
Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken professionals 
werken hard aan het bestrijden en voorkomen van overlast, criminaliteit 
en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook de veiligheidsambassadeurs, 
maatjes van Jack, deelnemers aan Burgernet en andere bewoners dragen 
veel bij aan veiligheid.

10 jaar Amersfoort Vernieuwt
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Met Amersfoort Vernieuwt werken 

de gemeente Amersfoort, 

de Alliantie en Portaal aan 

betere buurten

Tien jaar geleden ging Amersfoort Vernieuwt van start. De grootschalige verbetering van buurten en 

wijken begon met bouwprojecten, renovatie en veel sociale initiatieven. Inmiddels zijn we tien jaar verder. 

Wat heeft Amersfoort Vernieuwt tot nu toe gebracht? Op deze pagina geven we u een idee wat er zoal is 

gebeurd tot nu toe. Het is een tussenstand: Amersfoort Vernieuwt gaat gewoon door. Nog zeker tot 2020 

werken woningcorporaties De Alliantie en Portaal, Gemeente Amersfoort, bewoners en ondernemers 

dagelijks aan de projecten van Amersfoort Vernieuwt. 

Amersfoort Vernieuwt speelt zich af in het Hogekwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Randenbroek, 

Rustenburg, Schuilenburg, Soesterkwartier en Vermeerkwartier.

De plannen van Amersfoort Vernieuwt gaan steeds over tenminste één van de volgende zes onderwerpen: 

samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid & veiligheid en voorzieningen. Allemaal zaken die 

belangrijk zijn voor een gezonde wijk, waar bewoners prettig leven. Zo werkt Amersfoort aan de toekomst!

Meer dan 650 nieuwe woningen 

zijn nu gebouwd (huur en koop); 

meer dan 650 voordeuren, 

brievenbussen en deurbellen 

geplaatst

Veel huishoudens 

kunnen nadenken na over hun 

nieuwe inrichting. Hun woning 

wordt nu gebouwd of de bouw 

start binnenkort (2016/17)

Meer dan 1600 huurwoningen 

hebben nu een betere isolatie en 

hebben de komende jaren geen 

groot onderhoud meer nodig

Er waren tientallen workshops 

met bewoners over vernieuwing 

van straat, plein of speeltuin

Er zijn meer dan 50 startende 

ondernemers begeleid in de wijk 

Er zijn 3 nieuwe scholen 

gebouwd

Er waren tientallen barbecues in 

opgeknapte straten  

Er zijn honderden nieuwe 

afspraken gemaakt over 

leefbaarheid en veiligheid in de 

buurt

Vrijwilligers staken tienduizenden 

uren in de activiteiten van 

hun vernieuwde wijkcentrum, 

buurtuin, buitenkast of andere 

ontmoetingsplek

Meer dan 600 woningen zijn nu 

afgebroken; meer dan 600 oude 

voordeuren en brievenbussen zijn  

afgevoerd of gerecycled

Er waren tientallen bijeenkomsten 

om buurten sociaal te versterken, 

met bijvoorbeeld een 

buurtsoap, buurtgraffi ti en 

buurtvoorlichters
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De projecten van Amersfoort Vernieuwt op een rij
ABC-school De Vlindervallei - ABC Liendert en omgeving - ABC-school Rustenburg - Woonomgeving Ariaweg/Ariaplein - AV Werkt - Buurt Toezicht Teams - Nieuwbouw Bachweg - Basisschool 

‘t Spectrum - Buitenkasten - BuurtHUISkamer De Koppel - BuurtHUISkamer Ganskuijl/Gasthuislaan - Buurtsoap Ben Bezig - Buurtvoorlichters - Chillruimte Operaplein - Verbeterproject 
De Horsten - Renovatie De Linie - Woonomgeving De Plaatsen - Herinrichting Euterpeplein - Renovatie en nieuwbouw Ganskuijl/Gasthuislaan - Grafittikunst Bachweg - Herinrichting Van 

Randwijcklaan - Het Huis van Bartels - Integratie/Inburgering - Interimbeheer De Hoven - Verbeterproject Jeruzalem - Jeugd- en jongerenactiviteiten Kruiskamp - Kunst in Kruiskamp - 
Nieuwbouw Lemaire - Nieuwbouw Liendertseweg - Meedoen in Kruiskamp - Nieuwbouw, renovatie en herinrichting Meridiaan - Mobiele Fietswerkplaats Kruiskamp - Natuurspeelplekken - 
Nieuwbouw en opknappen Neptunusplein - Nieuwbouw Hogekwartier - Nieuwe Erven - Nieuwbouw Orion - Parkweelde 1, Park Van Randwijcklaan - Nieuwbouw Parkweelde 2 - Nieuwbouw 

Vogelnest - Nieuwbouw Bandenbroek Zuid - Renovatie Amersfortia - DNA Inbraakpreventie - Jeugdsportactiviteiten Liendert-Rustenburg - Sportcomplex Hogekwartier - Stadsentree/
Buurtas Hogekwartier - Startersruimten Havikshorst - Veiligheid en leefbaarheid De Horsten - Versterken buurtfunctie De Baander - Herontwikkeling Verzetsplein - Groenbeheerplan 

Waterwingebied - Weberstraat - Wijkwerkplaats Soesterkwartier - Wijktafel veiligheid - Wijkwebsites en wijkkrant.

Liendertseweg
Oude portiekwoningen aan de Liendertseweg zijn gesloopt; er 

kwamen eengezinswoningen voor terug. De Liendertseweg zelf kreeg 
ook een grondige opknapbeurt

Orion
De Meridiaanfl at aan de Ringweg-Koppel heeft plaatsgemaakt 
voor het project Orion. Op de begane grond zijn een apotheek, 

huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en een instituut voor 
jongerencoaching gevestigd. Daarboven wonen huurders èn kopers in 

moderne en comfortabele woningen.

Parkweelde
Op de nieuwbouwlocatie Parkweelde is het park helemaal vernieuwd. 
Bewoners kunnen er wandelen en relaxen en voor de jeugd is er een 

grote speelplek met sportkooi. 

Haydnstraat
In Randenbroek-Zuid zijn veel oude woningen verdwenen waarvoor 
nieuwbouw terug kwam. In de Haydnstraat maakten portiekfl ats 

plaats voor eengezinswoningen, met meer ruimte voor groen.

“Bij Amersfoort Vernieuwt gaat het om samen dingen 

aanpakken. En dat werkt! Bewoners worden enthousiast en 

nemen zelf het heft in handen. Ook kleine vernieuwingen zijn 

vaak al een grote verbetering voor de buurt.”

- Koos Koolstra, directeur regio de Alliantie Amersfoort

Een greep uit de projecten van Amersfoort Vernieuwt
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Fotografie: Wil Groenhuijsen

Behalve: Oude situatie Liendertseweg: Fred Oosterhuis. Oude situatie Hostel Hirundo: Leger des Heils. 

Oude situatie Parkweelde en Ariaweg: de Alliantie. Nieuwe situatie Orion: Saskia Berdenis van Berlekom.

Portretten: Petra van Schaik 

Amersfoort Vernieuwt gaat nog door tot in 2020. 

Op deze pagina’s vindt u een greep uit de projecten van Amersfoort vernieuwt. 

Bekijk de compleet vernieuwde website met nieuws en up-to-date projectinformatie. 
 www.amersfoortvernieuwt.nl

De Horsten
De fl ats aan de Arendshorst, Havikshorst en Valkenhorst zijn nu 

energiezuiniger en comfortabel. De verbinding tussen deze buurt en 
het Waterwingebied is verbeterd, zodat meer mensen van het mooie 

Waterwingebied kunnen genieten.

Ariaweg 
Veel huurwoningen zijn opgeknapt. Ze zijn beter geïsoleerd en kunnen 
weer jaren mee. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Ariaweg, waar ook 

het Ariaplein opnieuw is bestraat en ingericht.

Sportcomplex
Amersfoort krijgt een nieuw sportcomplex in het Hogekwartier. 
De Amersfoorters kunnen het naar verwachting eind 2017 gaan 

gebruiken. Het nieuwe sportcomplex gaat Amerena heten.

Hostel Hirundo
De 35 bewoners van hostel Hirundo zijn dit jaar verhuisd naar hun 

defi nitieve onderkomen. Na een paar jaar in noodwoningen en 
tijdelijke huisvesting, wonen ze nu in een deel van het markante 

gebouw aan de Hogeweg, bij de nieuwe stadsentree.

“Onze stad is zichtbaar veranderd! Ik zie veel mensen die blij 

zijn in hun wijk; mede door Amersfoort Vernieuwt. Nu is onze 

uitdaging om alle projecten op tijd tot een goed eind te brengen.”

- Fleur Imming, wethouder Wonen gemeente Amersfoort

“Bewoners hebben een belangrijke stem in de projecten en doen 

mee vanaf het begin. Dat maakt Amersfoort Vernieuwt uniek. 

Iedereen zet vol energie zijn schouders eronder, om de wijk nog 

mooier te maken.”

- Dorine Lommen, manager volkshuisvesting Portaal

Artist impression
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