Amersfoort Vernieuwt

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

Wat er is... en nog gaat komen
Op deze pagina’s komen mensen aan het woord die op een of andere manier te maken hebben met Amersfoort
Vernieuwt. Bewoners die hun buurt hebben behoed voor sloop; twee gebruikers van het toekomstige sportcomplex; een enthousiaste welzijnswerker die de make-over van een buurthuiskamer begeleidde;
een ondernemer die slendert in de wijk en een vader die deze week de sleutel van zijn nieuwe huurwoning krijgt.

Samen werken aan de buurt

Met het programma Amersfoort Vernieuwt werken gemeente
Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal, bewoners,
ondernemers en organisaties samen aan het verbeteren van buurten.
Samen investeren zij in betere woningen, een betere woonomgeving,
uitzicht op werk, veiligheid in de buurt en onderwijsvoorzieningen.
Voor buurten in Randenbroek, Schuilenburg, Liendert, Rustenburg,
Kruiskamp, de Koppel en de buurt de Ganskuijl zijn plannen bedacht
die tussen 2007 en 2020 worden uitgevoerd.

Winkels in Kruiskamp

Ruimte voor ondernemen in
Lemaire
Eerst een cliënt, nu eigenaar. Dat is het verhaal van Aletta Harmsen. Ze
runt een therapeutische bewegingsstudio waar ‘slenderen’ een belangrijke
activiteit is. Bijna twee jaar geleden verhuisde haar zaak naar de winkelstrip onder nieuwbouwproject Lemaire.
‘Deze plek biedt veel mogelijkheden.
Een enorme vooruitgang,’ zegt
Harmsen. ‘Hiervoor zat ik ook aan
de Van Randwijcklaan, vijftig meter
verderop. We hadden al verbouwplannen. Maar er waren nauwelijks
uitbreidingsmogelijkheden in dat
pand. Toen kwam de nieuwbouw
bij Lemaire in beeld en konden we
daar gaan huren van de Alliantie. De
ruimte is lichter en er is meer ruimte
voor apparaten, zoals een massagestoel, en voor een douche.’

In de studio vallen vooral de slenderbanken op. Iedere bank activeert
een ander deel van het lichaam: ‘Bij
slenderen kun je zowel passief als
actief bewegen, zonder je lichaam
te overbelasten. In een uur tijd maak
je gebruik van zes banken en zijn
al je spieren in beweging geweest.
Ik maakte er zelf kennis mee na
een zwaar auto-ongeluk. De fysiotherapeut adviseerde mij te gaan
slenderen.’
‘Het was pittig, maar had een heel
gunstig effect. Langzaamaan kon ik
weer meer gaan doen. Ik was op dat
moment werkzaam bij een kraamzorginstelling, maar dat was fysiek
voor mij niet meer mogelijk. De
vorige eigenaar wilde de studio
verkopen en zo is het balletje gaan
rollen. De gemeente Amersfoort
had een regeling voor startende
ondernemers en ik had een goed
ondernemersplan, vonden ze. De
kredietcrisis was in 2008 net begonnen, maar door heb ik me niet door
laten weerhouden.’
‘Het mooie van mijn werk vind ik het
contact met de mensen en de
persoonlijke begeleiding die ik kan
geven. Jong en oud komt hier over
de vloer, mannen zowel als vrouwen,
gezond of met fysieke klachten. De
studio is er voor iedereen. Het is
fysiek voor mij nog best pittig af en
toe; toch gaat het me gelukkig goed
af.’

Aletta Harmsen (Foto: Ruud van der
Graaf)
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Erwin Koster (l) en Tom Rikhof in het Hogekwartier, bij de plaats waar het nieuwe sportcomplex verrijst.
(Foto: Ruud van der Graaf)

Sportcomplex voor heel Amersfoort

Zwemmen met een chip aan je badmuts
Het nieuwe sportcomplex aan de Hogeweg wordt een sportmekka voor
álle Amersfoorters. De sportverenigingen kijken uit naar de komst van de
nieuwe accommodatie. Binnenkort gaat de eerste paal de grond in. ‘Dit
gaat Amersfoort weer op de kaart zetten als zwemstad,’ zegt Erwin Koster.
Koster is voorzitter van de kersverse
fusievereniging ZPC Amersfoort:
‘Onze stad heeft een rijke zwemhistorie, maar de zwembaden zijn
verouderd. We hadden te weinig
badwater, verouderde faciliteiten en
te weinig tribuneruimte. Dan kun je
geen grote meerdaagse sporttoernooien organiseren. Als we dat weer
kunnen, geeft dat een impuls aan
de stad.’
Tom Rikhof is hoofdtrainer bij de
zwemvereniging. ‘Straks hebben we
hier alle zwemdisciplines onder één
dak. Van wedstrijdzwemmen en
waterpolo tot schoonspringen vanaf
de duiktoren. We kunnen trainen
met de nieuwste faciliteiten zoals
onderwatercamera’s.’

want iedereen wil dat het op technisch vlak allemaal goed in orde is,’
zegt voorzitter Koster. ‘De gemeente
begeleidt dat proces. Er is een goede
dialoog en alle partijen doen mee.’
Amersfoort moet nog even wachten
op het eindresultaat. De oplevering
is gepland in de herfst van 2017. ‘We
hopen dat het net iets sneller gaat.
Dan kunnen we er in bij de start van
het nieuwe zwemseizoen.’

Amersfoort krijgt er een nieuw
sportcomplex bij waar
verenigingen en recreanten
vanaf eind 2017 gebruik kunnen
maken. De sporthal en het
zwembad voldoen aan de eisen voor topsport waardoor
ook evenementen en trainingen
op dat niveau mogelijk zijn. Het
nieuwe complex komt in het
Hogekwartier bij de Hogeweg.

Laten we niet vergeten dat je in
het zwembad ook nog gewoon je
A-diploma kunt halen en baantjes
kunt trekken. Zelfs voor de recreanten
zijn er technische snufjes: ‘Je kunt
hier zwemmen met een chip aan
je badmuts. De chip meet automatisch de tijden,’ aldus Rikhof.
Het sportcomplex kwam tot stand in
goed overleg met alle partijen die er
een plek krijgen, zoals de verenigingen
en de exploitant. ‘Dat overleg is nodig,

Schets van het sportcomplex.

Nieuws van de gemeente Amersfoort

