
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.
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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. De bewoonster 
die zelf verbeteringen voor haar huurwoning mag gaan kiezen; de 
architect achter het ontwerp van het nieuwe sportcomplex; een toe-
komstige én huidige bewoner van de nieuwe wijk het Hogekwartier; 
twee buurtbeheerders die grote veranderingen zien tijdens hun 
dagelijkse rondje door de buurt en de directeur die merkt welke 
waardevolle rol het nieuwe schoolgebouw heeft in de wijk. 

Samen werken aan de buurt
Met het programma Amersfoort Vernieuwt werken gemeente Amersfoort, woning-

corporaties de Alliantie en Portaal, bewoners, ondernemers en organisaties samen 

aan het verbeteren van buurten. Samen investeren zij in betere woningen, een betere 

woonomgeving, zicht 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.

Sportcomplex Amerena krijgt vorm
Ontmoetingsplek in de wijk
De bouw van sportcomplex Amerena aan de Hogeweg is in volle gang. Het wordt steeds duidelijker hoe het 
gebouw er straks uit komt te zien. ‘We hebben al veel zwembaden en sportgebouwen ontworpen, maar dit is 
voor ons ook uniek,’ zegt Manfred Wansink, architect van VenhoevenCS, het bureau dat het ontwerp gemaakt 
heeft.

‘Amerena krijgt onder meer een groot Olympisch bad 
met tien banen van 50 meter en een bad met duik-
platforms tot 10 meter hoog. Daar zijn er in Nederland 
echt maar een paar van,’ zegt Wansink. ‘Daarnaast 
stonden we voor de uitdaging om ook andere sport-
faciliteiten, een parkeergarage en een grote horeca mee 
te nemen in het ontwerp. We hebben al deze zaken zo 
goed mogelijk met elkaar vermengd.’ 

Uitzicht
Wat opvalt in het ontwerp, is het open karakter van het 
gebouw. Wansink: ‘Vanaf de straat zie je de zwemmers 
en duikers. Aan de achterkant van het gebouw kijken 
zwemmers uit over het groen van het waterwingebied. 
Vanuit de sporthal op de eerste verdieping heb je uit-
zicht op het zwembad en het plein voor het gebouw. 
De ramen kunnen wel geblindeerd worden: een eis bij 
topwedstrijden.’ 

Ontmoetingsplek
Het sportcomplex moet echt een ontmoetingsplek in 
de wijk worden, geeft Wansink aan. ‘Denk aan de oude 

Romeinse badhuizen waar iedereen samenkwam. Ook 
de horeca speelt daarin een belangrijk rol. Dit wordt 
een plek met goede en gezonde maaltijden, waar je ook 
een hapje kunt eten als je niet gaat sporten. Voor de 
horecaruimte komt een groot plein met terras, waar 
activiteiten georganiseerd kunnen worden.’ 

Duurzaam
Ook aan duurzaamheid is veel aandacht besteed, vertelt 
Wansink. ‘Je hebt veel energie nodig om alle ruimtes 
en zwembaden te verwarmen. Het gebouw is daarom 
voorzien van een eigen pelletketel: een ketel die brand 
op kleine brokjes hout, gemaakt van zaagsel en snippers. 
Deze ketel wekt alle warmte op die het gebouw nodig 
heeft. Hierdoor zou het gebouw in wezen zonder gas-
aansluiting kunnen. Daarnaast is het gebouw uitgerust 
met een vernieuwend luchtbehandelingsysteem dat 
het energieverbruik vermindert met vijftien procent. 
Ook ligt het hele dak van de sporthal vol met zonne-
panelen voor de opwekking van elektriciteit.’ 

Amerena gaat naar verwachting begin 2018 open.

Mix van bewoners 
RandenbroekZuid bijna 300 nieuwe 
woningen rijker 
Op de plek van de voormalige Anne Annemaschool heeft de Alliantie 
onlangs 11 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen opgeleverd. Hiermee 
is een ingrijpende verandering van RandenbroekZuid afgerond. In totaal 
zijn er bijna 300 nieuwe huur en koopwoningen gerealiseerd. 

Kees Gerritse, sinds negen jaar buurt -
beheerder van de Alliantie in Randen-
broek, heeft alle vernieuw ingen van 
dichtbij meegemaakt. Hij loopt 
dagelijks door de wijk, sinds vorig 
jaar november samen met collega-
buurtbeheerder Ed Jansen. Gerritse: 
‘We zijn de oren en ogen van de wijk. 
We gaan alle fl ats af om te zien of 
het hang- en sluitwerk compleet is, 
ruiten heel zijn, er geen vuilnis rond-
slingert en er geen fi etsen en brom-
fi etsen in de hal staan. Iedere dag 
dezelfde gebouwen in en uit. Waar 
gisteren niets kapot was, kan dat 
vandaag anders zijn.’ 

De vernieuwing in de wijk is echt een 
grote verbetering, zien beide buurt-
beheerders. Gerritse: ‘Voorheen was 
er in de wijk veel overlast. Schimmel 
in gebouwen, geluidsoverlast en 
criminaliteit. Nu zijn oude fl ats 
gesloopt en zijn er eengezins-
woningen voor in de plaats gekomen. 
Daardoor is er een veel betere mix 

van verschillende bewoners in de 
wijk.’ 

Door alle verbeteringen in de wijk, 
hebben Gerritse en Jansen hun werk-
gebied kunnen uitbreiden. Onder 
meer de Ganskuijl en de Gasthuis-
laan vallen nu onder hun beheer. 
Ook hier verandert van alles. De ver-
beteringen zijn niet alleen zichtbaar 
aan de woningen, merkt Jansen op: 
‘Bij de Ganskuijl zien we bijvoorbeeld 
dat studenten activiteiten met 
kinderen organiseren om bewoners 
in de buurt dichter bij elkaar te 
brengen. Ook kinderen van buiten 
de wijk komen hier op af. Die kinde-
ren betrekken hun ouders er weer 
bij. Een mooi initiatief dat ook in 
andere wijken kan werken.’ 

‘Je ziet echt verandering bij bewoners,’ 
vult Gerritse aan. ‘Mensen komen 
makkelijker naar je toe dan een paar 
jaar geleden en spreken ons nu zelf 
aan als er iets is.’

Buurtbeheerder Kees Gerritse (foto: Petra van Schaik)

Amerena wordt een ontmoetingsplek in de wijk (inzet: architect Manfred Wansink)
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Portaal start proef in Soesterkwartier 
De keus is aan de huurder 
In het Soesterkwartier start Portaal binnenkort met de proef Jouw Thuis. 
Niet Portaal, maar de huurder bepaalt welke verbeteringen hij aan de woning  
wil laten doen en wanneer. Dat kunnen maatregelen zijn om energie te 
besparen, maar ook aanpassingen om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen 
blijven wonen. Zaken die spelen in het Soesterkwartier. 

Voor de proef ontwikkelt Portaal 
een serie producten die een woning 
duurzamer maken en meer comfort 
geven. Bewoners kunnen straks  
terecht in een winkel in de wijk om 
te zien welke mogelijkheden er zijn. 
Daarbij wordt direct duidelijk  
gemaakt wat de aanschaf van een 
product betekent voor de huurprijs. 

Bewoners van de wijk hebben in 
klantenpanels meegedacht over 
de nieuwe aanpak. Dat deed ook 
Nel Gouw-de Neeling, die in het 
Soester kwartier woont. Ze is te 
spreken over het idee. ‘Het is heel 
fijn dat je zelf uit verschillende  
oplossingen kunt kiezen. Ik woon 
hier al 38 jaar. In de jaren 80 zijn de 
huizen in mijn straat wel eens  

gerenoveerd, maar nooit geïsoleerd. 
Dat is een keer nodig. Ik wil in ieder  
geval mijn ramen beneden vervangen.  
Daarin zit wel dubbel glas, maar dat 
is erg oud. Bij de voordeur zitten 
kieren, dus daar wil ik wat aan laten 
doen. Ook dak- en vloerisolatie  
spreken me wel aan.’ 

‘Wat precies haalbaar is, ligt ook aan  
de kosten. Het moet passen bij wat 
je te besteden hebt. Dat is zo prettig  
aan deze aanpak. Je bent helemaal 
vrij in je keuze en bent niet verplicht 
om mee te doen. Je bepaalt zelf wat 
jij nodig hebt en er voor over hebt 
om je woongenot te verhogen.’ 

De pilot van Portaal krijgt de komende  
drie jaar verder vorm. 

Plannen toegelicht tijdens informatiebijeenkomst 
Hogekwartier in ontwikkeling 
Het gebied waar Liendert en Schuilenburg samenkomen, is flink aan het veranderen. Het 
Hogekwartier krijgt vorm. Woningen zijn opgeknapt, er wordt gesloopt en er worden 
nieuwe woningen gebouwd. Dat de plannen voor de nieuwe wijk leven, bleek tijdens de 
informatiebijeenkomst die de gemeente en de Alliantie op 10 mei organiseerden. 

De plannen voor het Hogekwartier zijn de 
afgelopen periode op een aantal punten 
aangepast. Zo is er meer ruimte voor groen 
en zijn er op parkeergebied wat aanpassin-
gen gedaan, met onder meer plekken voor  
deelauto’s. De gemeenteraad neemt binnen-
kort een besluit over de aanpassingen. 

Zowel huidige als toekomstige bewoners 
lieten zich onlangs tijdens een informatie-
bijeenkomst in de Groene Stee informeren 
over de plannen. Onder hen Thijs Konings. 
‘Ik heb belangstelling voor de nog te reali-
seren eengezinswoningen in de wijk. We 
zijn al een tijdje op zoek naar een nieuw-
bouwwoning dichtbij de stad. Mijn vrouw 
en ik hebben een eigen bedrijf met ons 
kantoor in de binnenstad. Nu fietsen we 
daar vanuit Liendert in acht minuten naar-
toe. Die afstand willen we graag behouden.’ 

Participatie
Konings meldde zich tijdens de inloop-
bijeenkomst ook aan voor de participatie-
groep. ‘De dingen die je daar hoort, helpen  

ons de woning te kiezen die het beste aan-
sluit bij onze wensen. Ik vind het ook fijn 
om mee te praten over de wijk waar ik wil 
gaan wonen. Het is mooi om te zien hoe 
eerdere suggesties van de participatiegroep  
zijn meegenomen, bijvoorbeeld als het 
gaat om meer groen in de wijk.’ 

Kennismaking
Ook Getje Huis van het Leger des Heils is 
tijdens de informatiebijeenkomst aanwezig.  
Zij is locatiemanager van hostel Hirundo, 
dat in het al opgeleverde complex in het 
Hogekwartier is gevestigd. ‘We zijn blij met 
deze plaats middenin de wijk. Ons doel is 
dat onze bewoners weer hun plek vinden  
in de maatschappij. In de toekomst zitten 
sociale woningbouw, koopappartementen,  
duurdere huurwoningen en woonvoor-
zieningen voor mensen met een beperking 
hier samen in de wijk. Dat stimuleert de 
kennismaking tussen mensen onderling en 
de integratie in de wijk.’ Meer informatie 
over het Hogekwartier is te vinden op de  
vernieuwde website www.hogekwartier.nl. 

Metamorfose van de wijk 
Nieuwbouw zorgt voor verbinding in Liendert 
Tussen de Trekvogelweg en de 
Zangvogelweg is de wijk Liendert 
de afgelopen vijf jaar volledig  
veranderd. Op de plaats waar 
eerst basisscholen stonden, staan 
nu nieuwe eengezinswoningen.  
De verschillende scholen in de 
wijk zijn in oktober 2015 verhuisd  
naar nieuwbouwlocatie de Zonne
parel. Deze vervult inmiddels een 
centrale rol in de wijk. 

‘In de Zonneparel werken we inten-
sief met elkaar samen,’ vertelt 
Irma Wijdeven. Zij is directeur van 
openbare basisschool De Wijde 
Wereld, een van de scholen in de 
Zonneparel. ‘Er zitten twee scholen  
in het pand, een peuterschool en 
een voor- en naschoolse opvang. 
Als kinderen vier jaar worden  
kunnen ze vanuit de peuterschool 
doorstromen naar een van de  
basisscholen. In het pand is ook 
logopedie gevestigd. Leerlingen die  
dat nodig hebben, kunnen hierdoor  
snel doorverwezen worden. Daar-
naast is het wijkteam aanwezig 
in het pand. Twee keer per week 
houden zij spreekuur. En ouders 
zijn betrokken bij het organiseren 
van de schoolbibliotheek.’ 

Activiteiten
De Zonneparel heeft vooral ook 
een sociale functie in de wijk,  
vertelt Wijdeven. ‘In het gebouw 
worden veel activiteiten georgani-
seerd, zoals Nederlandse les, fiets -
les, een sportclub en zwangerschaps-
ondersteuning. Ouders uit de wijk 

organiseren zelf de Ouderkamer, 
met informatiebijeenkomsten en 
gezamenlijk activiteiten. Voor vaders  
zijn er iedere vrijdagavond thema-
bijeenkomsten. Ook voor de kinde-
ren is er een ruim aanbod, met  
onder meer een wekelijks spel-
atelier, dansles en sporten voor 
kleuters. Iedere woensdag is er 
speluitleen.’ 

Vreedzame wijk
‘Vanuit onze school geloven we in 
samenwerken en verbinding zoeken.  
We zijn vanuit ABC Liendert bezig  
om de Vreedzame Wijk op te zetten.  
Hierin proberen we bijvoorbeeld 
ook jongerenwerkers, buurtvaders,  
het Wijkteam en de wijkagent te 

betrekken, maar natuurlijk ook 
wijkbewoners. Dit jaar hebben we  
gerealiseerd dat de regels van de  
school zichtbaar zijn op het school-
plein en in de school. Ook alle  
gezinnen uit de wijk hebben een 
kaart gekregen waarop de regels 
staan. Zo werken we met elkaar 
aan een betere wijk.’ 

In juni worden 21 sociale huur-
woningen aan de Wiekslag  
opgeleverd, schuin tegenover de 
Zonneparel. Hiermee is de laatste  
fase van het project Liendertseweg  
afgerond. Na de zomer worden de 
nieuwbouwappartementen bij de 
Horsten opgeleverd. 

Alle projecten van Amersfoort Vernieuwt
Op www.amersfoortvernieuwt.nl vindt u de stand van zaken rond alle projecten. 

Via de website kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Nel Gouw-de Neeling voor haar woning in de Seringstraat (foto: Petra van Schaik)

De informatiebijeenkomst over het Hogekwartier op 10 mei (foto: Petra van Schaik)

Irma Wijdeven (foto: Petra van Schaik)


