Wijkplan Zielhorst Schothorst De Hoef 2019/2020

Zielhorst/Schothorst, oktober 2018
Beste lezer,
Het WBT-Zielhorst en de Wijkraad Schothorst presenteren u het wijkplan Zielhorst/Schothorst 2019/2020. Fijn dat u daar belangstelling voor heeft.
Strikt genomen hoort de nieuwe ‘wijk’ De Hoef ook tot ons gebied. Omdat de bewoners daar nog niet georganiseerd zijn, is voor De Hoef nog maar
weinig opgenomen in ons plan. Hopelijk komt daar in de looptijd van het wijkplan nog verandering in.
U zult zien dat het wijkplan een ‘groeiplan’ is. Er staat in wat onze doelen zijn, wat er de afgelopen jaren al bereikt is, wat we de komende jaren willen
bereiken en welke stappen we daarvoor willen zetten. Dit wijkplan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van veel wijkbewoners en veel
professionals – en daar zijn we heel blij mee!
Bij het zetten van volgende stappen rekenen we graag op de ondersteuning van alle professionals en organisaties die in onze wijken werkzaam zijn. En
we rekenen ook op onze mede-wijkbewoners. Fijn te merken dat steeds meer bewoners zich betrokken voelen bij het wel en wee van onze wijken,
met ideeën komen en actief worden in de wijk.
Al zijn Zielhorst en Schothorst behoorlijk verschillende wijken, het WBT Zielhorst en de Wijkraad Schothorst werken steeds nauwer samen. En dat
heeft succes. Een prachtig gezamenlijk project is de WijkMobiel, die sinds april 2018 minder mobiele mensen uit Zielhorst en Schothorst naar
activiteiten, een winkelcentrum of het ziekenhuis brengt.
Op de volgende pagina vindt u per wijk een overzicht van de wijkdoelen. Op de pagina’s erna worden de doelen nader uitgewerkt.
Wie weet krijgt u, bewoner van De Hoef, Zielhorst of Schothorst, bij het lezen van een van die doelen een goed idee waarmee u ons een stapje verder
helpt. Of u denkt bij een doel: daar kan of wil ik wel iets mee. Meldt u zich dan bij ons? Heel graag!
WBT Zielhorst, wbt@wijkzielhorst.nl
Wijkraad Schothorst, wijknetwerkinschothorst@gmail.com
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Gezonde Wijk
In Zielhorst, Schothorst en De Hoef wordt ook de Gezonde Wijk aanpak toegepast. De Gezonde Wijk is een structurele, integrale en gebiedsgerichte
aanpak waarmee de gemeente Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners wil versterken. De uiteindelijke ambitie is om hiermee de
gezondheidsachterstanden in de stad te verminderen. Vanuit de Gezonde Wijk werken we met professionals én inwoners samen aan het bereiken van
gezonde speerpunten.
Uit het wijkgezondheidsprofiel blijken een aantal prioriteiten nadrukkelijk aanwezig. De Gezonde Wijk is er vooral voor de kwetsbare groepen in de
wijk en is gericht op de positieve beïnvloeding van de gezondheid: focus op veerkracht en zelfredzaamheid. Ook is er extra aandacht voor armoede en
financiële problematiek, sociale cohesie en taalachterstand.
In 2019 gaat de GGD, samen met wijkbewoners en professionals specifieke wijkspeerpunten en prioriteiten vaststellen voor Zielhorst, Schothorst en
De Hoef.
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Hoofddoelen
Zielhorst
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

Verminderen druk op mantelzorgers
Verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding
Verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners
Versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren
Versterken van de informatievoorziening aan wijkbewoners
In stand houden van ontmoetingsplaatsen in de wijk, o.a. ’t Middelpunt, Inloophuis De Ontmoeting, Leger des Heils, Jongerencentrum So What
De betrokkenheid van de verschillende buurten (=onderdelen van de wijk) in/bij de wijk vergroten

Schothorst
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

Verminderen druk op mantelzorgers
Verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding
Vervoer op maat voor ouderen, zodat zij hun sociale contacten kunnen versterken
Verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners
Versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren; pedagogisch klimaat verbeteren
Versterken van de informatievoorziening; verminderen taalbarrière
Versterken van de betrokkenheid van wijk- en buurtbewoners bij de wijk/buurt
Ondersteunen/ontmoeten van nieuwe Nederlanders
Uitbreiden van ontmoetingsmogelijkheden voor álle bewonersgroeperingen

De Hoef
H17
H18

De nieuwe bewoners van De Hoef op weg helpen bij alle SBI-basiswerk
Verwerken van extra punten in nieuwe (eventueel tussentijdse) versie wijkplan
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Zielhorst
Z1. Verminderen druk op
mantelzorgers

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• ontwikkelen en
ondersteunen van
initiatieven voor
mantelzorgers, bijv.
samen eten, praatgroep
• het organiseren van
diverse activiteiten voor
mantelzorgers
• - het organiseren van
lotgenotencontact

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•

D.m.v. Kitchen Delicious
en andere gezamenlijke
eetactiviteiten zoals bij
het Leger des Heils en in
De Ontmoeting wordt de
druk op mantelzorgers
verminderd
Burenhulp ziet toe op
hulpvragen van
mantelzorgers.
Ontmoetingsavond voor
ouders van kinderen met
een beperking (Heleen)
King Arthurgroep
(dementiezorg) in ‘t
Middelpunt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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In kaart brengen mantelzorgers (ook jonge en
mannelijke) in de wijk door samenvoegen info van
verschillende partijen (wijknetwerker, sociaal
wijkteam, participatiemakelaar en andere
professionals, plus Burenhulp e.d.), mét
terugkoppeling naar WBT en elkaar!
Ontschotting van met name de professionele
groeperingen die zich hiermee bezighouden!
Concretiseren van de vraag: wat heeft men nodig?
Ontspanning, lotgenotencontact, informatie,
respijtzorg?
Activiteiten organiseren n.a.v.
behoeftenonderzoek – zorgen voor continuïteit
Iets organiseren op Dag van de Mantelzorg (10
nov), om aandacht op te vestigen
Continuïteit van de activiteiten, ook in de zomer
Doorgaan met wandelgroep SRO
Mogelijkheden bieden zonder ‘verplichtingen’
Loop naar ’t Middelpunt versterken
Combinatie -acties organiseren: Ritje WijkMobiel
naar Kitchen Delicious/ Leger des Heils/ De
Ontmoeting/ Muziekcafé/ koffie-ochtendje/
theedrinken /ijsje halen/ EHBO-cursus e.d.
Mogelijkheden van Burenhulp verbreden –
nazorg, contact houden

Z2. Verminderen van
eenzaamheid en bijdragen
aan een zinvolle
dagbesteding

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
O.a. Sporten, koken en samen
eten inzetten om
eenzaamheid te verminderen
en bij te dragen aan zinvolle
dagbesteding:

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Inloophuis “De
Ontmoeting” organiseert
diverse activiteiten voor
mensen die eenzaam zijn
King Arthur Groep
Leger des Heils; diverse
activiteiten
Muziekcafé
Diverse activiteiten in het
Middelpunt: naaigroep,
Pilates, bridgeclub,
diverse koren, tafeltennis,
wandelactiviteiten (SRO),
gymgroepen.
Buurtsportcoach
Kitchen Delicious
Versterken
buurtcaféfunctie van ’t
Middelpunt:
o Gratis koffie/thee
o Met (tegen
betaling) iets erbij
o Dagelijks verse
kranten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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In kaart brengen doelgroep in de wijk door
samenvoegen info van verschillende partijen
(wijknetwerker, sociaal wijkteam,
participatiemakelaar en andere professionals, plus
Burenhulp e.d.), mét terugkoppeling naar WBT en
elkaar!
Ontschotting van met name de professionele
groeperingen die zich hiermee bezighouden!
Concretiseren van de vraag: wat heeft men nodig?
Ontspanning, lotgenotencontact, informatie,
respijtzorg?
Activiteiten organiseren n.a.v.
behoeftenonderzoek – zorgen voor continuïteit
Aandacht voor eenzame kinderen en jongeren –
hoe ziet hun situatie eruit en wat kunnen we hen
aanbieden?
Activiteiten organiseren n.a.v.
behoeftenonderzoek
Continuïteit van de activiteiten, ook in de zomer
Mogelijk ‘eenzamen’ en mantelzorgers met elkaar
in contact brengen (verlichten van de druk,
zinvolle bezigheid bieden), maatjesprojecten?
Mogelijkheden bieden zonder ‘verplichtingen’
Loop naar ’t Middelpunt versterken
Combinatie -acties organiseren: (zie bij Doel 1)
Speciale acties voor ‘speciale’ wijkbewoners, denk
aan: WijkMobiel + eten bij een van de activiteiten
in de wijk voor EUR 6 p.p., enz.
Wijkbewoners bewust maken van wat ze zelf
kunnen doen: iemand uit de straat of een andere
kennis meebrengen naar de volgende
wijkbijeenkomst! (Olievlekwerking)

Z3. Verbeteren van
praktische ondersteuning van
kwetsbare bewoners

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Het organiseren van een
Burennetwerk
• Een maatjesproject,
sociale ketting o.i.d.
• Het organiseren van
vervoer voor minder
mobiele wijkbewoners
van en naar
buurtactiviteiten en
• Winkelcentra

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•

•
•

Wijknetwerkbijeenkomst
wordt regelmatig
georganiseerd door het
WBT
Via de WijkMobiel worden
minder mobiele
wijkbewoners in
Schothorst en Zielhorst
vervoerd.
infospreekuur IDB033
EHBO-cursus – gratis
(dankzij buurtbudget)
voor alle mensen die in
Zielhorst wonen en/of
werken (inclusief alle
vrijwilligers)

•
•
•
•
•
•
•
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Inzichtelijk maken wie de kwetsbaren zijn en in
kaart brengen van behoeften – samenwerking
nodig van wijknetwerker, wijkteam,
participatiemakelaar en andere professionals, plus
Burenhulp e.d.
Denk ook aan nieuwe Nederlanders –
taalcoaches/taalmaatjes.
Leestafel in ’t Middelpunt (kranten en
tijdschriften), ‘gastvrouw’, altijd open
N.a.v. ‘groepsbehoefte’ organiseren – activiteiten
altijd laten doorgaan, ook in de zomer!
WijkMobiel ook buiten de wijk – ziekenhuis en
andere delen van Amersfoort
WijkMobiel, nu op speciaal verzoek al te
organiseren, maar structureler organiseren van
avond- en weekendritten
Zoveel mogelijk vrijwilligers met EHBO-diploma
Combinatie-acties organiseren: (zie onder Doel 1)

Z4. Versterken van inzet en
activiteiten voor kinderen,
tieners en jongeren

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• In stand houden van
Jongerencentrum So What
• Het organiseren van een
kinder-, tiener-,
jongerenclub
• Het bieden van
naschoolse activiteiten

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•
•

•

Er wordt gewerkt aan
doorstart So What
Kinderinstuif in ’t
Middelpunt
Jaarlijks Zomerfeest
Aandacht voor openbare
ruimte: groen,
hangplekken e.d.
Er is sprake van
toenemende overlast
(meldingen) door
jongeren in de wijk. Er zijn
veel jongeren op straat,
ook uit andere wijken.
Er zijn ook veel tieners
(vanaf 11,12 jaar) op
straat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mits jongeren het ermee eens zijn: oprichten
open jongerenvereniging So What voor jongeren
van 10-23 jaar (framework staat, bestuur vormen,
begroting moet nog, net als invulling activiteiten,
uiteraard voor de verschillende leeftijdsgroepen)
Steun voor open jongerenvereniging So What
Openhouden jongerencentrum So What
Contacten met scholen intensiveren – ouders van
leerlingen betrekken!
Contacten met
sportverenigingen/SRO/buurtsportcoach/scholen?
Aanbod activiteiten Sporthal Zielhorst?
Samenwerking stimuleren tussen ’t Middelpunt en
So What
Vergroenen schoolpleinen en de rol van de
kinderen/jeugdigen hierbij
Speelruimteaanbod bekend maken (gemeente)
Stimuleren van gezonde leefstijl (o.a. tegengaan
obesitas, omgaan met social media, psychische
gezondheid?), meer watertappunten in de wijk
Combinatie-acties organiseren: zie bij Doel 1
Er is behoefte aan hangplekken, die aan allerlei
voorwaarden voldoen (afstand woonhuizen,
zichtbaarheid, afdakje e.d.)

Z5. Versterken van de
informatievoorziening aan
wijkbewoners

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Financiën, subsidies,
belastingen, het invullen
van formulieren
• Juridische zaken
• sociale kaart, WIJ-Kaart
• activiteiten in de wijk
buurtinitiatieven
• zorgaanbod
• - ondersteuning voor
mantelzorgers

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkwebsite Zielhorst
Digitale nieuwsbrief
Zielhorst
Facebookpagina Zielhorst
Nextdoor in alle buurten
van de wijk
Wijknieuws Zielhorst
Aanwezigheid IDB033 bij
info. voorziening in het
Middelpunt
WIJ-Kaart is in
ontwikkeling
contacten onderhouden
met nieuwe
buurtinitiatieven
zorgaanbod wordt door
Burenhulp gedaan
daarnaast Sociaal Vitaal
zomerwijkfeest zal op 4
juli plaatvinden
enquête is door kinderen
uitgevoerd

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Samenwerking nodig van WBT, wijknetwerker,
organisatoren van activiteiten, alle professionals –
geef informatie door aan elkaar en aan WBT
(wijkwebsite, Wijknieuws Zielhorst, digitale
nieuwsbrief) en werk samen waar dat
meerwaarde kan opleveren, c.q. activiteiten
kunnen (blijven) doorgaan. (Professionals: niet te
star vasthouden aan de letter van de opdracht,
eventueel WBT en wijknetwerker inschakelen om
daarover te communiceren met de gemeente)
Meer inzicht in wie er nieuw in onze wijk komen
wonen zodat we met hen in contact kunnen
komen (contacten jongerenwerk e.a. met
Woongroep jonge vluchtelingen,
Vluchtelingenwerk, NVA enz.), maar ook in wie in
onze wijk horen tot de ‘nieuwe Nederlanders’ die
mogelijk op een eigen/ andere manier moeten
worden benaderd
Wijknieuws Zielhorst 4 x per jaar, dikker, grotere
letter
Sociale media sterker inzetten, vooral ook gericht
op jongeren (d.w.z. ook anders dan Facebook)
Sociale kaart (verder) uitwerken, toegankelijk via
wijkwebsite(s)
Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief
Whatsappgroepen in de wijk in kaart brengen
Vormen v.e. Bruisgroep stimuleren om (behoefte
aan en uitvoeren van) buurtinitiatieven te
stimuleren en daaruit voortvloeiende activiteiten
Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief,
Facebookpagina en Nextdoor, andere sociale
media?
Webmasterschap Zielhorst versterken

Z6. In stand houden van
ontmoetingsplaatsen in de
wijk o.a. Middelpunt,
inloophuis De Ontmoeting,
Leger des Heils,
Jongerencentrum So What.

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Zoveel mogelijk
activiteiten van
wijkbewoners te
organiseren en te
ondersteunen
• Samenbindende
activiteiten te organiseren
• Ontmoetingsmogelijkheden te bieden

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

Diverse activiteiten van
bewoners worden
ondersteund: o.a.
Muziekcafé, naaigroep,
Middelpuntkoor

•
•
•
•
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Versterken buurtcaféfunctie van ’t Middelpunt:
o Vaste beheerder/gastvrouw of -heer
o Gratis koffie/thee
o Met (tegen betaling) iets erbij
o Dagelijks verse kranten
o Let op uitstraling (wijkcentrumfunctie vs
Alevitisch thuis): zorg voor (meer)
aantrekkelijke aankleding en zorg ervoor
dat iedereen zich welkom voelt!
o Meer samenbindende inloopactiviteiten
zoals:
- Nederlands conversatie
- koffieochtend/ theekransje
- brei/ haakgroep
- hele zomer open met terras
(relatie met tegengaan van
eenzaamheid)
Loop naar ’t Middelpunt versterken
Vergelijkbare activiteiten voor De Ontmoeting?
Behoeftenonderzoek!
Combinatie-acties organiseren: (zie bij Doel 1)
Speciale acties voor ‘speciale’ wijkbewoners, denk
aan: (zie bij Doel 2)

Z7. De betrokkenheid van de
verschillende buurten
(=onderdelen van de wijk!)
in/bij de wijk vergroten

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Organisatie van straat- en
buurtambassadeurs
• Inzetten van sociale media
• Inzetten van
telefooncirkels
• Het organiseren van
vervoer voor minder
mobiele bewoners van en
naar buurtactiviteiten en
winkelcentra

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•

Sociale media is
doorlopend betrokken
Nextdoor wordt gebruikt
WijkMobiel is gerealiseerd

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Graag meer wijkbewoners in het WBT: vooral
jongeren en dertigers/veertigers! (Relatie werving
– jongerenvereniging So What?)
Vormen van een Bruisgroep (dan begeleiding van
Heleen van Praag) om (behoefte aan en uitvoeren
van) buurtinitiatieven te stimuleren
Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief,
facebookpagina, Nextdoor
Hoe bereiken we de digibete wijkbewoners?
Uitbreiden Wijknieuws Zielhorst (meer pagina’s,
grotere letter, 4 x per jaar)
Whatsappgroepen?
Avondritten WijkMobiel
Weekendritten WijkMobiel
Speciale acties voor ‘speciale’ wijkbewoners, denk
aan: (zie bij Doel 2)
Combinatie-acties organiseren: (zie bij Doel 1)

Schothorst
S8. Verminderen druk op
mantelzorgers

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Initiatieven voor
mantelzorgers te
ondersteunen
• diverse activiteiten voor
mantelzorgers te
organiseren
• lotgenotencontact te
organiseren: praatgroep,
samen eten.

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•

Burenhulp ziet toe op
hulpvragen van
mantelzorgers
maaltijdproject bij het
Leger Des Heils
Ontmoetingsavond voor
ouders van kinderen met
een beperking
King Arthurgroep voor
mensen met dementie in
‘t Middelpunt

•
•
•
•
•

•
•

11

In kaart brengen van de mantelzorgers in de wijk
door het samenvoegen info van verschillende
partijen, o.a. van Burenhulp, Wijkteam, IDB033
Contact met Wijkteam versterken; daar zit de info.
Behoefte-onderzoek onder mantelzorgers doen
Activiteiten organiseren n.a.v. behoefteonderzoek, bijv. lotgenotencontact; daarbij
continuïteit waarborgen
Contact mantelzorger-vrijwilliger organiseren
Rond Mantelzorgdag (vrijdag 10 november)
mantelzorgers in het zonnetje zetten/hen
attenderen op de stedelijke activiteiten en
deelname daaraan faciliteren
Meer info over mantelzorgproblematiek
verspreiden zodat mensen zich daarop kunnen
voorbereiden
Jongerenwerker gaat in gesprek met
mantelzorgmakelaar over jonge mantelzorgers om
behoefte aan activiteiten te peilen.

S9. Verminderen van
eenzaamheid en bijdragen
aan een zinvolle
dagbesteding

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Ontmoetingsplekken voor
ouderen te creëren, met
name in het centrum
• De bestaande
ontmoetingsplekken voor
een bredere groep
aantrekkelijker en meer
uitnodigend te maken
• Meer bekendheid te
geven aan bestaande
ontmoetingsplekken
• Aantrekkelijke
ontmoetingsplekken in de
buitenlucht te creëren.

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Inloophuis wordt goed
bezocht; Lancelotpad
heeft centrale ligging.
Open huiskamer
(seniorencafé)
Koperhorst: diverse
activiteiten o.a.
Repaircafé
Voortburgeren in de
Hoeksteen groep
allochtone vrouwen,
Armeniërs in Hoeksteen
WijkMobiel is gerealiseerd
Welzijn op recept
Burenhulp (nieuw in
Schothorst)
Sociaal Vitaal in
Schothorst in startfase

•
•
•
•
•
•
•
•
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In kaart brengen en inzichtelijk maken wie zich
‘eenzaam’ voelen, in samenwerking met o.a.
wijkteam, buurtnetwerker,
participatiemedewerker en andere professionals,
Burenhulp
Behoefte-onderzoek doen
Op basis daarvan activiteiten organiseren
Laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden
bieden
Vanuit jongerenwerk specifieke activiteiten
opzetten voor kinderen en jongeren die eenzaam
zijn
Bankjes nabij winkelcentrum voor o.a. ouderen
plaatsen
Plan maken voor een gecombineerde hangplek
voor jongeren en ouderen
Kennis, expertise en maatjes ‘ophalen’ bij
stedelijke initiatieven zoals ‘Sociale Gasten’ en
andere maatjesprojecten
Organiseren van een (korte?) cursus EHBO voor
grootouders/ouders van kinderen.

S10. Vervoer op maat voor
Volgens wijkplan 2017
ouderen, zodat zij hun sociale bijvoorbeeld door:
contacten kunnen
versterken.

S11. Verbeteren van
Volgens wijkplan 2017
praktische ondersteuning van bijvoorbeeld door:
kwetsbare bewoners
• Repaircafé, Burenhulp en
Klussendienst

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

WijkMobiel vervoert sinds
1 april senioren naar
activiteiten

•

Vervoer door WijkMobiel uitbreiden: ook ‘s
avonds, in het weekend en naar ziekenhuis
Behoefte nagaan om bijv. naar theater te gaan en
dat organiseren, via Koperhorst en website (eerst
afstemmen met Plusbus van IDB033).

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•

Onduidelijk of alle
hulpvragen bij Burenhulp,
o.a. voor boodschappen,
bij Burenhulp terecht
komen.
Klussendienst draait;
wordt gereorganiseerd
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•
•

In kaart brengen wie zich in de wijk ‘eenzaam’
voelen, in samenwerking met o.a. Burenhulp,
wijkteam, buurtnetwerker,
participatiemedewerker en andere professionals
Meer reclame voor Burenhulp (laten) maken, o.a.
op website
Aansluiten bij stedelijke initiatieven als ‘sociale
gasten’.

S12. Versterken van inzet en
activiteiten voor kinderen,
tieners en jongeren;
pedagogisch klimaat
verbeteren

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• sportieve en recreatieve
activiteiten in
samenwerking met
verschillende
ontmoetingscentra

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•
•
•

Huntu is gestopt vanwege
sluiting Lijn 16;
ouders hebben alleen
ontmoetingsplek rond de
scholen
ABC jaarplan (Schothorst)
is gereed;
Buitenkast Gaweinplaats
in oprichting

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Opvoedondersteuning bieden ten behoeve van
ouders en jeugd
Plek creëren voor ouders die vragen kunnen
stellen;
Contact met buurtsportcoach onderhouden
(meer) voorzieningen, activiteiten en
ontmoetingsplekken voor jeugd (2-18 jaar)
realiseren
Laagdrempelige sportactiviteiten en andere
mogelijkheden om te bewegen realiseren
Informatie en ondersteuning geven om een
gezonde leefstijl te ontwikkelen en zo overgewicht
op jonge leeftijd te voorkomen
Contact met jongerenwerker intensiveren
Jongerenwerker: contact op straat intensiveren.
Via stagiair (wijkbewoner, young leader) en diens
netwerk kunnen veel jongeren bereikt worden,
kan de vraag vanuit de wijk in kaart gebracht
worden en kunnen jongeren gemotiveerd worden
activiteiten op te zetten en daarbij ondersteuning
krijgen
Contact met scholen intensiveren
Jongeren uitnodigen voor Wijkraadvergadering en
een half uur met hen in gesprek gaan
Belangstelling voor jongeren, hun activiteiten en
hun denkwereld tonen
Antwoord op vragen zien te krijgen als:
- Wat is de rol van social media en populaire
games als ‘Fortnite’?
- Voelen jongeren zich veilig onder elkaar en in
de wijk?

-

•
•
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Voelen anderen/ouderen/kinderen zich veilig
in de aanwezigheid van jongeren in
Schothorst?
- Wat is de behoefte van ouders/opvoeders?
Gang van zaken rond buitenkast Gaweinplaats
volgen; indien nodig subsidieaanvraag
ondersteunen; belangstelling tonen!
Van Park Schothorst een ‘meergeneratiepark’
maken en houden, bijv. het gebied rond de
skatebaan.

S13. Versterken van de
informatievoorziening;
verminderen taalbarrière

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Een Wijkwebsite
• Wijkgids Wegwijs in
Schothorst
• WIJ-Kaart
• De mogelijkheid van een
informatiewinkel in de
wijk te onderzoeken.

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen /wensen van de wijk

•

•

•

•
•
•
•

Wijkwebsite sinds
september 2017 in de
lucht
Wegwijs wordt jaarlijks
uitgebracht; oproep aan
nieuwe bewoners zich te
melden is geplaatst
WIJ-Kaart is in
ontwikkeling
Beleef Schothorst wordt
steeds breder
Werkgroep Informatievoorziening is gestart
Onderzoek naar de
mogelijkheid van een
infopunt loopt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Website:
Informatievoorziening aan website
verbeteren
- samenwerken met Zielhorst
meer bekendheid aan website geven
Info ook op papier!
Wegwijs uitbreiden
Nieuwsbrief en/of activiteitenagenda starten
Halve pagina in De Stad Amersfoort gaan vullen
Helder maken waar je welke info kunt vinden
Info over welzijn en zorg duidelijk in kaart brengen
(schema waarin o.a. het werkterreinen van
IDB033, Wijkteam, Buurtzorg duidelijk
aangegeven staat); publiceren op website, in
Wegwijs en in De Stad Amersfoort
Info, ook over zorg en welzijn, verspreiden via
bestaande ontmoetingsplekken, maar ook via
scholen, huisartsen, woningbouwverenigingen
Contact met scholen en huisartsen versterken, om
info te kunnen doorgeven, ook aan nieuwe
wijkbewoners
Informatie ook mondeling verspreiden via
bestaande groepen
Informatie ‘op maat’ en gericht maken
Laaggeletterden bereiken via oproep aan
‘geletterde’ buren, vrienden, bekenden
Laaggeletterden de drempel van het Taalcafé over
helpen
Verwarring in terminologie zo veel mogelijk
vermijden
IDB033 moet aan eigen bekendheid werken d.m.v.
publicaties (vaste pagina) in De Stad Amersfoort

•
•
•

S14. Versterken van de
betrokkenheid van wijk- en
buurtbewoners bij de
wijk/buurt

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
Wijkbreed:
• Buurtinlopen op
verschillende locaties te
organiseren waarbij
formele en informele
organisaties informatie
uitwisselen met
buurtbewoners.
• Wijkraadvergaderingen
en wijkbrede themaavonden te organiseren
Buurtgericht:
• inwoners in contact te
brengen met bestaande
netwerken en activiteiten
in hun buurt.
• inwoners te ondersteunen
bij het opstarten van
eigen netwerk in hun
straat/ buurt
• Via deze netwerken
onderzoek te doen naar
de leefbaarheid in de wijk.

Behoefte aan infowinkel in de wijk peilen, ook via
scholen, huisartsen, woningbouwverenigingen,
kerkgenootschappen
(Digitale) Informatieborden plaatsen
Overzicht op website en in Wegwijs plaatsen van
alle gemeentefunctionarissen die in de wijk
werken, met werkterrein, foto en
contactgegevens.

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk

•

•

•

•

5 buurtinlopen zijn
georganiseerd
Groene Raad opgericht
(‘groen’ blijkt een
bindende factor in de wijk
te zijn)
De interviews met
contactpersonen hebben
weinig opgeleverd
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•
•

Whatsappgroepen inventariseren; publiceren op
website met aanbeveling en werkwijze?
De Groene Raad Schothorst ondersteunen
Een buurtinloop op het Pieter Stastokplein
organiseren?

S15. Ondersteunen/
ontmoeten van nieuwe
Nederlanders

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• Ontmoetingsplekken met
name in het centrum van
de wijk voor een bredere
groep aantrekkelijker te
maken

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk
•
•
•
•

S16. Uitbreiden van
ontmoetingsmogelijkheden
voor álle
bewonersgroeperingen

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
• De bestaande
ontmoetingsplekken voor
een bredere groep meer
uitnodigend te maken
• Meer bekendheid te
geven aan bestaande
ontmoetingsplekken
• Aantrekkelijke
ontmoetingsplekken in de
buitenlucht (o.a. bankjes)
te maken.

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen/ wensen van de wijk
•
•
•
•
•
•
•

18

Informatiewinkel belangrijk (zie doel S13);
Informatie bestemd voor nieuwe Nederlanders
doorgeven via scholen, woningbouwverenigingen,
huisartsen, NVA en VluchtelingenWerk Nederland
Nagaan wat de bestaande voorzieningen vanuit
‘vluchtelingenwerk’ en andere instanties zijn en
vragen welke behoeften er zijn
‘Gastgezin’ vinden voor kinderen uit nietNederlandse gezinnen.

De Hoeksteen, Koperhorst en Inloophuis trekken
nog een té specifiek publiek. Beeldvorming
aanpakken en zo drempel verder verlagen
Muziekmiddagen organiseren, bijv. in de
Hoeksteen en daarmee een ander publiek trekken
Meer bekendheid geven aan de activiteiten in het
Middelpunt;
Bankjes langs Avalonpad plaatsen (ontmoeting én
rustplek op weg naar winkelcentrum)
Rond de vijver bij de Hoeksteen een
ontmoetingsplek creëren, mét fontein
Winkelcentrum is niet aantrekkelijk; zou
ontmoetingsplek moeten zijn
Hoge stoepen aanpakken.

De Hoef
H17. De nieuwe bewoners
van De Hoef op weg helpen
bij alle SBI-basiswerk

Volgens wijkplan 2017
bijvoorbeeld door:
Uiteraard mits de nieuwe
bewoners hierbij geholpen
willen worden…

Stand van zaken eind 2018:

Volgende stappen

Het blijkt lastig om
gestructureerd contact te
krijgen met de nieuwe
bewoners…

•

H18. Verwerken van extra
punten in nieuwe versie
wijkplan

•

Michel en WBT gaan verder waar Saskia en Trudy
zijn gebleven
Wij zouden graag meer verbinding (integrale
samenwerking!) zien tussen de professionele
organisaties die actief zijn in De Hoef en de
bewoners van De Hoef, Zielhorst en Schothorst.

Uit te werken thema’s
• Nieuwe wijkbewoners
• Nieuwe Nederlanders
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Schothorst
Aantal
Samenstelling bevolking
Inwoners
11.908
Afkomst niet-westers land
0-19 jaar
20-64 jaar
65+ jaar
Paar zonder kind(eren)
Paar met kind(eren)
Eenoudergezin
Alleenstaand
Werk en inkomen
Werkzoekend 15 – 64 jaar
730
Huishoudens met minimum
450
inkomen
Laag opleidingsniveau
Middelbaar opleidingsniveau
Hoog opleidingsniveau
Leefbaarheid
Rapportcijfer buurt
Sociale cohesie
Onveiligheidsgevoel
Sociale Infrastructuur
Vrijwilligers tov bevolking
Mantelzorgers tov bevolking
Overbelaste mantelzorgers
Sociaal netwerk
Rapportcijfer ervaren
gezondheid volwassenen
Eenzaamheid volwassenen
Eenzaamheid senioren
Bron: Gemeente Amersfoort in cijfers – wijkatlassen

%

Zielhorst
Aantal

%

8.223
14,0
21,0
58,2
20,8
28,2
24,8
7,2
39,5
8,0
8,1

Stad Amersfoort
Aantal
%
155.223

12,1
24,2
62,4
13,3
27,5
36,2
7,8
28,3
420
180

6,5
5,4

10,4
11,1
72,4
16,5
25,2
29,8
7,7
36,8
8.470
5.020

7,3
7,6

29
39
32

17
43
40

17
34
49

7,2
6,2
27

7,5
6,4
18

7,4
6,3
21

35
17
-

41
17
-

32
14
21

-

-

7,8

-

42
51

www.amersfoortincijfers.nl

Het wijkbudget 2019
Zielhorst Schothorst De
Hoef

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Totaal

Budget 2019

52.942

39.706

26.471

13.235

132.354

Dit budget is in te zetten voor wijkinitiatieven. Elk kwartaal kan een aanvraag worden ingediend via
https://www.indebuurt033.nl/subsidie
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