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Vernieuwing in de wijk is pas geslaagd als de bewoners en ondernemers 

- meer dan nu - in hun opgeknapte buurt willen en kunnen wonen en werken. 

Dit zal pas gebeuren als er communicatie heeft plaatsgevonden. Eerlijk en 

direct met een transparante afweging van belangen, zowel op korte als lange 

termijn.
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 Samenvatting

Amersfoort Vernieuwt: ambitie vraagt om keuzes

Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de 

Alliantie Eemvallei en Portaal. Amersfoort Vernieuwt verbetert de kwaliteit van de wijken in Amersfoort, altijd 

in nauw overleg met bewoners en andere partijen uit de wijk. Deze complexe opgave is bijzonder ambitieus 

en vraagt dan ook om uitgesproken keuzes.

Een rijdende trein

Met dit conceptontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. Er is het afgelopen jaar al 

intensief overlegd met bewoners en partners en nu zijn de plannen bijna klaar voor inspraak. Na vaststelling 

door de gemeenteraad, waarschijnlijk oktober 2007, kan de uitvoering van Amersfoort Vernieuwt van start.

Vooruit

De zes thema’s van Amersfoort Vernieuwt zijn samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid, voor-

zieningen. Mensen moeten vooruit kunnen komen door Amersfoort Vernieuwt. We bieden hen kansen op 

verschillende gebieden. De verbeteringen op al die gebieden zullen elkaar versterken. De aanpak is telkens 

tweeledig: op individueel én op collectief niveau. De zes thema’s van Amersfoort Vernieuwt zijn samenleven, 

wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid, voorzieningen.

Liendert-Rustenburg 

Liendert en Rustenburg hebben ieder een eigen karakter en zullen daarom in de vernieuwing een eigen pad 

volgen. Liendert-Rustenburg krijgt als prioriteitswijk extra aandacht. Voor de wijk formuleerden we concrete 

sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. 

Koesteren, verbeteren, verbinden

Liendert-Rustenburg Vernieuwt vraagt om sociale en fysieke stappen die het met plezier wonen en werken 

in de wijk vergroten, zowel op individuele als collectieve schaal. We koesteren wat we hebben (bijvoorbeeld 

de goede structuur, het waterwingebied, de voorzieningen) en leggen verbindingen tussen personen, projec-

ten en programma’s. Daarbij is veel aandacht voor de gecoördineerde aanpak per buurt en voor de kansen 

die het onderwijs biedt (de ABC-scholen en het praktijkonderwijs).
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Per thema

Samenleven: Met elkaar meedoen

Mensen willen zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij hun wijk. Participatie is doel en middel tegelijk. 

Iedereen kan meedoen op een niveau dat hem of haar past. Wie meedoet, kan op ondersteuning rekenen. 

Wonen: Voor iedereen wat wils

We willen meer verscheidenheid in de woningen, zodat bewoners in de wijk kunnen blijven. Doelgroepen: 

gezinnen, starters en ouderen. Als sloop noodzakelijk is, wordt eerst gebouwd. Liendert krijgt een woonser-

vicegebied met als kern de Wiekslag-Vogelplein; in Rustenburg komt een kern in de Molendijkflat. Ook de 

openbare ruimte wordt onder de loep genomen.

Werken: Levendigheid en bedrijvigheid in de buurt

We helpen mensen aan werk. Wijk en bewoners hebben belang bij een gezonde wijkeconomie. Scholen in 

de wijk willen graag leerwerktrajecten aanbieden.

Onderwijs: Voor nu en straks

Liendert en Rustenburg krijgen een Amersfoortse Brede Combinatieschool (ABC-school), die tevens als 

ontmoetingscentrum kan fungeren. We willen minder voortijdige schoolverlaters. 

Leefbaarheid: Schoon, heel veilig en MOOI!

De wijken worden veilig, schoon, toekomstbestendig en goed onderhouden. Bewoners voelen zich verant-

woordelijk voor hun woonomgeving en kunnen een rol krijgen bij beheer of inrichting. Er staan concrete 

projecten voor ‘grijs’ en ‘groen’ op stapel. Tijdens werkzaamheden zorgen we voor zo min mogelijk overlast. 

We zullen intensief toezicht houden en handhaven.

Voorzieningen: Krachtige voorzieningen in de wijk

We willen voldoende voorzieningen in de wijk om te winkelen, voor zorg en welzijn en voor sport en spel. 

Verschillende plekken in de wijk lenen zich hiervoor, zoals de ABC-school in Liendert en het wijkwinkelcen-

trum aan de Wiekslag-Vogelplein. We verwachten een positieve uitstraling van het nieuwe zwembad. We 

peilen en realiseren de wensen van jongeren.

Participatie en communicatie

We blijven in gesprek met bewoners over Amersfoort Vernieuwt. Deze participatie vereist maatwerk.  

Grote projecten bespreken we met bewoners in een participatiegroep en met de verschillende belangen- 

verenigingen.

Financiën en investeringsplan

Gemeente en corporaties investeren samen ongeveer 105 miljoen euro in Liendert-Rustenburg. De ver-

wachting is dat andere investeerders zullen volgen. Gemeente en corporaties zullen actief extra investeer-

ders werven. 
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Vinger aan de pols

We formuleren een nulmeting en ambities voor 2020. Iedere twee jaar bekijken we of het uitvoeringspro-

gramma bijsturing behoeft. We doen dit in de vorm van een rapport per wijk. De voortgang van de projecten 

wordt bovendien jaarlijks vastgelegd. 
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DEEL I

1. Inleiding op dit  
conceptontwikkelingsplan
 

 

Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de 

Alliantie Eemvallei en Portaal. Amersfoort Vernieuwt bestaat uit een serie ambitieuze en uitgesproken plan-

nen om de kwaliteit van de wijken in Amersfoort in balans te brengen, altijd in nauw overleg met bewoners 

en andere partijen uit de wijk. Deze opgave vraagt om keuzes 

Er is het afgelopen jaar intensief overlegd met bewoners en partners en nu zijn de plannen bijna klaar  

voor inspraak. Na vaststelling door de gemeenteraad, waarschijnlijk oktober 2007, kan de uitvoering van  

Amersfoort Vernieuwt van start. 

Samen Amersfoort vernieuwen

De gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal vernieuwen samen de 

naoorlogse wijken Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg en nog ongeveer vijftien zelfstandige 

projecten in wijken elders in de stad. Dit initiatief heet Amersfoort Vernieuwt. 

Voor u ligt het conceptontwikkelingsplan voor Liendert-Rustenburg. Dit plan is het resultaat van ruim een jaar 

hard werken en intensief overleggen met verschillende belanghebbenden. 

Waarom Amersfoort Vernieuwt?

In Amersfoort willen we dat het in elke wijk prettig wonen is. Maar in de Amersfoort Vernieuwt-wijken staat 

dat woonplezier onder druk. De problemen in deze wijken zijn vaak dezelfde. De woningbouw is eenzijdig, 

bewoners ervaren overlast en voelen zich onveilig. De betrokkenheid bij de buurt is niet groot en de sociaal-

economische positie van de bewoners is gemiddeld zwakker dan in de rest van de stad. Alles bij elkaar heb-

ben de wijken geen goed imago; bewoners verhuizen dan ook vaker dan gemiddeld hun wijk uit. 

Met Amersfoort Vernieuwt willen we iets doen aan deze verschillen binnen de stad.

Wat wil Amersfoort Vernieuwt bereiken?

Veel. We willen dat Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenburg vitale wijken zijn, waar mensen 

prettig leven en kansen hebben. Kansen op ontwikkeling – op werk, op een goede opleiding; kansen op 

een betere woning. We willen tevreden bewoners, trots op hun woning en hun buurt. Terecht trots, want hun 

buurt is gevarieerd, vitaal en veilig. Dit alles willen we samen met de bewoners opbouwen. 
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Hoe wil Amersfoort Vernieuwt dit bereiken?

Investeren in een sociale buurtaanpak. Inzetten op woningverbetering. Het groene karakter van de wijken 

benutten. De parkeerdruk verlagen. En: investeren in samenspraak met de bewoners. Hen kansen bieden 

en aanmoedigen hun verantwoordelijkheid te nemen. Er zullen veel keuzes gemaakt moeten worden

Wat is er al gebeurd?

Al heel veel. Corporaties en gemeente hebben het afgelopen jaar hun oor te luister gelegd bij de bewoners 

en andere partijen in de wijk. Wat leeft? Wat speelt? Wat vinden zij van onze ideeën? Bewoners werden 

uitgedaagd zich over de toekomst van hun wijk uit te spreken. De resultaten van de gesprekken in de wijk 

leidden tot de discussienota. Daarop konden de bewoners weer reageren. Inmiddels zijn we nog een discus-

sieronde verder en hebben de ideeën de vorm van dit conceptontwikkelingsplan.

En nu?

Het conceptontwikkelingsplan dat nu voor u ligt, is een optelsom van de visie van de gemeente Amersfoort 

en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal plús de ideeën, wensen en voorstellen van bewo-

ners en andere partijen uit de wijken zelf. 

Vanaf mei-juni 2007 kan iedereen nog op dit concept reageren in de inspraakprocedure. Daarna wordt het 

plan indien nodig bijgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad, die het ontwikkelingsplan vaststelt. Deze 

stap wordt in oktober 2007 verwacht. Hierna kan de ontwikkeling en uitvoering van de projecten van start.

Hoe lees ik dit document?

Dit conceptontwikkelingsplan bestaat uit twee delen.

Deel I beschrijft de visie achter Amersfoort Vernieuwt. Vanuit de visie op het vernieuwen van wijken in de 

stad in het algemeen, zoomen we in op Liendert-Rustenburg. De kenmerken van de wijk worden beschre-

ven, gevolgd door de visie op de vernieuwing van deze wijk. 

Deel I eindigt met randvoorwaarden voor succesvolle vernieuwing, zoals het investeringsplan, de bewoners-

participatie in het vervolgproces en de bewaking van de voortgang.

Deel II is het projectenboek: het concrete uitvoeringsprogramma. Hierin leest u met welke projecten Amers-

foort Vernieuwt wil beginnen in Liendert-Rustenburg. Het projectenboek is een dynamisch document. In de 

loop der tijd zullen afgeronde projecten verdwijnen en nieuwe projecten worden toegevoegd. 

Wij wensen u veel leesplezier.
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2.  Amersfoort Vernieuwt: 
 visie op de stad 

 Mensen moeten vooruit kunnen komen door Amersfoort Vernieuwt. We bieden hen kansen op verschillende 

gebieden. De verbeteringen op die verschillende gebieden zullen elkaar versterken. De aanpak is telkens 

tweeledig: op individueel én op collectief niveau.

Zo zien we de vernieuwing:

- De wijken worden aantrekkelijker en de bewoners krijgen hulp bij hun problemen. 

- Meer handhaving draagt bij aan een betere leefbaarheid.

- Het woningaanbod wordt veelzijdiger en de kwaliteit van de woningen gaat omhoog. 

- De stad en de wijk hebben behoefte aan een goede kwaliteit groen.

- We werken per gebied en pakken zo’n gebied integraal aan: sociaal en fysiek.

- Gemeente en corporaties doen het hunne, de bewoners ook. 

- De zes thema’s van Amersfoort Vernieuwt zijn: samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid, 

voorzieningen

De mens centraal

Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg worden vitale wijken, waar mensen graag willen wonen. 

De aanpak is tweeledig:

- de mensen krijgen kansen (individuele aanpak)

- de wijk wordt er beter van (collectieve aanpak)

De individuele en de collectieve aanpak hangen met elkaar samen. Collectieve verbetering leidt tot individu-

ele verbetering – en andersom. Ons uitgangspunt is de positie van de bewoners; die moet worden verbe-

terd. De mens staat daarom centraal in onze visie1.

De bewoners moeten er op verschillende gebieden op vooruitgaan. Ze moeten een opleiding kunnen volgen, 

kans hebben op werk, op een betere woning en woonomgeving. Ook moeten ze zichzelf verder kunnen 

ontplooien op het gebied van recreatie, sport en cultuur. 

Een leefbare wijk waar mensen prettig samenleven, is belangrijk voor het welzijn van de bewoners; reden 

om te zorgen voor veilige, nette en schone wijken met genoeg voorzieningen. 

Sociaal investeren: grootse en kleine gebaren

Op sociaal gebied snijdt het mes aan twee kanten. De wijken worden zichtbaar aantrekkelijker dankzij een 

splinternieuw zwembad, een nieuw te bouwen ABC-school in Liendert en een multifunctionele spel- en ont-

moetingsplek in Randenbroek. En de wijken worden merkbaar veiliger dankzij extra handhavingscapaciteit. 

Randenbroek is bovendien een hotspot Veilig op Straat. 

1 We hebben ons hierbij laten inspireren door het advies van VROM-raad: Stad en stijging: sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing,
 VROM-Raad, Den Haag 2006
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Naast deze grootse gebaren, gaan we geruisloos en bijna onzichtbaar, sociaal investeren op die plekken in 

de wijk waar sprake is van grote problematiek: opvoedingsproblemen, verloedering, armoede en hoge werk-

loosheid, kleine en grote criminaliteit. Onzichtbaar omdat we stigmatisering willen voorkomen. Onzichtbaar 

ook, omdat de resultaten pas op (langere) termijn merkbaar zijn. We trekken drie jaar uit om de mensen met 

deze problemen op gang te helpen. Het AV-team (Amersfoort Vernieuwt, maar ook Aanspreken & Vooruithel-

pen) legt huisbezoeken af, waarbij we mensen motiveren om hulp te zoeken en helpen die hulp daadwerke-

lijk te vinden. Vanuit dit persoonlijke contact zullen we mensen ook stimuleren deel te nemen aan activiteiten 

in de buurt; van het schoonmaken van het portiek tot het organiseren van een buurtfeest.

Los van de huisbezoeken, maar tegelijkertijd en in dezelfde buurt, gaan we handhaven. Mensen aanspreken 

als ze hun afval naast de container zetten of overlast veroorzaken. De huisbezoeken en de extra handha-

ving moeten leiden tot een betere leefbaarheid in deze buurten. 

Deze buurtaanpak start in de buurten waar gerenoveerd wordt – daar is al persoonlijk contact over de 

woningverbetering – of waar de problemen het grootst zijn. De eerste vier buurten van Amersfoort Vernieuwt 

zijn De Horsten en de Liendertseweg in Liendert, de rand Randenbroek en de Bloemenbuurt in het Soester-

kwartier (een van de zelfstandige Amersfoort Vernieuwt projecten).

Verder gaan we natuurlijk gewoon door met ons stedelijk sociaal programma, dat al het meest intensief is in 

de Amersfoort Vernieuwt-wijken. De brede aanpak van Amersfoort Vernieuwt is aanvullend op en in samen-

hang en afstemming met dit programma. 

Betere woningen, gevarieerde wijken

Wie de Amersfoort Vernieuwt-wijken bekijkt, ziet al snel de rode draad in de woningvoorraad: veel woningen 

zijn klein, slecht van kwaliteit, veelal huurwoning en goedkoop. Binnen Amersfoort Vernieuwt willen we af 

van die eenzijdigheid. We willen dat speciale groepen als starters, mensen met een laag inkomen, studen-

ten, ouderen en gehandicapten iets te kiezen hebben. Ook moeten mensen die in de wijk willen blijven, 

maar rianter willen wonen een duurdere (koop)woning kunnen vinden. 

Bij renovatie van woningen worden maatregelen genomen om de energetische kwaliteit, de gezondheid en 

de veiligheid te verbeteren. In de nieuwbouw wordt daaraan uiteraard eveneens veel zorg besteed. Er wor-

den aanpasbare woningen in de bestaande voorraad gerealiseerd voor mensen die zelfstandig willen blijven 

wonen met eventueel zorg. In de wijken wordt het stappenplan “Veilig wonen” uitgevoerd om het aantal 

woninginbraken terug te brengen.

We willen voor Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenburg daarom:

toevoegen van vooral grondgebonden (koop)woningen. Er worden ongeveer 850 woningen gesloopt, waarbij 

er naar gestreefd wordt dat 70% van de huurders instemt. Deze locaties samen met een aantal nieuwe loca-

ties zoals de Hogewegzone, de driehoek Randenbroek en oude schoollocaties in Liendert, biedt de mogelijk-

heid om een nieuwbouwprogramma te realiseren van 1200-1900 nieuwe woningen, de helft grondgebonden, 

de helft appartementen. Van de nieuwbouw wordt 50% in de huursector en 50% in de koopsector terugge-

bouwd. 

Uitgangspunt is: eerst bouwen, zodat mensen in de wijk kunnen blijven wonen. Overigens kunnen mensen 

ook kiezen voor een woning in de rest van de stad. 
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Een groot deel van de nieuwbouw, mede bestemd voor de wijken Liendert-Rustenburg en Schuilenburg-

Randenbroek, wordt gerealiseerd langs de Hogeweg.

De Hogewegzone ligt tussen de wijken Liendert-Rustenburg en Schuilenburg. Dit gebied is ook onderdeel 

van Amersfoort Vernieuwt. Hier liggen kansen voor vooruitgang en verbetering van de wijk (collectief) en 

de bewoners (individueel). De Hogewegzone vormt de hoofdentree naar de stad. Met verbetering van dit 

gebied creëren we meteen een nieuwe verbinding tussen Liendert en Schuilenburg.

Verder gaan de corporaties 1420-1640 woningen renoveren. Dit zijn woningen die nog minstens twintig jaar 

mee kunnen en waar bewoners tevreden mee zijn. In totaal worden er in de Amersfoort Vernieuwt-wijken 

2725 woningen aangepakt door sloop, renovatie en verkoop. Dit betekent een aanpak van ca. 55% van het 

corporatiebezit in de Amersfoort Vernieuwt wijken.

Zekerheid

Tornen aan wonen is tornen aan zekerheid. De sloop van een wooncomplex is voor de bewoners een 

ingrijpende gebeurtenis. Daarom zijn de belangrijkste zekerheden rondom termijnen, voorrang, vervangende 

huisvesting en vergoeding opgenomen in het Sociaal Statuut. Hierin is ook de invulling van de participatie op 

wooncomplexniveau omschreven. Bovendien geldt dat een complex alleen gesloopt wordt als minstens 70% 

van de bewoners met de sloop akkoord gaat.

Per project, per complex wordt er een individuele opstartnotitie opgesteld. Hierin wordt precies omschreven 

hoe de communicatie en participatie aangepakt worden. Op deze manier is maatwerk en persoonlijke com-

municatie gegarandeerd. 

 

Bij deze communicatie- en participatietrajecten zetten de corporaties middelen in als huisbezoeken, spreek-

uren in de wijk, nieuwsbrieven, internet en informatiebijeenkomsten.

In oktober 2006 heeft de Alliantie Eemvallei alle bewoners van de betrokken complexen al persoonlijk geïn-

formeerd over de mogelijke sloop van hun woning. 

Groene wijken: de tuin van Amersfoort

Groen is belangrijk in een stad; groen draagt bij aan een prettig klimaat in een wijk. Groen geeft sfeer en 

kwaliteit. In het groen kun je recreëren, spelen, sporten; in het groen ontmoet je elkaar op een mooie dag. 

Groen vertegenwoordigt de natuur en herbergt dieren. Een goede groene zone draagt bij aan de economi-

sche waarde van straat of wijk.

Toch zegt het predikaat ‘groen’ niet genoeg. Het gaat om de kwaliteit van dit groen. Een groen vlak tussen 

twee flats is iets anders dan uitnodigend groen; groen om te gebruiken en te beleven. Bereikbaar, veilig en 

goed onderhouden. Een stad heeft behoefte aan gevarieerd groen. Die verschillende stukken wijkgroen 

(parken en grote groengebieden, maar ook trapveldjes, speeltuinen en groene ontmoetingsplaatsen) vormen 

samen de tuin van Amersfoort.

Ook voor de wijk is groen van belang; het geeft identiteit aan een wijk. Groen is daarom een belangrijk aan-

dachtspunt van Amersfoort Vernieuwt. We willen wijken figuurlijk én letterlijk zien opbloeien.

1  In Amersfoort Vernieuwt wordt de nieuwe regeling Groenbalans ingevoerd en als pilot in Liendert-Rustenburg toegepast. 
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Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenburg zijn relatief groene wijken. De bewoners waarderen dat 

groene karakter zeer. In Liendert-Rustenburg willen we de kwaliteit van het groen verhogen. Dit geldt voor 

de grotere groengebieden zoals het Waterwingebied, maar ook voor de kleinere groengebieden in de buurt. 

Bij nieuwe fysieke projecten gaan we uit van de groenbalans1. Waardevol groen blijft zoveel mogelijk behou-

den. Als dat niet kan, dan zorgen we voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen in - of in de omge-

ving van - de wijk. 

Gebiedsgerichte aanpak: 1 + 1 = 3

Amersfoort Vernieuwt werkt stap voor stap, gebied voor gebied. Maar per wijk, buurt of straat stemmen we 

alle sociale en fysieke projecten en activiteiten op elkaar af. Exact en in logische volgorde, zodat de verschil-

lende activiteiten elkaar aanvullen en versterken. In hoofdstuk 4.3 vindt u daarom een gebiedsgericht projec-

tenoverzicht. Deze brede aanpak per gebied realiseren we samen met onze wijkpartners en de bewoners.

Iedereen doet mee

In de vernieuwing van de wijk is een grote rol weggelegd voor de bewoners. We willen dat ze meedoen, 

vooral als we werken aan samenleven en leefbaarheid. Amersfoort Vernieuwt geeft bewoners meer invloed 

op hun leefomgeving; op onderhoud, maar ook op de (plan)ontwikkeling van nieuwe projecten voor hun 

buurt, straat, blok, galerij of portiek. 

Van de andere kant verwachten we dat bewoners meer verantwoordelijkheid nemen in die leefomgeving, 

bijvoorbeeld als buurtouder of als vrijwilliger in de zorg. Bewoners zijn medeverantwoordelijk voor de leef-

baarheid in hun wijk. Omdat gemeente en corporaties zorgen voor goede woningen in een goede buurt met 

voorzieningen, mogen we van de bewoners die participatie verwachten. Daar zullen we hen op aanspreken. 

Op onze beurt zullen we initiatieven om de leefomgeving te verbeteren waar mogelijk ondersteunen. 

Zes thema’s

Samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid, voorzieningen. Dat zijn de zes centrale thema’s van 

dit ontwikkelingsplan. Deze thema’s behelzen alle aspecten van een vitale wijk. Per thema concretiseren we 

in dit plan de doelstellingen voor de vernieuwing van de wijk. 

Hoofddoelstelling: vitale wijken ontwikkelen, waar bewoners prettig leven.

Doelstelling per thema:

Samenleven:  de sociale samenhang bevorderen. Zorgen dat er meer mensen mee (kunnen) doen.

Wonen:  de differentiatie van het woningaanbod vergroten.

Werken:  de sociaal-economische positie van de bewoners verbeteren.

Onderwijs:  een ABC-school realiseren in elke wijk. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen.

Leefbaarheid:  een veilige, schone en goed onderhouden woonomgeving realiseren.

Voorzieningen:  het voorzieningenniveau in de wijk op het gebied van detailhandel, zorg en welzijn, sport 

en spel op peil brengen en houden.

Procesdoelstelling: een goed verlopen proces waarin mensen zich betrokken, gehoord en goed geïnfor-

meerd voelen.



1�   concept ontwikkelingsplan liendert | rustenburg  

in
 h

et
 k

or
t

3.  Liendert-Rustenburg in  
vogelvlucht

Liendert en Rustenburg hebben ieder hun eigen karakter en kenmerken. Liendert-Rustenburg krijgt als 

prioriteitswijk extra aandacht. Voor de wijk formuleerden we concrete sterke en zwakke punten, kansen en 

bedreigingen. 

Beschrijving

In de voorbereidingsfase van Amersfoort Vernieuwt hebben we niet alleen goed geluisterd naar de opvattin-

gen, wensen en ideeën van bewoners en wijkpartijen, maar hebben we ook geïnvesteerd in het maken van 

een zorgvuldige omschrijving en analyse van Liendert-Rustenburg. Dankzij deze aanloopfase hebben we 

doeltreffende plannen kunnen ontwikkelen voor de wijk. 

Ligging

Liendert-Rustenburg wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn naar Apeldoorn, in het oosten door de 

A28, in het zuiden door de Hogeweg en in het westen door de Ringweg Kruiskamp en het Valleikanaal. 

De verbinding met het centrum van Amersfoort is kort. Via de fietstunnels op de Lageweg en de Hogeweg is 

het buitengebied bereikbaar (via Wieken-Vinkenhoef).

Liendert en Rustenburg worden vaak in één adem genoemd. Ze worden verbonden door het waterwingebied 

en delen hun groene karakter. Desondanks zijn het zeer verschillende wijken. 

Beschrijving

Liendert is een typische jaren zestigwijk met het karakter van een buitenstedelijk tuinstad. De wijk is helder 

en rationeel opgebouwd. Kenmerken:

- functiescheiding: aparte zones voor wonen, werken, voorzieningen en recreatie;

- ruim van opzet, open en groen. Het waterwingebied aan de oostkant en de groen- en voorzieningenstrook 

aan de westkant langs het Valleikanaal;

- een heldere hoofdwegenstructuur. Drie doorlopende verbindingen met Kruiskamp en de binnenstad (Lien-

dertseweg, Van Randwijcklaan en Lageweg). Haaks daarop drie interne verbindingswegen. De centraal 

gelegen Wiekslag is de belangrijkste;

- afwisselende woningtypen, verschillende bouwhoogten. Over het algemeen een sobere architectonische 

vormgeving.

Rustenburg heeft een heel eigen karakter en lijkt niet op Liendert. Kenmerken:

- vooral grondgebonden woningen;

- veel verschillende straattypen (een paar hoofdwegen, daarnaast afwisseling van onder andere woonerven 

en -paden, woningen met bergingen en garages aan de voorkant, parkeerhoven);

- de ringontsluiting;

- de route voor langzaam verkeer langs de Groenesteeg;
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- groen- en water om én in de wijk. Aan de westkant vormt het waterwingebied met de Weg van de Vrijheid 

de grens van de wijk; aan de oost- en noordzijde zijn dat de groenzones die onderdeel uitmaken van de 

spoorlijn en snelweg;

- weinig voorzieningen; Rustenburgers maken vooral gebruik van voorzieningen in Liendert. 

- centraal in Rustenburg ligt de Molendijkflat: de enige hoogbouw in de wijk en een belangrijk oriëntatiepunt.

Prioriteit

Liendert-Rustenburg is een van de vier zogenaamde prioriteitswijken van Amersfoort. In deze wijken wordt 

extra geïnvesteerd in het verbeteren van het leefklimaat. 

Meer lezen

In dit ontwikkelingsplan beschrijven we de plannen aan de hand van zes thema’s. De wijkanalyse (bijlage 3) 

volgt ook deze thema’s. Als er binnen de wijk grote verschillen zijn, wordt verwezen naar buurten. 
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Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Sterke punten

• De wijk wordt positief gewaardeerd dankzij de gunstige ligging, het vele groen, de goede bereikbaar met 

openbaar vervoer en de goede aansluiting op uitvalswegen

• Heldere, ruime opzet met een open en groen karakter 

• Mensen in Rustenburg zijn zeer tevreden over hun wijk

• Kleurrijke bevolkingssamenstelling

• Aanwezigheid vele scholen

• Twee buitenkasten

Zwakke punten

• Rustenburg heeft geen hart met voorzieningen

• Winkelstrips in Liendert zijn versnipperd en hebben een zwakke uitstraling 

• Verkeersveiligheid Van Randwijcklaan is slecht 

• Geluidsoverlast en luchtverontreiniging van de A28 

• De Horsten hebben slecht imago

• Te weinig mogelijkheden voor een wooncarrière binnen de wijk 

• Eenzijdig woningaanbod

• Deel van de huurwoningen is in slechte staat

• Lage organisatiegraad van bewoners, weinig sociale cohesie

• In delen van de wijk is het aantal niet-actieven en lage inkomens groot

• Sobere architectonische vormgeving

• Weinig activiteiten voor jongeren (12-22 jaar)

Kansen 

• Corporaties en gemeente zijn de belangrijkste eigenaren

• Buitenkast als ontmoetingsplaats; de mogelijkheid om hier vanuit de participatie en betrokkenheid uit te 

bouwen

• Realisatie ABC-scholen en ontmoetingsruimten daarbij voor wijkbewoners

• Liendert profiteert van de planontwikkeling Hogeweg 

• Waterwingebied is de bindende zone tussen Liendert en Rustenburg

• Aanleg fietsroute langs waterwingebied naar station Schothost vergroot de bereikbaarheid en de ver-

keersveiligheid 

• Diverse en kleurrijke bevolkingssamenstelling

• Uitbouwen eigenheid en diversiteit van buurten

• Herkenbare inrichting van de openbare ruimte voorkomt anonimiteit en versterkt het wij(k)gevoel 

• Praktijkscholen meer betrekken bij de wijk; levendige wijkeconomie stimuleren 

• Nieuwbouw moskee

• Uitbreiding project buurtvaders

• Stedelijk zwembad en sporthal aan de Hogeweg
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Bedreigingen

• Opgroeien en opvoeden staan onder druk 

• Concentraties van allochtonen is niet goed voor de taalontwikkeling en integratie, aldus allochtone moe-

ders

• Toename verkeersdruk op de Hogeweg

• Wegtrekken van jongere huishoudens met hoger inkomen wegens de eenzijdige samenstelling van de 

woningvoorraad 

• Bepaalde groepen jongeren met onvoldoende scholing en een zwakke thuisbasis hebben gebrek aan 

perspectief. Dat kan leiden tot overlast

• Slechte communicatie tussen verschillende bevolkingsgroepen

• Gezinnen met meervoudige problemen
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4.  Wat willen we bereiken  
in Liendert-Rustenburg?

Liendert-Rustenburg Vernieuwt  vraagt om sociale en fysieke stappen die het met plezier wonen en werken 

in de wijk vergroten, zowel op individuele als collectieve schaal. We koesteren wat we hebben en leggen 

verbindingen tussen personen, projecten en programma’s.

Per Amersfoort Vernieuwt-thema (samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid, voorzieningen) om-

schrijven we wat we willen bereiken en wat we gaan doen. We geven aan het einde van dit hoofdstuk een 

overzicht van de aanpak per buurt. 

In dit hoofdstuk leest u wat we in de wijk de komende jaren willen bereiken. Eerst krijgt u een algemene 

kijk op de wijk en op haar bewoners en leest u over de nieuwe manieren waarop we de visie uitwerken. 

Vervolgens beschrijven we per thema de doelstellingen en de aanpak die we ontwikkelden voor Liendert-

Rustenburg. 

Er gaat de komende jaren ongetwijfeld méér gebeuren dan hier nu op papier staat, want we zullen ook 

gebruikmaken van kansen en mogelijkheden die zich in de toekomst voordoen. 

 Wijkvisie: wijk in beweging

Liendert en Rustenburg zijn zo verschillend, dat beide wijken in de vernieuwing een eigen pad volgen. In 

beide wijken behouden en verbeteren we wat goed is. In Liendert gaat het dan om de ruime, heldere opzet, 

hoewel we zoeken naar meer afwisseling. In Rustenburg behouden we het groene karakter en de individuele 

ruimte. 

We willen dat bewoners van Liendert en Rustenburg zich thuisvoelen in hun wijk. Deze wijkbeleving is een 

belangrijk uitgangspunt - de mens staat immers centraal bij Amersfoort Vernieuwt. Fysieke ontwikkelingen 

dragen bij aan dat welbevinden van de bewoners.

Vernieuwing van de wijk helpt het individu verder vooruit, maar ook het collectief: het portiek of blok, de 

straat, buurt of wijk. Op de sociale agenda staat dan ook:

- werk, school, voorzieningen, al dan niet gedwongen-hulpverlening (individueel);

- activiteiten, ontmoeten, stimuleren eigen initiatief en participatie etc. (collectief).

Daarnaast is ook een fysiek programma nodig om bewoners de meer kansen te bieden:

- vergroten keuzemogelijkheid op de woningmarkt, ook wooncarrièremakers iets kunnen bieden in de wijk 

(individueel);

- betere woningen, andere verscheidenheid woningen, gemêleerde bevolkingssamenstelling, mooiere om-

geving, grotere betrokkenheid bij ontwikkelingen, meer voorzieningen (collectief).
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Parels massa geven

We hoeven niet alles te vernieuwen in de wijk. De wijk heeft immers al veel positieve kenmerken: een goede 

structuur, een sociaal programma en voorzieningen. We koesteren het goede en versterken dat waar moge-

lijk. We noemen dit ‘parels massa geven’. De onderstaande parels zijn fundamenten voor de wijk:

- het waterwingebied (uniek gebied tussen de wijken Liendert en Rustenburg);

- het groene karakter van de wijk;

- de vele onderwijsvoorzieningen, inclusief voortgezet onderwijs;

- de nieuwe moskee El Fath en het Sicaf-gebouw, beiden een fysieke parel;

- de buitenkasten (ontmoeten, spelen en opvoeden);

- huize De Liendert;

- de Molendijkflat;

- het Wijkserviceteam;

- de ABC-scholen als samenwerkingsverband.

Verbindingen leggen 

Liendert-Rustenburg Vernieuwt staat niet op zichzelf – en samen sta je sterk. Daarom leggen we verbin-

dingen waar we maar kunnen. Verbindingen tussen de projecten en programma’s in de wijk onderling en 

belangrijke ontwikkelingen buiten de wijk. 

Maar ook leggen we verbindingen tussen bewoners onderling (sociale cohesie), tussen bewoners en de wijk 

(sociale binding), tussen de wijk en de rest van de stad (Hogewegzone), tussen professionals en bewoners 

(participatie, Olympiades, woonateliers, bewonersinitiatieven).

De zes thema’s van Amersfoort Vernieuwt

Samenleven: Met elkaar meedoen

Mensen moeten zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij hun wijk. Participatie is doel en middel tegelijk, 

want als je elkaar spreekt, leer je elkaar kennen. Iedereen kan meedoen op een niveau dat hem of haar 

past. Abstract op wijkniveau, of heel dicht bij huis. Wie meedoet, kan op ondersteuning rekenen. 

Dit willen we bereiken

We willen een grotere sociale samenhang en betrokkenheid bij de buurt. Meer mensen moeten mee (kun-

nen) doen.

Dit gaan we doen

We vergroten de betrokkenheid bij elkaar. Als middel gebruiken we de belangstelling van de bewoners voor 

wat er concreet in hun wijk gebeurt. Bewoners hebben bij participatie immers een gedeeld belang: werken 

aan verbetering, met elkaar.

Bewoners en wijkpartners die op wijkschaal willen denken en adviseren, nodigen we uit om mee te praten in 

een wijkplatform.

Op de lagere schaalniveaus (buurt, straat, blok, portiek of galerij) gaat het om concrete ontwikkelingen en 

projecten die de bewoners direct aangaan. Bewoners praten daar sneller en makkelijker over mee. 
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Ook op individueel niveau is er contact met de bewoners, bijvoorbeeld om de plannen die voor hen persoon-

lijk gevolgen hebben te bespreken. Ook dit contactmoment is een vorm van participatie.

Het is in Amersfoort heel gewoon: Amersfoort steunt en stimuleert vrijwilligerswerk en initiatieven vanuit de 

wijk. Activiteiten als Buitenkasten, Vrouwencentrum Entree, Buurtvaders, e.d. dragen bij aan de onderlinge 

betrokkenheid en de leefbaarheid. Het meest succesvol zijn activiteiten die laagdrempelig en kleinschalig 

zijn, en die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de bewoners. 

Omdat Liendert-Rustenburg een prioriteitswijk is, kan de wijk rekenen op extra steun op het gebied van 

Samenleven en Meedoen. Met de inzet van het AV-team doen we een extra sociale investering (zie ook 

hoofdstuk 2).

In Amersfoort voeren we een discussie over de nieuwe kaders voor hetgemeentelijk cultuurbeleid 2008-2015 

onder de naam “Naar Nieuw Amersfoort Peil”. Een van de thema’s bij die discussie.

is “cultuur dichterbij”. Ook hier past de ondertitel “iedereen doet mee”. Daarbij hebben we met name aan-

dacht voor jongeren, ouderen en allochtone bewoners. Wellicht zijn culturele wijkdagen een middel om meer 

Amersfoorters uit deze doelgroepen binnen te krijgen bij de culturele organisaties?

Een van de discussiepunten bij het (nieuwe) cultuurbeleid is: draagt cultuur bij aan de identiteit van de wijk? 

Graag willen we in Liendert-Rustenburg bovenstaande punten verder onderzoeken door aan te sluiten bij het 

cultuurbeleidtraject. 

Wonen: Voor iedereen wat wils

We willen meer verscheidenheid in de woningen. Mensen die een stap in hun wooncarriere willen maken of 

die een zorgvraag hebben (ontwikkeld) moeten in de wijk kunnen blijven. Gezinnen, starters en ouderen zijn 

de doelgroepen. De wijk wordt zo ingericht, dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Er komt een 

woonservicegebied met als kernen de Wiekslag-Vogelplein Liendert) en de Molendijkflat Rustenburg. 

De woonomgeving moet er - waar nodig - tegelijkertijd op vooruitgaan. Wonen, zorgen en welzijn moeten 

beter op elkaar worden afgestemd.
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Dit willen we bereiken

We willen meer keuzemogelijkheden in het woningaanbod. Het moet mogelijk worden om binnen de wijk te 

verhuizen naar een betere woning. Onze doelgroepen zijn ouderen, gezinnen met kinderen en startende 

kopers. Om deze doelstelling te bereiken, willen we de huurvoorraad in aantal verminderen en zorgen voor 

meer goedkope en middeldure eengezinskoopwoningen. 

Verder willen we dat ouderen of mensen met een zorgbehoefte zo lang zij willen in hun vertrouwde woning 

en buurt kunnen blijven wonen. Er zullen meer geschikte woningen voor deze doelgroepen moeten komen 

en de zorgvoorzieningen moeten op hen worden aangepast. Daarbij moeten wonen, zorg en welzijn zo gere-

geld worden, dat ze beter aansluiten op de bestaande woonserviceafspraken.

Het ambitieuze woningbouwprogramma moet leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte; vooral 

voor bijzondere, centraal gelegen plekken. De zones die al kwaliteit hebben, willen we beter benutten.

Uitgangspunt is: eerst bouwen, dan pas slopen. Zo kunnen mensen in de wijk blijven wonen.

Dit gaan we doen

Meer typen woningen, meer prijsklassen. Dat bereiken we door te renoveren, woningen te slopen, nieuwe 

woningen te bouwen en woningen te verkopen2. We bouwen in Liendert 340 à 430 nieuwe huurwoningen en 

330-420 nieuwe koopwoningen. In Rustenburg vindt geen grootschalige nieuwbouw plaats. We renoveren in 

Liendert 850-900 woningen, in Rustenburg 20-40 woningen. We verkopen in Liendert ongeveer 75 huurwo-

ningen en in Rustenburg ongeveer 90. 

Dit houdt in dat de corporatievoorraad op termijn met minimaal 10% zal afnemen. 

Uiteindelijk zal 76% van het aantal corporatiewoningen in Liendert zijn geherpositioneerd door middel van 

renovatie, verkoop of sloop. In Rustenburg gaat het om 25% van de huurvoorraad (zie het Woonprogram-

ma).

We verbeteren of koesteren de sociale en fysieke infrastructuur van Liendert-Rustenburg. Zo kan iedereen 

– jong en oud – weer aan de samenleving deelnemen. 

We sluiten aan op bestaande woonserviceafspraken. De nieuwe kern van het woonservicegebied in Liendert 

wordt het gebied Wiekslag-Vogelplein. Hier komt een toegankelijke woonomgeving met bijvoorbeeld een 

combinatie van winkels, een ontmoetings-, informatie- en adviesfunctie, maaltijdvoorzieningen en gemaks-

diensten, eerstelijnszorg en seniorenwoningen. Voor Rustenburg vormt de Molendijkflat de kern met een 

ontmoetings-, informatie en adviesfunctie.

Binnen een cirkel van maximaal 500 meter van voorzieningen als winkels en ontmoetings- en informatiecen-

tra realiseren we 110 viersterrenwoningen**** en 83 driesterrenwoningen***.

De nieuwe projecten moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Dit geldt vooral voor 

bijzondere, centraal gelegen plekken. De zones die al kwaliteit hebben, willen we beter benutten.

2 Zie hiervoor ook het Woonprogramma Amersfoort Vernieuwt, maart 2007

3 Zie hiervoor het Sociaal Statuut december 2006 en de samenwerkingsovereenkomst/participatiestatuut tussen de corporaties  
en de huurdersorganisaties. 

*** sterrenwoning: Rolstoel toegankelijk en rollator doorgankelijk: de woning is gelijkvloers. De toegang van de woning en het woongebouw  
 zijn zonder belemmeringen bereikbaar. De woning en het woongebouw hebben geen of minimale drempels. Het toegangsdeuren en de  
 liftdeuren in het woongebouw worden automatisch geopend., echter bij deze woning zijn de maten van de toegangsdeuren in het woon- 
 gebouw , de liftdeur alsmede de lift zelf en de voordeur van de woning voldoende groot dat deze zelfstandig met een rolstoel gepasseerd  
 kunnen worden.

****sterrenwoning: Rolstoel toegankelijk en doorgankelijk: zie de omschrijving bij ***, echter bij deze woning zijn ook alle ruimtes binnen de  
 woning zelf bereikbaar en bruikbaar (te maken) voor iemand in een rolstoel.
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Wijkbewoners die door sloop een andere woning moeten betrekken, bieden we een woning aan. Dat kan in 

de eigen wijk zijn, of in een andere wijk3. 

Werken: Levendigheid en bedrijvigheid in de buurt

Op dezelfde wijze als elders in de stad willen we mensen aan het werk helpen. De wijk en de bewoners heb-

ben belang bij het opbouwen van een wijkeconomie. Scholen in de wijk willen graag leerwerktrajecten in de 

wijk kunnen aanbieden.

We willen dat het percentage niet werkende werkzoekenden en het percentage huishoudens in de bijstand 

afneemt. We stimuleren de start van kleine bedrijven in de wijk.

Dit gaan we doen

We verbeteren de sociaal¬-economische positie van de bewoners van de Amersfoort Vernieuwt-wijken. De 

aanpak is dezelfde als elders in Amersfoort:

- voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk zijn van een uitkering;

- bewoners met werkperspectief naar werk toe leiden;

- bewoners met nog onvoldoende werkperspectief activeren.

En dit is de manier:

De re-integratieladder

De re-integratieladder is een verfijnde methode die het mogelijk maakt om voor WWB-klanten in de Ge-

meente Amersfoort de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen in de vorm van niveaus (traptreden). Als de 

mogelijkheden op participatie in de maatschappij voor WWB-klanten toenemen door inzet van reintegratie-

activiteiten, stijgt hun niveau op de ladder. De doelstelling is dat klanten jaarlijks gemiddeld 1 stap op de lad-

der maken. De re-integratieladder is ons hulpmiddel om voor individuele klanten een passend traject samen 

te stellen, doelen te formuleren en resultaten te benoemen. 

Er wordt structureel onderzocht hoe stijging en daling op de re-integratieladder verloopt. Dit kan op wijkni-

veau worden onderzocht.

Minimabeleid

In Amersfoort is een breed scala van beleidsinstrumenten ten behoeve van minima beschikbaar. Een doel-

stelling is om de gebruikmaking van minimaregelingen te intensiveren. Onderzoek zou er toe moeten leiden 

dat meer mensen van de bestaande regelingen gebruik gaan maken. 

Handhaving

Handhaving van rechtmatig gebruik van WWB-uitkering en minimaregelingen is een speerpunt in het 

gemeentelijk beleid Sociale Zekerheid. Dit wordt in een aantal gevallen thematisch ingezet. Een te benoe-

men thema voor handhaving kan zijn dat op wijkniveau handhandhavingscontroles uitgevoerd zullen gaan 

worden.

3 Zie hiervoor het Sociaal Statuut december 2006 en de samenwerkingsovereenkomst/participatiestatuut tussen de corporaties  
en de huurdersorganisaties. 
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Deze drie doelstellingen binnen het programma werk en inkomen sluiten aan bij de doelstelling van Amers-

foort vernieuwt, namelijk ‘iedereen doet mee’.

Met wijkontwikkeling zullen we vanuit de hoofdafdeling Sociale Zekerheid dan ook onderzoeken of boven-

staande aanpak is door te vertalen naar de specifieke aanpak in de prioriteitswijken. De bestaande metho-

dieken van respectievelijk ‘de re-integratieladder’, ‘het vergroten van het bereik van minimaregelingen’, en 

‘themacontroles in het kader van handhaving’ hoeven daarvoor niet te wijzigen. 

Gebruik maken van de kracht van de wijk:

In Liendert en Rustenburg is nooit veel werkgelegenheid geweest. Wel volgen veel leerlingen uit Liendert en 

uit andere prioriteitswijken onderwijs in de wijk. Er zijn roc’s, vmbo’s, een havo en een vwo. Deze scholen 

willen hun leerlingen graag leerwerktrajecten en maatschappelijke stages bieden – liefst in de directe omge-

ving. Amersfoort Vernieuwt is een uitgelezen kans om op het kruisvlak van wijkeconomie en buurtaanpak die 

mogelijkheid te realiseren.

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een strategie en in te zetten instrumenten. 

De Alliantie investeert op dit thema door o.a. tegen een schappelijke prijs ruimte beschikbaar te stellen voor 

bijvoorbeeld startende ondernemers en leer- werkervaringsplaatsen te creëren en in te vullen. 

In de kleinere winkelgebieden als Wiekslag-Zuid en de Rietzangerstraat blijven winkels en komen andere 

voorzieningen (basis BRO-rapport, nota detailhandel en wijkeconomie). Dit plan wordt de komende jaren 

verder uitgewerkt. We hechten hier veel waarde aan, want dergelijke gebieden vergroten de leefbaarheid, 

betrekken scholieren bij de wijk en zijn goed voor de kleinschalige wijkeconomie.

Onderwijs: Voor nu en straks

Zowel Liendert als Rustenburg krijgen een Amersfoortse Brede Combinatieschool (ABC-school), die tevens 

als ontmoetingscentrum kan fungeren. We willen toe naar minder voortijdige schoolverlaters en sluiten aan 

bij het beleid daarover voor de hele stad. 

Dit willen we bereiken

We willen in Liendert en in Rustenburg een ABC-school. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet omlaag.

Dit gaan we doen

Twee blikvangers : ABC-scholen en Voortijdig Schoolverlaten

Voor het programma “Jeugd op school - Meer kans met een diploma” hebben we twee blikvangers vastge-

steld. Met deze twee blikvangers bestrijken we de gehele leeftijdsgroep van 0-23 jaar; de doelgroep van het 

programma “Jeugd op School”.  De blikvangers zijn:

1. ABC-scholen in heel Amersfoort; in 2010 heeft elke wijk een ABC-school.

2. Meer jongeren met een startkwalificatie;

 -  in 2010 heeft maximaal 21 % niet-leerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten.  

 Uitgangspunt is 28% 2004/2005.

 -  50% van de voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2009 - 2010 is in dat schooljaar herplaatst.

De ABC-scholen richten zich op het optimaliseren van de kansen en het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen zijn hierdoor beter in staat om eenschoolcarrière te doorlopen en een 

plaats in de maatschappij te verwerven. 
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In Liendert komt een nieuw te bouwen ABC-school. In en rond deze nieuwbouw komen ook andere voorzie-

ningen, zoals een buurtcentrum, sportfaciliteiten en een speeltuin. De school wordt zo een nieuwe ontmoe-

tingsplek voor ouders en kinderen. Een nieuwe parel!

De ABC-school in Rustenburg wordt gerealiseerd in bestaande gebouwen.

Voortijdige schooluitval vindt vooral plaats na het basisonderwijs, in het vmbo- en middelbaar beroepsonder-

wijs. We willen alle zeilen bijzetten om deze uitval te voorkomen en te bestrijden. Als het nodig is willen we 

jongeren alternatieven bieden, waarbij leren en werken samengaan.

Drie prioriteiten: Voor- en Vroegschoolse Educatie, Zorgstructuur en Taalbeleid

De voor- en vroegschoolse educatie, de zorgstructuur en het taalbeleid zijn belangrijke onderdelen van de 

twee blikvangers. Deze prioriteieten dragen bij aan het behalen van de doelen die we ons bij de blikvan-

gers hebben gesteld. Vanwege hun omvang en consequenties voor de uitvoering in samenwerking met het 

onderwijs worden ze als apart actiepunt uitgewerkt.

Vijf thema’s: Veiligheid, Kwaliteitszorg, Schakelklassen, Zwarte/witte scholen en Verplicht overleg

Naast de prioriteiten wijzen we nog vijf thema’s aan die de komende vier jaar een rol spelen in de ontwikke-

lingen in en rondom het onderwijs. Gemeente en onderwijs raken elkaar hierbij in beleid en uitvoering. Deze 

thema’s dragen bij aan het voorkomen en bestrijden van van uitval. Het gaat om de volgende thema’s:

- sociale veiligheid;

- kwaliteitszorg;

- schakelklassen;

- zwart/witte scholen;

- verplicht overleg

We willen voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. Ook de buurtaanpak van de Amersfoort Ver-

nieuwt-teams zal zich richten op de voortijdige schoolverlaters in de buurten. 

Leefbaarheid: Schoon, heel, veilig en MOOI!

De wijken moeten veilig, schoon en goed onderhouden worden, met bewoners die zich verantwoordelijk 

voelen voor hun woonomgeving. We plegen dagelijks onderhoud en maken de openbare ruimte toekomstbe-

stendig. Een aantal concrete projecten voor ‘grijs’ en ‘groen’ staan op stapel. 

We stimuleren bewoners een rol te spelen bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Tijdens de 

uitvoer van een project veroorzaken we zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Schoon en veilig staan 

hoog op de agenda en van begin af aan zullen we intensief toezicht houden en handhaven.

Dit willen we bereiken

We willen een veilige, schone en goed onderhouden woonomgeving. Bewoners voelen zich weer verant-

woordelijk voor die woonomgeving. Zo min mogelijk bewoners voelen zich wel eens onveilig in de eigen 

buurt.

4 Nota Kwaliteit Openbare Ruimte
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Duurzame wijken:

Binnen Amersfoort Vernieuwt streven we naar het realiseren van Duurzame Wijken. Juist de gebieden die in 

de jaren `50 en `60 zijn gerealiseerd in Amersfoort zijn nu (al) aan een herorientatie toe. Nu we de gelegen-

heid krijgen voor vernieuwing, moet de opdracht zijn dit duurzaam te doen. Een toekomstbestendige wijk is 

van belang. Maar ook het tegengaan van vervuiling en de op handen zijnde klimaatveranderingen verplich-

ten (ook Amersfoort) om haar steentje bij te dragen aan de verbetering van het milieu.Ook binnen de context 

van Amersfoort Vernieuwt. 

Duurzaamheid bestaat uit 3 onderdelen: Ecologische duurzaamheid, Functioneel-economische duurzaam-

heid en Sociale duurzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van geluidhinder, het gebruik 

van duurzame materialen, het handhaven/creeren van een aantrekkelijke flora en fauna, het realiseren van 

woningen met een hoge gebruiks-/toekomstwaarde, het stimuleren/faciliteren van sociale samenhang. Alle-

maal onderwerpen die onderling met elkaar verband houden en in hun samenhang kunnen zorgdragen voor 

`lang-levende-wijken`.

Daarom kiezen we binnen Amersfoort voor een centrale plek voor dit thema.

Dit gaan we doen

In heel Amersfoort streven we naar Basiskwaliteit4 van de openbare ruimte. We investeren in dagelijks 

onderhoud. Bovendien herstellen, vervangen en richten we de openbare ruimte opnieuw in, waar nodig. Zo 

investeren we in de toekomst van de wijk. 

Voorbeelden voor de komende jaren zijn de herriolering en herinrichting van de Horsten, het Vogelplein, 

Liendertsedreef en omgeving, de herasfaltering van een deel van de Van Randwijcklaan en de vervanging 

van de openbare verlichting, vooral in een belangrijk deel van Liendert.

We werken ook aan het groen, zoals bij de Groene Steeg (renovatie en herinrichting van heesterbeplanting 

en rosarium), de Vogelweide, Pelikaanstraat en Liendertseweg. Voor het waterwingebied maken we een 

nieuw inrichtingsplan, samen met bewoners en andere belanghebbenden. 

Bewoners zijn de ogen en oren in de wijk. Zij signaleren zaken en kunnen die doorgeven aan het 

(wijk)meldpunt. Ook kunnen bewoners met elkaar ideeën ontwikkelen. Wij stimuleren hen deze rollen op 

zich te nemen. Op meldingen zullen we actie ondernemen en bewonersinitiatieven zullen we ondersteunen. 

We denken over mogelijkheden om de wensen van bewoners over hun leefomgeving te honoreren. Dit heet 

vraaggericht beheer. 
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Belangrijk bij dit alles: we doen het samen met de bewoners. De bewoners dragen zelf hun steentje bij. Dat 

bevordert het ‘wij(k)gevoel’.

Aanpak van de openbare ruimte maakt altijd onderdeel uit van een renovatie- of bouwproject. Daarbij stellen 

we hoge kwaliteitseisen. 

In overleg met bewoners kunnen we een buurt een eigen thema meegeven, bijvoorbeeld milieuwijk, bijzon-

dere architectuur, levensloopbestendig. We willen duurzaam te werk gaan, zowel op sociaal, ecologisch als 

economisch gebied. 

Als een project wordt uitgevoerd, proberen we daarbij zo min mogelijk hinder voor de omgeving te ver-

oorzaken. Punten van aandacht daarbij zijn de bouwroutes, de bereikbaarheid van de wijk en de sociale 

veiligheid. Ook zullen we zo veel mogelijk verpaupering en schade aan de directe omgeving voorkomen, 

het dagelijks onderhoud intensiveren, bewoners betrekken bij het veranderingsproces, tijdelijke activiteiten 

organiseren op opengevallen plekken en dergelijke.

  

Vervuiling en veiligheid zijn belangrijke leefbaarheidsitems. Veel bewoners ergeren zich aan vuil en honden-

poep. Ook voelen bewoners zich onveilig. Over deze onderwerpen spreken we speciale doelgroepen aan, 

zoals jongeren en hondenbezitters. Ook willen we op plekken waar veel overlast actie ondernemen, bijvoor-

beeld rond scholen en bij etagewoningen.

Zodra de eerste bouwactiviteiten starten, zullen we meer toezicht houden én handhaven. De corporaties, 

gemeente en de politie zullen intensief samenwerken; signaleren en als het nodig is optreden. Hiervoor zet-

ten we voor de Amersfoort Vernieuwt-wijken extra capaciteit in. 

Door de hele wijk organiseren we veiligheidsschouwen.

Voorzieningen: Krachtige voorzieningen in de wijk

We willen voldoende voorzieningen in de wijk om te winkelen, voor zorg en welzijn en voor sport en spel. 

Verschillende plekken in de wijk lenen zich hiervoor, zoals de ABC-school in Liendert en het wijkwinkelcen-

trum aan de Wiekslag-Vogelplein. We verwachten een positieve uitstraling van het nieuwe zwembad. We 

peilen de wensen van jongeren.

Dit willen we bereiken

We willen voldoende voorzieningen in de wijk: winkels, zorg- en welzijnvoorzieningen en gelegenheden voor 

sport en spel.

Dit gaan we doen

De voorzieningen komen in bestaande gebouwen of op nieuwbouwlocaties. De nieuwbouw van de ABC-

school in Liendert is een geschikte locatie voor een cluster van voorzieningen. 

Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de bezetting van de sporthal Midland als we sportvoorzienin-

gen zouden toevoegen aan bijvoorbeeld de ABC-school . Ook onderzoeken we of een sportveld kan worden 

toegevoegd.

In Rustenburg kunnen de bestaande voorzieningen (de Molendijkflat, de ABC-school en de sportzaal) verder 

versterkt worden.
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Naar versterking van het wijkcentrum aan Wiekslag-Vogelplein wordt onderzoek gedaan. In dit gebied reali-

seren we bovendien een Woonservicegebied, waardoor we hier een compleet wijkcentrum ontwikkelen.

Het nieuwe zwembad aan de Hogeweg is een goede aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe voorzie-

ningen voor de Amersfoort Vernieuwt-wijken. We verwachten dat het nieuwe zwembad een positieve impuls 

geeft aan de uitstraling van de omliggende buurten. 

De voorzieningen in de openbare ruimte, zoals speel-, sport- en jongerenplekken stemmen we af op de 

behoefte. In het kader van de Operatie Jong loopt een onderzoek naar de wensen van jongeren uit de wijk.

Op verzoek van de gemeenteraad voeren we een verkenning uit naar de haalbaarheid van het realiseren 

van een (trein)halte Liendert aan de Valleilijn.

  Aanpak per buurt

Vernieuwen is maatwerk. Het zorgvuldig afstemmen van projecten leidt tot betere, bredere plannen. Per lo-

catie of gebied moet bekeken worden wat beter is: alles tegelijk of stapje voor stapje? Eerst sociaal of eerst 

fysiek? De dynamiek leidt per situatie tot een ander scenario. 

1. De Horsten

1.1  Arendshorst

- Renovatie en wijziging bestemming in seniorenhuisvesting, inclusief herinrichting buitenruimte

- Vervanging riolering Horsten en Trekvogelweg

- Verkeersveiligheid Trekvogelweg

- Doorbreken anonimiteit

- Amersfoort Vernieuwt-teams 

- Relatie waterwingebied verbeteren

1.2 De overige Horsten

- Aanpak galerij flats. Eventueel herinrichting omgeving

- Amersfoort Vernieuwt-teams

- Nieuwe riolering Horsten en Trekvogelweg

- Relatie met waterwingebied verbeteren

2. Liendertseweg-Rietzangerstraat-Wiekslag-Pelikaanstraat-Ibisstraat

- Sloop woningen

- Bouw ABC-school

- Buitenschoolse opvang

- Een of twee gymzalen en onderzoek naar een sportveld

- Ontmoetings- en activiteitenfunctie 

- Kinderdagverblijf

- Natuurspeelplaats

- Nieuwbouw woningen (sociale huur en duurdere koop)

- Amersfoort Vernieuwt-teams (voor de sloop)

- Bewoners betrekken bij speeltuin Vogelnest

- Nieuwbouw van woningen 

- Inrichting woonomgeving
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3. Zangvogelweg/Wielewaalstraat

- Sloop flats, eengezinswoningen en grondgebonden seniorenwoningen

- Nieuwbouw 

- Amersfoort Vernieuwt-teams

- Kunstgrasveld bij moskee

- Werkgroep Goede Buren

4. Vogelplein

- Realiseren woonservicegebied Liendert-Rustenburg, kern Vogelplein

- Versterken centrale winkelfunctie t.o.v. andere winkelstrips

- Ontmoetingsruimte

- Afbouw winkelstrip Rietzangerstraat

5. Fürglerplein

- ABC-school

- Ontmoetingsactiviteiten en -mogelijkheden 

- Verkeersveiligheid schoolzone

- Sociale veiligheid, hangjeugd schoolpleinen, toezicht en realiseren ontmoetingsplek

- Kunstgrasveld

6. Molendijkflat e.o.

- Verder ontwikkelen woonservicegebied Liendert-Rustenburg, kern Molendijkflat

7. Diversen Rustenburg

7.1 Geluidwal

- Toegankelijkheid.

- Opnemen in groene wandelroute met waterwingebied

- Pilot groene inrichting en milieu (lucht en geluid) kwaliteit

7.2 Rosarium

- Renovatie Rosarium aan Groene Steeg

8. Waterwingebied

8.1 Opstellen herinrichtingsplan 

-. Fietsroute

- Speelplekken

- Ontsluiting bij de Horsten

-. Ecologische inrichting

- Hondenbeleid

-. Educatieve wandelroutes 

- Groen-blauwe structuur

-. Relatie met de Horsten
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8.2 Activiteiten ter bevordering ontmoeting en levendigheid

- Cultureel programma 

- Stimuleren van bewonersinitiatieven

8.3 Bewoners betrekken bij beheer en onderhoud

9. Diversen Liendert-Rustenburg

- Herinrichting van Randwijcklaan

- Verkeersveiligheid

- Oversteekbaarheid verbeteren

10.  Ecologische verbindingszone Valleikanaal (in uitvoering)

11.  Herontwikkeling locatie zwembad Liendert

- Na realisatie van Zwembad Hogeweg zal Zwembad Liendert sluiten

- Herinrichten sportpark mogelijk in combinatie met wonen

12. Liendert Zuid

- Afweging handhaving of sloop en nieuwbouw seniorenwoningen van de Alliantie Eemvallei en Portaal aan 

het kwikstaartpad 

- Afstemming met Hogewegzone

- Portaal bezint zich op de toekomstmogelijkheden van de locatie De Liendert.

Niet direct aan een locatie toe te wijzen projecten, bijvoorbeeld:

Wijk in Beweging

Liendert Historisch besef

Welkom in de wijk

Buurtbudget

Dit overzicht is niet volledig. Vernieuwing is een dynamisch proces. We zullen de komende jaren inspringen 

op nieuwe vragen, behoeften en wensen en op nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en interventies. 

Vanwege die dynamiek is het extra belangrijk om op alle denkbare niveaus verbindingen te onderhouden, 

samenhangend te werken en flexibel te blijven.

De startdatum die bij de planning in het projectenoverzicht is opgenomen gaat uit van de start van het plan-

proces. De genoemde data bij de sloop- en nieuwbouwprojecten zijn dus geenszins sloopjaartallen, maar de 

fase waarin wordt gestart met gesprekken, planuitwerking en verdergaande besluitvorming.

  Stedenbouwkundige Samenhang

De in de voorgaande paragrafen genoemde (fysieke) ingrepen staan niet op zichzelf. Er is samenhang 

tussen herontwikkeling van woningen en (her-) inrichting van de woonomgeving. Zo vragen gestapelde 

woningen een ander soort woonomgeving dan grondgebonden eengezinswoningen. Veranderingen in de 

samenstelling van de woningvoorraad en bevolking zijn van invloed op de aard en spreiding van speel- en 

recreatieve voorzieningen. Met de verplaatsing van een school veranderen ook de verkeersstromen in de 
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wijk, moet bijv. veilige fietsbereikbaarheid worden geregeld. Uitbreiding van het winkelcentrum betekent ook 

aandacht voor uitbreiding van parkeerplaatsen. De gevolgen voor de woon- en leefomgeving zijn merkbaar 

op meerdere schaalnivo’s. Op blok- en buurtnivo, maar ook op nivo van de wijk. 

Het zal daarom nodig zijn de (m.n. fysieke) ontwikkelingen niet alleen programmatisch en planningtechnisch 

op elkaar af te stemmen, maar ook in het licht van de stedenbouwkundige opzet van de wijk te plaatsen, de 

gevolgen op verschillende schaalnivo’s te onderzoeken. De individuele plannen moeten een bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving op alle schaalnivo’s. Parallel aan de studies op locatienivo 

moet daarom ook een stedenbouwkundig kader op wijk(-deel)nivo worden ontwikkeld waarmee de ruim-

telijke (maar ooik programmatische) samenhang op verschillende schaalnivo’s kan worden gewaarborgd. 

Dit kader betreft overigens geen separaat vast te stellen visie / masterplan maar krijgt het karakter van een 

ambtelijk toetsingsinstrument.

Stedenbouwkundige aandachtspunten / kansen op wijknivo:

Liendert

De in kaart gebrachte ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan versterking van de stedenbouw- 

kundige kwaliteiten van Liendert. Kansen zijn onder meer:

• De hoofdas Wiekslag versterken door hierlangs de wijkvoorzieningen te concentreren, het wegprofiel te 

verbijzonderen, bijzondere bebouwing toevoegen;

• Toevoegen van een ABC-school en versterking van het winkelcentrum Wiekslag – Vogelplein zijn hiervan 

voorbeelden;

• Creeëren van een wijkhart in het centrum van de wijk (Vogelplein);

• Relaties met de groenstructuur (Waterwingebied, zone Valleikanaal) versterken.

Rustenburg

Grote fysieke ingrepen worden niet voorzien. De inrichting als 30 km-zone kan het onderscheid tussen door-

gaand en buurtverkeer helderder maken. Een vestiging van de ABC-school biedt, samen met de eventuele 

uitbreiding van de voorzieningen van de Molendijkflat, aanknopingspunten voor een bescheiden wijkvoorzie-

ning.

Aandachtspunten / kansen buurt- en bloknivo:

De voorgestelde ingrepen bieden ook kansen op blok- en buurtnivo. In samenhang met herontwikkeling van 

woongebouwen kan ook de kwaliteit van de woonomgeving worden verbeterd, bijvoorbeeld groen-  

en speelvoorzieningen. 

Doodse plinten onder flats (garages, bergingen) kunnen worden voorzien van nieuwe functies die bijdragen 

aan de kwaliteit van de woonomgeving en sociale veiligheid versterken.

Bij herinrichting van de openbare ruimte zijn aanpassingen aan gebruikswensen (nieuwe) bewoners  

mogelijk. Bij nieuwbouw kan de parkeerdruk op de openbare ruimte worden aangepakt.
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5.  Participatie en 
 communicatie

  Iedereen doet mee!

De komende vijftien jaar vormen participatie en communicatie de smeerolie voor de vitalisering van Liendert-

Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg. Projecten en plannen worden door, voor en met de wijkbe-

woners ontwikkeld. Het gaat hierbij niet langer om de wijk in het algemeen, maar om ieders persoonlijke 

(woon)situatie. De mens staat immers centraal. Dat betekent dat persoonlijke communicatie meer dan ooit 

nodig is. Communicatietrajecten worden daarom per project toegespitst op thema’s en doelgroepen. Partici-

patie en communicatie worden hiermee maatwerk.

Een stevig fundament

Dit betekent beslist niet ‘dat we wel zien’. Amersfoort Vernieuwt staat voor een open en transparante werk-

wijze, waarbij betrokkenen en belanghebbenden centraal staan. Een scala van regelingen en afspraken 

borgt op gedegen wijze de participatie en de communicatie. 

Plaats van de plannen

De algemene afspraken voor communiceren en participeren zijn te vinden in Amersfoort Vernieuwt: zo doet 

iedereen mee! Deze kaders gelden als basis voor alle communicatie en participatie in dit proces van wijkver-

betering. 

Hiernaast gelden de specifieke regelingen voor participatie vanuit het Sociaal Statuut, afgesloten tussen 

gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingen, vanuit de samenwerkingsovereenkomsten tussen 

corporaties en huurdersbelangenverenigingen en vanuit de gemeentelijke inspraakverordening. 

De participatie en communicatie rondom de projecten zoals omschreven in deel II van dit plan kennen een 

eigen aanpak. De uitwerking van de participatie en communicatie per project, altijd binnen de bovengestelde 

kaders, krijgt een plek in de individuele opstartnotities. 

Op wijkniveau is ten slotte een wijkcommunicatieplan uitgewerkt. Hierover leest u meer in paragraaf 5.2.

  Participatie

Doel van participatie binnen Amersfoort Vernieuwt is het maken van betere plannen. Samen met bijvoor-

beeld de belanghebbende huurders, de betrokken ondernemer, de toekomstige wijkbewoner of de wijkorga-

nisatie. Participatie is een kortdurend proces van maximaal een paar maanden waarin een plan verder wordt 

uitgewerkt. 

Participatie is het doel, waarbij met verschillende vormen gewerkt wordt. Die vormen verschillen in de mate 

van invloed die belanghebbenden en betrokkenen hebben. Het middel daarbij is communicatie, in allerlei 

mogelijke vormen.

Binnen Amersfoort Vernieuwt wordt per project een keuze gemaakt voor een bepaalde graad en vorm van 

participeren. Deze graad vindt u per project terug in deel II van dit plan.



��   concept ontwikkelingsplan liendert | rustenburg  

Participatievorm Rol en invloed 

deelnemers

Doel Kernvraag Beslisser

Inspraak 

(graad 1)

Meeweten en 

meedenken

Kennis en evt. 

begrip

Uitgewerkte plan

nen leren kennen

Wat zijn de aan

dachtspunten?

Corporatie, college 

of gemeenteraad, 

al dan niet rekening

houdend met 

inbreng

Consulteren 

(graad 2)

Meedoen en mee-

spreken

Begrip en accep-

tatie

Plannen concretise-

ren.

Waar moeten we 

beslist rekening 

mee houden?

Corporatie, college 

of gemeenteraad,

met inachtneming 

van toetsing

Coproduceren

(graad 3)

Meebepalen/

meebeslissen*

Participatiegroep

Begrip en accepta

tie, bepaalde mate

van draagvlak

Plannen nader

uitwerken

Plannen nader 

uitwerken 

Wat is de mogelijke 

invulling van dit 

plan?

Corporatie, college 

of gemeenteraad op 

basis van plan

participatiegroep

* Meebeslissen geldt als er plannen zijn voor sloop of renovatie, waarbij het Sociaal Statuut van  

toepassing is. Hierbij wordt gestreefd naar 70% draagvlak.

Communicatie en uitgangspunten

Goede informatieuitwisseling is een belangrijke voorwaarde voor een goed participatieproces. Communicatie 

vindt binnen een interactief proces zoals Amersfoort Vernieuwt dan ook plaats in op heel veel verschillende 

niveaus: op stedelijk niveau, op wijkniveau, op buurt- en complexniveau en ook nog op projectniveau. Com-

municatie is daarmee maatwerk, uitgaande van drie belangrijke pijlers:

1. Bieden van duidelijkheid 

Transparantie en openheid staan binnen het proces Amersfoort Vernieuwt voorop. Deze begrippen staan 

centraal in de relatie tussen de gemeente en haar burgers en tussen de corporaties en haar huurders. Wat 

bekend is, brengen we naar buiten. Zo winnen en behouden we vertrouwen.

2. Bieden van zekerheid

Op een bepaald moment raakt de wijkverbetering het individu. Op dat moment is persoonlijke communicatie 

met eigentijdse middelen, in een voor bewoners vertrouwde omgeving, de uitgestoken hand die de dialoog 

vergemakkelijkt. Dit betekent dat de partijen moeten investeren in communicatie en in het tot stand brengen 

van persoonlijke relaties en vertrouwensbanden. Immers, tornen aan de directe leefomgeving is tornen aan 

zekerheid. De sloop van een wooncomplex bijvoorbeeld is voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. 

Ook openlijke gesprekken over uiteenlopende en meer persoonlijke zaken als huiselijke problemen, overlast 

of toekomstplannen moeten in een veilige setting plaatsvinden. 
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3. Meedoen 

Er wordt gewerkt met creatieve en vernieuwende werkvormen voor participatie en communicatie. Het 

bereiken van een zo groot mogelijke groep belanghebbenden en betrokkenen geldt steeds als een opzich-

zelfstaand doel. 

 Het wijkcommunicatieplan

Per individueel plan beschrijft een individuele opstartnotitie de aanpak van de communicatie en participatie. 

Het complete wijkcommunicatieplan geeft inzicht in de communicatieaanpak voor heel Liendert-Rustenburg. 

Het wordt in zijn totaliteit separaat vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd. In deze paragraaf staat een korte 

weergave op hoofdlijnen. 

Dit willen we bereiken

We willen een goed verlopen proces waarin mensen zich betrokken, gehoord en goed geïnformeerd voelen.

De belangrijkste communicatiedoelstellingen van het communicatieplan op wijkniveau zijn:

• 80% van de wijkbewoners weet in hoofdlijnen waarom en hoe hun wijk wordt vernieuwd;

• 70% van de wijkbewoners is over tien jaar trots op de wijk;

• iedereen doet mee!

De communicatie moet eenduidig, tijdig, accuraat en transparant zijn.

Dit gaan we doen

Hieronder staan middelen en –activiteiten die ingezet worden voor (alle) doelgroepen. Ze vormen de cen-

trale pijlers voor de wijkcommunicatie. Een deel van de genoemde middelen/activiteiten is al ontwikkeld. Een 

ander deel is nieuw en wordt nog gerealiseerd.

Wijkkrant

De wijkkrant Liendert-Rustenburg verschijnt circa vier maal per jaar en wordt breed verspreid. 

Infopunt Groene Stee

In de Groene Stee starten we o.a. met spreekuren. Later kunnen hier meer activiteiten bij komen.

Wijkplatform

Er komt een wijkplatform. Dit platform is een klankbord voor zowel projectgroep, als voor bewoners en 

andere belanghebbenden. 

Website 

Er komt een speciale website voor Amersfoort Vernieuwt. Hier krijgt Liendert-Rustenburg een eigen onder-

deel met interactieve functies. 

Imagocampagne

We willen het imago van de wijk verbeteren; van wijk met slecht imago en niet-trotse bewoners naar wijk met 

goed imago en wél-trotse bewoners. 
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Eetcafé

Onder het motto ‘samen eten is elkaar spreken’ organiseren we samen met bewoners vijf keer per jaar een 

eetcafé in de wijk. 

We bekijken welke mogelijkheden er zijn om in de tweejaarlijkse stadspeilingen specifieke onderzoeksvra-

gen over de wijk mee te nemen.
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6.  Financiën en 
 investeringsplan

Gemeente en corporaties investeren samen ongeveer 350 miljoen euro in Amersfoort Vernieuwt. De ver-

wachting is dat andere investeerders zullen volgen. Gemeente en corporaties zullen actief extra investeer-

ders werven. 

Het conceptontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg en het uitvoeringsprogramma’s hebben samen een 

investeringsvolume van 110 miljoen euro. Dit bedrag is gebaseerd op de investeringen die de corporaties 

en de gemeente de komende vijftien jaar doen in deze wijken: de corporaties investeren 75 miljoen euro in 

de vernieuwing en de gemeente investeert ruim 35 miljoen euro. Rijks- en provinciale middelen zijn in dit 

programma al opgenomen.

Gemeente en corporaties nemen met deze investeringen het voortouw. We rekenen erop dat ook partners 

in de wijk bereid zullen zijn te investeren. Gemeente en corporaties zullen de partners aanspreken en gaan 

actief op zoek naar aanvullende financieringsbronnen voor deze ontwikkelingsplannen.

Zowel de gemeente als de corporaties hebben investeringsprogramma’s en middellange termijn planningen 

ontwikkeld voor de fysieke projecten. Bij dit soort investeringen hoort immers een lange voorbereidingstijd en 

een lange looptijd. 

Het sociale programma gaat de eerste vier jaar al van start. Voor de middellange termijn gaan we uit van het 

doorzetten van het sociaal investeringsprogramma van de eerste vier jaar. 

Een project zal geregeld meerdere investeerders hebben. In zo’n geval wordt een ontwikkelingsover-

eenkomst opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd welke partij welke kosten voor haar rekening neemt. De 

gemeente Amersfoort en de corporaties hebben in dat verband onderling financiële afspraken op hoofdlijnen 

gemaakt. 
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7.  Vinger aan de pols

We formuleren een nulmeting en ambities voor 2020. Iedere twee jaar bekijken we of het uitvoeringspro-

gramma bijsturing behoeft. We doen dit in de vorm van een rapport per wijk. De voortgang van de projecten 

wordt bovendien jaarlijks vastgelegd. 

De doelstellingen uit hoofdstuk 4 zijn uitgewerkt in de bijlage. U leest hier per doelstelling de kengetallen 

waarop de doelstelling gemeten wordt. Ook ziet u de ambities voor het jaar 2020. Om de twee jaar wordt 

gemeten of we nog goed op koers liggen. Als we bepaalde ambities niet lijken te halen, wordt het uitvoe-

ringsprogramma bijgestuurd. Het kan zijn dat we dan kiezen voor andere projecten. 

De wijkatlas van september 2006 fungeert als nulmeting (zie bijlage 1). Deze wijkatlas geeft meer informatie 

dan alleen over de doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt. Daarom zal ook de tweejaarlijkse rapportage 

breder zijn. 

Deze rapportage brengen we uit per wijk, op wijkniveau en op buurtniveau. De verwachting is namelijk dat 

op buurtniveau de resultaten het eerst zichtbaar zullen worden. Verder zal er jaarlijks over de voortgang van 

de projecten gerapporteerd worden. Deze voortgangsrapportage verschijnt in het begin van het nieuwe jaar.
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Doelstellingen Indicator Situatie 2006 Ambitie 2020

Hoofddoelstelling: Vitale wijken waar bewoners prettig leven

Verhogen van het rap-
portcijfer dat bewoners
geven voor hun buurt/
wijk

Rapportcijfers dat bewo-
ners geven voor hun
buurt/wijk

Amersfoort 7,2
Liendert 6,3
Rustenburg 7,3

Liendert 6,8
Schuilenburg 7,3

Subdoelstelling samenleven: Bevorderen van de sociale samenhang en participatie in de wijk

1. Vergroten van het aan-
deel bewoners dat
meedoet aan
buurtactiviteiten

Kengetal Sociale Kwaliteit Amersfoort 5,9
Liendert 4,8
Rustenburg 5,9 

Liendert en Rustenburg 5,9

2. Vergroten van het 
aandeel bewoners dat zich 
gehecht voelt aan de buurt  

Percentage van de 
bewoners dat zich 
gehecht voelt aan de 
buurt/ contact met buren

Amersfoort 60%
Liendert 50%
Rustenburg 55%

Liendert en Rustenburg 
55%

Subdoelstelling wonen: Vergroten van de differentiatie van het woningaanbod

1. Betere verhouding 
tussen de woningen in de 
categorieën sociale huur, 
duurdere huur, goedkope 
koop en duurdere koop.

Het percentage aan-
deel sociale huurwonin-
gen ten opzichte van het 
totaal aantal woningen
(wordt geïndexeerd)

Liendert 54%
Rustenburg 26%

Liendert 46%
Rustenburg 29%

Subdoelstelling werken: Verbeteren van de sociaal-economische positie van bewoners en wijk

1. Verminderen van het
aantal bewoners met een 
werkeloosheidsuitkering

Niet-werkende werkzoe-
kende per 100 15-65 
jarigen

Amersfoort 5,7%
Randenbroek 11%
Schuilenburg 4,7%

Liendert 8%
Rustenburg 4,7%

2. Verminderen van het
aantal bewoners met een 
bijstandsuitkering

Huishoudens met een 
bijstandsuitkering per 100 
huishoudens

Amersfoort 6,5%
Randenbroek 14,2%
Schuilenburg 4,5%

Liendert 10%
Rustenburg 4,5%

Subdoelstelling onderwijs: realiseren van een brede school in elke wijk en vermindering van het aantal
vroegtijdige schoolverlaters

1. Elke wijk zijn ABC-
school

Wel of niet een ABC-
school gerealiseerd in de 
wijk

Wel ABC concept Fysieke invulling ABC con-
cept in zowel Liendert als 
in Rustenburg gerealiseerd

2. Verminderen van het 
voortijdig schoolverlaten

Aantal jongeren in de 
leeftijd van 18-22 jaar die 
bij het verlaten van school 
niet in het bezit is van een 
startkwalificatie

Amersfoort 28% Verminderen van de uitval: 
Streven naar stedelijk 
afname naar 21% in 2010

1. Doelstellingen 
 ontwikkelingsplan 

bijlagen
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Doelstellingen Indicator Situatie 2006 Ambitie 2020

Subdoelstelling leefbaarheid: realiseren van een veilige, schone en goed onderhouden leefomgeving

1. Verbeteren van het 
gevoel van veiligheid.

Percentage van de be-
woners die zich wel eens 
onveilig voelt in de buurt

Amersfoort 26%

Liendert 40%
Rustenburg 20%

Liendert 30%
Rustenburg 20%

2. Vergroten van de score 
die mensen geven aan de 
fysieke kwaliteit van de 
wijk (verloedering).

Een cijfer op de schaal 
van 0-9. In dit geval is 0 de 
beste score

Amersfoort 4,2
Liedert 5,2
Rustenburg 4,6

Liendert en Rustenburg 
4,2

3.Vergroten van de tevre-
denheid over het groen 
en het beheer van de 
openbare ruimte

Percentage van de bewo-
ners dat tevreden is over:
Groen
Beheer OR

Groen 68%
Beheer OR 69%

Groen 75%
Beheer OR 75%

Subdoelstelling voorzieningen: Het op peil (brengen en) houden van het voorzieningenniveau in de wijk

1. Verbeteren sociaal- 
culturele voorzieningen

Tevredenheid van bewo-
ners over het wijkcentrum

Amersfoort 6,9
Liendert 6,8
Rustenburg 6,7

Liendert 6,8
Rustenburg 6,7

2. Verbeteren detailhandel-
structuur. 

Tevredenheid van bewo-
ners over de winkels voor 
de dagelijkse boodschap-
pen in de wijk

Amersfoort 7,8
Liendert 7,8 
Rustenburg 6,5

Liendert 7,8
Rustenburg 6,8

3. Verbeteren voorzien- 
ingen sport en spel

Tevredenheid van bewo-
ners over speelvoorzienin-
gen in de wijk

Amersfoort 6,6
Liendert 6,6 
Rustenburg 6,7

Liendert 6,6 
Rustenburg 6,7

4. Verbeteren voorzienin-
gen voor jongeren

Tevredenheid van bewo-
ners over voorzieningen 
voor jongeren.

Amersfoort 5,5
Liendert 5,6 
Rustenburg 5,5

Liendert 5,6 
Rustenburg 5,6

Procesdoelstelling: Het organiseren van de vernieuwing van de wijk waarbij mensen zich betrokken, gehoord en 
goed geïnformeerd voelen.

1. Organiseren van een 
proces waarbij mensen 
zich betrokken, gehoord 
en goed geïnformeerd 
voelen.

Het percentage van de 
bewoners die positief oor-
deelt over de wijze waarop 
het proces georganiseerd 
wordt te meten in een 
aparte projectevaluatie.

Projectevaluatie nader 
uitwerken. Voor het ontwik-
kelingsplan meting eind 
2007. Vervolgens projecte-
valuaties van uitvoerings-
projecten.

-

Over het algemeen zijn de ambities voor de verschillende doelstellingen zo gesteld, dat de wijk geen grote 

afwijking heeft ten opzichte van het Amersfoortse gemiddelde (dit is het gemiddelde van de verschillende 

wijken). Voor sommige doelstellingen ligt de ambitie op het Amersfoortse gemiddelde, bij andere doelstelling 

is een duidelijke richting naar het Amersfoortse gemiddelde te zien, maar denken we dat de wijk op deze 

doelstelling toch nog geen volledige inhaalslag heeft gemaakt.
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2. Woonprogramma P.M. 

bijlagen

Tabel B4-1: Samenstelling woningvoorraad in AV-wijken 2007-2020

Randen-
broek

% Schui-
lenburg

% Liendert % Rusten-
burg

% Totaal 
AV-wij-
ken

%

Situatie 2007

Aantal koopwoningen 1217 38% 532 28% 1059 33% 827 63% 3635 37%

Aantal huurwoningen 2167 64% 1389 72% 2193 67% 492 37% 6241 63%

Aantal corp. huurwonin-
gen

1862 55% 848 44% 1756 54% 475 36% 4941 50%

Aantal part. huurwoningen 305 9% 541 28% 437 13% 17 1% 1300 13%

Totaal aantal woningen 3384 1921 3252 1319 9876

Periode 2007-2020

Ingrepen in corp. huurwoningen

Renovatie 350-400 200-300 850-900 20-40 1420-
1640

Verkoop 90 40 75 90 295

Sloop 300 200 400 0 900

Ingrepen totaal 765 41% 490 58% 1350 76% 120 25% 2725 55%

Nieuwbouw huur 90-140 200-300 340-430 0 630-870

Saldo toe/afname -275 +10 -90 -90 -445

Ingrepen in koopsector

Voormalig corp. huurwon. 90 40 75 90 295

Nieuwbouw koop 200-300 100-200 330-420 0 630-920

Saldo toe/afname +340 +190 +450 +90 +1070

Situatie 2020

Eigendoms verhouding

Koop oud 1217 35% 532 25% 1059 29% 827 63% 3635 35%

Koop ex-huur 90 3% 40 2% 75 2% 90 7% 295 3%

Koop nieuwbouw 250 7% 150 7% 385 11% 0 0% 785 7%

Part. huurwoning 305 9% 544 26% 437 12% 17 1% 1300 12%

Nieuwbouw corp. huur 115 3% 250 12% 385 11% 0 0% 750 7%

Renovatie corp. huur 375 11% 250 12% 875 24% 30 2% 1530 15%

Oudbouw corp. huur 1097 32% 358 17% 406 11% 355 27% 2216 21%

Type

Grondgebonden woningen 1400 41% 892 42% 1518 42% 1161 88% 4971 47%

Apprtementen 2049 59% 1229 58% 2094 58% 158 12% 5530 53%

-3 -10

Totaal aantal won. 2020 3449 2124 3622 1319 10514

Saldo toe/afname +65 +203 +370 0 638
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Randen-
broek

% Schui-
lenburg

% Liendert % Rusten-
burg

% Totaal 
AV-wij-
ken

%

Prijsklasse nieuwbouw

Goedkope huur 35 30% 75 30% 115 30% 0 30% 225 30%

Dure huren 80 70% 175 70% 270 70% 0 70% 525 70%

Goedkope koop 75 30% 50 30% 115 30% 0 30% 240 30%

Dure koop 175 70% 100 70% 270 70% 0 70% 545 70%

*Bij de veranderingen in 2020 is uitgegaan van de gemiddelden van de marges.

In deze tabel kunt u zien hoe de woningvoorraad er op dit moment uitziet en hoe hij er in 2020 zal uitzien 

wanneer Amersfoort Vernieuwt grotendeels is afgerond. Per wijk is aangegeven hoeveel woningen worden 

gerenoveerd, verkocht, gesloopt en weer worden teruggebouwd en in welke prijscategorie. Bijvoorbeeld in 

Randenbroek worden 340-400 woningen gerenoveerd, 90 huurwoningen verkocht en 300 huurwoningen 

gesloopt. Daarnaast worden er 90-140 nieuwe huurwoningen gebouwd, waarvan 35 goedkope huur en 80 

duur en 200-300 koopwoningen gebouwd, waarvan 75 goedkoop en 175 duur. In totaal wordt 41% van het 

corporatiebezit in Randenbroek onderhanden genomen.
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3.  Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis Liendert

De wijk Liendert ontleent zijn naam aan de hoeve Liendert of Lienlaer. Een opvolger van deze oude boerderij 

is nog steeds net buiten de wijk te vinden aan Rodderikweg-Robbeknolerf. Deze boerderij bestond zeker al 

in 1282, maar heeft waarschijnlijk een geschiedenis die nog veel verder teruggaat.

Door regelmatige overstromingen was het gebied van oudsher alleen geschikt als weidegrond. Vanaf 1937 

werd het Valleikanaal gegraven, waardoor de wateroverlast verminderde en grootschalige woningbouw 

mogelijk werd. Plannen voor woningbouw en voor de ontwikkeling van een echte wijk dateren van na de 

Tweede Wereldoorlog. 

Amersfoort had zich sinds het einde van de negentiende eeuw voornamelijk in zuidelijke en westelijke 

richting uitgebreid. Naar de mening van stadsarchitect Zuiderhoek was de stad hierdoor behoorlijk scheef 

gegroeid en daar moest nodig wat aan gedaan worden. In het uitbreidingsplan ‘Plan in Hoofdzaak’ werd de 

zogenaamde Bloembladtheorie geïntroduceerd. 

Drie nieuwe woonwijken werden aan de noord- en oostkant van de stadskern als bloembladen ontworpen; 

zij moesten als tegenhangers dienen voor wijken als Dorrestein en Soester- en Bergkwartier. De binnenstad 

zou zo weer het ‘hart van de bloem’ worden. De bouwplannen voor de wijk Liendert met ruim 3000 woningen 

werden eind 1961 door de gemeenteraad goedgekeurd. In april 1964 betrokken de eerste bewoners van de 

wijk hun nieuwe woningen aan de Geelgorsstraat.

Het rechthoekige wegenstelsel van Liendert – met groenstroken – was bij de bouw een noviteit, net zoals 

de ringweg die werd aangelegd langs het Valleikanaal. Deze weg zorgde ervoor dat het doorgaande verkeer 

buiten de woonwijk werd omgeleid. 

In het noordwesten van Liendert is het verkavelingpatroon iets onregelmatiger en staat er nog een enkele 

boerderij. De hoofdwegen in Liendert zijn georiënteerd op de Onze Lieve Vrouwetoren in het centrum van de 

stad.

De straten in Liendert zijn genoemd naar vogels of dragen namen die op vogels betrekking hebben. Alleen 

de Liendertseweg, Liendertsedreef (tot 1964 Liendertsesteeg) en Lageweg vormen daarop een uitzondering, 

maar zij bestonden dan ook al lang voor de wijk werd aangelegd.

Ontstaansgeschiedenis Rustenburg

De wijk dankt zijn naam aan de boerderij Rustenburg die aan de Lage Weg (nu in de wijk Liendert) lag. Deze 

boerderij verschijnt voor het eerst in de bronnen in 1872. In de middeleeuwen was het gebied waar nu Rus-

tenburg ligt, nat en moerassig. Ontginning zal aan het einde van die periode hebben plaats gevonden. Maar 

ook daarna bleven de weilanden erg nat. De aanleg van de Afsluitdijk en van het Valleikanaal in de jaren 

dertig bracht aanzienlijke verbeteringen voor de wateroverlast vanuit de Gelderse Vallei en de Zuiderzee. 

Het land werd droger en overstroomde niet meer zo regelmatig. 

bijlagen
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Een ingrijpende verandering deed zich voor in het midden van de jaren zestig met de aanleg van de rijksweg 

A28, waardoor Rustenburg in het oosten zijn definitieve begrenzing kreeg.

Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw vormde het gebied nog één geheel met de ten westen gelegen 

gronden, waar zich sinds 1965 de wijk Liendert bevindt. De wijk Rustenburg stamt zelf uit de tweede helft 

van de jaren zeventig. Het was de laatste wijk die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam op grond van 

het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak. 

De bouw begon in 1975. De wijk is ruim van opzet, gericht op wonen en heeft veel groen. Rustenburg onder-

scheidt zich van andere Amersfoortse wijken door het feit dat er meer koop- dan huurwoningen staan. In de 

wijk zijn voornamelijk eengezinswoningen gebouwd met tuinen; er zijn weinig voorzieningen. 

Typerende elementen zijn de ringontsluiting en de langzaamverkeersroute langs de Groenesteeg. De 

centraal gelegen Molendijkflat is de enige hoogbouw en vormt een belangrijk oriëntatiepunt. De straten zijn 

genoemd naar mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet gepleegd hebben en/of gedood zijn.

Waterwingebied

Tussen de wijken Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en de A28 ligt het waterwingebied ingeklemd. Het 

wordt zo genoemd vanwege de waterwinning die hier vanaf de dertiger jaren heeft plaatsgevonden. Het 

water dat hier van tientallen meters diepte werd opgepompt, is ooit in de middeleeuwen als regenwater 

gevallen. In 2003 is het waterleidingbedrijf gestopt met waterwinning uit dit gebied. In het gebied van zo’n 

24 hectare zijn nog oude landschapsstructuren te herkennen. Het gebied vervult nu een belangrijke schakel 

binnen de ecologische structuur van de stad (Bureau Waardenburg, 2006). Daarnaast heeft het een recrea-

tieve functie op wijkniveau.



��   concept ontwikkelingsplan liendert | rustenburg  

4.  Wijkanalyse

Deze wijkanalyse is gebaseerd op beleidsdocumenten, verslagen van bewonersinspraak en gemeentelijke 

cijfers van bureau Ondezoek en Statistiek. Een aantal cijfers geeft de beleving van bewoners weer en is 

daarmee niet objectief.

Bevolkingssamenstelling

Liendert telde op 1 januari 2006 7.309 inwoners, Rustenburg 3.221 inwoners.

Leeftijdsopbouw

Veel senioren

De leeftijdsopbouw van Liendert is redelijk gemiddeld: relatief veel twintigers (starters) en 65-plussers. In 

Rustenburg is vooral de leeftijdsklasse 55-65 jaar sterk vertegenwoordigd: de zogenaamde ‘empty nest-fase’ 

kenmerkend voor een wijk die ruim een kwart eeuw oud is. Daarnaast is ook 65-plus oververtegenwoordigd. 

De verwachting is dat beide wijken de komende tien jaar verder zullen vergrijzen. Vooral voor Rustenburg 

wordt een sterke toename van 65-plus verwacht: van 14% nu naar 23% in 2016.

Horsten kinderrijk

De Horsten vormen het meest kinderrijke deel van Liendert: ruim 22% is onder de 12 jaar.

Jongeren

In de regel zorgen jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar het meest voor overlast, zoals onder 

meer blijkt uit politiecijfers. In Amersfoort valt gemiddeld 8% in deze leeftijdscategorie. In Liendert/Rusten-

burg wonen relatief de meeste jongeren in deze gevoelige leeftijd in de buurten Liendertsedreef en Zwalu-

wenstraat (11%).

Type huishoudens

Opvallend is dat in Liendert het merendeel van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden (43%) en een-ou-

dergezinnen (10%) (voor Amersfoort zijn deze cijfers respectievelijk 37% en 6%). Het verschil met Rusten-

burg is groot; 24% alleenstaanden en 6% eenoudergezin).

Allochtonen

De niet-westerse bevolking is in Amersfoort redelijk sterk vertegenwoordigd in buurten met goedkope huur-

woningen en dan met name de flats van woningcorporaties. Is in Amersfoort gemiddeld 13,5% van niet-wes-

terse origine, in Liendert is dat 36% en in Rustenburg 12%. Binnen Liendert vindt de meeste concentratie 

plaats in de buurten Vinkenbaan e.o. (47%) en De Horsten (43%). In Zwaluwenstraat zijn vooral mensen van 

Marokkaanse herkomst geconcentreerd.

In Rustenburg wonen allochtonen vooral in het noordelijk deel (aandeel: 21%).

bijlagen
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3.2  De thema’s

Binnen Amersfoort Vernieuwt wordt gewerkt aan de hand van zes thema’s. Dit zijn de thema’s samenleven, 

leefbaarheid, wonen, werken, leren en voorzieningen. In de beschrijving van de wijk worden deze thema’s 

gevolgd.

3.3.1 Samenleven 

Wat zeggen bewoners?

Integratiemoe

Na talloze pogingen van de overheid om mensen uit verschillende culturen te laten integreren zijn de bewo-

ners het zat. Eén bewoner wist dit perfect uit te drukken; “Laten we ophouden met integreren en gaan sa-

menwonen.” De gedwongen integratieprojecten wekken alleen maar irritatie op. “Je kunt niemand dwingen 

om zich aan te passen en je kunt niemand dwingen om er open voor te staan”, aldus een andere bewoner.

Zowel allochtonen als autochtonen voelen zich niet betrokken bij hun wijk. Men ziet veel verbeterpunten, 

maar er zijn er maar weinig die het heft in eigen handen nemen. De meeste bewoners beperken zich tot hun 

eigen woning.

Tijdens het buurtonderzoek bleek dat bijna iedereen zijn directe buurman kent en daar goed mee omgaat. 

Ook wordt er door bijna iedereen gemeld dat waar zijzelf wonen alleen maar vriendelijke mensen wonen, 

maar dat het een stukje verderop niet zo is.

“Het gaat altijd over het onbekende. Als de zoon van de buren met een paar vrienden op de straathoek 

hangt dan is het gewoon de zoon van de buren en groet je hem. Als het een onbekende is, dan is het een 

hangjongere en mijd je hem”, aldus een wijkbewoner.

In’ De staat van de stad 2005’ kwam aan de hand van dit thema kwam naar voren dat er in de wijk behoefte 

is aan meer ontmoeting en betrokkenheid; kleinschalige ontmoeting op straat of complexniveau maar ook 

wijkactiviteiten waar bewoners en organisaties elkaar kunnen leren kennen. 

Wat zeggen de cijfers?

Afbeelding 4.1 Kengetallen leefbaarheid

Bron: Stadspeling, monitor Leefbaarheid en veiligheid 2005
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Rapportcijfer buurt/woonomgeving 7,2 6,6 6,3 6,4 6,3 6,0 6,5 6,0 7,3 7,1 7,4

Ontwikkeling van de buurt

Kengetal sociale kwaliteit (0 = slecht, 10 = goed) 5,9 5,5 4,8 5,0 4,5 4,8 5,1 5,1 5,9 5,5 6,3

Kengetal verloedering (0 = slecht, 10 = goed) 4,2 5,0 5,2 5,6 5,2 5,8 4,1 5,3 4,6 4,5 4,6

Kengetal overlast (0 = goed) 1,8 2,3 2,5 2,5 2,6 3,0 1,9 2,4 1,0 1,2 1,0



��   concept ontwikkelingsplan liendert | rustenburg  

Sociale kwaliteit matig

De mate van sociale samenhang is een schaalscore, die berekend is op basis van een aantal stellingen. 

De score (=geen rapportcijfer!) varieert van 0 (geen samenhang) tot 10 (veel samenhang) en geeft vooral 

aan hoe het contact tussen bewoners onderling is. Amersfoort komt in 2005 (net als in 2003) uit op een 5,9. 

Ook Rustenburg komt uit op deze score. Het cijfer voor Liendert (4,8) is het laagste van alle Amersfoortse 

wijken (zie afbeelding x), maar betekent geen verslechtering ten opzichte van 2003. De mate van sociale 

samenhang hangt vooral samen met de mate van doorstroming in de wijk, zij beïnvloeden elkaar wederzijds. 

Gezien de hoge doorstroming in Liendert is het dan ook niet verwonderlijk dat juist hier de sociale samen-

hang laag is.

Gehecht aan de buurt?

Een andere maat die het sociale klimaat in de wijk weergeeft is de vraag of men gehecht is aan de eigen 

woonbuurt. Ongeveer de helft van de bewoners van Liendert voelt zich (zeer) gehecht aan de buurt. In Rus-

tenburg ligt dat met 59% op het Amersfoorts gemiddelde. De percentages zijn ten opzichte van 2003 vrijwel 

onveranderd. Ook hier speelt doorstroming een belangrijke rol, naast kwaliteit van de woningen en woonom-

geving en de bewonerssamenstelling. 

Contacten met bewoners en meedoen met buurtactiviteiten

Ruim 40% van de bewoners heeft geen contact met de buren of beperkt zich tot groeten. Minder dan 10% 

heeft het afgelopen jaar meegedaan aan een buurtactiviteit, in Amersfoort is dit aandeel tweemaal zo hoog.

3.3.2 Leefbaarheid

Wat zeggen bewoners?

Vervuiling

De overlast van zwerfvuil blijft een doorn in het oog. Het gaat voornamelijk om afval langs schoolroutes, bij 

flatgebouwen en bij winkels. Er is wel een oplossing genoemd om het vuil bij de flatgebouwen tegen te gaan. 

Bewoners zouden graag willen dat de grofvuilroute weer terugkomt, dat vuilnis vaker opgehaald wordt en 

ondergrondse vuilcontainers.

Groen

Vrijwel alle bewoners zijn erg tevreden met de hoeveelheid groen in de wijken. Ze vinden de hoeveelheid 

genoeg en willen niet dat het verloren gaat. Het onderhoud laat volgens de bewoners veel te wensen over, 

er is veel zwerfvuil en vernieling.

In Rustenburg is gevraagd om het toegankelijker maken van het pad op de geluidwal. 

In de Albatrosstraat wordt al jaren gevraagd om een fontein in de vijver.

Het waterwingebied is een troef voor de toekomst van de wijk.

Veiligheid

Ondanks dat de wijkagent zijn rondes loopt en de buurtvaders er zijn, vinden mensen dat het niet zichtbaar 

genoeg is. Bewoners pleiten voor meer ‘aanwezigheid’ van beiden. Het project ‘buurtvaders’ wordt goed 

gewaardeerd. Bewoners kwamen zelf met de suggestie om naast allochtone vaders ook autochtone vaders 

mee te laten lopen zodat het echt een project van de buurt wordt. Er zijn meerdere onveilige plekken in de 

wijk benoemd.
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Verkeer

Het lijkt niks uit te maken of er drempels liggen, versmallingen zijn of andere verkeersmaatregelen, hard-

rijders vinden altijd weer een andere route. De van Randwijcklaan wordt veel genoemd als het gaat om 

onveilige situaties. Ondanks alle maatregelen blijven bewoners verkeerd parkeren, ondermeer bij scholen, 

winkels en de sportschool.

Wat zeggen de cijfers?

Ruim tweederde van de bewoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt, voor 

Amersfoort gemiddeld ligt dat cijfer veel hoger, op 76%.

Rapportcijfer voor de buurt: Liendert gaat vooruit

Amersfoorters geven hun buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,2 net als in 2003. Rustenburg werd in beide 

jaren beoordeeld met een 7,3, een vol punt meer dan Liendert. Wel is het rapportcijfer voor Liendert sinds de 

meting van 2003 omhoog gegaan: van 6 naar 6,3. 

Fysieke kwaliteit is verbeterd

De fysieke kwaliteit (of ‘verloedering’) vormt een maat die is gebaseerd op de mate waarin bewoners hinder 

ondervinden van zwerfvuil, hondenpoep, vandalisme en graffiti in hun buurt. Op een schaal van 0 (geen 

verloedering) tot 10 (veel verloedering) scoort Rustenburg een 4,6 en Liendert een 4,8. De hoge score voor 

Liendert wordt vooral veroorzaakt door zwerfvuil en vernielingen. Vooral in De Horsten en Liendertsedreef 

(waar de Sperwerhorst deel van uitmaakt) hebben bewoners meer klachten over de fysieke kwaliteit. In 

Albatrosstraat komen zaken als zwerfvuil, hondenpoep en vernielingen juist minder vaak voor in de ogen 

van de bewoners.

Overlast 

Bewoners van Liendert ervaren vaker overlast dan in Amersfoort gemiddeld. Op een schaal van 0 (geen 

overlast) tot 10 (veel overlast) zit Liendert op 2,5. In Rustenburg is de ervaren overlast juist minder (1) dan 

het Amersfoortse gemiddelde (1,8). De overlast die men in Liendert vooral ervaart is jeugdoverlast (komt 

vaak voor: 26%), geluidsoverlast niet door verkeer (18%) en drugsoverlast (13%). Binnen Liendert wordt de 

meeste overlast ervaren in De Horsten.

Top drie buurtproblemen per wijk

Bron: De staat van de stad: monitor leefbaarheid en veiligheid 2003 en 2005

Liendert Rustenburg

2005 2003 2005 2003

1. Teveel/slechte relatie 
 met allochtonen
2. Overlast jongeren
3. Zwerfvuil

1. Overlast van (groepen) 
 jongeren
2. Zwerfvuil
3. Teveel allochtonen/ 
 onvoldoende spreiding

1. Verkeersonveiligheid
2. Zwerfvuil
3. Overlast jongeren

1. Slecht groenonderhoud
2. Overlast (groepen) 
 jongeren
3. Te hard rijden
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Groen

Het groen in Liendert is grotendeels gesitueerd bij de hoogbouw, aan water- en ontsluitingswegen en aan 

speel- en wijkvoorzieningen. In Rustenbrug is het groen gekoppeld aan de overwegende laagbouwen aan 

onsluitingswegen, watergangen en enkele voorzieningen. Er zijn enkele bijzonder fraaie landschappelijke 

elementen zoals De Groenesteeg en enkele houtwallen. Rondom beide wijken liggen grote groengordels 

met een overwegend natuurlijk karakter: de groenstroken langs het spoor en de A28, de Valleikanaalzone en 

het waterwingebied.

Veiligheid

Uit ‘ De staat van de stad 2005’ blijkt dat veiligheid een zeer uiteenlopend onderwerp is. Onderwerpen die 

onder dit thema werden genoemd zijn o.a. drugshandel, gevaarlijk rijgedrag van scooters, jongerenoverlast. 

Het ontbreken van handhaving, gebrek aan controle en ontbreken van zichtbare wijkagenten kwam hierbij 

ook sterk naar voren. Duidelijk werd dat bewoners enerzijds het belang van eigen verantwoordelijkheid voor 

het elkaar aanspreken wel zien maar dat tegelijkertijd angst, risico’s en aangiftemoeheid redenen zijn om dit 

te laten. Ongeveer een 40% van de bewoners in Liendert heeft aangegeven zich wel eens onveilig te voelen 

in de eigen buurt, dat is fors hoger dan Amesrfoort als geheel waar dit voor 26% van de bewoners geldt. In 

Rustenburg voelt 20% van de bewoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt.

Liendert kende in 2006 een sterke groei van de autocriminaliteit (diefstal uit en vernieling aan auto’s).

3.3.3 Wonen

Wat zeggen de bewoners?

Zowel autochtone als allochtone bewoners zijn voor een spreidingsbeleid in de wijken Liendert en Rusten-

burg. Bewoners willen dat culturen gemengd worden en niet op één plek in de wijk komen te wonen. Er 

zitten teveel van dezelfde soort woningen bij elkaar waardoor je te veel dezelfde mensen bij elkaar krijgt. Dit 

wordt nog eens versterkt doordat er te weinig duurdere- en koopwoningen in de wijk zijn. Bewoners die zich 

een beter huis kunnen veroorloven vertrekken daarom noodgedwongen naar elders. 

Vooral over de portiekflats aan de Liendertseweg is vaak gesproken. Wat gebeurt daarmee? Een aantal 

bewoners heeft voorgesteld ze maar te slopen. In de wijk vraagt men zich wel af waar dan de huishoudens 

met lage inkomens moeten blijven.

Over De Horsten is opgemerkt dat de onderhoudstoestand te wensen overlaat, dat in de garageboxen on-

duidelijke bedrijfjes en jeugdhonken zitten, dat er veel vandalisme is en veel zwerfvuil, dat nieuwe bewoners 

vaak mensen met een achterstand zijn.

Verder is gevraagd wanneer de door de Alliantie toegezegde renovatie van de Arendshorst gaat plaatsvin-

den.

Er moeten meer mogelijkheden komen voor doorstroming binnen de wijk.

De ‘ parels in de wijk’ moeten meer bekend en toegankelijk worden gemaakt.

De goede ontsluiting, het groene karakter van de wijk en de aanwezigheid van voorzieningen zijn positieve 

punten.
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Wat zeggen de cijfers?

Afbeelding 4.2 Kengetallen volkshuisvesting

Liendert

De wijk bestaat uit ruim 3300 woningen, waarvan bijna tweederde is gestapeld als portiekwoning of galerij-

flat. Het merendeel van de woningen bestaat uit huurwoningen (66%), waarvan tweederde sociale verhuur 

is en eenderde particuliere verhuur. De woningcorporaties bezitten ruim 55% van de totale woningvoorraad. 

De koopsector blijft met 34 % duidelijk achter bij het Amersfoorts gemiddelde van 53%. Het verschil tussen 

de buurten in Liendert is groot waar het gaat om het aandeel flats en het aandeel koopwoningen. De sociale 

huur is vooral geconcentreerd in buurten de Vinkenbaan (72%) en Zwaluwenstraat (79%).

In Liendert is veel doorstroming, (130 per 1000 inwoners), veel hoger dan het Amersfoorts gemiddelde 

(106). Het duidt vaak op onvrede met het wonen in de buurt en op een gebrekkige sociale samenhang. Het 

aantal woningzoekenden in Liendert is met 15% van alle huishoudens ook veel hoger dan het Amersfoorts 

gemiddelde van 10%.

Rustenburg

Rustenburg heeft ruim 1300 woningen waarvan een derde huur en tweederde koop. Slechts 12% van de 

woningvoorraad bestaat uit gestapelde bouw, dit zijn de ouderenwoningen in de Molendijkflat. De doorstro-

ming in Rustenburg is laag (80 per 1000 inwoners).

Trend/ontwikkeling

Deze wijken maken een fysieke en sociale verandering door, die deels het gevolg is van eigen oorspronke-

lijke fysiek en sociale kenmerken en deels van maatschappelijke veranderingen en omstandigheden zoals 

werkgelegenheid, immigratie en vluchtelingenproblematiek.

De wijken werden aanvankelijk bewoond door inwoners met een redelijk tot gemiddeld (vast) inkomen of 

perspectief daarop. Nederlands, blank (meestal) gehuwd, met kinderen (op komst). De huidige bevolking 

wordt gekenmerkt door hoge percentages oudere bewoners en allochtonen. Grotere werkloosheid en veel 

alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

Daarnaast is een deel van de woningen toe aan grootonderhoud en/of comfortverbetering. Hetzelfde geldt 

voor de woonomgeving: meer auto’s en een ander weggebruik, andere parkeerbehoeften, verouderde voor-

zieningen/speelplekken, fors uitgegroeid groen etc.

Wooncarrière

Beide wijken worden gekenmerkt door een eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad. Dit zorgt 

ervoor dat bewoners weinig mogelijkheden hebben tot het maken van wooncarrière binnen de wijk. Dit blijkt 
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% Koopwoningen 53% 34% 34% 42% 14% 36% 56% 16% 63% 46% 76%

% Flats 33% 48% 65% 53% 65% 69% 68% 0% 12% 0% 22%

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1000) 216 164 150 187 137 146 148 146 196 181 209

Gemiddeld rapportcijfer van de woning 7,6 7,1 7,0 7,3 6,8 6,6 7,2 7,5 7,8 7,6 8,0

Mutatiegraad 106 119 130 130 143 155 166 106 80 88 78
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ook uit de cijfers over het aantal binnenverhuizingen; mensen trekken weg uit de wijk.

Het relatief hoge percentage 65+ers zorgt voor vraag naar zorgwoningen. In Liendert-Rustenburg is inmid-

dels het eerste woonservicegebied gerealiseerd.

3.3.4 Werken

Afbeelding 4.3 Kengetallen werk en inkomen

Werkloosheid

Met name in Liendert ten noorden van de van Randwijcklaan is de werkloosheid hoog. In Rustenburg zijn de 

werklozen vooral geconcentreerd in het noordelijk deel.

Bijstand

Ook het aandeel huishoudens dat voor zijn levensonderhoud is aangewezen op bijstand ligt in Liendert met 

14% ruim boven het Amersfoortse gemiddelde (6,5%). In Rustenburg blijft het aandeel onder de 5%. De 

spreiding van huishoudens met bijstand vertoont ongeveer hetzelfde beeld als de spreiding van werkzoeken-

den, maar ook als de spreiding van eenoudergezinnen. Dat is niet verwonderlijk, aangezien bijstand vooral 

onder deze huishoudens veel voorkomt.

3.3.5 Onderwijs

Wat zeggen de bewoners?

Ouders willen hun kind het liefste niet op een school aanmelden waar de meerderheid van allochtone 

afkomst is. Opvallend is dat dit voor zowel autochtone als allochtone ouders geldt. Een allochtone moeder 

vertelde dat ze dit niet wil omdat haar zoontje hierdoor niet goed Nederlands leert.

De wijkbewoners kunnen zich geen voorstelling maken wat de Brede school nu eigenlijk inhoudt. De ABC-

school leeft bij een deel van de wijkbewoners als een “door de overheid opgelegde leerfabriek”, waarbij aan 

grootschalige complexen wordt gedacht.

De praktijkscholen willen graag meer betrokken zijn bij de wijk. Ze werken hier al hard aan door verschillen-

de initiatieven. De Baander heeft een winkeltje waar zelfgemaakte projecten zoals vogelhuisjes te koop zijn. 

Daarnaast maken ze ook hekken, doen ze het onderhoud in de Heemtuin, repareren ze fietsen en verkopen 

ook fietsen. De Borgwal heeft een tuintje waar vanuit ze plantjes verkopen. De Meridiaan gaat een stukje 
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Gemiddeld netto 
huishoudeninko-
men

31.9000 27.076 27.000 33.600 23.100 26.400 27.700 27.100 34.400 31.800 37.000

% Huishoudens in 
bijstand

6,5% 11,9% 14,2% 19,9% 18,2% 17,1% 4,5% 12,9% 4,5% 8,4% 0,4%

% Niet werkende 
werkzoekenden

5,7% 9,3% 11,0% 15,8% 13,6% 13,4% 5,5% 11,5% 4,7% 6,8% 3,0%
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van de wijk onderhouden. En de leerlingen van ROC midden Nederland hebben op het afgelopen wijkfeest 

de beveiliging voor hun rekening genomen.

Wat zeggen de cijfers

Veel lager opgeleiden

De volwassen bevolking in Liendert is in het algemeen laag opgeleid: bijna de helft van de bewoners heeft 

maximaal lager beroepsonderwijs of Mavo/Mulo afgerond. Circa 14% heeft alleen lagere school. In Rusten-

burg is dat 6%.

Het relatief lage opleidingsniveau heeft onder andere te maken met de leeftijdsopbouw en etniciteit: seni-

oren, zijn gemiddeld genomen minder goed opgeleid dan de jongere generaties. Opvallend is het verschil 

tussen beide wijken. In Liendert wonen veel (jonge) starters, terwijl Rustenburg vooral veel 55 tot 65-jarigen 

huisvest. 

Afspiegeling van de wijk

Het streven is dat de leerlingen per basisschool o.a. qua etniciteit zoveel mogelijk een afspiegeling vormen 

van de wijk. Liendert-Rustenburg beschikt over drie basisscholen, waarvan er één (openbare school, de 

Wiekslag) bekend staat als ‘zwarte school’: 96% van de leerlingen op deze school hebben een niet-westerse 

achtergrond, ruim boven de wijknorm voor Liendert/Rustenburg van 53%. De Windroos (PC) telt altijd nog 

56% allochtone leerlingen, in De Kinderhof is het aandeel 39%.

Schoolverzuim en startkwalificaties

In het lokaal beleid wordt veel belang gehecht aan het tegengaan van schoolverzuim.

In het schooljaar 2004-2005 werd Amersfoortbreed voor 3% van alle leerlingen door leerplichtambtenaren/in-

stanties bemiddeld voor (dreigend) verzuim. In Rustenburg was dit ook 3%. In Liendert ligt het verzuim een 

fractie hoger (5%).

Om optimale kansen op de arbeidsmarkt te creëren streeft de gemeente ernaar dat zoveel mogelijk leerlin-

gen een startkwalificatie halen. Dit betekent dat men een diploma heeft behaald op minimaal mbo niveau 2, 

havo of vwo. Van de 18 t/m 22-jarigen in Amersfoort heeft 28% de school zonder startkwalificatie verlaten. In 

Liendert ligt dat iets hoger: op 35% 

3.3.6 Voorzieningen

Wat zeggen de bewoners?

Vrije tijd

Op dit moment wordt de sportzaal Rustenburg alleen gebruikt voor één doel, sporten. Toch vinden buurt-

bewoners dat de sportzaal multifunctioneel zou moeten zijn. Het zou ideaal zijn voor bijeenkomsten en 

activiteiten voor alle bewoners.

Een voorziening die de wijk nog niet heeft is een theehuis. Dit werd door bewoners voorgesteld als de ideale 

ontmoetingsplek voor iedereen.

De buitenkasten voorzien in een behoefte, maar worden ook gezien als voorziening die niet toegankelijk is 

voor Nederlanders.
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Er is ontevredenheid over het gebreak aan voorzieningen voor jongeren, aan sport- en speelvoorzieningen, 

aan buurthuis/ontmoetingsmogelijkheden en aan voorzieningen voor ouderen en allochtonen (vooral ook 

vrouwen en meisjes). Vooral in Rustenburg is veel vraag naar meer voorzieningen voor kinderen en jonge-

ren.

Jongeren willen plekken om te sporten zoals pannaveldjes en een skatebaan. Ze hoeven geen clubjes. Ze 

willen niet vermaakt worden, maar zelf lekker een balletje trappen of skaten.

Detailhandel

Hoewel bewoners tevreden zijn met de kwaliteit van de huidige winkels op de Wiekslag, is er wel vraag naar 

meer aanbod. Er werd genoemd; andere winkels zoals een concurrerende supermarkt, een postkantoor en 

een bank. Daarnaast willen ze meer concentratie van verschillende winkels. 

Rustenburgers zijn ontevreden over het ontbreken van een supermarkt in de wijk

In de Stadspeiling van 2005 is bewoners gevraagd naar hun oordeel over de volgende voorzieningen in de 

buurt; winkels voor de dagelijkse boodschappen, basisonderwijs, speelmogelijkheden voor kinderen, voor-

zieningen voor jongeren, wijkcentrum, groenvoorziening, parkeergelegenheid en openbaar vervoer.

Wat opvalt is dat de scores voor Liendert heel gemiddeld zijn in vergelijking met de rest van Amersfoort. De 

jongerenvoorziening scoort een onvoldoende, maar over de overige voorzieningen is men tevreden. Rus-

tenburgers zijn wat minder tevreden over het winkelaanbod, daarmee ontbreekt ook een hart in de wijk waar 

ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Rustenburgers zijn echter positiever over groen, parkeren en openbaar 

vervoer. 

De kwaliteit van het voorzieningenaanbod is sterk bepalend voor de sfeer en aantrekkelijkheid van een wijk. 

Wijken ontlenen immers hun identiteit aan de aanwezige voorzieningen.

Welke voorzieningen zijn in de wijk

- 3 basisscholen

- 4 peuterspeelzalen 

- winkels (Wiekslag, Rietzangerstraat, Wiekslag – Liendert Zuid)

- 1 buurthuis (op doelgroepen gericht aanbod)

- jongerencentrum Madrid (op doelgroepen gericht aanbod)

- 2 buitenkasten (op doelgroepen gericht aanbod)

- 1 skatebaan

- speeltuin het Vogelnest (op doelgroepen gericht aanbod zoals een speel-o-theek)

- sportzaal Rustenburg

- sporthal Midland

- zwembad Liendert

- 2 kerken

- moskee El Fath (open + april 2007)

- SICAF Islamitisch Centrum

- Zorgpost Molendijkflat

- Verzorgingshuis de Liendert (op doelgroepen gericht aanbod)

- 1 wijkserviceteam

- Vast thuiszorgteam voor de wijk vanuit Amant
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- 1 gezondheidscentrum

- 1 apotheek

Bovenwijks

- sportclubs (jeu de boule, tennis, handbal)

- middelbare scholen (Borgwal, Baander, ROC de Amerlanden, Meridiaancollege)

- speciaal basisonderwijs

Detailhandel

De winkelvoorzieningen in Liendert hebben een functie voor zowel Liendert als Rustenburg. Aan de Wiek-

slag liggen wat winkels en andere commerciële voorzieningen alsmede enkele maatschappelijke voorzie-

ningen. Aan de Rietzangerstraat zijn ook een aantal winkels gevestigd. Voor beide locaties geldt dat niet 

gesproken kan worden van een sterk, compleet cluster van voorzieningen. Op de Wiekslag in Liendert Zuid 

is ook een kleine winkelstrip. Verder liggen verspreid over de wijk nog enige andere commerciële  

voorzieningen.
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buurtoverstijgende projecten

1. Buurtbudget

wat Bewoners dragen ideeën aan en bepalen gezamenlijk de bestemming van het budget.

waarom Stimuleren van bewonersbetrokkenheid bij elkaar en de omgeving. Daarnaast het 

realiseren van bewonerswensen

wie Bewoners in samenwerking met SWA, Gemeente en andere partners in de wijk.

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Coproductie

planning 2000 en verder

2. Opvoedingsondersteuning bij de Buitenkasten 

wat Onderzoek naar toevoeging van opvoedingsondersteuning bij twee Buitenkasten

waarom Laagdrempelige Speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en ouders is een vindplaats 

voor het bieden van deze ondersteuning

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Ouders van kinderen die de buitenkast bezoeken

Coproductie

planning 2007 en verder

3. Voortburgeren

wat Vrouwen van allochtone afkomst blijven elkaar helpen in het eigen maken van de 

Nederlandse cultuur en taal. Project is volledig afhankelijk van vrijwillige deelname van 

allochtone vrouwen. Zowel de ‘wegwijzers’ als de deelnemers komen uit die doelgroep

waarom Bevorderen samenleven/integratie

wie SWA

doelgroep/ 

participatie

Allochtone vrouwen

Coproductie

planning 2006 en verder
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buurtoverstijgende projecten

4. Wijkserviceteam 

wat Serviceteam voor klussen in en om huis

waarom Bewoners die niet zelf in staat zijn hun klussen in en om huis te doen roepen hulp in 

van de klussenbus. Project is gestart in het kader van het woon-servicegebied 

Liendert-Rustenburg 

wie Ravelijn en wijkmeldpunt

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Coproductie

planning 2004 t/m 2009

5. Vrouwennetwerk

wat Activiteiten voor en met allochtone vrouwen 

waarom Participatie bevorderen en netwerk opbouwen

wie SWA / gemeente / basisscholen

doelgroep/ 

participatie

Vrouwen uit Liendert en Rustenburg

Coproductie

planning 2006 en verder

6. Wijkwebsite en wijkkrant Wijk in Beweging

wat Informatievoorziening voor de wijk

waarom Communicatiemiddelen voor en door bewoners. De wijkkrant is nu vooral door 

professionals gedragen in de redactieraad

wie SWA + vrijwilligers

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners 

Coproductie

planning 2007 en verder
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buurtoverstijgende projecten

7. Wijkfeesten, braderie, Waterwinfestival e.d.  

wat Diverse activiteiten voor wijkbewoners

waarom Levendigheid in de wijk. Imagoverbetering

wie SWA/ondernemers van de wijk/Vrienden WWG, bewonerswerkgroepen 

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Coproductie

planning 2007 en verder 

8. Wijkgesprekken  

wat Wat wil Amersfoort met maatschappelijke ondersteuning?

waarom Maken van een wijkscan en opstellen van een visie samen met bewoners

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Samen met bewoners consulteren

planning 2007

9. Straathoekwerkers    

wat Contact maken met jongeren

waarom Inzicht krijgen wat jongeren willen en kunnen

wie SWA

doelgroep/ 

participatie

Jongeren

Coproductie

planning 2007
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10. Informatiepunt Allochtone vrouwen  

wat Een laagdrempelig informatiepunt voor met name allochtone vrouwen en is flexibel 

naarmate de behoefte veranderd..

waarom Voorziening voorziet in een geconstateerde behoefte. En moet nog worden opgestart.

wie Gemeente als aanjager

doelgroep/ 

participatie

Allochtone vrouwen

Coproductie 

planning 2007 en verder

11. Welkom in de wijk   

wat Nieuwe wijkbewoners worden door ‘zittende’ bewoners welkom geheten door onder andere 

het uitreiken van een welkomstpakket (De welkom in de wijkdoos). Naar voorbeeld van 

onder andere Schothorst.

waarom Kennismaken van nieuwe bewoners en huidige bewoners die dit project uitvoeren. Versterkt 

de banden en betrokkenheid bij elkaar en de buurt.

wie SWA / bewoners / de Alliantie

doelgroep/ 

participatie

Alle nieuwe wijkbewoners

Coproductie

planning 2007 en verder

12. Project Veiligheidsbeleving  

wat Een wijkbrede Campagne over veiligheidsbeleving door het houden van buurtschouwen 

met bewoners

waarom Veiligheidsbeleving verbeteren onder bewoners

wie SWA, Politie, de Alliantie

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners 

Consulteren

planning 2007 en verder

buurtoverstijgende projecten
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13. Wijkcultuur in beeld/geluid/woord/gebaar  

wat Bewoners betrekken bij kunstuitingen in en voor hun wijk

waarom Stimuleren en mogelijkheden scheppen voor cultuuruitingen in de wijk. Onder andere als 

onderdeel van de vernieuwing.

wie Bewoners + gemeente

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Coproductie

planning 2008 en verder

14. Liendert en Rustenburg in Historisch perspectief  

wat Laat senioren vertellen over de wijk zoals die was. Maak een geschiedenisboek van 

de wijk (voorbeeld Soesterkwartier)

waarom Oudere wijkbewoners hebben vaak nog verhalen en foto’s van de wijk zoals die vroeger 

was. Dat geeft de wijk identiteit en laat senioren zich minder verloren voelen.

wie SWA, Laak en Eemhoven, Gemeente, Alliantie, Portaal 

doelgroep/ 

participatie

Senioren

Coproductie

planning 2007-2008

15. Aanpak sociaal isolement senioren   

wat Buurtnetwerk 55+, ouderensteunpunt, ontmoeting en voorlichting

waarom Gericht op bevorderen deelname/participatie

wie GGD Eemland

doelgroep/ 

participatie

Senioren 55+

Coproductie

planning 2008

buurtoverstijgende projecten
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16. Intergenerationele aanpak   

wat Senioren en junioren met elkaar in contact brengen d.m.v. inspanningen naar elkaar te 

leveren 

waarom Senioren en jongeren met elkaar in contact brengen

wie SWA, Ravelijn, Eemhoven ouderensteunpunt, gemeente

doelgroep/ 

participatie

Jongeren en ouderen

Coproductie

planning 2008

17. (Grof)vuil inzameling op maat    

wat Uitwerken van suggesties van bewoners met Rova, Alliantie, bewoners en gemeente 

aangaande (grof) vuil inzameling bij hoogbouw zoals de Horsten

waarom Efficiënter (grof)vuil inzamelingssysteem door middel van consultatie. Attentie dat we hard 

werken aan nettere buurt.

wie Alliantie en Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Consultatie

planning 2007 en verder 

18. Zwerfvuilproject  

wat Dit is een project gericht op gedragsverandering. Het motto is: “ wij als gemeente doen dit 

voor jullie, wat doen jullie zelf?”

waarom Gedragsverandering, verantwoordelijk voelen

wie Gemeente, de Alliantie en SWA

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners

Consultatie

planning 2007 en verder + af te stemmen per buurtproject

buurtoverstijgende projecten



61     overzicht projecten liendert | rustenburg  

19. Schoolzones  

wat Verkeersveiligheid schoolzones

waarom Verbeteren verkeersveiligheid rondom de scholen.

•   De Wiekslag aan de Albatrosstraat, Trekvogelweg en Pelikaanstraat.

•   De Windroos aan de Wiekslag en Fürglerplein, inclusief basisschool de Kinderhof aan 

het Fürglerplein. 

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Schoolkinderen, ouders, leerkrachten en overige verkeersdeelnemers

Consultatie

planning 2007 en verder

20. 30-km zones   

wat Invoering 30 km-zones: Liendert is al klaar (1997-1998). Rustenburg moet nog gebeuren.

waarom Verkeersveiligheid

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Alle verkeersdeelnemers in de wijk

Inspraak

planning 2009-2010

21. Realiseren van aanpasbare woningen  

wat Realiseren van aanpasbare woningen (levensloopbestendig) in de bestaande 

corporatievoorraad

waarom Mensen die zelfstandig willen blijven wonen met eventuele zorg krijgen hiervoor de 

mogelijkheid. Deze doelstelling is eigenlijk tweeledig.

wie de Alliantie, Portaal, gemeente

doelgroep/ 

participatie

(toekomstige) bewoners van woningen die zelfstandig willen blijven wonen

Inspraak

planning Start 2007-2010

buurtoverstijgende projecten
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22. Sportprojecten  

wat Extra aanbod wijksportactiviteiten in Liendert/ Rustenburg, zoals meidenvoetbal/

streetdance, extra activiteiten kinderen 10-, tussenschoolse activiteiten, 18+-activiteiten.

waarom Voor ‘meiden’ is op dit moment weinig mogelijk. Andere groepen die relatief onderbedeeld 

zijn : 10- en 18+.  Stimuleren van sport onder jeugd. Sport als middel om welzijnsdoelen te 

realiseren.

wie Gemeente / SRO / scholen / sportverenigingen

doelgroep/ 

participatie

Alle jeugd specifiek voor meiden, 18+ en 10-

Coproductie

planning 2007 en verder 

23. B-slim, beweeg meer, eet gezond  

wat B-slim (nieuw voor 10-) educatie en activiteiten tegen overgewicht

waarom Sport- en bewegingsproject om overgewicht bij kinderen (0-12) tegen te gaan. 

Ondersteuning aan opvoeders voor gezond leefpatroon. Liendert kent veel kinderen met 

overgewicht.

wie GGD-Eemland

doelgroep/ 

participatie

Kinderen, ouders en samenwerkende ABC-scholen

Coproductie

planning 2007 en verder  

24. Speel | sportplekken in de wijk  

wat Aanleg en beheer Skatebaan, pannaveldjes, kleine speelplekken, voetbalvelden, JOP. 

Nav de inventarisatie ihkv operatie jong (voorjaar 2007) zullen meerdere nieuwe 

voorzieningen worden gerealiseerd.

waarom Jongeren en kinderen maken gebruik van deze voorzieningen

wie Gemeente, NV SRO

doelgroep/ 

participatie

Jeugd vanaf 0 - 23 jaar

Consulteren

planning 2007 en verder

buurtoverstijgende projecten
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25. Stappenplan “ Veilig Wonen”   

wat Preventie en voorlichting over woninginbraken

waarom Terugbrengen woninginbraken in Liendert

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Wijkbewoners 

Coproductie

planning 2007 en verder

26. SRV-jongerenbus    

wat Jongeren activiteiten aanbieden in de vakantie

waarom Jongeren activeren en voorkomen van rondhangen

wie SWA

doelgroep/ 

participatie

Jongeren

Coproductie

planning 2007 en verder

27. Erfgoed Liendert-Rustenburg    

wat Kennis over straat, buurt, omgeving en historie bij basisschoolleerlingen vergroten

waarom Betrokkenheid vergroten

wie Bureau kunsteducatie en basisscholen

doelgroep/ 

participatie

Coproductie

planning 2007 en verder

28. Natuurspeelplekken    

wat Realiseren van een natuurlijke speelplaats in de wijk

waarom Fantasie bij het spelen van kinderen bevorderen 

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Jeugd 0-12

Consultatie

planning 2008

buurtoverstijgende projecten
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29. Dag van de Dialoog  

wat Wat in 4 wijken gesprekken (laten) organiseren over uiteenlopende thema’s rond samen 

leven. Wijkpartners worden uitgedaagd/uitgenodigd hier een trekkende rol in te spelen

waarom Op gang brengen en houden van een gesprek over samen leven en integratie

wie Gemeente, Aleato, st. Nieuwe maan, partners in de wijk

doelgroep/ 

participatie

Alle wijkbewoners 

Coproductie

planning 4de kwartaal 2007

30. Papierbakken bij hoogbouw     

wat Rova gaat bij de hoogbouw papierbakken realiseren 

waarom Om scheidingspercentage aan de bron te verhogen

wie Rova

doelgroep/ 

participatie

Bewoners hoogbouw

Coproductie

planning 2007 en verder

31. Wijkeconomie   

wat Divers leegkomende gebouwen (tijdelijk) inzetten voor wijkeconomie. Bijvoorbeeld 

startende ondernemers, kunstenaars e.d. Daarnaast bijvoorbeeld coachingstrajecten en 

het verruimen van de mogelijkheden van een bedrijf aan huis.

waarom Verlevendigen van de wijk, leveren van diensten voor de wijk, omzet die in de wijk blijft. 

Bieden van kansen.

wie Gemeente, De Alliantie, Portaal

doelgroep/ 

participatie

Ondernemers, bewoners uit de wijk

Coproductie

planning 2007 en verder

buurtoverstijgende projecten



65     overzicht projecten liendert | rustenburg  

32. Projectenbureau  

wat Betere verknoping praktijkonderwijs aan de wijk

waarom Het projectenbureau koppelt vraag en aanbod. In de wijk zit veel potentie voor leerwerk-

plaatsen.

wie Gemeente, de Alliantie/SWA /Ravelijn/onderwijsinstellingen

doelgroep/ 

participatie

Instellingen en bewoners uit de wijk 

Coproductie

planning 2007 en verder

33. Differentiëren woningaanbod     

wat Toevoegen van eengezinswoningen in de goedkope en middeldure koop.

Op de vrijkomende locaties Liendertseweg/Wiekslag/ schoollocaties/Zangvogelweg en 

Liendert-Zuid, en eventueel het achterliggende gebied aan de Hogeweg.

waarom Het bouwen van woningen in de categorie eengezinswoningen goedkope en middeldure 

koop biedt kansen voor het behouden van maatschappelijke stijgers in de wijk. Gedacht 

wordt aan woningen tot 250.000 euro.

wie de Alliantie, Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Huidige en toekomstige bewoners van de wijk

Geen doelgroep/ participatie

planning Start 2007-2010

34. Voorstel om voor handhaving een nieuw project te maken   

wat Verbeteren handhaving en toezicht (pilot 3 jaar), waaronder het inzetten van een 

Bijzonder Opsporingsambtenaar

waarom Uit bewonersgesprekken komt naar voren dat bewoners meer handhaving en toezicht 

willen vanwege de veiligheid en leefbaarheid in de wijk

wie Gemeente, de Alliantie

doelgroep/ 

participatie

Bewoners

Inspraak - coproductie

planning 2007-2009

buurtoverstijgende projecten
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35. Buurtvaders  

wat Buurtvaders

waarom Bevorderen sociale veiligheid door toezicht en contact door buurtvaders

wie SMOR, SWA, Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Vaders en jongeren

Coproductie

planning 2005 en verder

buurtoverstijgende projecten
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A1. Arendshorst   

wat • Renoveren en wijzigen bestemming in seniorenhuisvesting passend binnen een  

toekomstige aanpak van de Horsten als geheel

• Herinrichten buitenruimte

• Vervangen riolering Horsten en Trekvogelweg

• Verbeteren verkeersveiligheid Trekvogelweg

• Doorbreken anonimiteit

• Inzetten AV team

• Verbinding maken met het Waterwingebied

waarom • Aanpassen van de woningen aan de huidige wooneisen

• De woningen meer energetische kwaliteit geven en maatregelen nemen die gezond en 

veilig wonen bevorderen

• Doorstroming mogelijk maken voor ouderen vanuit eengezinswoningen in de wijk

wie Gemeente, de Alliantie, SWA

doelgroep/ 

participatie

VHB / evt. bewonerscommissie / huurders / (toekomstige) bewoners

consultatie / coproductie

planning Start 2007-2010

A2. De overige Horsten    

wat • Onderzoek naar toekomst  en aanpak galerijflats

• Herinrichten woonomgeving

• Inzetten AV-team

• Herrioleren Horsten en Trekvogelweg

• Verbinding maken met het Waterwingebied

waarom • Komen tot een aanpak waardoor betere woonkwaliteit en wonindifferentiatie ontstaat

• De woningen meer energetische kwaliteit geven en maatregelen nemen die gezond en 

veilig wonen bevorderen

• Negatieve aspecten van De Horsten aanpakken ter verbetering van het imago

• Gelijktijdig aanpakken van de directe woonomgeving met visie op de Horsten in het 

geheel

wie de Alliantie, gemeente

doelgroep/ 

participatie

VHB / evt. bewonerscommissie / huurders / (toekomstige) bewoners

consultatie / coproductie

planning Start 2007-2010

A samenleven
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A3. AV team De Horsten  

wat • Bewoners motiveren en helpen

• Bewoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten in de buurt

• Handhaven ter voorkoming van verloedering van de buurt door overlast, zwerfvuil en 

vandalisme

waarom Komen tot een betere leefbaarheid in de buurt 

wie Gemeente, de Alliantie, SWA

doelgroep/ 

participatie

Bewoners van De Horsten

Coproductie

planning 2007-2011

A4. Herriolering de Horsten   

wat Vervangen riool

waarom Technische vervanging

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Bewoners en belanghebbenden in directe omgeving

• Informeren

• Indien er plannen ontstaan om de parkeerplaatsen anders in te richten: consulteren.

planning 2007

A samenleven



projectgebied B
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B1. ABC school   

wat Realiseren van nieuwbouw ABC-school Liendert

waarom • Ontmoeting en samenhang terugbrengen in de wijk en de sociale binding en infrastruc-

tuur bevorderen

• Vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar

• Realiseren van adequate huisvesting en goede bereikbaarheid van voorzieningen

• Creëren van een voldoende voorzieningenniveau

wie Gemeente, scholen, peuterspeelzalen en andere partners ABC school, welzijnswerk

doelgroep/ 

participatie

Leerlingen, gebruikers voorzieningen

• Inspraak voor omwonenden en belanghebbenden

• Coproductie voor partners ABC Liendert

planning 2008-2011

B2. Liendert-3   

wat • Slopen verouderde en versleten woningen Liendert 3 – 192 portiekflats aan de 

    Liendertseweg e.o.

• Realiseren van vervangende nieuwbouw: grotendeels grondgebonden woningen in 

    de koopsector 

waarom • Verminderen eenzijdige samenstelling woningvoorraad Liendert 

• Vergroten mogelijkheden voor bewoners die wooncarrière willen maken in de wijk

• Economisch draagvlak vergroten voor de wijkvoorzieningen

wie de Alliantie

doelgroep/ 

participatie

• huidige huurders van woningen in het complex

• toekomstige bewoners van de nieuwe woningen

• omwonenden

Consultatie

planning 2007-2014

B3. Het Vogelnest   

wat Bewoners betrekken bij het beheer van de speeltuin Het Vogelnest en de ontwikkeling 

van de nieuw aan te leggen Groene speeltuin.

waarom Vergroten bewonersbetrokkenheid bij wijkvoorzieningen die met vrijwilligers draaien.

wie SWA, NUSO 

doelgroep/ 

participatie

Kinderen, ouders en bewoners uit de wijk

Consultatie

planning 2007-2008

B wonen
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B

B4. Nieuwbouw woningen 

wat • Bouwen van woningen op de vrijkomende schoollocaties volgens de bij het thema 

     wonen aangegeven differentiatie en prijsklassen

• Inrichting woonomgeving met aandacht voor het buurtgroen

waarom • Verminderen eenzijdige samenstelling woningvoorraad Liendert 

• Vergroten mogelijkheden voor bewoners die wooncarrière willen maken in de wijk

• Economisch draagvlak vergroten voor de wijkvoorzieningen

wie de Alliantie, gemeente

doelgroep/ 

participatie

VHB / evt. bewonerscommissie / huurders / (toekomstige) bewoners

consultatie / coproductie

planning Start 2012-2014

B5. AV team Liendert-3   

wat • Bewoners motiveren en helpen

• Bewoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten in de buurt

• Handhaven ter voorkoming van verloedering van de buurt door overlast, zwerfvuil en 

vandalisme

waarom Komen tot een betere leefbaarheid in de buurt

wie Gemeente, de Alliantie, SWA

doelgroep/ 

participatie

Bewoners van De Horsten

Coproductie

planning 2007-2013

wonen



projectgebied C
Zangvogelweg | Wielewaalstraat

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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C1. Speelplek bij Moskee El Fath  

wat Herinrichten omgeving nieuwbouw moskee met speelplek en kunstgras-voetbalveld

waarom • Herstellen omgeving na bouw moskee

• Creëren ontmoetingsplek voor de buurt

• Mogelijk maken van georganiseerde activiteiten ter verbetering van de onderlinge 

contacten

wie Gemeente, werkgroep goede Buren

doelgroep/ 

participatie

Omwonende kinderen en actieve wijkbewoners

Coproductie

planning 2007

C2. Werkgroep Goede Buren   

wat Onderhouden van een buurtnetwerk in Liendert Noord

waarom Voorbereiden activiteiten en bespreken gevolgen van activiteiten in de buurt

wie Gemeente, moskeebestuur, werkgroep goede Buren

doelgroep/ 

participatie

Omwonenden

Coproductie

planning 2005 en verder

C3. Liendert-1 en achterliggende woningen  

wat • Slopen van 90 galerijflats Liendert-1 aan de Zangvogelweg / Wielewaalstraat en 

     36 grondgebonden woningen, die kwalitatief niet meer voldoen aan de hedendaagse 

wooneisen

• Bouwen van woningen volgens de bij het thema wonen aangegeven differentiatie en 

prijsklassen

waarom • Verminderen eenzijdige samenstelling woningvoorraad Liendert 

• Vergroten mogelijkheden voor bewoners die wooncarrière willen maken in de wijk

wie de Alliantie

doelgroep/ 

participatie

VHB / evt. bewonerscommissie / huurders / (toekomstige) bewoners

consultatie / coproductie

planning Start 2010-2012

C wonen
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C4. AV team Liendert-1 

wat • Bewoners motiveren en helpen

• Bewoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten in de buurt

• Handhaven ter voorkoming van verloedering van de buurt door overlast, zwerfvuil en 

vandalisme

waarom Komen tot een betere leefbaarheid in de buurt

wie Gemeente, de Alliantie, SWA

doelgroep/ 

participatie

Bewoners van Liendert-1 en achterliggende woningen

Coproductie 

planning 2012-2016

C wonen



projectgebied D
Vogelplein

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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D1. Woon-servicegebied Liendert kern Vogelplein  

wat • Realiseren van een woonservicegebied rondom het Vogelplein

• Ontwikkelen van een zorgsteunpunt gecombineerd met verpleeghuiszorg, 

    appartementen en kerkfunctie

waarom • Verbeteren van de voorzieningenstructuur en -aanbod in de wijk

• Verbeteren van de spreiding van zorgsteunpunten over de wijk

wie Gemeente, Laak- en Eemhoven, Portaal, projectontwikkelaar

doelgroep/ 

participatie

• Zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk en andere instanties die zich bezig houden met 

zorg en wonen

• Senioren in de wijk

• In het geval van woongroepen de direct betrokkenen

Inspraak, consultatie en coproductie

planning Start 2007-2010

D2. Winkelcentrum Wiekslag | Vogelplein  

wat • versterken centrale winkelfunctie Wiekslag-Vogelplein, bij gelijkblijvend m2 detailhandel in 

Liendert-Rustenburg

• Afbouwen winkelstrips Rietzangerstraat en Wiekslag – zuid en de vrijkomende winkel-

ruimten inzetten voor het versterken van de wijkeconomie (dienstverlening, kleinschalige 

ambacht)

waarom • Versterken van het economisch draagvlak voor de winkeliers

• Aanbieden van een zo compleet mogelijk assortiment op een centrale plaats in de wijk

wie Gemeente, de Alliantie, projectontwikkelaar, winkeliers

doelgroep/ 

participatie

Winkeliers en bewoners

Inspraak, consultatie

planning 2012-2017

D voorzieningen



projectgebied E
Fürglerplein

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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E1. ABC-school Rustenburg

wat Realiseren van het ABC-concept in de huidige bestaande huisvesting

waarom • Vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar

• Creëren van een voldoende voorzieningenniveau

• Ontmoeting en samenhang terugbrengen in de wijk en de sociale binding en infra-

    structuur bevorderen

• Bevorderen sociale veiligheid en terugdringen rondhangen op schoolplein door 

     verbeteren toezicht en realiseren ontmoetingsplek

wie Gemeente Amersfoort en Partners ABC Rustenburg

doelgroep/ 

participatie

Leerlingen, gebruikers voorzieningen

Consulteren en coproductie

planning 2007 en verder

E2. Kunstgrasveld    

wat Aanleggen kunstgrasveld voor voetbal

waarom • Verbeteren kwaliteit voetbalveld omdat huidige locatie te intensief wordt bespeeld

• Mogelijk maken van georganiseerde activiteiten ter verbetering van de onderlinge 

    contacten

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Jeugd en actieve wijkbewoners

Participatie afgerond

planning 2007 

E3. Schoolzone    

wat Treffen van verkeersmaatregelen (paaltjes, 15 km zone)

waarom • Verbeteren kwaliteit voetbalveld omdat huidige locatie te intensief wordt bespeeld

• Mogelijk maken van georganiseerde activiteiten ter verbetering van de onderlinge 

    contacten

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Jeugd en actieve wijkbewoners

Participatie afgerond

planning 2007 

E leren



projectgebied f
Molendijkflat e.o.

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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F1. Kern Molendijkflat

wat Toevoegen voorzieningen en woningen in de onderbouw van de Molendijkflat:

• Nieuwe fietsenberging

• 2 nieuwe woningen (MIVA geschikt)

• Zorgpost voor de bewoners en functie voor de wijk

• Klein winkeltje 

• Ruimte voor kapsalon

• Uitbreiding recreatieruimte

• Opstelruimte scootmobiels

waarom De Burg. Molendijkflat verder ontwikkelen als spil in de wijk Rustenburg met voorzieningen 

gericht op zorg en welzijn

wie De Alliantie, gemeente (levering grond voor fietsenberging)

doelgroep/ 

participatie

Senioren

Participatie afgerond 

planning Start 2007-2010

F2. Herontwikkelen voormalige Supermarkt

wat Realiseren woningen

waarom Nieuwe functie na opheffing vorige functie (supermarkt)

wie Eigenaar

doelgroep/ 

participatie

Omwonenden en belanghebbenden

Inspraak 

planning Start 2007-2010

voorzieningenF



g
diversen Rustenburg

projectgebied

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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G1. Rosarium

wat Herinrichten Rosarium

waarom • Staat van onderhoud is als knelpunt gemeld in de inventarisatieronde

• Rosarium is een pareltje in Rustenburg

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Belangstellenden en omwonenden

Consultatie

planning 2007 en verder

G2. Rustenburgerweg

wat Vervangen wegdek

waarom Wegdek is technisch aan vervanging toe

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Weggebruikers en omwonenden

Inspraak

planning 2016-2020

G3. Geluidswal

wat • Wandelroute op geluidswal herstellen en opnemen in groene wandelroute met 

     Waterwingebied

• Pilot groene inrichting en milieu (lucht en geluid) kwaliteit

waarom Verbeteren toegankelijkheid, milieukwaliteit en recreatiemogelijkheden

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Bewoners en gebruikers van het gebied

Consultatie en coproductie

planning 2007-2011

leefbaarheidG



projectgebied h
Waterwingebied

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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H1. Herinrichting

wat • Opstellen inrichtings- en beheerplan Waterwingebied, waarin aan de orde komen: 

     fietsroute, speel- en sportmogelijkhedenn, ontsluiting bij de Horsten, ecologische 

inrichting, relatie Groen Blauwe structuur, cultuurhistorische betekenis, hondenbeleid, 

educatieve Wandelroutes 

• Herinrichten Waterwingebied

waarom De resultaten van de dag van het Waterwingebied op 25 november 2006 en het ecologisch 

onderzoek vertalen naar een inrichtings- en beheerplan

wie Gemeente, de Alliantie, Waterschap, Provincie, Vrienden van het Waterwingebied

doelgroep/ 

participatie

Gebruikers van het gebied, omwonenden en belangengroepen 

Coproductie, consultatie

planning 2006-2009

H2. Activiteiten

wat Opzetten activiteiten ter bevordering van ontmoeting en levendigheid

waarom • Creëren van een bindend element in de samenleving

• Vergroten van de sociale veiligheid

• Aanbieden van een cultureel programma

• Stimuleren van bewonersinitiatieven

wie Vrienden van het Waterwingebied, SWA, gemeente

doelgroep/ 

participatie

Bewoners, gebruikers van het gebied, belangstellenden van elders 

Coproductie

planning 2006 en verder

H3. Beheer en onderhoud

wat Uitvoeren beheer

waarom Bevorderen betrokkenheid door bewoners te betrekken bij het beheer

wie Gemeente, Vrienden van het Waterwingebied, geïnteresseerde bewoners

doelgroep/ 

participatie

Omwonenden, gebruikers van het gebied

Coproductie

planning 2007 en verder

H leefbaarheid



projectgebied i
diversen Liendert

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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I1. Van Randwijcklaan

wat Herinrichten Van Randwijcklaan

waarom • Vernieuwen wegdek van de complete Van Randwijklaan

• Treffen van aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen om de verkeersveiligheid en 

oversteekbaarheid te verbeteren

wie Gemeente

doelgroep/ 

participatie

Gebruikers van de van Randwijcklaan, wijkbewoners

Consultatie

planning 2007-2009

I leefbaarheid



projectgebied j
ecologische verbindingszone Valleikanaal

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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J1. Ecologische verbindingszone

wat • Aanleggen van moerasjes en vennetjes langs het Valleikanaal

• Herinrichten wandelroute langs het kanaal

waarom Creëren van een ecologische verbinding tussen Eemland en Gelderse Vallei

wie Gemeente, Provincie, Waterschap, Utrechts Landschap

doelgroep/ 

participatie

Flora en Fauna, gebruikers van het gebied

Participatie afgerond

planning 2007

J leefbaarheid



projectgebied k
herontwikkeling zwembad Liendert

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven



91     overzicht projecten liendert | rustenburg  

K1. Herontwikkeling locatie zwembad Liendert

wat • Herinrichten sportpark Liendert

• Bouwen van ca 34 appartementen in de duurdere koop

• Herinrichten woonomgeving en oevers Valleikanaal

waarom • Herinrichten locatie na sluiting zwembad Liendert (na oplevering van het zwembad 

     Hogeweg)

• Verminderen eenzijdige samenstelling woningvoorraad Liendert 

• Vergroten mogelijkheden voor bewoners die in de wijk wooncarrière willen maken

• Verbeteren sportaccommodatie sportpark Liendert

wie Gemeente, De Alliantie, projectontwikkelaar, sportverenigingen Sportpark Liendert

doelgroep/ 

participatie

Leden sportverenigingen, bewoners die wooncarrière willen maken

Inspraak voor omwonenden en belanghebbenden, consultatie voor sportverenigingen

planning 2009-2013

K voorzieningen



projectgebied l
Liendert-Zuid

thema’s
korte termijn (voor 2010) lange  termijn (na 2010)

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven

wonen

werken

leefbaarheid

leren

voorzieningen

samenleven
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L1. Seniorenwoningen Kwikstaartpad

wat Afwegen handhaving of sloop en vervangende nieuwbouw van 12 seniorenwoningen van 

de Alliantie (Liendert 7) en 34 seniorenwoningen van Portaal aan het Kwikstaartpad

waarom • Woningen van de Alliantie voldoen niet meer aan de eisen die de doelgroep stelt

• Portaal zal komende periode een toekomstafweging maken

• Project is mede afhankelijk van de rol die De Liendert blijft vervullen

wie de Alliantie, Portaal

doelgroep/ 

participatie

Senioren

Informatie, inspraak

planning 2010-2012

L2. Herontwikkeling De Liendert

wat Verrichten haalbaarheidsonderzoek herbestemmen verzorgingshuis De Liendert 

waarom Vrijkomen De Liendert na gereedkomen zorgcomplex Vogelplein

wie Portaal, gemeente

doelgroep/ 

participatie

Consultatie

Afhankelijk van uitkomst onderzoek

planning 2007-2010

L wonen
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