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Geachte bewoners, 
  
Als Bewonersgroep Jeruzalem maken wij ons hard voor het behoud van onze wijk!  
Graag willen wij dit unieke, groene stukje Amersfoort behouden voor de toekomst. Maar ook 
zouden wij graag zien dat “onze” wijk een schone wijk is. Hier kunnen we allen aan bijdragen. 
  
Misschien heeft u het gezien? Het Groeneveld, dat na het weekend van 3-4 mei vergeven 
was van het zwerfafval, is de maandag daarop door een aantal jongeren keurig netjes 
opgeruimd! Helemaal TOP!! Wij willen graag dat na deze inspanning van de jongeren het 
Groeneveld zo netjes blijft. Daarom hebben wij de afgelopen tijd elke dag even een rondje 
gelopen en het afval dat er lag steeds opgeruimd. Ook hebben we voor nood twee 
tuinafvalzakken neergehangen, zodat gebruikers van het veld hun afval kwijt kunnen.  
 
Want dit is natuurlijk een pijnpunt. Er zijn geen prullenbakken op dit moment. Onlangs heeft 
de bewonersgroep overleg gehad met de heer Hendriks (gebiedsbeheerder gemeente), de 
heer Bos (wijkagent) en de heren Snoek en Ogwuru (straatcoaches). Nieuwe prullenbakken 
zijn inmiddels besteld. In overleg met de jeugd zijn de plekken bepaald waar de 3 
prullenbakken geplaatst worden. De verwachting is dat deze bakken er zeer binnenkort 
staan. 
  
Dat bewoners het op prijs stellen dat het Groeneveld er beter uitziet, blijkt uit de reacties die 
we krijgen. Helaas krijgen we ook te horen dat rondom “het moerasje” veel zwerfafval ligt.  
U zult begrijpen dat de bewonersgroep niet alleen alle plekken in onze buurt vrij kan houden 
van zwerfafval. Het ontbreekt ons aan tijd. Maar wellicht wilt u, samen met anderen, het 
moerasje schoon houden van zwerfafval? Meldt u zich dan bij ons aan! Dan bekijken we 
samen hoe we dit probleem kunnen oplossen.  
  
Er hebben ons berichten bereikt dat er weken een kapotte brommer in stukken heeft gelegen. 
Beste mensen, meld dit soort zaken alstublieft bij www.meldpuntwoonomgeving.amersfoort.nl  
Het is een kleine moeite en dan wordt er in elk geval werk van gemaakt. Zonder melding doet 
de gemeente niets, ze moeten er immers wel van weten. 
  
Bewonersgroep Jeruzalem heeft bij meldpunt de laatste tijd een aantal meldingen gedaan. 
Een stukje slecht wegdek is gerepareerd, een stoeptegel waar iemand over is gevallen is 
recht gelegd, het stukje tuin bij het elektriciteitshuisje aan de Hooglandseweg/Hooglandsedijk 
dat er erbarmelijk uitzag, wordt opgeknapt…Als het gras van het speeltuintje achter 
Koppelweg 36 vergeten wordt met maaien, melden we het en wordt het alsnog gedaan….  
Het proefpad van geel grit tussen Maaierspad en Zaaierspad gaf nogal wat ergernis. Hier is 
een oplossing voor gekomen. U ziet het: melden helpt!!  
  
Doet u mee??  
Mocht u zaken signaleren die het melden waard zijn, doet u dit dan alstublieft!  
Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze wijk een schone wijk blijft!!  
Dank voor u medewerking!  
  
Noteert u de datum van woensdag 2 juli 2014 alvast in uw agenda? U kunt dan uw 
mening geven over de breedgedragen toekomstvisie van “onze wijk”.  
 
Bewonersgroep Jeruzalem 
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