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Stand van zaken Wijkplan Zielhorst 2019/2020 per 28 mei 2019  
(in blauw de wijzigingen n.a.v. de wijknetwerkbijeenkomst van 28 mei) 
 

Zielhorst 1. Verminderen druk op mantelzorgers 
Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. 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! 

b. (Vervallen) 

c. Behoeftenonderzoek: concretiseren van de vraag: 
wat heeft men nodig?  Ontspanning, 
lotgenotencontact, informatie, respijtzorg? 

d. Activiteiten organiseren n.a.v. 
behoeftenonderzoek – zorgen voor continuïteit 

e. (Vervallen) 

f. Continuïteit van de activiteiten, ook in de zomer 
g. Doorgaan met wandelgroep SRO 
h. Mogelijkheden bieden zonder ‘verplichtingen’ 
i. (Vervallen) 

j. Combinatie -acties organiseren: Ritje WijkMobiel 
naar Kitchen Delicious/ Leger des Heils/ De 
Ontmoeting/ Muziekcafé/ koffie-ochtendje/ 
theedrinken /ijsje halen/ EHBO-cursus e.d. 

k. Mogelijkheden van Burenhulp verbreden – 
nazorg, contact houden 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
a en c. Hoe kunnen we dat stimuleren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Iets voor Welzijn op Recept? Of Project Activiteiten 
voor Ouderen?  
f. Middelpunt blijft open. 
g. Die loopt inmiddels zelfstandig, zonder SRO. 
h en i. Inloopmomenten met activiteiten, gratis koffie, 
thee en krant in ’t Middelpunt – zie ook bij (d). 
j. Wordt opgepakt vanuit Werkgroep WijkMobiel. 
 
 
 
k. Wordt opgepakt door buurtnetwerker en Burenhulp 
S/Z. 

 

Zielhorst 2. Verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding 
(Wijknetwerk 28 mei 2019: Prioriteit!) 

Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. 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! 

b. (Vervallen) 

c. Behoeftenonderzoek: concretiseren van de vraag: 
wat heeft men nodig?  Ontspanning, 
lotgenotencontact, informatie, respijtzorg? 

d. Activiteiten organiseren n.a.v. 
behoeftenonderzoek – zorgen voor continuïteit 

e. Aandacht voor eenzame kinderen en jongeren – 
hoe ziet hun situatie eruit en wat kunnen we hen 
aanbieden? 

f. Continuïteit van de activiteiten, ook in de zomer 
g. Mogelijk ‘eenzamen’ en mantelzorgers met elkaar 

in contact brengen (verlichten van de druk, 
zinvolle bezigheid bieden), maatjesprojecten? 

h. Mogelijkheden bieden zonder ‘verplichtingen’ 
i. Loop naar ’t Middelpunt versterken 
j. Combinatie -acties organiseren: (zie bij Doel 1) 
k. (Vervallen) 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
a t/m d, f, j, k.  Zie bij doel 1… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Verbeteren informatievoorziening 
 
e. Jongeren- en kinderwerkers? Activiteiten voor deze 
doelgroepen? Netwerk Jeugd – signalen, acties. Graag 
meer deelname vanuit Zielhorst… Toch weer ABC-
scholen? 
 
h. Leesclub organiseren; interessepodium 
h en i. Inloopmomenten met activiteiten, gratis koffie, 
thee en krant in ’t Middelpunt 
 
 
l. Misschien mensen nog eens aan herinneren? 
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l. Wijkbewoners bewust maken van wat ze zelf 
kunnen doen: iemand uit de straat of een andere 
kennis meebrengen naar de volgende 
wijkbijeenkomst! (Olievlekwerking) 

 

Zielhorst 3. Verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare bewoners 
Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. 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. 

b. Denk ook aan nieuwe Nederlanders – 
taalcoaches/taalmaatjes. 

c. (Vervallen) 

d. N.a.v. ‘groepsbehoefte’ organiseren – activiteiten 
altijd laten doorgaan, ook in de zomer! 

e. (Vervallen) 

f. WijkMobiel, nu op speciaal verzoek al te 
organiseren, maar structureler organiseren van 
avond- en weekendritten   

g. Zoveel mogelijk vrijwilligers met EHBO-diploma  
h. Combinatie-acties organiseren: (zie onder Doel 1) 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
a. Zie bij doel 1. 
 
 
 
 
b. Inloop Nederlands spreken, woe ochtend in 
Middelpunt 
d. Middelpunt blijft in de zomer open 
 
 
f. M.i.v.2e helft 2019 WijkMobiel ook ‘s avonds 
 
 
g. Buurtbudget bereid tot vergoeden EHBO-cursus 
Zielhorst 

 

Zielhorst 4. Versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren 
(Wijknetwerk 28 mei 2019: Prioriteit!) 

Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. (Vervallen) 

b. Steun voor open jongerenvereniging So What  
c. Openhouden jongerencentrum So What 
d. Contacten met scholen intensiveren – ouders van 

leerlingen betrekken! 
e. Contacten met 

sportverenigingen/SRO/buurtsportcoach/scholen? 
f. Aanbod activiteiten Sporthal Zielhorst? 
g. Samenwerking stimuleren tussen ’t Middelpunt en 

So What 
h. Vergroenen schoolpleinen en de rol van de 

kinderen/jeugdigen hierbij 
i. Speelruimteaanbod bekend maken (gemeente) 
j. Stimuleren van gezonde leefstijl (o.a. tegengaan 

obesitas, omgaan met social media, psychische 
gezondheid?), meer watertappunten in de wijk 

k. Combinatie-acties organiseren: zie bij Doel 1 

l. Er is behoefte aan hangplekken, die aan allerlei 
voorwaarden voldoen (afstand woonhuizen, 
zichtbaarheid, afdakje e.d.) 

m. interessepodium, ruimte om talenten te 
ontwikkelen voor jongeren 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
b. Steun vanuit WBT en Middelpunt (op 
verzoek/afspraak) 
c. Via vereniging So What; tienermiddagen 
organiseren in aansluiting op school 
d. Kinder- en/of Jongerenwerker? Basisscholen + 
Hooghe Landt 
e. Stand van zaken Sportpark Zielhorst?  
 
f. Mailen SRO (evt aanbod meenemen in dig.nws.) 
g. Zie b 
h. Zonnewijzer is hiermee bezig. Kameleon gaat 
volgen. 
i. Gemeente is hiermee bezig. 
j. Gezonde wijk (werkgroep?) 
 
 
 
l. Op Groene Schoolplein? Balalaikapad? 
Basketbalnet?  

 

Zielhorst 5. Versterken van de informatievoorziening aan wijkbewoners  
Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. Samenwerking nodig van WBT, wijknetwerker, 

organisatoren van activiteiten, alle professionals – 
geef informatie door aan elkaar en aan WBT 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
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(wijkwebsite, Wijknieuws Zielhorst, digitale 
nieuwsbrief) en werk samen waar dat 
meerwaarde kan opleveren, c.q. activiteiten 
kunnen (blijven) doorgaan. 

b. 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 

c. (Vervallen) 

d. Sociale media sterker inzetten, vooral ook gericht 
op jongeren (d.w.z. ook anders dan Facebook) 

e. Sociale kaart (verder) uitwerken, toegankelijk via 
wijkwebsite(s) 

f. Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief 
g. Whatsappgroepen in de wijk in kaart brengen 
h. (Vervallen) 

i. Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief, 
Facebookpagina en Nextdoor, andere sociale 
media? 

j. (Vervallen) 

k. 2x per maand artikel in De Stad Amersfoort 
(ed.Noord), samen met Schothorst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Wordt aan gewerkt, loopt 
 
e. Wij-Kaart is niet genoeg. Kartrekker? 
 
g. Gebeurd – zie wijkwebsite. 
 
i. Loopt, aantal abonnees groeit! Andere 
soc.netwerken: wordt aan gewerkt. 
 
 
k. Loopt 

 

Zielhorst 6. In stand houden van ontmoetingsplaatsen in de wijk, o.a. Middelpunt, 
Inloophuis De Ontmoeting, Leger des Heils, Jongerencentrum So What 
(Wijknetwerk 28 mei 2019: Prioriteit!) 

Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. Versterken buurtcaféfunctie van ’t Middelpunt: 

a t/m d en f: (Vervallen) 

e. Let op uitstraling (wijkcentrumfunctie vs 
Alevitisch thuis): zorg voor (meer) aantrekkelijke 
aankleding en zorg ervoor dat iedereen zich 
welkom voelt! 

b. (Vervallen) 

c. Vergelijkbare activiteiten voor De Ontmoeting? 
Behoeftenonderzoek! 

d. (Vervallen) 
e. (Vervallen) 

f. Ontmoetingsroute organiseren 
g. Meer aandacht voor inclusieve wijk 

 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
 

 

Zielhorst 7. De betrokkenheid van de verschillende buurten (=onderdelen van de wijk!) 
in/bij de wijk vergroten N.B. Het gaat vooral om ‘vertegenwoordiging’… 

Volgende stappen/ wensen van de wijk 
a. Graag meer wijkbewoners in het WBT: vooral 

jongeren en dertigers/veertigers! (Relatie werving 
– jongerenvereniging So What?) 

b. (Vervallen) 

c. Meer mensen abonneren op digitale nieuwsbrief, 
facebookpagina, Nextdoor 

d. Hoe bereiken we de digibete wijkbewoners? 

Stand van zaken mei 2019; Actie? 
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e. (Vervallen) 

f. Whatsappgroepen? 
g. Avondritten WijkMobiel 
h. Weekendritten WijkMobiel 
I en j. (Vervallen) 

 
g. Start 2e helft 2019 
 
 

 
 
 


