorst. Volgens
inwoners zijn de verschillen tussen Schothorst en Zielhorst (erg) groot. Hiermee moet rekening
worden gehouden.
In beide wijken zijn bewonersnetwerken actief. In Zielhorst worden bewonersbijeenkomsten
georganiseerd door het WijkBewonersTeam. Tijdens de wijknetwerkbijeenkomsten die voor
iedere inwoner en professional uit Zielhorst toegankelijk zijn, worden o.a. thema’s besproken
die belangrijk zijn voor de wijk, worden de wijkdoelstellingen van het wijkplan zo nodig
aangepast en de subsidieaanvragen van projecten#indebuurt033 besproken. Deze
bijeenkomsten worden voorbereid door het WijkBewonersTeam, dat ook de adviezen uitbrengt
over de subsidieaanvragen voor projecten#indebuurt.
In Schothorst is een wijkraad actief, ook toegankelijk voor alle inwoners en professionals in
Schothorst. In deze wijkraad worden onderwerpen besproken die ingebracht worden door
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inwoners. Op basis van dit overleg kunnen werkgroepen geformeerd worden, zoals een
werkgroep vervoer, communicatie in de wijk, etc. Deze werkgroepen rapporteren hun
bevindingen weer in de wijkraad. In de wijkraad worden ook het wijkplan besproken en de
subsidieaanvragen van projecten#indebuurt033.
De subsidieadviezen worden in gezamenlijkheid door vertegenwoordigers van beide
wijknetwerken doorgesproken. Onderwerpen die wijkoverstijgend zijn, zoals vervoer worden
door beide wijken gezamenlijk opgepakt.
Krachten, knelpunten en behoeften in Schothorst en Zielhorst
Vooral in Schothorst weten de verschillende buurten elkaar vaak niet goed te vinden. Het
verdwijnen van de Trefhorst als wijkcentrum is een groot gemis. Het ontbreekt aan een gezellig
winkelcentrum of andere ontmoetingsplek in de wijk. Voor kinderen uit Schothorst én tieners
uit beide wijken zijn er verder weinig activiteiten.
Eenzaamheid speelt een rol in beide wijken. Dit blijft vaak binnenshuis (‘achter de voordeur’)
omdat inwoners onderling vaak weinig sociaal contact hebben. In Schothorst-Zuid zijn er ook
weinig ontmoetingsplekken aanwezig die overdag voor iedereen toegankelijk zijn.
Veel sociaal-maatschappelijke voorzieningen zijn voor inwoners onzichtbaar. Ook zijn
informatievoorzieningen in Schothorst en Zielhorst beperkt en ontbreekt het aan fysieke
informatiepunten in de wijken.
In Zielhorst zijn verschillende informatiekanalen aanwezig, waaronder een wijkwebsite en een
wijkkrant. Volgens inwoners voldoen deze media, mits de informatie actueel is en adequaat
wordt bijgehouden. Schothorst heeft alleen de wijkgids ‘Wegwijs in Schothorst’. Aan een
wijkwebsite wordt hard gewerkt.
Doelen voor Schothorst en Zielhorst
Op grond van de hierboven beschreven situatie zijn de volgende specifieke doelen gesteld. Een
aantal doelen uit het stedelijk plan zijn opgenomen als specifiek wijkdoel. De doelen voor
Zielhorst en Schothorst zijn apart benoemd.
Doelen specifiek voor Zielhorst
1. Het verminderen van de druk op mantelzorgers, bijvoorbeeld door middel van:
a. De organisatie van lotgenotencontact voor diverse doelgroepen
b. De organisatie van diverse activiteiten voor mantelzorgers
2. Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding,
bijvoorbeeld door middel van sporten, koken, samen eten
3. Het verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld
door middel van
a. Het organiseren van een burennetwerk en/of straatambassadeurs
b. Een maatjesproject, sociale ketting o.i.d.
c. Het organiseren van vervoer voor minder mobiele wijkbewoners van en naar
buurtactiviteiten en winkelcentra
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4. Het versterken van inzet van en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren,
bijvoorbeeld door middel van
a. Het in stand houden van het jongerencentrum So What
b. Het organiseren van een kinder-, tiener- of jongerenclub
c. Het bieden van naschoolse activiteiten
5. Het versterken van de informatievoorziening aan wijkbewoners op het gebied van
a. Financiën, subsidies, belastingen, het invullen van formulieren
b. Juridische zaken
c. De sociale kaart, WIJKaart
d. Activiteiten in de wijk en de stad
e. Buurtinitiatieven
f. Zorgaanbod
g. Ondersteuning voor mantelzorgers
6. Het in stand houden van ontmoetingsplaatsen in de wijk zoals het wijkcentrum ’t
Middelpunt en Inloophuis De Ontmoeting, bijvoorbeeld door daar
a. Zoveel mogelijk activiteiten van wijkbewoners te organiseren en te ondersteunen
b. Samenbindende activiteiten te organiseren
c. Ontmoetingsmogelijkheden te bieden
7. De betrokkenheid van de verschillende buurten in/bij de wijk te vergroten, bijvoorbeeld
door middel van
a. De organisatie van straat- en buurtambassadeurs
b. De inzet van sociale media
c. De inzet van telefooncirkels
d. Het organiseren van vervoer voor minder mobiele wijkbewoners van en naar
buurtactiviteiten en winkelcentra
Doelen specifiek voor Schothorst
8. Het verminderen van de druk op mantelzorgers.
Hierbij kan gedacht worden aan praktische ondersteuning door een vrijwilliger of
lotgenotencontact
9. Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding door:
a. het creëren van ontmoetingsplekken voor ouderen met name in het centrum van
Schothorst.
b. Het voor een bredere groep aantrekkelijker en uitnodigender maken van
bestaande ontmoetingsplekken
c. Het meer bekendheid geven aan de bestaande ontmoetingsplekken
d. Het creëren van aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de buitenlucht, met
bankjes, afdakjes en bijv. een jeu de boulesbaan of een schaak- en dam spel
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e. Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven om met een groep activiteiten
te ondernemen , bijv. samen koken en eten.
f. Het inzetten van praatmaatjes.
10. Vervoer op maat voor ouderen, zodat zij hun sociale contacten kunnen versterken
Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van een groep vrijwilligers die met
een auto, busje of golfkarretje ouderen naar activiteiten brengen.
11. Het verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners.
Hierbij kan gedacht worden aan een klussendienst, repaircafé, boodschappenhulp
en overige burenhulp.
12. Het versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren.
Hierbij kan gedacht worden aan sportieve of creatieve activiteiten (zoals Huntu) in
samenwerking met verschillende ontmoetingscentra.
13. Het versterken van de informatievoorziening door middel van bv:
a. Het maken van een wijkwebsite / facebookpagina
b. Het uitbreiden van de wijkgids Wegwijs
c. Het oprichten van een werkgroep informatievoorziening om alle info te
stroomlijnen
d. Het plaatsen van (digitale) Informatieborden met levendige info.
e. Het verspreiden van een activiteitenagenda
f. Het verspreiden van informatie, ook op het gebied van zorg/welzijn via de
bestaande én nieuwe ontmoetingsplekken
14. Het ontwikkelen en versterken van wijk- en buurtnetwerkontwikkeling en daarmee het
verbreden van het draagvlak voor het wijkplan door:
a. inwoners in contact te brengen met bestaande netwerken enactiviteiten in hun
buurt
b. inwoners te ondersteunen in het opstarten van eigen netwerken in hun
straat/buurt
c. Bestaande netwerken en activiteiten in buurten en buurtjes aan elkaar te
koppelen
d. Via deze netwerken onderzoek te doen naar de leefbaarheid in de wijk.
e. Thema bijeenkomsten op wijkniveau te organiseren, waarbij inwoners en
professionals van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen
uit wisselen

In actie komen?
Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan de hierboven benoemde doelen? Neem dan contact op
met de buurtnetwerker van Schothorst en Zielhorst. Actuele gegevens zijn te vinden op
www.indebuurt033.nl. Zij kan u ook adviseren bij het aanvragen van een subsidie.
Budget en belangrijke data
De gemeente Amersfoort stelt geld beschikbaar om activiteiten van inwoners en organisatie te
ondersteunen. In de aanvraagprocedure op de website van Indebuurt033 staat uitgelegd aan
welke eisen uw initiatief moet voldoen en hoe u een subsidie kunt aanvragen. Wat de
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beschikbare subsidiegelden voor Zielhorst en Schothorst zijn en voor welke datum u een
subsidie moet aanvragen ziet u in het schema hieronder.
Natuurlijk moeten we keuzes maken als er te veel aanvragen komen. Het kan dus voorkomen
dat niet voor ieder plan geld beschikbaar is.
WIJK SCHOTHORST EN
ZIELHORST
Te verdelen subsidiegeld 2017
Uiterste datum voor indienen
van een subsidieaanvraag

Kwartaal 1
€ 48.000
23 december
2016

Kwartaal 2
€ 36.000
1 april
2017

Kwartaal 3

Kwartaal 4

€ 24.000
1 juli
2017

€ 12.000
1 oktober
2017

Totaal 2017
€ 120.000
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Locaties
Indien u een locatie wilt gebruiken voor uw activiteit kan dat natuurlijk op elke plek. In een café,
kerk, moskee, kantine, school of wellicht in een huiskamer of schuur. Van de onderstaande
locaties weten we dat deze geregeld beschikbaar zijn voor inwoners om activiteiten te
organiseren. Voelt u zich vooral vrij om andere locaties ook te gebruiken. Heeft u een locatie
beschikbaar voor wijkactiviteiten? Laat het ons weten!
Naam Locatie
Tienercentrum So What
Jongerencentrum Lijn 16
‘t Middelpunt
Inloophuis Schothorst
Het Groene Huis
VVZA (voetbalvereniging)
Leger des Heils
De Hoeksteen
De Koperhorst
Basisschool De Achtbaan
Basisschool De Kameleon
Basisschool De Zonnewijzer
Voortgezet onderwijs
Meridiaan college
’t Hooghe Landt
Basisschool De Drieslag
De Wegwijzer
De Regenboog
De Wingerd
De Tafelronde
De Zevensprong
De Weesboom
Voortgezet Onderwijs ‘t Atrium
Voortgezet Onderwijs Guido de
Bres
Voortgezet Onderwijs Farelcollege

Adres
Spinetpad 2
Bruispad 4
Spinetpad 2
Batostraat 2
Park Schothorst
Park Schothorst
Albert Schweitzersingel
Klaartje Donzepad 59
Paladijnenweg 275
Luiterf 2 Zielhorst
Stradivariusstraat 159 Zielhorst
Trombonestraat 62 Zielhorst
Trompetstraat 1

Openingstijden
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
In overleg
In overleg
in overleg
in overleg
In overleg
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond

Raadhoven 4 Schothorst
Koning Karelpad 2 Schothorst
Reinaartpad 1 Schothorst
Raadhoven 2 Schothorst
Koning Karelpad 12 Schothorst
Bruispad 1 Schothorst
Raadhoven 3 Schothorst
Paladijnenweg 611
Paladijnenweg 151

mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
Mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond
mogelijk in de avond

Paladijnenweg 101

mogelijk in de avond
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BIJLAGE 1: CIJFERS VAN SCHOTHORST EN ZIELHORST

Samenstelling bevolking
Inwoners
Afkomst ander westers land
Afkomst niet-westers land
0-14 jaar
15-24 jaar
25-44 jaar
45-64
65 jaar en ouder
Paar zndr knd
Paar met knd
Eenoudergezin
Alleenstaand
Jeugd
Jeugdzorg
Overgewicht
Werk en inkomen
Werkzoekend
Huishoudens tot 105% van
sociaal minimum
Laag opleidingsniveau
Middelbaar opleidingsniveau
Hoog opleidingsniveau
Leefbaarheid
Rapportcijfer buurt
Sociale cohesie
Onveiligheidsgevoel
Sociaal netwerk
Eenzaamheid volwassenen
Eenzaamheid senioren

Schothorst noord
Aantal %

Schothorst zuid
Aantal %

Zielhorst
Aantal

7.330

4.547

8.313

9,3
12,1
16,6
10
25,3
35,4
12,7
27,1
30,3
8
34,6
125

9,7
15,4
14,8
10,2
19,1
27,1
28,8
27,8
20,3
7,2
44,7
65

20
460
230

8,8

26
44
30

8,8
11,1
18,1
13,4
21,7
34,5
12,2
24,8
39,5
7,1
28,6
175

20
280
250

%

10,8

20
450
220

7,9

38
26
36

23
41
36

7,3
6,4
23

7,2
6.1
29

7,6
6,5
28

44
52

44
52

42
48

Bron gemeentelijke Monitor Sociaal domein (2017) en uit de beschikbare gegevens uit
Wijkatlassen Gemeente Amersfoort in Cijfers.
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BIJLAGE 2: ACTIVITEITEN VAN INWONERS EN ORGANISATIES IN DE WIJK
Onderstaand is een voorlopig overzicht van activiteiten in Schothorst en Zielhorst. Het streven is
om in het komende half jaar een actuele sociale kaart van de wijken toe te voegen aan dit
wijkplan.
Naam

Buurt

Omschrijving

Bewonerscommissie Over- en
Nederseldert
Bewonerscommissie De Blauwe
Ballade
Burenhulp Zielhorst

Zielhorst

Organiseren activiteiten in de recreatiezaal

Burennetwerk Schothorst

Schothorst

Buurtbudget Schothorst

Schothorst

Matchen kortdurende hulp en aanbod van inwoners zoals klussen in
huis, boodschappen doen en bezoek/praatje
Een klein team vrijwilligers bezoekt kleine buurten/een flat in de
wijk Schothorst. Zij proberen in gesprek te komen met de bewoners.
Doel is het bevorderen van nabuurschap.
Beoordelen budget voor ingediende initiatieven vanuit wijkbudget

Buurtbudget Zielhorst

Zielhorst

Beoordelen budget voor ingediende initiatieven vanuit wijkbudget

Wijkcentrum ‘t Middelpunt

Zielhorst

Wijkcentrum ‘t Middelpunt: de Aar

Zielhorst

Creatiefgroep voor vrouwen
De Koperhorst

Schothorst
Schothorst

Grupo Huntu

Schothorst

Inloophuis Schothorst

Schothorst

Jongerenavond So What (1x)

Zielhorst

Locatie met allerlei activiteiten, zoals bridge, sociaal vitaal,
tafeltennis, biljart, keramiek, ontmoeting voor ouderen, bewegen,
bingo, en muziek.
Eenmaal per week dagdeel gebruik ruimte door
geloofsgemeenschap De Aar
Organiseert creatief atelier voor vrouwen
Organiseert: cursussen, repaircafé, muziekcafé, maaltijden,
dagbesteding en wijkinloop, huiskamerbibliotheek
Zelfstandige activiteiten organiseren voor
kinderen/jongeren/volwassenen
Inloophuis voor diverse wijkactiviteiten, zoals koffie/thee inloop
ochtend of middag door de week en ook regelmatig op zondag,
wijkmaaltijd, wandelen en pilates.
Organiseren zelfstandige jongerenavond

Knutselclub Zielhorst

Zielhorst

2 wekelijkse middag voor kinderen t/m 12 jaar

PKN Wijkgemeente de Hoeksteen

Schothorst

O.a. jaarlijkse organisatie sociale markt Schothorst

Repaircafe Schothorst Stadsring
Tienermiddag So What
Voetbalvereniging APWC
Voortburgeren
Vrouwenpraatgroep (Schothorst)

Schothorst
Zielhorst
Kruiskamp
S/Z
Schothorst

Repareren van artikelen en ontmoeten van inwoners
Organiseren tienermiddag
Organiseren ook activiteiten voor de wijk
Zelfstandige activiteit t.b.v. integratie
Bespreken thema’s uit het dagelijks leven.

Wegwijs in Schothorst
Werkgroep eetbare tuin

Schothorst
Zielhorst

Wijk Bewonersteam Zielhorst

Zielhorst

Samenstellen jaarlijks wijkboekje info/advies
Ontdek- en educatietuin, ontmoeten, tuinieren, plukken/oogsten
inwoners
Groep vertegenwoordigers van actieve wijkinwoners, instellingen
werkzaam in de wijk. adviesorgaan voor inwoners en gemeente.

Zomerwijkfeest

Zielhorst

Evenement voor de wijk voor jong en oud

Schoonmaakdag met bewoners

S/Z

Dit is een nieuw initiatief

Schothorst
Zielhorst
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BIJLAGE 3: ACTIVITEITEN VAN INDEBUURT033
We werken de activiteiten die Indebuurt033 stedelijk en per wijk gaat uitvoeren op dit moment
in meer detail uit. Diverse gesprekken met organisaties leveren hier nog belangrijke input voor.
Hieronder beschrijven we de activiteiten die we sowieso uit gaan voeren. Daarbij geven wij de
voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp of ondersteuning.
Informatie en advies
Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners en organisaties bij Indebuurt033 terecht voor informatie
en advies op het gebied van prettig samenleven en meedoen in de maatschappij.
Inwoners kunnen hiervoor terecht bij de informatiewinkels, die vanaf 1 december 2016 door
Indebuurt033 worden bemand. De informatiewinkels blijven gehuisvest op de bekende locaties.
In elke wijk worden spreekuren gehouden waar bewoners eveneens terecht kunnen met hun
vragen.
Indebuurt033 stelt in alle wijken zogenaamde buurtnetwerkers aan, die voor inwoners en
organisaties het eerste aanspreekpunt vormen. Onze buurtnetwerkers zijn verbindend en
ondernemend en stappen proactief af op inwoners en organisaties in de wijk.
Buurtnetwerkers richten zich op een drietal aandachtsgebieden:
- Opgroeien en opvoeden: zorgen voor een uitdagende omgeving voor kinderen en
jongeren, een goed pedagogisch klimaat en netwerken rondom ouders, sportclubs en
ABC-scholen.
- Samenredzaamheid bevorderen: hier bedoelen we mee dat mensen naar elkaar
omkijken en er extra ondersteuning en aandacht is voor (kwetsbare) bewoners die
moeite hebben om te participeren en mee te doen in Amersfoort. Te denken valt aan
ouderen, asielzoekers, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, inwoners met
psychische problematiek of inwoners met een beperking.
- Sociale leefbaarheid: extra aandacht voor veilige, vertrouwde en actieve buurten, onder
andere door het bieden van plekken om elkaar te ontmoeten, initiatieven om buurten
te versterken en buurtkamers.
Ondersteuning
Vanaf 1 januari 2017 zorgt Indebuurt033 voor ondersteuning. Onze maatschappelijk
dienstverleners richten zich met name op:
1. Sociale begeleiding van inwoners met een beperking;
2. Sociaal juridisch advies;
3. Inburgering en taalondersteuning;
4. Onafhankelijke cliëntondersteuning;
5. Budgethulp.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Indebuurt033 alle diensten rondom vrijwilligerswerk en
mantelzorg. Onze vrijwilligers- en mantelzorgmakelaars zorgen voor:
▪ de individuele begeleiding en training van vrijwilligers en mantelzorgers;
▪ het koppelen van hulpvragers aan vrijwilligers;
▪ het beheer van de vacaturebank voor vrijwilligers;
▪ het beheer van de informatiepunten in de stad.
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Collectieve activiteiten
Indebuurt033 organiseert en faciliteert collectieve activiteiten. Deze worden vermeld op de
website www.indebuurt033.nl. Ook burgers en partners kunnen hun collectieve activiteiten op
website laten zetten. Inzet is een collectieve agenda met alle activiteiten, per wijk en per thema.
Voorbeelden van concrete activiteiten zijn bv Piep zei de Muis, Nanny Style, Ridder in de Wijk,
SOVA training, Spelatelier en Sportmaatje maar ook budgetcursussen enz.
Ontmoeting
Wij stimuleren (en indien nodig ondersteunen) laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting
voor inwoners, met als doel het vergroten van contact met buurt- en lotgenoten. Hierbij sluiten
wij aan op activiteiten van inwoners op dit gebied.
Onze jongerenwerkers trekken actief op met de jongeren in alle wijken om zo het (onderling)
contact te bevorderen.
Verdere concrete invulling per wijk aan de hand van het wijkplan
Uiteraard is deze opsomming slechts het startpunt om vervolgens samen met de inwoners en
organisaties van Amersfoort tot een concrete invulling per wijk te komen.
Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ruimte geven aan inwoners en actieve netwerken en
organisaties in de wijk om eigen activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Onze activiteiten
geven per wijk invulling aan die zaken die niet al worden ingevuld door activiteiten van
inwoners en organisaties in de wijk. Het wijkplan vormt daarvoor een belangrijk uitgangspunt.
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